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NOVÝ ROK PRINÁŠA NOVÉ ÚLOHY A CIELE
Sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace i roky plynú svojím tempom a ukrajujú
z času. Rok za rokom sa strieda, starý odchádza zo scény dejín, nový prichádza…
Prvé hodiny nového
roka zvykneme prežívať
v slávnostnej
atmosfére. Čašou perlivého
moku si pripíjame na zdravie,
šťastie, lásku, spokojnosť, aby
sme mali prácu i dostatok peňazí
nielen na živobytie, ale i na koníčky a relax… Dávame si novoročné predsavzatia, ktoré po pár
dňoch spravidla zapadnú prachom zabudnutia, vyslovujeme
želania pre rok, ktorý chceme žiť
vo vzájomnej spolupatričnosti.
Rok 2016, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach a starostiach, zostane už len v spomienkach a našich skutkoch, našich činoch. Väčšina z nás ho napĺňala podľa svojich možností a podľa svojich predstáv, tak v osobnom, rodinnom, ako
i pracovnom živote.
Využívam túto príležitosť a na prahu nového
roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa vlani
akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie nášho mesta a obohatenie jeho kultúrneho i duchovného života. Všetkým, ktorým záleží na rozvoji
mesta a spokojnosti jeho občanov a v duchu toho
i priložili ruku k dielu.
Nájsť správnu cestu je neraz o kompromisoch.
Je umením presvedčiť sa navzájom o správnosti
krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, vopred posúdiť dôsledok svojich konaní a vedieť niesť
za ne aj zodpovednosť.
Som presvedčený, že spoločne s tímom svojich
spolupracovníkov, poradným orgánom primátora
mesta, mestským zastupiteľstvom a spolu s Vami,
milí Novomešťania, sa nám bude dariť úspešne realizovať úlohy, ktoré sme si vytýčili pre tento rok,
čo našlo odraz v schválenom rozpočte mesta na
rok 2017.
Spomeniem najdôležitejšie z tých, ktoré nás
v nasledujúcich dvanástich mesiacoch čakajú.
V prvom rade je to dokončenie presťahovania TSM na Ul. banskú k 30. júnu 2017, kúpa 67
mestských nájomných bytov na Ul. J.Kréna, rekonštrukcia budovy bývalej geodézie na Námestí
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slobody za 700 tisíc €, dokončenie rekonštrukcie bývalej vojenskej ubytovne na Ul. Weisseho
na byty. Do rekonštrukciiíciest,
chodníkov, parkovísk, detských
a viacúčelových ihrísk pôjde viac
ako 1,3 mil.€, na vybudovanie
cyklistického chodníka sme vyčlenili 250 tisíc €. Dôležité tiež
budú rekonštrukcia vnútrobloku
a vybudovanie parkovísk v prepojení Ulíc športová – Javorinská
a vybudovanie parkovísk a oddychovej zóny v areáli bývalých
TSM na Ul. Klčové.
Iste, nebude jednoduché
a ľahké tieto a ďalšie úlohy, ktoré
som nespomenul, realizovať. To ani nesľubujem.
Ale chcem, aby ste vedeli, že sme tu preto, aby sme
všetky ťažkosti a problémy, ktoré nám prídu do
cesty, riešili a zdolávali.
Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike,
ako je aj tento v úvode nového roka, je ideálny na
to, aby si každý z nás uvedomil, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznať, čo sa zmeniť
nedá, a naopak, čo sa zmeniť dá a vtedy nachádzať
v sebe a iných silu na uskutočnenie týchto zmien.
Je to čas uvedomiť si hodnoty života a stavať na
nich.
Príležitosť spraviť prvý takýto krok nám núka
práve začínajúci sa nový rok 2017. Vstúpme do
roka, ktorý prináša nové úlohy a ciele, tradičným
novoročným vinšom:

Dnes na liste v kalendári
prvý deň je v januári.
Preto verný starým zvykom
pripájam sa k vinšovníkom
a prajem Vám v novom roku
úspech v každom žitia toku,
veľa šťastia, zdravia veľa,
všetko, čo si srdce želá.
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta

Na programe aktuálne otázky
Posledné, pracovno – slávnostné snemovanie poslancov v starom roku, ktoré o. i. schvaľovalo zásadný dokument mesta pre rok 2017, sa uskutočnilo 13. decembra. Prvého decembra mu predchádzala 12.
schôdzka Mestskej rady (MsR) v Novom Meste nad Váhom.
Ako prvé po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení z 11. schôdzky MsR prišlo
na rad nakladanie s majetkom
mesta. V rámci neho o. i. odznela informácia o tom, že mesto
uspelo v ponukovom konaní
na odpredaj nehnuteľného majetku od Železníc SR Bratislava.
MsR prerokovala návrh
nadobudnutia pozemku medzi
autobusovou stanicou a Lidlom o výmere 2407 m² za cenu
210 001,00 € bez DPH, návrh
odporučila poslancom schváliť.
Po prerokovaní realizačného projektu jednej sekcie kolumbária na mestskom cintoríne,
ktorý MsR zobrala na vedomie, v ďalšej časti prišiel na rad
návrh VZN mesta č.7/2016
O miestnom poplatku za rozvoj,
ktorý MsR napokon neodporučila schváliť.
Do centra pozornosti členov
poradného orgánu primátora
mesta sa potom dostal návrh
VZN mesta č. 8/2016 O určení
výšky ﬁnančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia a o určení
výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach.
Po diskusii MsR odporučila
návrh schváliť s pripomienkou
- dotácia na žiaka školského zariadenia zriadeného cirkvou je
vo výške 88 % a uložila predložiť
ho poslancom MsZ.
Následne predložený návrh
VZN mesta O miestnych daniach
MsR odporučila MsZ schváliť.

Rovnaké stanovisko zaujala
i k návrhu Dodatku č.2 VZN
mesta č.3/2010 O spôsobe prideľovania bytov. Schváliť dodatok
k VZN mesta vyvstal z možnosti
vzniku situácie, že podľa kritérií
stanovených vo VZN č. 3/2010
nebude možné do žrebovania
zaradiť dostatočný počet žiadateľov o pridelenie bytu. Bolo
preto potrebné dodatkom č. 2
k VZN č. 3/2010 stanoviť postup jej riešenia.
Ako sa v dodatku uvádza,
v prípade, že do žrebovania
nebude zaradený dostatočný
počet žiadateľov o pridelenie
bytu podľa spomínaných kritérií
v článku 5 ods. 5 písm. a) až f)
VZN č. 3/2010, bude stanovený
ďalší termín žrebovania o voľné
novopostavené nájomné byty,
do ktorého môžu byť zaradení
žiadatelia s menším počtom členov rodiny. Zoznam žiadateľov
zaradených do ďalšieho žrebovania pripraví komisia pre rozvoj bývania pri MsZ pred stanoveným termínom žrebovania.
Na program sa dostal návrh
4. zmeny Programového rozpočtu
mesta na rok 2016. MsR ho odporučila schváliť bez pripomienok.
4. zmena rozpočtu predstavuje: bežné príjmy vo výške
13 933 610 €, kapitálové príjmy
vo výške 211 800 € a príjmové ﬁnančné operácie vo výške
1 219 545 €; bežné výdavky
vo výške 11 748 080 €, kapitálové výdavky vo výške: 3 234 642 €
a výdavkové ﬁnančné operácie
vo výške 382 233 €, celkovo spolu
príjmy a výdavky po 15 364 955 €.
Schváliť s pripomienkami
odporučila MsR poslancom následne predložený návrh Progra-

mového rozpočtu mesta Nové
Mesto nad Váhom na roky 2017
- 2019.
Programový rozpočet mesta na rok 2017 je rozpočtovaný
ako vyrovnaný v celkovej čiastke
po 22 187 745 € vrátane príjmových a výdavkových ﬁnančných
operácií. Bežný rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 1 776 744 €, kapitálový rozpočet je so schodkom 7 920 205 €.
Schodok kapitálového rozpočtu
je krytý prevodom z rezervného
fondu vo výške 4 443 955 €, úverom ŠFRB vo výške 2 128 410 €
a prebytkom bežného rozpočtu.
Výdavkové ﬁnančné operácie
na splácanie úveru (istiny) mesto
rozpočtuje vo výške 452 904 €
(pozn. red.: podrobnejšie o schválenom rozpočte mesta na r. 2017
v budúcom čísle).
Do pozornosti MsR sa ďalej dostal návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta
pre roky 2016 – 2023, ktorý
MsR odporučila schváliť. Následne prerokovala a zobrala
na vedomie správy o výsledkoch
z následných ﬁnančných kontrol
v rozpočtových organizáciách
mesta: ZŠ Ul. Tematínska, ZŠ
Ul. kpt. Nálepku a CVČ v Novom
Meste nad Váhom a uložila správy predložiť poslancom MsZ.
Následne predložený návrh
plánu činnosti HK na rok 2017
MsR odporučila poslancom MsZ
schváliť.
Po odpovediach na pripomienky poslancov a rôznom 12.
schôdzka MsR v Novom Meste
nad Váhom skončila prijatím
uznesení.
(Z materiálov MsR
spracovala - red. -)
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JAVORINA, JAVORINA… JUBILEJNÁ
Nové Mesto nad Váhom ako centrum Podjavoriny sa každoročne stáva dejiskom tradičného podujatia
Javorina, Javorina… Tohoročné Slávnosti Podjavoriny v polovici januára 2017 vstúpia do svojho jubilejného - XX. ročníka.
-Ich zrod sa datuje do roku 1997 spolu so znovuobnovením pobočky Klubu podjavorinských rodákov (KPR) v Novom Meste nad Váhom ako nástupcu
niekdajšieho Spolku podjavorinských akademikov,
- v histórii „zalistovala“ richtárka novomestskej pobočky Klubu podjavorinských rodákov Ing. Viera
Vienerová a pokračuje ďalej:
- K potomkom jeho zakladajúcich
členov z 29. decembra 1922 patrili
dnes už zosnulí MUDr. Ivan Trnovský
a Fedor Cádra.Hneď od úvodného ročníka organizátori podujatia: Mesto Nové Mesto
nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov (KPR) v Bratislave, novomestská
pobočka KPR a občianske združenie Javor pristúpili k udeľovaniu titulu Významná osobnosť Podjavoriny. Od štvrtého ročníka v roku 2001

sa oceňovanie rozšírilo o udeľovanie titulu Kvalitný
produkt Podjavoriny.
Richtárka novomestskej pobočky Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom
Ing. V. Vienerová zvolala v novembri prípravný
výbor slávností, ktorý zodpovedne vyberal z početných návrhov na ocenenia.
Slávnostný akt oceňovania sa uskutoční v sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom 15.
januára o 16,00 h. Súčasťou jubilejného podujatia bude pripomenutie si 24.
výročia vzniku samostatnej Slovenskej
republiky z 1. januára 1993 a sprievodný
kultúrny program.
Usporiadatelia srdečne pozývajú
všetkých do nášho mesta na tradičné, v tomto roku
jubilejné podujatie Javorina, Javorina…

Festival A. Jurkovičovej v znamení jubileí
Rok 2017 je jubilejným rokom pre Festival Aničky Jurkovičovej. V dňoch 9. – 12. apríla sa uskutoční už
20. ročník tejto celonárodnej divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou s tematikou úlohy a postavenia ženy v spoločnosti.
Okrem toho sa tohoročný divadelný festival
zrodený v roku 1998 na počesť novomestskej rodáčky, jednej z prvých slovenských herečiek, ponesie
v znamení 200. výročia narodenia veľkého národovca Jozefa Miloslava Hurbana (* 19. marca
1817 v Beckove), manžela Aničky Jurkovičovej.

DEŇ VZNIKU SR
1. januára si pripomenieme 24. výročie
vzniku Slovenskej republiky. Dvadsaťštyri rokov samostatnej SR si pripomenieme počas
jubilejného – XX. ročníka tradičného podujatia
Javorina, Javorina…. 15. januára.

Začína sa plesová sezóna
Štvrtým charitatívnym plesom 21. januára
o 19,00 h v Spoločenskom dome sa začína u nás
plesová sezóna. Príďte sa príjemne zabaviť, do
tanca a na počúvanie budú hrať cimbalová muzika POĽUN a HS TOPIC.
Vstupenky po 35 € (z toho 10 € charita) si
môžete zakúpiť v pokladni MsKS, č. tel.: 032 285
69 21, resp. pokladna@msks.sk.
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Súčasťou festivalu v jeho úvodný deň bude
odovzdanie Kvetu Tálie významnej slovenskej herečke. Túto peknú tradíciu festival píše od roku
2002, v novom roku túto poctu získa v poradí už
šestnásta slovenská herečka.
-red.-

Drahí Novomešťania,
želáme Vám úspešné vykročenie do nového
roka. Prajeme Vám pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, lásku a porozumenie v kruhu svojich najbližších. Nech sa Vám v našom meste dobre žije a nech
sa Vám darí podľa Vašich predstáv a plánov.
PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
Ing. Viera Vienerová,
zástupkyne primátora mesta
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Milí čitatelia,
v novom roku Vám želáme len to najlepšie,
predovšetkým veľa zdravia, spokojnosti, úspechov v osobnom i pracovnom živote a takisto
nemenej zaujímavého čítania s Vaším – naším
Novomestským spravodajcom.
Vydavateľ, redakčná rada a redakcia

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V novom roku si pripomíname výročia narodenia alebo úmrtia osobností z rôznych sfér nášho života,
spätých s Novým Mestom nad Váhom.
Titus KOLNÍK, Jela ŠPITKOVÁ, Ján GILÁNI,
Vladimír KRIŠLO, Elena ČEPČEKOVÁ, Jozef ONDREJKA, Elo ŠÁNDOR, Štefan ŠVEHLA, Ivan
TRNOVSKÝ, Tarzícius AMMER, Mária HARGAŠOVÁ, Ján MIKUŠKA, Anna ČERNOCHOVÁ,
Ján HRUŠOVSKÝ, Henrich MANGOLD, Štefan
VRANA, Peter MATEJKA, Alexander POCKODY,
Šalamún BERGER, Ivan ÚRADNÍČEK, Miroslav
HOCHMAN, Ignác HÁČEK, Ján Baptista PIEŠŤANSKÝ, Kornel ĎURANA, Andrej GOLIAŠ,
Eva HARMADYOVÁ, Emanuel BARTOŠ, Adolf
HUBER, Jarmila SLEZÁČKOVÁ, Štefan NOVOTA, Božena OBROVÁ-RIZNEROVÁ, Július SLEZÁČEK, Michal PLEŠKO, Peter ONDREIČKA,
Karol Bohdan BORSUK, Martina MONOŠOVÁ,
Ľudmila PODJAVORINSKÁ, Jakub HAŠKO, Rudolf HOLÚBEK, Ján DURDÍK, Slavomír KŇAZOVICKÝ, Viliam PAULÍNY-TÓTH, Anna BODNÁROVÁ, Mária HARGAŠOVÁ, Jozef KARLÍK, Igor
HRUŠOVSKÝ, Fridrich VARGA, Karol FRIED, Ján

KVAŠŠAY, Milan ŠIMOVEC, Pavol JANEGA, Jozef
WALLER, Ivan RUMÁNEK, Anna ČERNOCHOVÁ, Mikuláš GMEYNER, Karol Ľudovít DOLEŽAL, Ladislav HLUCHÝ, Ján FEDÁK, Ladislav SENECKÝ, Štefan ŠTUKOVSKÝ, Július KONTŠEK,
Rudolf STRECHAJ, Ján ABRAHÁMFI, Jozef BARÁT, Vilma GLÜCKLICHOVÁ, Štefan NOVOTA,
Ján HLOŠKA, Ľudmila FRAŇOVÁ, Štefan SVETSKÝ, Jozef MAREK, Karol HALÁK, Ľuboslava KOŠTIALOVÁ, Ján HRUŠOVSKÝ, Vladimír
BAHNA, Ján MARTÁK, Štefan PSOTNÝ, Jozefína
HRKOTOVÁ-HLADKÁ, Viliam HRUŠOVSKÝ,
Václav KOMAN, Oľga KRAFTOVÁ-STANEKOVÁ, Karol VRBA, Ján Nepomuk PAVELKA, Karol
TRESKÝ, Július GÁBRIŠ, Gustáv RUMÁNEK, Ján
LETKO, Drahoslav Pavel MACHALA, Gejza ONDREJIČKA, Jozef WEISSE, Ivan HARGAŠ, Karol
ROVAN, Tomáš TVAROŽEK a Michal BAZALA.
Zostavila: Eva Struhárová,
Verejná knižnica M. Rešetku Trenčín

Roztočí sa pirueta súťaženia v maskách na ľade
4. januára o 16,00 h si na zimnom štadióne dajú zraz masky od výmyslu sveta. Bude sa totiž konať
tradičný karneval na ľade.
Deti, ktoré sa ho chcú zúčastniť, k základnej
výbave musia okrem masiek priradiť aj korčule. Potom sa už na ľade roztočí „pirueta“ zábavy a súťaženia. Nepôjde však o žiadne limity, rýchlosť, minúty
ani góly. O úspechu rozhodnú invencia, nápaditosť
a originalita masiek.
Karneval na ľade sa teší veľkej obľube detí, je
teda viac ako pravdepodobné, že klzisko aj tentoraz
budú „okupovať“ všakovaké masky: od rozprávkových bytostí cez rôzne zvieratká až po rozličné
výdobytky techniky. Závisí od nápadu, fantázie

a zručnosti domácich pomocníkov, ktorí sa rozhodnú priložiť ruku k dielu pri zhotovovaní masiek
pre svoje ratolesti.
Spomedzi masiek porota vyberie najkrajšie,
ktoré získajú zaujímavé ceny. Skrátka ale nepríde
nikto. Usporiadatelia: Mesto Nové Mesto nad Váhom, centrum voľného času a TSM sladkosťami
ocenia snahu každého dieťaťa, ktoré si samo či
za pomoci rodičov, príp. starých rodičov či starších
súrodencov zhotoví masku a príde sa v nej v plnej
paráde predviesť na korčuliach na ľad.
-jh-

BUDE OSEM PREDĹŽENÝCH VÍKENDOV
Pre zamestnaných ľudí máme dobrú správu.
V roku 2017 pripadne na pracovný deň viac voľných
dní, predĺžených víkendov ako v minulosti.
Z 15 štátnych sviatkov a ďalších voľných dní,
ktoré na Slovensku v súčasnosti máme, až desať
pripadne na piatok, pondelok alebo pondelok a utorok! Predĺžených víkendov bude osem a bolo by ich
až deväť, nebyť pondelka 28. augusta.
Veľkonočné sviatky trvajú vždy od piatka do
pondelka. Keď si na nasledujúce štyri dni zoberiete

dovolenku, budete mať voľno až desať dní.
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (5.júl) pripadá
na stredu, ak si na pondelok a utorok nahlásite dovolenku, „frei“ budete mať päť dní.
Výročie SNP v novom roku pripadá na utorok,
keď si zoberiete dovolenku v pondelok, budete mať
štyri dni voľna.
Vianočné sviatky budú od nedele do utorka. Ak
si 27. - 29. nahlásite dovolenku (tri dni), oddychovať
budete až desať dní vrátane 1. januára 2018. -nč-

5

ČO PRINIESOL ROK 2016
Prvým občiankom Nového Mesta nad Váhom v roku 2016 sa stal Peťko Žinčík, ktorý sa narodil 2. januára
o 21,54 h rodičom Mgr. Soni Mikoláškovej a Petrovi Žinčíkovi (1).
27. januára do zoznamu Spravodlivých medzi národmi, ktorých
mená sú vytesané do Múru cti v Jeruzaleme, pribudli medzi 10 Slovákmi dvaja Novomešťania: Bratislav
a Otília Handlovci. Vyznamenanie
za záchranu piatich židovských spoluobčanov prevzala ich dcéra Zora
Bednárová, rod. Handlová (2).
Na 19. Festivale A. Jurkovičovej
v poradí 15. Kvet Tálie udelili významnej slovenskej herečke Ide Rapaičovej (3).
27. septembra naposledy vydýchla doteraz najstaršia občianka
nášho mesta – pani Elena Barátová (4). Posledná rozlúčka s ňou sa
uskutočnila v úvodný deň Mesiaca
úcty k starším.
Mesto i vlani menilo svoju tvár,
o. i. si zobralo na mušku rekonštrukciu fasád a striech mestských bytov
na námestí, napr. budov bývalej
KNIHY a geodézie, ale i ďalšie
domy v majetku mesta (5).
Pokračovalo sa i v rekonštrukcii
povrchov chodníkov, napr. na Ul. odborárskej (6).
Vianočný darček dostali občania mesta, ktorým žreb pridelil byty
v novom bytovom dome so 67 nájomnými bytmi v bývalých kasárňach
(7). V bývalej vojenskej slobodárni
na Weisseho ul. pribudne 17 nájomných bytov s trhovým nájomným
určených pre potreby mesta, príp.
stredného manažmentu novomestských podnikov (8). Sťahovanie do
nadštandardných bytov sa predpokladá v novom roku 2017.
Jednou z najväčších investícií
vlaňajška bola rekonštrukcia časti bývalých vojenských skladov
na priestory pre technické služby
mesta (9). Pokračovať bude i v tomto
roku. Hotovo! by malo zaznieť v roku
2017.
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Bojíme sa človeka?
Rok 2016 je deﬁnitívne za nami a neostáva nám nič iné, iba spomínať, hodnotiť. Možno niekto
počas predchádzajúceho roka stratil blízkeho človeka. Ťažko sa kráča ďalej bez opory, bez toho,
na ktorého sme boli dlho zvyknutí. Niekto iný dosiahol zase významný životný úspech, doteraz
najväčší vo svojom živote. Naopak, ďalšiemu sa akoby smola lepila na päty a je rád, že ťažké obdobie
má už za sebou.
Nielen osobne, ale i v spoločenskom či celosvetovom dianí sme počas predchádzajúceho roka
zažívali zmeny. Európu sužovala utečenecká kríza, ktorá sa ešte neskončila. V mnohých jej metropolách boli teroristické útoky. Veľká Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu. Naše malé
Slovensko prvýkrát v histórii predsedalo krajinám EÚ. Voľby v USA napokon vyhral obávaný kandidát.
Čo bude nasledovať? Všetko okolo nás sa štiepi, rýchlo mení, radikalizuje. Inštitúciami, ktoré
mali po dlhé desaťročia vybudované dobré meno a tradíciu, otriasajú škandály a na povrch vychádzajú zatajené informácie. Pomaly už niet politika, ktorý by mal čistú minulosť. Slobodné voľby, na
ktoré sme boli hrdí ako na výkvet demokracie, sa stali nástrojom manipulácie davov, ktoré ovládajú
médiá. O tom, akou cestou pôjde ďalej celá spoločnosť, už nerozhoduje väčšina. Práve v roku 2016
sme dospeli do bodu, keď 1% ľudí na tejto planéte vlastní viac ako dohromady zvyšných 99% jej
obyvateľov. A kto vlastní prostriedky, má moc, aby presadzoval svoje plány.
Z bežného pohľadu sa nám naša budúcnosť zdá bezútešná, priam zúfalá. Nedokážeme si ani
predstaviť, čo nás čaká o pár rokov, čo čaká naše deti a vnúčatá. Dobrá správa však znie, že náš
život i celý svet je v Božích rukách. Teda nie zopár vyvolených rozhoduje o tom, čo sa bude diať.
Aj tí najvyšší sú predsa len smrteľníkmi a aj ich existencia je závislá od Boha, od Jeho rozhodnutí.
V Písme, v druhom žalme, máme opísané búrenie národov, zoskupovanie zemských vladárov,
ich porady. Tento žalm nám však dáva aj iný pohľad – pohľad do neba na to, čo zamýšľajú zemskí
vládcovia: „Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva.“(Ž 2,4). Písmo sväté nám vydáva svedectvo o mnohých vládcoch, ktorí utláčali iných a ktorých moc sa zdala neobmedzená.
Dnes o nich vieme iba vďaka učebniciam histórie. Babylonský kráľ, ktorý vládol prvej svetovej ríši
vtedajšieho civilizovaného sveta, bol vo svojej pýche pokorený a musel uznať moc Hospodina, Danielovho Boha: „Vtedy som dobrorečil Najvyššiemu, chválil a velebil som Večne živého, Jeho vláda je
večná a Jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa
svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho
rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?“ (Dan 4,31-32).
Veriaci človek sa nemusí báť budúcnosti. Nemusí sa báť človeka. To najpodstatnejšie mu nikto nemôže vziať. Keď Ježiš hovoril svojim učeníkom o ťažkostiach, o prenasledovaní pre vieru
v Neho, povzbudil ich: „Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť.“(L 12,4).
Diktátori všetkých čias nedokázali urobiť viac, ako likvidovať svojich kritikov. História nám svedčí, že vymysleli nespočetné množstvo spôsobov, ako sa zbaviť nepohodlných ľudí vo svojich ríšach,
myšlienky ktorých však nedokázali zničiť.
Veriaci človek neprestal byť občanom pozemskej vlasti. Poslúcha svojich predstavených, a ak
je poslušný Písmu, tak sa pravidelne modlí za všetky svoje autority. Snaží sa o dobro svojej vlasti, o dobro svojho okolia. Napriek tomu všetkému vie, že tu na Zemi je len pútnikom. Áno, všetci
putujeme do večnosti. Niektorí si to uvedomujeme (nie vždy sa však podľa toho riadime), iní si to
neuvedomujú, a preto sa správajú, akoby za nič neniesli zodpovednosť. Práve preto, že putujeme do
dokonalej vlasti, má nás to viesť k čím lepšiemu počínaniu si tu v časnosti. Tak nás to učil aj náš Pán.
Podľa Jeho príkladu si máme navzájom slúžiť a dokazovať si lásku. On o tejto láske nielen hovoril,
ale ju dokazoval: od svojho príchodu až po kríž. On nám ukázal ten pravý vzor, ako putovať touto
časnosťou v ústrety večnému domovu.
Ľubomír Ďuračka, evanjelický farár
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V MESTE ZAVLÁDLA VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Sv. Mikuláš svojou zázračnou berlou 6. decembra rozžiaril celé námestie a dobré deti so svojimi
pomocníkmi obdaril sladkosťami. Pre deťúrence
prichystal ešte jeden darček – mikulášsku diskotéku pre najmenších v spoločenskom dome. Po jej
úspešnej premiére teraz zvažuje, že z detskej zábavy spraví v našom meste tradíciu. V ten istý deň
začali v našom meste i Vianočné trhy spojené s predajom, kultúrnym programom a občerstvením.
V meste zavládla vianoční atmosféra, ktorá
potrvá do Troch kráľov.
Foto: TV Pohoda

Foto: M. Šupatíková

ÚVODNÝ HIP-HOP ROZTANCUJE SÁLU
17 januára sa v MsKS uskutoční prvé kolo súťaže SuperTanec. Tematicky sa zameria na hip-hop.
O priazeň poroty a divákov bude bojovať desiatka ﬁnalistov (z toho jeden chlapec), ktorá vzišla z kastingu
v Centre voľného času v Novom Meste nad Váhom 26. októbra.
Svoje tanečné majstrovstvo si talentovaní ta- vá, Nina Šidlová, Ema Urbanová, Barbora Naďová,
nečníci preveria v piatich kolách, na záver spozná- Miriam Beláková a Janka Uherčíková.
Tanečné výkony budú hodnotiť odborná porota
me víťaza SuperTanca.
Po januárovom hip – hopovom kole v 2. kole a diváci v sále hlasovaním. Hlasovať sa bude priavo februári prídu na rad spoločenské tance. 3. kolo mo v sále MsKS. Vstupné je dobrovoľné, vstupenka
v marci bude venované národným tancom. 4. kolo bude slúžiť ako hlasovací lístok. Diváci tak svojou
v apríli sa ponesie v atmosfére ﬁlmových tancov. aktívnou účasťou budú spolurozhodovať o jednotliZ 5. - ﬁnálového kola v máji vyjde víťaz spomedzi vých postupujúcich do ďalších kôl a napokon o kotýchto ﬁnalistov: Šimon Kuba, Natália Punová, Va- nečnom víťazovi SuperTanca.
PhDr. Jana Heveryová, riaditeľka CVČ
nesa Izakovičová, Emma Kučerová, Vanesa Foltáno-
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K OSEMDESIATINÁM VIKTORA KRUPU
Život si splácať - modlitbou svojich skutkov.
- Iba takým byť!
Využívam pre mňa veľmi milú príležitosť
v stručnosti vám predstaviť nášho významného
rodáka, môjho priateľa PhDr. Viktora KRUPU,
DrSc., ktorý sa pred Vianocami dožil, i keď
v neúplnom zdraví, svojej osemdesiatky.
V skratke: *23. decembra 1936, Nové Mesto
nad Váhom – Mnešice, jazykovedec, orientalista,
spisovateľ, prekladateľ. Otec Jozef, matka Irma,
rod. Trtúšková, sestry Mária a Magdaléna, prvá
manželka Elena, rod. Gráfová, syn Vladimír (1964),
riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch, dcéra Alexandra (1967), pracovníčka v knižnom obchode, poisťovníctve, druhá manželka Anežka, rod.
Postneleková, dcéra Martina (1974), orientalistka.
Pre vytvorenie si obrazu o V. Krupovi treba hneď
v úvode spomenúť, že náš jubilant, obdarený veľkým
jazykovým talentom, bol po celý život nesmierne
pracovitý, skromný, ľudský, múdry a úprimne
veriaci. Tak si ho všetci pamätáme, a tak si ho
i pripomíname!
Viktor Krupa prežil detstvo a mladosť v rodisku,
tu získal základné vzdelanie a na Jedenásťročnej
strednej škole v Novom Meste n. V. (predtým a potom
Gymnázium M. R. Štefánika) v r. 1954 maturoval
za triednictva Karola Kuku a riaditeľovania PhDr.
Jozefa Baráta. Z jeho spoluštudentov pripomeňme
napr. Vratislava Mísařa, Jána Šusteka či Ľuboša
Úradníčka. V r. 1959 vyštudoval slovenský a ruský
jazyk na Filozoﬁckej fakulte UK v Bratislave
a čoskoro mu učarovala orientalistika. Postupne sa
stal uznávaným odborníkom na polynézske jazyky
ako maorčijna, markézština, havajčina. V r. 1965
obhájil svoju kandidátsku prácu (CSc.). V r. 1966
študoval na Aucklandskej univerzite na Novom
Zélande austronézske jazyky, ako sú indonézština
a malajčina. V roku 1969 absolvoval študijné pobyty
na University of California v Berkeley (USA) a na
University of Hawaii v Honolulu, neskôr pobyty
na univerzitách v Münstri, Tübingene (SRN).
Doplňme i pobyty v Japonsku (1983), vo Veľkej
Británii, Dánsku, Novom Zélande (1988) a na
University of Australia v Canberre (1996), kde
študoval polynézske jazyky. Medzitým v r. 1980
získal titul DrSc.
Jeho rozsiahlu publicistickú činnosť - knižné
odborné a populárne diela, diela pre mládež,
rozsiahle odborné články a preklady odbornej
literatúry, beletrie i knižiek pre deti môžeme
spomenúť iba skrátene. Knižné dielo V. Krupu

predstavujú takmer tri desiatky titulov, sumár
vedeckých článkov, pojednaní presahuje viac ako
päťsto záznamov, k tomu asi sedemdesiatka prác
vybraných prekladov!
Jeho kolegovia a ním vyškolení jazykovedci
na počesť životného jubilea popredného orientalistu
vydali odbornú prácu: Studia orientalia Victori
Krupa dedicata, Bratislava SAP 2016 so 17
odbornými orientalistickými prácami napísanými
a venovanými k jeho životnému jubileu!
Výsledky celoživotnej práce Viktora Krupu neunikli pozornosti odbornej verejnosti a boli právom
ocenené a vyznamenané. Nie je v možnostiach autora týchto riadkov všetky vymenovať. Uvediem iba
jeden príklad: v r. 2006 mu v jeho rodisku udelili titul Významná osobnosť Podjavoriny.
Viktorko, ako sme Ťa rodáci a známi oslovovali,
osobne spomínam, ako sme hore Financbrehom
kedysi chodievali do školy, ako sa z mnešickej
zvonice, poblíž vášho domu, niesol zvuk zvonu
k mostom Váhu, kam do jeho Sihote si tak rád
sám chodieval, tiež i so svojimi deťmi. Už vtedy
sme si šuškali i o tvojich perfektných jazykových
vedomostiach z nemčiny. Budil si v nás úprimný
rešpekt a takým si pre nás zostal dodnes. A osobne
ti ďakujem, že nášmu synovi tvoje vedomosti a tvoje
pedagogické majstrovstvo pomohli včas nastúpiť
v Japonsku na tokijský šinkansen!
Buď požehnaný taký život! V láske ti venujem
tieto riadky a prajeme Ti ešte veľa, veľa zdravia!
Gustáv Rumánek
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Elektronická schránka
Od 1. januára 2017 budú automaticky aktivované elektronické schránky pre všetky právnické
osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré budú povinné túto elektronickú schránku používať v oblasti doručovania úradných dokumentov.
Všetky rozhodnutia a iné písomnosti v konaní orgánov verejnej moci, ktoré sa doručovali v listinnej (písomnej) podobe, vrátane tých, ktoré sa doručovali vo forme doporučenej zásielky, resp.
zásielky doručovanej s doručenkou do vlastných rúk, sa budú doručovať do elektronickej schránky.
Samozrejme, aj po 1. 1. 2017 môžu orgány verejnej moci doručovať úradné listiny v papierovej forme,
avšak môžu a v budúcnosti budú doručovať takého dokumenty do úradnej elektronickej schránky. Je
dôležité uviesť, že nepôjde o náhradný systém doručenia alebo o duplicitný systém doručovania. Je
na príslušnom orgáne verejnej moci, či bude príslušnej právnickej osobe doručovať do úradnej elektronickej schránky alebo klasickou listinnou formou prostredníctvom pošty.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o doručovanie elektronických úradných dokumentov, ak si adresát neprevezme úradnú správu v úradnej elektronickej schránke, tak po uplynutí 15 dní od uloženia
správy s úradným dokumentom bude správa považovaná za doručenú. Doručený úradný dokument
po uplynutí lehoty na uloženie nadobudne právne účinky, t.z., že začnú plynúť lehoty na podanie
opravného prostriedku, či na splnenie povinnosti uloženej úradným dokumentom (ako lepší príklad
môžeme použiť klasické doručovanie poštou, teda ak si dnes adresát neprevezme poštovú zásielku
v stanovenej odbernej lehote, dôjde k doručeniu po uplynutí lehoty na uloženie správy. To isté bude
platiť po uplynutí 15 dni od uloženia správy pri elektronických schránkach).
Na základe toho je potrebné venovať pozornosť úradným elektronickým schránkam a kontrolovať dokumenty do nich doručené, pretože dokumenty doručované do týchto úradných elektronických
schránok môžu mať zásadný dopad na práva a povinnosti konkrétnej právnickej osoby.
Elektronická schránka je zriadená automaticky pre každú právnickú osobu a pre fyzickú osobu,
avšak používanie úradných elektronických schránok je od 1. 1. 2017 záväzné len pre právnické osoby,
a teda pre štatutárov týchto právnických osôb.
Od 1. 12. 2016 je používanie úradných elektronických schránok záväzné pre všetky osoby, ktoré
si úradné elektronické schránky aktivovali, avšak od 1. 1. 2017 bude pre právnické osoby aktivovaná
táto úradná elektronická schránka automaticky.
Prístup do úradnej elektronickej schránky je cez webový portál www.slovensko.sk .
Na platný prístup a používanie elektronickej schránky sa vyžaduje použitie občianskeho preukazu (OP) s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK) alebo dokladu o pobyte cudzinca s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Z toho vyplýva, že je
potrebné, aby si právnická osoba zabezpečila pravidelné kontrolovanie obsahu úradnej elektronickej
schránky.
Prístup do schránky má automaticky na základe OP s čipom štatutár spoločnosti, alebo je možné na prístup splnomocniť zástupcu právnickej osoby, ktorý musí tiež disponovať elektronickým OP
s elektronickým čipom.
Plnomocenstvo je možné udeliť tak generálne, ako i špeciﬁcké, a to tak prostredníctvom prístupu do úradnej elektronickej schránky (zadaním konkrétnych oprávnení) alebo písomne. V prípade
písomného plnomocenstva je toto potrebné oznámiť úradu a zaregistrovať. Vzor žiadosti na udelenie
oprávnenia v písomnej forme je možné nájsť na webovej stránke, musí byť podpísané osobou, ktorá ho
udeľuje - teda štatutárom - pred notárom a musí byť zaslané na adresu Úradu vlády SR.
V prípade, ak je podpis štatutára overovaný mimo územia SR (neplatí, ak ide o overenie podpisu
na veľvyslanectvách SR v zahraničí), je potrebné opatriť dokument aj následnou super legalizáciou
alebo apostilou. Je potrebné upozorniť, že v prípade ukončenia vzťahu, či už pracovného, alebo iného
s touto osobou, je potrebné autorizáciu tejto osoby písomne zrušiť.
V prípade cudzincov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi, ale nemajú povolenie na pobyt, bude ministerstvo vnútra na určených pracoviskách vydávať doplňujúci doklad.
Aktiváciu vydaného preukazu s čipom je potrebné vykonať osobne, to isté platí aj pre vydanie doplňujúceho dokladu, teda nie je možné na tento úkon splnomocniť inú osobu.
(Pozn.: podľa aktuálnych informácií sa termín z januára presúva na júl.)
Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová
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BLAHOŽELANIE JUBILANTOM
Šiesteho januára si pripomenieme významné životné
jubileum 80 rokov literárneho
historika a muzeografa Jozefa
Ondrejku, dlhoročného riaditeľa
Podjavorinského múzea v Novom
Meste nad Váhom. V októbri
2016 oslávil 80. výročie narodenia jeho blízky priateľ a kolega,
konzervátor Anton Slíž.
Jozef Ondrejka (na foto) sa
narodil v Lehote pod Vtáčnikom
(okres Prievidza). Po skončení štúdií dejepisu a slovenčiny
na VŠ pedagogickej v Bratislave
v r. 1959 pôsobil na Pôdohospodárskej škole v Rakoviciach ako
učiteľ dejepisu. V r. 1960 prešiel do Okresného vlastivedného múzea v Novom Meste n. V. na pozíciu
kustóda, správcu zbierok. Už začiatkom r. 1961 ho
zvolili za riaditeľa múzea. Počas svojho pôsobenia
sa zameriaval nielen na akvizície množstva zbierkových predmetov, regionálny výskum a šírenie osvety, ale aj rekonštrukciu a záchranu budov múzeí
v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a okolí.
V 60. rokoch 20. storočia Nové Mesto nad Váhom prechádzalo výraznými zmenami. Počas realizácií asanácií starých domov, následnej prestavby
mesta J. Ondrejka spolu s A. Slížom prechádzali
staré podkrovia a zbierali historické predmety a písomnosti. V politicky neľahkej dobe sa im podarilo
zachrániť cirkevné objekty v meste, kríž Svätej Trojice, ktorý dnes stojí pred kostolom a pravoslávnu
kaplnku.
J. Ondrejka má hlavné zásluhy pri rekonštrukcii budovy Podjavorinského múzea. Po pozitívnom
rozvoji jeho činnosti došlo v r. 1969 na námestí
k veľkej kalamitnej situácii. V dôsledku poruchy
vodovodného potrubia voda poškodila podložie
a bola narušená statika múzea. Oprava sa od začiatku javila ako ﬁnančne náročná. Dokonca padli
návrhy budovu zbúrať. Až za pomoci Vysokej stavebnej školy v Prahe, kde vypracovali plány a po
nájdení dodávateľa, ﬁrmy Geologický průskum
Rímařov, v r. 1979 – 1981 prebehli samotné práce.
I keď Trenčianske múzeum, pod ktoré bolo múzeum
včlenené, nemohlo náklady na opravy ﬁnančne pokryť, po úmornom hľadaní investora s ﬁnanciami
pomohol Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave. „Ja som väčšinou
opravoval budovy. Najväčšie problémy boli s budovou
múzea v Novom Meste n. V.. Fasáda sa celá začala

nahýbať na námestie, bola by padla... Dole popod základmi sa vŕtali 12 – 14 m sondy až na úroveň
Váhu. Tam sa strkali perforované
rúry, kde natlačili betón a okolo
základov budovy spravili ešte z jednej aj druhej strany manžety... A to
som mal najväčšiu starosť, získať
prostriedky. “ (J. O.)
Nemožno nespomenúť pôsobenie v okolitých obciach. „V Očkove sme robili mohylu, kde prebiehal archeologický výskum, hrobovú
komoru sme vykladali drevom...
Schody sme dávali robiť.“ (J. O.)
Má významné zásluhy pri odkrývaní významných archeologických lokalít v regióne, jeho pričinením sa našlo
sídlisko lovcov mamutov v Tr. Bohuslaviciach.
S archeológmi spolupracoval pri odkrývaní slovanského hradiska v Pobedime, pri vykopávkach
v Čachticiach, tehelni v Mnešiciach, Hrádku, Lúke,
pod budovou múzea v Novom Meste n. V. a pri výskume nálezísk z doby bronzovej v časti zvanej Tri
kríže a na Zelenej vode. „Z Potvoríc som doniesol
slovanské popolnice pražského typu, najzápadnejší výskyt, ktoré boli vystavené aj na svetovej výstave
v Montreale.“ (J. O.)
Svoju vedeckú činnosť rozvíjal nielen na pôde
Podjavorinského múzea, ale aj pri tvorbe početných
libriet a scenárov pre múzeá v okolí. Okrem expozície v Pamätnej izbe Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach
pod Jav. bol autorom expozície významných osobností Zemianskeho Podhradia a Bošáce, výstavy
k výročiu založenia spolku Tatrín v Čachticiach.
Spolupracoval pri tvorbe expozícií v rodnom dome
S. Štúra v Lubine, pri výročnej výstave J. M. Hurbana v Beckove či oslavách výročia A. Rudnaya
v Považanoch. Početné výstavy k výročiam sprevádzali vedecké prednášky. Bol dlhoročným členom
redakčnej rady Novomestského spravodajcu. Redigoval Vlastivedný časopis múzea. K jeho publikačnej činnosti patrí výtlačok o Ľ.Podjavorinskej,
sprievodcovia Tematín a Beckov či brožúry venované spolku Tatrín a Novému Mestu nad Váhom.
Málokto si dnes uvedomuje, že s dlhoročnou
prácou týchto dvoch vytrvalých múzejníkov v našom meste a okolí sa stále stretávame a nadväzujeme na ich výsledky. Obom jubilantom, p. Ondrejkovi aj p. Slížovi srdečne blahoželáme a želáme pevné
zdravie.
Mgr. Andrea Lazarčíková,
poverená vedením TM, odd. Podjavorinského múzea
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PROGRAMY MsKS

január 2017
JAVORINA, JAVORINA...

ZAČAROVANÝ LES

15. januára o 16,00 h v sále MsKS sa uskutoční jubilejný – XX. ročník tradičného podujatia Javorina, Javorina... spojený s odovzdávaním ocenení Významný produkt a Kvalitný
produkt Podjavoriny a kultúrnym programom.
Súčasťou Slávnosti Podjavoriny bude pripomenutie si 24. výročia vzniku SR.

22. januára o 14,30 a 16,00 h Divadielko
galéria vo svojich priestoroch odohrá reprízu
bábkovej rozprávky Začarovaný les.

P. HIRAX BARIČÁK A HOSTIA
(NIELEN) MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA
18. januára o 18,00 h sa v spoločenskom
dome uskutoční motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka, autora bestsellerov ako Šlabikár šťastia, Plynutie, Príbeh muža a iné. Okrem prednášky
v programe vystúpi aj hudobný hosť Juraj Hnilica
- ﬁnalista Česko-Slovensko má talent.
P. Hirax Baričák sa vo svojej prednáške zameria hlavne na svoje tri motivačné knihy zo série Šlabikárov šťastia. Najväčší dôraz dá na posledne vydanú: Rodičia deťom, deti svetu. Príde
teda na témy sebaprijatia, odpustenia sebe a
iným, spoznanie sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovy zameranej na rešpektovanie detskej duše
a určovania hraníc nemocenským prístupom,
odbúrania depresívnych stavov, riešenia krízových situácií, otázok, „prečo si človek priťahuje
nedobrého partnera", zbavenia sa blokov z detstva atď. No príde aj na recitáciu Hiraxových
básni a na jeho zážitky z cestovania...Rozprávanie budú spevom a hrou na gitarách sprevádzať
Juraj Hnilica a Michal Kulich. Priamo na mieste
sa uskutoční predaj autorových kníh a CD –čiek
J. Hnilicu.
Vstupenky po 6 € sú v predaji online na:
www.msks.sk a tiež i na: www.PREDPREDAJ.sk, v pokladni MsKS, alebo v deň akcie
priamo na mieste.

VEČERNÝ KONCERT
24. januára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prvý koncert jarného abonentného cyklu s názvom POETICKÉ IMPRESIE.
Účinkujú: Dominika Výberová - soprán,
Zuzana Zamborská - klavír, Stanislav Zamborský - klavír, Ulrich Ulmann - umelecké slovo.
Na koncerte odznejú skladby autorov: G. F.
Händel, F. Schubert /F. Liszt, A. Dvořák, F. Chopin, N. Rimskij-Korsakov, K. Slavický a i..

POETICKÁ SCÉNA DG
LÁSKA JE PROSTÁ AKO DOBRÝ DEŇ
29. januára o 16,00 h v Divadielku galéria
uskutoční Poetická scéna DG reprízu večera
francúzskej ľúbostnej poézie Láska je prostá
ako dobrý deň podľa scenára a v réžii D. Arbetovej.
Recitujú: J. Bocian, M. Bohuš, K. Eriksson,
P. Ferenčík, K. Godálová, H. Hasidlová, J. Kazda
a E. Sélešiová; hudba a spev: L. Trautenberger
a V. Kepshová; verklikár: B. Kincelová. Technická spolupráca: T. Bačo a I. Radošinský.

PREDAJ ABONENTIEK
V priebehu januára (od 9.1.) sa v MsKS
uskutoční predaj abonentiek na rok 2017 v sume
16 €/ks.

PRÁVNA PORADŇA
Bezplatná právna poradňa v januári nebude.

Jsem stále stejná, zamilovaná...
Koncert Lenky Filipovej
v MsKS bol lahôdkou, ktorú si
jeho účastníci vychutnali plnými dúškami. O jeho vynikajúcu
úroveň sa okrem speváckych
a gitarových výkonov niekdajšej
absolventky francúzskej Sorbonne v hre na gitare postarali
hostia jej programu: O. Hájek so
sprevádzajúcou hrou na piano
a S. Barry z Veľkej Británie s excelentnou hrou na keltskú harfu,
ktorú občas nahradil harmonikou alebo spevom.
Zaujímalo nás, ako sa Lenka
chystá prežiť Nový rok:
Určite s rodinou, nie pracovne, ale priznám sa, že Silvestra
nemám veľmi rada (pozn. red.: ale určite nie z dôvodu, že zase sme o rok starší, pretože speváčka vyzerá veľmi dobre, navyše je veľmi príjemná a bezprostredná, vyžaruje z nej i vnútorná krása).
*Dávate si novoročné predsavzatia?
Áno, dávam.
* Máte nejaké špeciálne na rok 2017?
Špeciálne nie. Poprosím, ako vždy, aby som
bola zdravá. Síce som zdravá, ale chcem, aby to tak
aj zostalo naďalej, stále.
*Aké sú vaše plány do nového roka?

KURZY V JANUÁRI
Pondelok (od 9.1.) 16,15 a 18,00 h
joga
18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Streda (od 11.1.) 17,00 h
joga
18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Štvrtok (od 12.1.) 16,15 a 18,00 h
joga

KLUBY V JANUÁRI
Pondelok Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
10. 1. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 11. 1. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

Foto: Libor Luštík

Tých je! Pripravujeme keltskú platňu, ktorá by
mala vyjsť v marci. Do keltskej harfy a pesničiek
som sa zamilovala (akoby nie, veď: „Jsem stále
stejná, zamilovaná…“), chystám sa tiež intenzívne koncertovať. Inak plánujem veľa cestovať, stále
sa niečo nové učiť. A samozrejme, hodlám mojim
fanúšikom ponúkať popri doterajších piesňach
i nové skladby. Najviac ma poteší, keď sa im budú
páčiť, a sály kulturákov budú stále plné...
Protagonistom výstavy HRA NA KRAJINU/SOCHY, KRESBY, ktorú si priaznivci
umenia mohli vo výstavnej sieni MsKS pozrieť
do 20. decembra, bol novomestský výtvarník
Peter Macko (na snímke M. Šupatíkovej z vernisaže 4. novembra).
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Svadobný salón ELLIE
Nové Mesto nad Váhom
Holubyho 2
0903 724 324
0911 724 324

Hotel PERLA ***
Zelená voda
0903 724 324
032 771 39 03

www.perlazelenavoda.sk

www.salonellie.sk
Otváracie hodiny:
Po-Pia 10,00-12,00 ... 13,00-17,00

Otvorené 24 hodín denne
• ubytovanie
• prenájom sál na usporiadavanie
rôznych súkromných
a firemných akcií
• catheringové služby

• svadobné šaty
• spoločenské šaty
• pánske obleky
• svadobné vesty
• košele a kravaty
• detské šaty a obleky
• svadobné a spoločenské topánky
• svadobné doplnky
• výzdoba na autá
• návleky na stoličky
13

14

15

16

Keď srdcia bijú aj pre iných

foto: Jana Krištofovičová

foto: Jana Krištofovičová

Sú ľudia, ktorým srdcia bijú i pre iných. Presvedčili sme sa
o tom na vianočnom beneﬁčnom koncerte VIANOCE, VIANOCE… 8. decembra v MsKS, ktorý zorganizovala Spojená škola
(SŠ) na Ul. J. Kollára 3.
Po úvodnom slove riaditeľky školy Mgr. Ľ. Havranovej sa k prítomným
prihovoril primátor mesta
a podpredseda TSK Ing.
J. Trstenský, ktorý v mene
trenčianskeho župana Ing.
J. Bašku odovzdal deťom
školy vecný dar. K zriadeniu Snoezelen - multisenzorickej miestnosti, takej
potrebnej pre deti školy, má
prispieť i ﬁnančný dar 500
€ od mesta. Symbolický foto: Jana Krištofovičová
šek s touto čiastkou z rúk
primátora mesta prefoto: Jana Krištofovičová
vzala riaditeľka školy. V nasledujúcom
kultúrnom programe
okrem detí SŠ vystúpili známi speváci,
ktorí neodmietli prísť
na beneﬁčný koncert.
O príjemný umelecký
zážitok sa postarali:
J. Máčovská, P. Bažík,
M. Vávra a C. Buckingham, ktorá napriek
prechladnutiu neodriekla účasť a prišla medzi deti.
Záver patril piesni Tichá noc, ktorú si spolu zaspievali deti
SŠ a hudobní hostia milého podujatia.

OČNÁ OPTIKA
LENS
Krčméryho 13
Nové Mesto nad Váhom
Kontakt: 032 771 5217
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BLAHOŽELÁME
95 rokov
Helena Bjalončíková
Helena Poriezová
94 rokov
Anna Hrková
Helena Ondrašovičová
93 rokov
Alexander Fačkovec
92 rokov
Ján Capka
Marta Kovačovská
Pavol Súčan
91 rokov
Mgr. Milan Hargaš
Emília Ševčíková

V januári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
90 rokov
Martin Kovár
Anna Oravcová
85 rokov
Ján Jaško
Michal Struhárik
Ján Jurík
Jarolím Feranec
Anna Kovačovicová
80 rokov
Štefan Kolečanský
Jozef Ondrejka
Blanka Veselá
Etela Skurská
Mária Hamarová
Bohuslav Kožák
Anna Palmanová

KRSTY A UVÍTANIA V NOVEMBRI
Juraj Kita
Natália Bednár
Simona Marianková

Jakub Vrba
Nikolas Žucha
cha
Jakub Karáčč

SOBÁŠE V NOVEMBRI
Peter Vanek a Zuzana Ondrišáková
Peter Mačanga a Miriama Štefová

ÚMRTIA V NOVEMBRI
Eva Miklánková
Jozef Herák
Eva Martínková
Mária Dvoranová
Július Juriga
Mária Nikodémová

(1948)
(1937)
(1941)
(1925)
(1943)
(1936)

75 rokov
Božena Opatovská
Květoslava Koníková
Ing. Ján Rehora
Emil Hanzely
Michal Maconka
Fedor Tučka
Mária Šimová
70 rokov
Rudolf Tiller
Valéria Bučková
Ing. Marieta Janáčová
Ing. Vlasta Búliková
Ján Držík
Elena Kolníková
Zuzana Turovská
Mikuláš Ganyicz

Melinda Vidová
Juraj Hošo
Viktória Fiľová
Ro
Rostislav
Jandourek
Tamara Kaplavková

Ing. Ivan Kuko
Marta Toráčová
Ing. Štefan Pokopec
Marta Pultárová
Ing. Ľudmila Pardubická
Igor Šaraj
Ladislav Nosáľ
Milan Jánošík
Helena Čongrádyová
Pavel Vatrt
Karol Horák
akad. mal. Ján Mikuška
Ing. Viliam Gondár
Anna Kmeťová
Jozef Polák

Adela Kolenčíková
Zuzana Mandincová
Natália Bahníková
Zara Vaverková
Natália Hrušovská

Andrej Čavojský a JUDr.Barbora Fraňová
Ivan Solovic a Daniela Betáková

Eva Paulusová
Ján Klasovitý
Ján Januška
Alena Plevová († 24.10.)
Mária Nikodémová
Jozef Toráč
Berta Machalová
Pavol Trebichavský

(1929)
(1952)
(1930)
(1953)
(1936)
(1962)
(1933)
(1966)

Jozef Rosina
Viera Uhríková
Jozefa Juráková
Irena Vilínová
Anna Dedíková
Anna Habarová
Pavol Malíček

(1938)
(1922)
(1930)
(1943)
(1938)
(1936)
(1949)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým kolegom, susedom a známym,
ktorí sa prišli
5. decembra rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom
Rudolfom MIKUŠKOM.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
Smutno je bez Teba, chýbaš nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým.
22.decembra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a priateľ
Albín ČERVENÝ.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou
5. januára si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Viliama HAMARU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami.
8. januára uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Ján ČECHVALA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou manželka, synovia a dcéry s rodinami
Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
9. januára si pripomenieme 10. výročie, čo nás opustil náš otec
Jozef ŠTEFANOVIČ.
Spomínajú najbližší Marta, Jozef a Dana
18. januára si pripomenieme 18. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
Čas, ten neúprosný vládca...
27. januára uplynú štyri roky, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ernest STUPARIČ.
Spomínajte prosím, spolu s nami, jeho najbližšími

Odišla tíško, ako odchádza deň. A v našich srdciach ostala spomienka len...
29. januára uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička a babička
Mgr. Anna ŠEBEŇOVÁ, rod. Ostrovská.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manžel a syn s rodinou
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OSOBNOSTI JANUÁRA
Jela ŠPITKOVÁ (1.1.1947) - huslistka, pedagogička. Nové Mesto n. V.: rodáčka – 70. výr.
narodenia;
Vladimír KRIŠLO (4.1.1942 - 20.5.1999)
- lekár, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v Hôrke nad Váh. Nové Mesto n. V.: pôsobenie, úmrtie – 75. výr. narodenia;
Elena ČEPČEKOVÁ (26.1.1922 6.1.1992) - spisovateľka pre deti a mládež, redaktorka. Narodila sa v Dolnej Ždani. Zomrela
v Bratislave. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 25.
výr. úmrtia, 95. výr. narodenia;
Jozef ONDREJKA (6.1.1937) - regionálny
historik. Narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom.
Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 80. výr. narodenia;
Elo ŠÁNDOR (8.3.1896 - 9.1.1952) - spisovateľ, dramatik. Narodil sa vo Vrbovom. Zomrel
v Bratislave. Nové Mesto n.V.: pôsobenie - 65.
výr. úmrtia;
Štefan ŠVEHLA (11.1.1932 - 8.9.2009)
- technik, vedecký pracovník. Spoluzakladateľ
oddelenia ultrazvuku v podniku VUMA. Narodil
sa v Moravskom Lieskovom. Zomrel v Trenčíne.
Nové Mesto n.V.: pôsobenie - 85. výr. narodenia;
Ivan TRNOVSKÝ (14.1.1917 - 12.12.2005)
– lekár-internista, iniciátor založenia novomest-

Do nového roka s humorom V. Pavlíka
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skej nemocnice. Nové Mesto n. V.: rodák, úmrtie
– 100. výr. narodenia;
Tarzícius AMMER (20.1.1922 - 27.5.1966)
- technik. Navrhol ochrannú známku podniku
PREMA. Nové Mesto n. V.: rodák, úmrtie - 95.
výr. narodenia;
Ján MIKUŠKA (27.1.1947) – akad. maliar,
pedagóg, niekdajší riaditeľ MsKS v Novom Meste nad Váhom. Nové Mesto n. V.: rodák, pôsobenie - 70. výr. narodenia.

*14. januára si pripomenieme nedožitých
100 rokov od narodenia MUDr. Ivana Ladislava
Trnovského a 10 rokov (28. 1. 2007) od úmrtia
jeho manželky - knihovníčky Štefánie Trnovskej,
rod. Geržovej.

Vtedy na Nový rok
Na Silvestra pršalo. Počasie skoro pripomínalo
jar. Veľká sála závodného klubu, v ktorej sa v pracovných dňoch navzájom miešali vône držkovej polievky
a troch obedových chodov s olejovým pachom montérok robotníkov, dýchala ešte atmosférou Vianoc
a veľkými číslicami na vyzdobenom pódiu sa teraz
chystala privítať Nový rok. Za umakartové stoly,
označené číslami, s červenými obrusmi, sviečkami,
výzdobou, pripravenými pohármi sa v opatrnom tichu usádzali prví návštevníci. Ženy v šatni odložili
kabáty i čižmy a vylúpli sa v slávnostných róbach,
ako keď kvety ukryté v pukoch sa na jar rozžiaria
farbami. Pohľadom cez sálu ste mohli vidieť pódium.
Obrovský vianočný strom, stôl s pripravenou tombolou, muzikantov v oblekoch decentne ladiacich nástroje, a to všetko presvietené v červených, zelených
i modrých lúčoch farebných reﬂektorov. Celá tá atmosféra napriek tomu, že sála bola rozlohou veľká
už v počiatku, pôsobila teplo a domácky príjemne.
Neviem, koľko takýchto Silvestrov som na tom pódiu,
ktoré mi bolo dôverne známe, -veď sme tu hrávali
a skúšali pravidelne-, prežil.
V to novoročné ráno bolo treba mať so sebou
korčule. Nočný obrat v počasí priniesol zmenu s rozdielom 15 stupňov. K tomu navrch novoročný večer
prišiel s prudkým snežením, v ktorom som na turanských kopaniciach zapadol a noc strávil na vrátnici
jedného miestneho roľníckeho družstva. Aspoň si ten
Nový rok dobre pamätám.
Závodný klub v zimných mesiacoch, to bol rad
akcií bežiacich jedna za druhou. Hneď prvý pracovný deň začínal veselicou, na ktorej v úvode vedenie
podniku privítalo zamestnancov, zazneli príhovory
a vinše. Pre niektorých by sa tá prvá zábava v roku
nebola skončila ani do nočných hodín, keby ju riaditeľ, vidiac, že situácia sa nadmernou veselosťou
vymyká z rúk, predvídavo a rázne neukončil. Tak sa
začínal Nový rok. Tie časy boli bezstarostné a ľudia
nepoznali strach zo zajtrajšieho dňa ani dnešnú
uzavretosť.
Týmto však šnúra nabitých januárových a februárových akcií v závodnom klube iba začala. Azda
nebolo podniku, organizácie, ustanovizne, čo by
nemala svoj ples. Školy základné, stredné - všetky
dozadu, dokonca i škôlky, športovci, rybári, poľovníci, požiarnici, záhradkári, ples zdravotnícky,
vojenský, motoristický…, najrozličnejšie oslavy
družstiev a výrobných podnikov, to všetko zažila sála
Závodného klubu Vzduchotechnik. Organizovaných
akcií bolo toľko, že bežali pravidelne v soboty, piatky a často i v priebehu pracovného týždňa. Vedúci

klubu Ludvičko Dvoran, človek s nenapodobiteľným
nevinno - detským úsmevom malého anjela neprešiel po sále, aby ho niekto nezastavil. Mal z toho
množstva starostí hlavu ako melón. Valili sa na neho
termíny, najrozličnejšie požiadavky, zmeny, úpravy
a neraz i sťažnosti. A on sa v tých zmätkoch, ktoré
by inému trikrát za deň spenili krv a vyhnali tlak,
pokojne usmieval.
My muzikanti sme mali zlaté časy. Aj keď kapiel v meste bolo viacej, na všetky sa dostalo. Bola to
obrovská výhoda najmä pre nás, domácich, pretože
sme sa nemuseli nikam tradákať. Rozostavili sme
na pódiu aparatúru, nahodili sa, vyčesali a vyhrávali. Piesne, ktoré sa hrali, si zväčša ľudia dokázali
s nami aj spievať. A tak, keď vtedy 18-ročná Blanka
Bezáková, pôvabná ako holubica v slávnej skladbe
spievala: Una paloma Blanca, spievala ju s ňou celá
sála. El Condor passa, song, ktorého jemná melódia
a vnútorná presvedčivosť prenikala až dovnútra srdca, sme v priebehu noci opakovali 13-x. To číslo som si
ako raritu zapísal na okraj textu. Dokázal som verne
napodobiť Johna Foghertyho, a tak, keď sme spustili - aj mŕtveho preberajúcu- I see a bad moon rising,
i see trouble on the way…(možno vám ju pripomenie
verzia Pavla Nováka: Asi si kočár koní najmu…), mal
som pocit, že všetci, čo sme tam pospolu, sa držíme
za ruky. Áno, k celkovej prirodzenosti hudby a tanca
patrilo jednak to, že ľudia sa vtedy dokázali uvoľnene
baviť a väčšinou sa v tom prostredí aj navzájom poznali, no i preto, že hudba ako taká bola skutočná.
Prosto nikdy neišlo o umelosť v podobe prehrávaných
CD či dvoch samohrajkárov, ktorí s naprogramovanými klávesami odverklikujú dnes všetko. Chrlené
anglické hity i kompletnú Moravanku. A muzikanti - muzikanti hrali o prestíž a nechávali na pódiu
pot i vlastné srdce. Nadránom boli už fľaše dopité,
únava v nohách, ale dôležitý, dôležitý bol pocit. Tých
na javisku, a predovšetkým tých na parkete. A verte,
často bolo veselo. Teraz tak býva málokedy alebo
vôbec. Pamätám, že jedna z cien v tombole, malé
prasiatko sa splašilo, vyskočilo z veľkého koša a naháňala ho celá sála. Ten obraz mi pripomínal scénu z Formanovho ﬁlmu Hoří, má panenko. Hrávali
sme sem-tam spoločne i s profesionálnymi kapelami,
napr. s Orchestrom Juraja Velčovského, no i slovenskými i českými hercami - bavičmi. A bol to pre nás
zážitok i pocta. Ale keď k mikrofónu so svojou gitarou
nastúpil Fefe (kto z vás by nepoznal Ferka Sartorisa!), ktorý rockenrol zo seba doslova chrlil ako krv.
Jeho: gou, gou, gou nepustilo z parketu tancujúcich,
pokiaľ doslova nezačali odpadať. Feri mal v sebe
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toľko energie a dokázal sa tak vžiť do rytmu i duše
piesne, že s úžasným nasadením by bol hral určite až
do rána, keby mu ktosi nebol odpojil šnúru od elektriky. Tanečníci zmordovaní, s prepotenými vlasmi,
padali na stolice ako boxeri po zápase v ringu. Feri

stál na javisku, ani sa nezadýchal. Tak nejako sa vtedy začal Nový rok, tak akosi bežali dni… Mal som to
prostredie veľmi rád. Myslím, že veľa Novomešťanov
tam zažilo príjemné chvíle. A radi na závodný klub
spomínajú.
Milan Hurtík

MY SME eM Veeeee Kááááá... NOVÉ MESTO DO TOHO!
Takýto pokrik znel na majstrovských a prípravných zápasoch všetkých dievčenských
družstiev Mestského volejbalového klubu (MVK) Nové Mesto
nad Váhom, ktorý píše síce len
2-ročnú históriu, ale už dosiahol
medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska i na medzinárodných turnajoch v rámci
Európy.
MVK Nové Mesto nad Váhom vznikol koncom roka 2014,
keď sa mladšia časť dievčenskej
zložky VK rozhodla pokračovať
pod vedením skúseného trénera
Mgr. P. Rieckeho v novozaloženom klube. V súťažnej sezóne
2015/2016 reprezentovali v súťažiach Slovenskej volejbalovej
federácie naše mesto pod hlavičkou MVK-Frigolog Nové Mesto
nad Váhom tri družstvá – žiačky,
kadetky a v 1. lige – juniorky.
Do ﬁnálových bojov MSR zasiahli kadetky a dosiahli konečné
7. miesto z viac než 30 družstiev
a žiačky, ktoré si vybojovali konečné 3. miesto zo 46 družstiev,
keď po tuhom boji porazili domácu Žilinu.
V rámci prípravy na súťaž sa
hráčky MVK zúčastnili turnajov
v Poľsku, Slovinsku, Čechách,
Maďarsku a Taliansku, kde taktiež získali medailové umiestenia. V letnom období absolvovali prípravný „Haníkov kemp“
v Luhačoviciach, organizovaný
uznávaným odborníkom na volejbal, bývalým reprezentantom
a trénerom Zdenkom Haníkom
a sústredenie na Záhorí pod vedením skúsených trénerov.
V októbri sa začali súťaže ročníka 2016/2017 riadené
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SVF. Pri tejto príležitosti sme sa
spýtali šeftrénera MVK Mgr. P.
Rieckeho na ciele jednotlivých
družstiev v súťažiach:
„Po minuloročnom 7. mieste
na MSR kadetiek v Žiari nad Hronom pomýšľajú dievčatá opäť
na postup medzi najlepšie tímy
v tejto kategórii. V kategórii žiačok nás bude reprezentovať nová
generácia dievčat. Predchádzajúca partia vekovo spadá už ku kadetkám. Tajne dúfame, že nová
generácia žiačok takisto zabojuje
o postup na MSR. Vzhľadom
na to, že máme jedno z najmladších družstiev v súťaži, je skromný
cieľ juniorského výberu MVK udržať 1. ligu junioriek a umiestniť sa
do 6. miesta. Úspechom by bolo
umiestnenie do 4. miesta a postup
na MSR.“ Sme vďační vedeniu
mesta, CVČ a vedeniu ZŠ Tematínska za poskytnutie vhodných
priestorov na súťažné zápasy 1.
ligy junioriek, keďže sa do mestskej haly nedostaneme.
Zaujímalo nás, aké sú ďalšie
ciele klubu: „Poslaním MVK je
vytvárať podmienky pre rast športovej výkonnosti hráčov a hráčok,
upevňovať ich zdravie, zvyšovať
ich telesnú a duševnú výkonnosť,

ako aj chrániť spoločné záujmy
všetkých svojich členov, aby sa
mohli slobodne venovať svojim
aktivitám. Medzi priority nášho
mladého klubu MVK Frigolog
Nové Mesto nad Váhom patrí
výchova mládeže. Nechceme si
hráčky kupovať, chceme ich vychovávať. Preto nás veľmi teší, že
v prípravke MVK máme asi 30
dievčat a chlapcov. Klub investoval do najmladších detí. Za deti
v prípravke hradí všetky náklady
a poplatky súvisiace s ich činnosťou MVK, deti trénujú zadarmo.
Deti naviac dostanú zaujímavý
vianočný darček, na ktorý sa už
teraz môžu tešiť. Okrem toho sa
v rámci tréningov starajú o nich
traja tréneri, ktorí sa prípravke
venujú v stredu a piatok o 15.00 16.30 h na ZŠ Odborárska. Táto
škola už tradične poskytuje našim
deťom tie najlepšie podmienky
na rozvoj ich talentu. Teraz treba
len dúfať, že deti vydržia, že sa
im bude u nás páčiť. Dvere k nám
majú otvorené aj ďalší. V prípade
záujmu nás nájdu v spomínaných
termínoch na IV. ZŠ. Pre informáciu všetky udalosti klubu zverejňujeme na našej stránke http://www.
mvknovemesto.sk a vo vitrínke

v meste na Ul. M.R. Štefánika.“
Na záver sme sa spýtali, kto
mladý klub podporuje. „Hlavným
partnerom je Frigolog Nové Mesto
nad Váhom a ﬁrma Ferno, veľmi
nám pomáha vedenie mesta, CVČ
Štúrova a vedenie ZŠ Odborárska
a ZŠ Tematínska a samozrejme,

rodičia detí. Aby sme nečakali len
tak so založenými rukami, vedenie
klubu sa rozhodlo spolupracovať
s ﬁrmou vyrábajúcou športové
oblečenie a dresy a stali sme sa výhradným zástupcom ﬁrmy VIGO
na Slovensku a v Českej republike.“
Do nového roka želáme

dievčatám, realizačnému tímu
a priaznivcom nášho klubu, aby
sa volejbalom bavili a aby dosahovali čo najlepšie umiestnenia,
a to samozrejme v duchu fairplay. Ďakujeme všetkým, ktorí
nás podporujú.
FL

ŠPORTOVO - STRELECKÉMU KLUBU SA STÁLE DARÍ
Majstrovstvami SR (M SR) v Domaniži vyvrcholila sezóna v streľbe z malokalibrových zbraní
pre rok 2016.
Sezóna sa začala v apríli kvaliﬁkačnými pretek- Výbornú formu potvrdil Juraj Marcinka, ktorý
mi na M SR v Príbelciach a pokračovala kvaliﬁkač- získal tri zlaté medaily, a to v disciplíne ĽM 3x20
nými pretekmi v Šali a Holíči po 2- krát, v Martine, výstrelov, v disciplíne ĽM 60 výstrelov a v súčte
a potom vo Vištuku a v Domaniži tiež po dva razy. disciplín ĽM 60 + VzPu 15 výstrelov. V disciplíne
Z týchto pretekov sa spočítali tri najlepšie výsledky VzPu 15 obsadil celkovo 2. miesto. Ing. Ján Marek
a 20 najlepších strelcov z celej SR postúpilo na už získal striebornú medailu v disciplíne ĽM 3x20 výstrelov a bronz v disciplíne VzPu 15 výstrelov. Igor
spomínané M SR 10. septembra 2016.
Z nášho športovo - streleckého klubu (ŠSK) sa Gáll vybojoval v disciplíne ĽPi (ľubovolná pištoľ)
do dvadsiatky najlepších dostali: Radek Smetana, 40 výstrelov striebro.
Sezónu v streľbe z malokalibrových zbraní
Juraj Marcinka a Ing. Ján Marek. Pozoruhodné je,
že všetci traja sa prebojovali do 8-členného ﬁnále ukončila a vyhodnotila Krajská konferencia Slovenv tzv. kráľovskej disciplíne ľubovoľná malokalibrov- ského streleckého zväzu (SSZ) 22. októbra 2016
ka 3x40 (ĽM 3x40) výstrelov. Vo ﬁnále sa najviac v Domaniži. Zúčastnil sa jej i prezident SSZ Miloš
darilo Jurajovi Marcinkovi, ktorý obsadil celkovo 4. Benca, ktorý obetavú prácu a dosiahnuté výsledky
miesto. V súťaži trojčlenných družstiev v disciplíne v športovej streľbe ocenil bronzovou pamätnou meĽM 3x40 naše družstvo obsadilo rovnako ako pred- dailou SSZ pre Juraja Marcinku, Radka Smetanu,
vlani 3. miesto, avšak v celkovom súčte dosiahlo Igora Gálla a Antonína Barteka. Striebornú pamätnú medailu získal Ing. Ján Marek a zo zlatej medaily
o 40 bodov viac ako v roku 2015.
Veľmi hodnotný úspech v tejto sezóne v streľbe za dlhoročnú prácu v prospech streleckého športu
z malokalibroviek dosiahol Juraj Marcinka, ktorý sa teší PaedDr. Štefan Bumbál.
29. októbra 2016 v Šali prvým kvaliﬁkačným
sa ako jediný z nášho klubu zúčastnil medzinárodných majstrovstiev ČR seniorov v dňoch 17. - 18. pretekom odštartovala sezóna v streľbe zo vzdujúna 2016 v Plzni. V disciplíne ĽM 3x20 výstrelov chových zbraní. Na týchto pretekoch sa výrazne
tu zvíťazil a v disciplíne vzduchová puška (VzPu) 40 presadil Radek Smetana, ktorý v disciplíne VzPu 40
celkovo zvíťazil a Ing. Ján Marek obsadil v tej istej
výstrelov obsadil 3. miesto.
Pozoruhodné výsledky si na svoje konto pripí- disciplíne 2. miesto.
V streľbe zo vzduchových zbraní čaká našich
sali naši strelci i z medzinárodných majstrovstiev
SR seniorov v Príbelciach 16. a 17. septembra 2016. strelcov na M SR 26. februára 2017 v Šali ťažká
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úloha. Budú obhajovať dve zlaté medaily. Jednu
v súťaži družstiev v disciplíne VzPu 40 a druhú v tej
istej disciplíne v súťaži jednotlivcov. V tejto disciplíne drží náš klub v súčasnej dobe i rekord SR, ktorý
vytvoril 12. 3. 2016 náš strelec Radek Smetana.
Dosahované výsledky strelcov ŠSK v Novom

Meste nad Váhom sú odrazom dlhoročnej svedomitej a zodpovednej práce a pravidelnej tréningovej
činnosti. Odzrkadľujú získané znalostí a skúseností
zo streleckého športu zhruba od roku 1960. Z nich
súčasní strelci neustále čerpajú a o tieto pevné základy sa môžu kedykoľvek oprieť.
Ing. Ján Marek

BASKETBALISTKY VÍŤAZNE
Po voľnom termíne nastúpili 3. decembra basketbalistky BK Nové Mesto n.V z krúžku CVČ na
ďalšie dve dôležité stretnutia v Ivanke pri Dunaji.
V prvom stretnutí začali domáce lepšie, najviac vyhrávali v prvej štvrtine - o štyri body (b.) a keď sa
naše hráčky dotiahli, opäť odskočili. Až v závere
štvrtiny sa hostkám podarilo vyrovnať. Druhá štvrtina mala opačný priebeh, prím hrali naše dievčatá
a viedli raz o 6 b., ale záver polčasu patril domácim
a vyrovnali na 23:23. V tretej prevzali iniciatívu
opäť domáce a v polovici štvrtiny viedli o 7 b. Potom nastal zlom. Hostky chytili vietor do plachiet a
šnúrou 9 b. získali vedenie v stretnutí 37:35. V nasadenom tempe začali aj poslednú štvrtinu a šnúrou 8
b. natiahli vedenie na 49:37. Napokon vydreli víťazstvo 51:43 (37:35). V druhom stretnutí začalo naše
družstvo impozantne a prvú štvrtinu vyhralo 24:4
a polčas dokonca 36:12. Žiaľ, v ďalšom priebehu

trochu zvoľnili tempo, ale i napriek tomu zvíťazili
jasným rozdielom 67:42 (36:12). V oboch stretnutiach neprehrali ani jednu štvrtinu, v prvých dvoch
remizovali. Stretnutia mali svoj náboj, hlavne prvé
bolo mimoriadne dramatické. Schopnosti a skúsenosti však prevýšili snahu a bojovnosť domácich.
Opäť však mohlo vycestovať len 9 zdravých hráčok, ktoré však presvedčili o svojich schopnostiach
a získalo veľmi cenné štyri body voči ambicióznemu súperovi. Aj naďalej vedú tabuľku svojej skupiny. Veľkým prínosom pre stretnutia boli aj výkony
oboch rozhodcov, ktorí mali stretnutia v búrlivom
stretnutí pevne vo svojich rukách.
Ďalšie stretnutia odohrajú v domácom prostredí v telocvični 5. ZŠ Tematínska v sobotu 14.1.2017
o 10.00 a 12.00 h. Za súpera budú mať v derby MBK
Starú Turú.
Milan Šustík, tréner

Janka Ochránková v reprezentácii Slovenska
POZVANIE NA 8. NOVOMESTSKÝ POHÁR
Ostatné obdobie prežili novomestskí krasokorčuliari na tréningoch, ale hlavne súťažili v pretekoch Slovenského pohára, ktorý organizuje Slovenský krasokorčuliarsky zväz.
Po trnavskom preteku sme sa vybrali na 54.
Grand Prix do Banskej Bystrice. Oplatilo sa! Vybojovali sme si tri pódiové umiestnenia. V mladších
žiačkach 11 zvíťazila znovu Janka Ochránková,
v Nádejách chlapci zvíťazil Nicolas Kaluža a o tretie
miesto sa postarala Esterka Majerníková.
Ďalší víkend sme strávili na Veľkej cene Púchova. Tu sme získali do Slovenského pohára tri prvé
miesta. V kategórii mladšie žiačky 12 zvíťazila Lili
Plačková, v Nádejách chlapci opäť uspel Nicolas
Kaluža. Janka Ochránkvá si v mladších žiačkach
11 urobila nový osobný rekord 54,13 bodov a opäť
bola prvá. Na pódium víťazov sa ešte postavila Iva

Novacká v juniorkách, keď jej víťazstvo ušlo o pár
stotín bodov a tretia bola aj Esterka Majerníková
v Nádejách 9.
Na Veľkej cene Liptova sme sa vybrali s menším počtom pretekárov, ale aj tak sa nám darilo.
V starších žiačkach si pohár vybojovala Simonka Šimoníková, v mladších žiačkach 11 zvíťazila Anička
Šimová a Maša Mošková bola druhá.
Svojimi výkonmi si Janka Ochránková vybojovala aj účasť v reprezentácii Slovenska. Získala
právo zúčastniť sa 10. Santa Claus Cup v Budapešti.
Zabojovala skvele a zvíťazila aj tu.
A tak vás chce naša úspešná krasokorčuliarka
z Nového Mesta nad Váhom pozvať na náš klubový
pretek - 8. ročník Novomestského pohára Fedory Kalenčíkovej, ktorý sa uskutoční 14.a 15. januára 2017
pod záštitou primátora mesta.
Alena Rojková
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