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AKO BUDEME GAZDOVAŤ
Je to čierne na bielom. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom na svojom
ostatnom vlaňajšom snemovaní zdvihli ruky „za“
pri hlasovaní o najzásadnejšom dokumente mesta
pre rok 2018.
Schválený rozpočet mesta na rok 2018 nám priblížil jeho predkladateľ Ing. Miroslav Trúsik, vedúci
oddelenia ﬁnančného a informačnej sústavy MsÚ
v Novom Meste nad Váhom:
-Rozpočet mesta na rok 2018 je vyrovnaný v celkovej čiastke 19 389 974 € vrátane príjmových a výdavkových ﬁnančných operácií.
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1 526 946
€, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom
4 382 243 €. Tento schodok je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 3 309 325 € a prebytkom
bežného rozpočtu. Výdavkové ﬁnančné operácie
na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške
454 028 €.
VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
dvoch miest pracovnej pozície

PRÍSLUŠNÍKA
MESTSKEJ POLÍCIE
Požadované kvaliﬁkačné predpoklady:
• stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• práca s počítačom - základná práca s PC
- Word, Excel, Internet,
• držiteľ vodičského preukazu skupiny B.
Iné kritériá a požiadavky:
• komunikatívne schopnosti,
• samostatnosť v práci a rozhodovaní,
• požadovaný vek: starší ako 21 rokov.
Doklady požadované k prihláške na výberové
konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov preukazujúci
bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace,
• overený doklad o vzdelaní.
Požadované doklady zašlite do 15. februára
poštou, alebo osobne prineste na adresu MsÚ
Ul. Čsl. armády 64/1 915 32 Nové Mesto nad
Váhom na sekretariát prednostu mestského
úradu (č. dverí 243). Predpokladaný nástup
1. marca 2018.
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

Bežné príjmy predstavujú čiastku 15 180 699 €.
Z toho najväčšie položky predstavujú: daň z príjmov
fyzických osôb vo výške 6 300 000 € a daň z nehnuteľnosti: 2 200 000 €.
Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie
škôl sú rozpočtované vo výške 2 588 525 €, vlastné
príjmy zo zariadenia pre seniorov vo výške 420 558 €,
dotácie vo ﬁnančnej čiastke 777 276 €.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške
899 950 € v členení: príjem z predaja pozemkov
a nehmotných aktív predstavuje 800 000 €, dotácia na rekonštrukciu telocvične bývalej ZŠ Štúrova
99 950 €.
A čo výdavky?
-Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 15 programov.
Celková výška výdavkov je 19 389 974 € v členení:
bežné výdavky 13 653 753 €, kapitálové výdavky
5 282 193 € a výdavkové ﬁnančné operácie 454 028
€ (sú určené na splácanie istiny úverov zo ŠFRB).
Z jednotlivých programov mesto vyčlenilo na
prípravnú dokumentáciu 40 000 €, na projektovú dokumentáciu 104 000 €. Realizácia a technické zhodnotenie stavieb je naplánované vo výške 4 560 000
€. Z toho najväčšie akcie sú: rekonštrukcia budovy
2/2 na Námestí slobody, rekonštrukcia bývalej sýpky
na Komenského ulici, rekonštrukcia bývalej hudobnej
školy na Námestí slobody, parkoviská a oddychová
zóna na Ulici Klčové, oddychová zóna na Jánošíkovej
ulici, rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov, výstavba ihrísk s umelým povrchom a detských
ihrísk.Ako na záver zdôraznil Ing. Miroslav Trúsik,
vzhľadom na obmedzený priestor nie je možné dopodrobna sa venovať všetkým položkám rozpočtu
mesta na rok 2018.
Kompletný schválený rozpočet mesta záujemcovia nájdu na webovej stránke mesta: www.
nove-mesto.sk, k nahliadnutiu je i v prístavbe mestského úradu, 1. poschodie, č. d. 229.

NEPREHLIADNITE!
Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje,
že do 31. marca možno predkladať projekty
v rámci participatívneho komunitného rozpočtu a uchádzať sa o dotáciu na realizáciu týchto
projektov.
Bližšie informácie a dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke mesta: http://www.
nove-mesto.sk/projekty-participativneho-komunitneho-rozpoctu/ .
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ZA VLADIMÍROM ČERNUŠÁKOM
So smútkom v srdci sme prijali informáciu, že 15. januára dotĺklo srdce
novomestského rodáka prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc.
V. Černušák sa narodil 25. 11. 1921
v Solárni. Vo svojom rodisku prežil
takmer 20 rokov. Po maturite na novomestskom gymnáziu odišiel do Bratislavy, kde na Prírodovedeckej fakulte UK študoval
geograﬁu a telesnú výchovu.
K športu mal budúci prvý šéf Slovenského
olympijského výboru (SOV) vždy blízko. Ako
stredoškolák reprezentoval školu v basketbale,
za ŠK Nové Mesto nad Váhom hrával futbal.
Okrem toho sa venoval gymnastike, kanoistike
a plávaniu. Plaveckú zručnosť získaval už ako
dieťa vo Váhu. Napokon sa stal trénerom plávania, trénoval Sláviu Bratislava. Od r. 1948

pôsobil na Pedagogickej fakulte UK ako
asistent, od r. 1957 ako docent a v r. 1968
ho vymenovali za profesora Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Rok
na to prof. Černušáka zvolili za predsedu
vrcholného orgánu čsl. telovýchovy na
Slovensku. V tom istom roku (1969) sa stal
podpredsedom Čsl. olympijského výboru
a v r. 1981 členom Medzinárodného olympijského výboru (do r. 2001). V r. 1992 sa stal predsedom SOV. V r. 1996 sa stal čestným občanom
Nového Mesta nad Váhom, na čo bol patrične
hrdý. Do svojho rodiska sa vždy rád vracal.
Posledná rozlúčka s najvýraznejším slovenským športovým diplomatom, od r. 1999
čestným predsedom SOV prof. Černušákom,
významným novomestským rodákom, sa uskutočnila 22. januára. ČESŤ JEHO PAMIATKE!

DOBRÁ SPRÁVA: JE NÁS VIAC!
K 31. decembru 2017 malo naše mesto 20 066
obyvateľov, o 41 viac ako na konci r. 2016.
Vlani sa narodilo 195 detí, z toho 94 dievčat.
Áno spoločnej ceste životom vyrieklo 74 snúbeneckých párov. Spomedzi všetkých sobášov bolo 38
občianskych.
V r. 2017 bolo 213 úmrtí, z toho 116 mužov. Do
mesta sa prisťahovalo 518 osôb, z toho 281 žien.

Z trvalého pobytu sa odhlásilo 278 občanov, z toho
144 žien. Z chlapčenských mien bol najviac v kurze
Lukáš (7 - x), potom Filip (5 -x) a nasledovala trojica rovnocenných mien: Michal, Adam a Martin (po
4-x). Z dievčenských mien viedla Nina (6-x), po nej
nasledovala dvojica početne rovnocenných mien:
Soﬁa a Viktória (po 5-x) a najfrekventovanejšie
dievčenské mená uzatvárala Adela (3 –x).
-vb-

V MESTE PRVÝ, DOMA DRUHÝ
Prvý občan nášho mesta v r. 2018 si dal na čas.
Narodil sa 7. januára o 14,14 h v trenčianskej pôrodnici.
Patrik Sendrei s pôrodnou hmotnosťou 3070 g
a dĺžkou 51 cm sa narodil 21 – ročnej mamine Anne
Sendreiovej. Hoci v meste mu náleží prívlastok
prvý, doma, čo sa týka detí, je v poradí druhý.

Okrem ocina sa z mladšieho „bráška“ teší i sestra Rebečka, ktorá 14. februára bude mať tri roky.
Skutočnosť, že Patrik nie je bábika na hranie,
ale bábino, o ktoré sa treba starať a okolo ktorého
je stále čo robiť, malá „valentínska“ slečna už stihla
určite zistiť.
-r-

Šestnásty február je termín, dokedy majú možnosť
ochotnícke DS, ktoré chcú
zabojovať o účasť na XXI. Festivale A. Jurkovičovej v Novom
Meste n. V., poslať prihlášku
na tradičnú celoslovenskú divadelnú prehliadku s tematikou ženy.
Prihlášky na celonárodný divadelný festival
s účasťou zahraničných Slovákov posielajte na
e-mail: kolinek@msks.sk, príp. na adresu: MsKS,

Hviezdoslavova 4, 91501 Nové Mesto n. V. Na
rovnakú adresu treba do 28. februára poslať videonahrávky inscenácií, s ktorými sa budú uchádzať
o postup tkp. do ﬁnále a najcennejšie vavríny - titul
laureáta festivalu a cenu za najlepší ženský herecký
výkon.
XXI. Festival A. Jurkovičovej, ktorý sa koná
na počesť a pamiatku novomestskej rodáčky, jednej z prvých slovenských herečiek, sa uskutoční
v dňoch 8. – 11. apríla.
-r-

DO POZORNOSTI DIVADELNÍKOM
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ZVÍŤAZILI KREATIVITA A VYNALIEZAVOSŤ
Vďaka Karnevalu na ľade
mohli deťúrence prežiť prázdninový čas zmysluplne a užitočne.
Tie, ktoré sa posnažili a boli im
nápomocní aj rodičia, starší súrodenci či starí rodičia, dokázali
vykúzliť zaujímavé dielka. Stali
sa tak horúcimi kandidátmi na
ocenenie.
Odborná porota pozorne
sledovala deﬁlé masiek na ľadovej ploche zimného štadióna
a hodnotila najmä kreativitu,
vynaliezavosť a fantáziu tvorcov
masiek. Napokon udelila 14 cien.
Páčili sa napr. buldozér, Rubikova kocka, slimáky, Jánošík,
tekvica, sova, kukučkové hodiny,
vianočný stromček a i.

Naprázdno však neodišiel
nik. Sladkou odmenou organizátori, ktorými boli: Mesto, CVČ
a TSM v Novom Meste nad Vá-

hom, odmenili všetkých, ktorí sa
4. januára zúčastnili tradičného
podujatia na korčuliach.
- jh -

NEDEĽA PRE PODJAVORINU A PODJAVORINCOV
V druhú januárovú nedeľu
žilo naše mesto Podjavorinou
a Podjavorincami. Úvod podujatia sa tradične niesol v znamení pripomenutia si tentoraz 25.
výročia vzniku SR. Po básni A.
Pockodyho v recitácii M. Barteka so slávnostným príhovorom
vystúpil primátor mesta Ing. J.
Trstenský. K prítomným v sále sa
ďalej prihovorili poslanec TSK
a NR SR Mgr. D. Bublavý a preds.

Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave Ing. S.
Štepanovič.
Po prečítaní charakteristík moderátorkou PhDr.
E. Berkovou nastal slávnostný okamžik oceňovania. Za
ocenených sa poďakovala
herečka Marta Sládečková.
K spríjemneniu podvečera prispeli vystúpenia
inštrumentálnej skupiny MKO

pri MsKS a speváckeho tria La
Gioia.
Foto: V. Mádr
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NA JAVORINE „VYRÁSTOL“ ŠTVORLÍSTOK
Na Javorine „vyrástol“ štvorlístok. Štvorlístok osobností. K doterajším oceneným pribudli ďalšie
mená. Na XXI. ročníku podujatia Javorina, Javorina… udelili štyri tituly Významná osobnosť Podjavoriny, jeden Kvalitný produkt Podjavoriny a dva ďakovné listy. Predstavme si ich držiteľov (pozn.:ďakovných
listov na str. 9).
Plk.v.v.Ing. Jozef DVORŠTIAK sa narodil v Stankovanoch na Liptove. V r. 1953
nastúpil do armády a začal
študovať v Spojovacom učilišti
v NMnV. Po ukončení štúdia
slúžil ako dôstojník v Brne,
Olomouci a Tábore. V roku
1966 absolvoval Vojenskú
akadémiu v Brne, po jej ukončení pôsobil v spojovacom pluku v Tábore a Písku.
V r. 1969 sa vrátil do Spojovacieho učilišťa
v NMnV najskôr ako zástupca, potom ako náčelník učebnej skupiny. Podieľal sa na výchove nových
dôstojníkov a práporčíkov spojovacieho vojska.
V tomto období istý čas pobudol aj ako vojenský
expert v Sýrii.
V rokoch 1976 – 1982 pôsobil na Vysokej vojenskej škole v Liptovskom Mikuláši ako zástupca
náčelníka katedry a od r. 1979 náčelníka Spojovacej fakulty. Náplňou jeho práce o. i. bolo školenie
absolventov spojovacieho vojska s vysokoškolským
vzdelaním. V r. 1982 odšiel na vlastnú žiadosť do
výsluhového dôchodku v hodnosti plukovníka. Do
r. 2005 ešte pracoval ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov najskôr na SPŠ elektrotechnickej v Starej Turej a potom na SOŠ obchodu a služieb v NMnV.
Angažuje sa i v rôznych spoločenských organizáciách: pôsobí ako podpredseda Klubu zväzu vojakov
SR, člen Klubu a Jednoty dôchodcov, člen ObV SZPB
v NMnV, je vo výbore miestnej organizácie Slov. rybárskeho zväzu, vedie ZO diabetikov v NMnV. Je
držiteľom viacerých vyznamenaní, 14. januára k nim
pribudlo ďalšie ocenenie.
Novomešťan prof. Roman POLÁK po maturite na
tunajšom gymnáziu študoval
na VŠMU v Bratislave, odbor
divadelná a rozhlasová réžia.
Dva roky potom pôsobil v činohre Štátneho divadla Košice
a 7 rokov ako režisér a ume-
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lecký šéf Divadla SNP v Martine. Zaradil sa k najvýznamnejším divadelným režisérom 80. rokov. Polákove najúspešnejšie inscenácie reprezentovali čs.
divadlo na medzinárodných festivaloch v Európe.
Významná bola aj jeho spolupráca s nitrianskym
Divadlom A. Bagara a najmä s Divadlom AstorkaKorzo ’90, kde pôsobil ako režisér, neskôr ako umelecký šéf. Na poste riaditeľa činohry SND v Bratislave bol v r. 2006 - 2008 a v r. 2013 - 2017. Záujem
o spoluprácu s ním prejavili aj divadlá v zahraničí,
napr. v Chicagu a Paríži.V minulosti externe učil na
JAMU v Brne a od r. 2011 je interným pedagógom
Divadelnej fakulty VŠMU. Vytvoril viac ako 100
inscenácií na slovenských, českých a zahraničných
scénach a upravil množstvo divadelných hier. Je autorom hry Kentauri (2006), ktorá patrí k najlepším
divadelným textom moderného divadla v SR. Spopod jeho rúk vyšlo množstvo nezabudnuteľných
inscenácií, napr. Rómeo a Júlia, Cyrano z Bergeracu a i. Venuje sa aj ﬁlmovej réžii. Podieľal sa na
viacerých domácich i koprodukčných ﬁlmových
a televíznych projektoch, inscenoval tiež opery, o.
i. Cikkerovu operu Coriolanus, ktorá patrila medzi
najúspešnejšie. Za réžie ho niekoľkokrát ocenili. Za
divadelnú tvorbu získal viackrát cenu slovenskej
kritiky Dosky a Výročné ceny Literárneho fondu.
V r. 2007 mu udelili Krištáľové krídlo. Vlani získal
Cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla.
Marta SLÁDEČKOVÁ
sa narodila v Trenčíne. Po maturite na novomestskom gymnáziu, kde bol jej spolužiakom
R. Polák, vyštudovala VŠMU
v Bratislave, odbor herectvo.
Svoju kariéru začínala v r.1981
v Divadle SNP v Martine, kde
stvárnila mnohé zaujímavé postavy. Ďalšou hereckou zastávkou v r. 1987 – 93 sa
pre ňu stalo Divadlo A. Bagara v Nitre. Z hereckých
príležitostí spomeňme Lavíniu v hre Smútok pristane Elektre, za ktorú dostala cenu J. Borodáča. V r.
1993 zakotvila v Divadle Astorka - Korzo ’90, kde
sa predstavila v divácky úspešných inscenáciách,

napr. ako Lucia v Hlave medúzy od Borisa Vijana
či Portia v Shakespearovom Kupcovi benátskom.
V minulosti hosťovala aj na Novej scéne v Bratislave a v Štúdiu L+S. Svoje herecké ambície napĺňa
nielen na divadelných doskách, ale aj vo ﬁlme a TV.
Doteraz stvárnila množstvo žánrovo rôznorodých –
komediálnych i dramatických postáv a osvedčila sa
aj v muzikálovom žánri. Záujem o ňu majú nielen
slovenskí, ale aj českí ﬁlmoví a televízni tvorcovia.
Z ﬁlmových snímok spomeňme: Pomocník, Hody,
Dva lidi v ZOO, Anjel milosrdenstva, Tábor padlých žien, Příběhy obyčejného šílenství… Zo seriálov to bola Škola detektívky, Veľké srdce, Koniec
veľkých prázdnin, ale aj komediálne televízne seriály Susedia, Horná Dolná či seriál ČT Vyprávěj….
M. Sládečková disponuje prirodzeným hereckým talentom a vysokou profesionalitou. V stvárňovaných postavách je svojská a prirodzená, za čo
ju diváci majú radi.

miesto za publikácie podľa Hirschovho indexu medzi strojníckymi fakultami na Slovensku.
Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.,
je nadnárodná spoločnosť
pôsobiaca v automobilovom
priemysle. R. 2015 bol pre ňu
míľnikom, kedy sa zlúčili dvaja
silní šampióni: nemecká spoločnosť ZF a americká spoločnosť TRW. Týmto spojením sa
ﬁrma rozrástla na silný tím pôsobiaci v 40 krajinách
sveta, zamestnávajúci vyše 134 000 zamestnancov. Spoločnosť v súčasnosti združuje to najlepšie
z dvoch svetov automobilového priemyslu: vedúce
technológie v technike pohonov a aktívne i pasívne
bezpečnostné systémy. Medzinárodnou spoluprácou vznikajú nové ciele a kariérne možnosti pre jej
pracovníkov.
Výrobný závod TRW v Novom Meste n.V. má
od r. 2007 sídlo v priestoroch na Trenčianskej ul.
a orientuje sa najmä na osobnú a prevádzkovú bezpečnosť v automobiloch. Zameriava sa na výrobu
a montáž elektromotorov pre posilňovače riadenia
automobilov, ako aj celé systémy posilňovačov riadenia. V súčasnosti zamestnáva do 800 zamestnancov a za posledné obdobie dochádza k neustálemu
rozrastaniu. Otvárajú sa nové príležitosti pre spoločnosť i jej zamestnancov. Záujmom spoločnosti
je stať sa významným subjektom v rámci SR i za jej
hranicami. Víziou spoločnosti je byť lídrom v oblasti bezpečnostných systémov pre automobilový
priemysel. Ocenenie Kvalitný produkt Podjavoriny
prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Milan Šesták (na
foto).
Foto: V. Mádr

prof. Ing. Peter Šolek,
PhD. sa narodil v Novom Meste nad Váhom, detstvo prežil
v Mnešiciach. Po maturite na
Strednej priemyselnej škole
strojníckej študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická
univerzita - STU). Po skončení vysokej školy zostal
verný svojej alma mater. Pôsobil na nej najprv ako
odborný asistent, v roku 2010 ho prezident SR vymenoval za profesora. Ako vysokoškolský pedagóg
má v pracovnej náplni aj výskum a publikačnú činnosť. Pri výskume spolupracoval aj so zahraničnými univerzitami.
Od roku 2007 stojí na čele Ústavu
aplikovanej mechaniky a mechatroniky –
pracoviska Strojárskej fakulty STU, do r.
2015 ako riaditeľ, v súčasnosti ako vedúci
ústavu.
Je členom viacerých orgánov Slovenskej technickej univerzity: Vedeckej rady
Strojníckej fakulty STU, odborných komisií doktorandských študijných programov – aplikovaná mechanika a mechatronika a Kolégia dekana Strojníckej
fakulty STU. Je autorom a spoluautorom
publikácií, príspevkov v zborníkoch a ka- Ocenení dolný rad zľava: Ľ. Malec, E. Vrablicová, M. Šesták, J. Dvorpitol vo vysokoškolských učebniciach štiak, R. Polák, M. Sládečková a P. Šolek. Horný rad zľava: S. Štepaa monograﬁách. V roku 2010 získal prvé novič, K. Hejbalová, J. Trstenský, J. Hargaš a D. Bublavý
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VODÁRENSKEJ VEŽI TREBA VDÝCHNUŤ ŽIVOT
Nové Mesto nad Váhom
a jeho veľké námestie bolo historicky centrom trhu mikroregíónu
podjavorinského kraja. Silným
impulzom rozvoja mesta bol príchod železnice v smere od Trnavy
v r. 1876. Vďaka svojej polohe tu
vznikol dôležitý železničný uzol
s odbočkou na Myjavu, Veselí nad
Moravou…,čo bola dôležitá železničná priečka ako spojka považskej železnice so systémom tratí na
Morave.
Železnica iniciovala rozvoj
priemyslu. Najmä po 2. sv. vojne
vznikla v okolí trate rozsiahla priemyslová zóna (VUMA, Vzduchotechnika, Obal, Palma…). Takmer
každý priemyselný podnik, ako
aj vápenka mali svoju železničnú
vlečku. Túto skutočnosť sprevádzal aj rozvoj sprievodných zariadení v okolí železnice.
Postupným rozvojom parnej
trakcie stúpali nároky na zásobovanie lokomotív palivom a vodou.
Významné železničné uzly tak
boli obklopené uhoľnými skladmi a vlastnými vodárňami, ktoré
sa stali súčasťou koloritu staničných areálov. Aj v Novom Meste
n. V. v tesnom susedstve stanice,
na strane mesta, bol vybudovaný
vodojem, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou obrazu mesta.
Napriek tomu, že ide o primárne účelovú stavbu, nesie znaky
vyspelej funkcionalistickej architektúry. Je zaraditeľná do kontextu

podobných stavieb na Slovensku,
na čele ktorých dominuje vodárenská veža od architekta E. Belluša
v Trnave.
Telo novomestského vodojemu tvorí valec so štyrmi pilastrami, ktoré nesú hornú časť
stavby – vlastnú nádrž na vodu.
Telo veže sa pod nádržou postupne stupňovite rozširuje. Vlastné
architektonické členenie fasády
je strohé. Tvoria ho hladké steny
a pásy na štvorce členených okien.
V spodnej časti sú okná usporiadané vertikálne, čo podsadu veže
opticky zvyšuje. „Klobúk“ stavby
má v spodnej časti a pod ukončením dva pásy horizontálnych
okien, čo zasa stavbu uzemňuje.
Vďaka pilastrom a konzolovitému
stupňovitému rozširovaniu poskytuje stavba pri slnečnom osvetlení
zaujímavú plasticitu.
V ére pary boli podobné veže
aj súčasťou mnohých priemyselných areálov. Postupným prechodom priemyslu a dopravy na novú
energetickú bázu stratili svoje
funkčné opodstatnenie. Napriek
tomu ostali súčasťou industriálneho kultúrneho dedičstva. V zahraničí si túto skutočnosť uvedomili
už pred mnohými rokmi a mnohé
časti priemyselných areálov a dopravných stavieb sa stali súčasťou
genia loci (identity miesta). Plnili
nezmazateľne v danom období
svoju úlohu a majú aj svoje vlastné architektonické znaky, ktoré

Vlastná fotografia Jakub Masný

Pohľad z okolitých obytných zón

je potrebné budúcim generáciám
zachovať, aby ich nepoznali len
z obrázkov.
Vlani ma oslovilo vedenie
mesta, aký je môj názor na asanáciu tejto stavby, o ktorú požiadal
jej vlastník Železnice SR. Myslím,
že mesto aj ja sme spoločného
názoru, ako to vyplýva z predchádzajúceho textu. Napriek tomu,
žiaľ, momentálne neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by takúto
stavbu chránila, a tak mesto nemalo žiadnu oporu k zamietnutiu takejto žiadosti a bolo nútené
búracie povolenie vydať.
INICIATÍVA
NA ZÁCHRANU VEŽE
Zdalo sa, že osud veže je spečatený. Už som aj na vec pozabuTypická silueta mesta
vlastná tvorba Jakub Masný

6

dol, ale začiatkom t.r. ma oslovili
mladí študenti architektúry, ktorí
sa o veci tiež dozvedeli a prišli
s vítanou iniciatívou na záchranu
veže. V zahraničí je veľa inšpiračných príkladov nového funkčného
využitia. Sú vo verejnom alebo aj
v privátnom vlastníctve. V nemeckom Mühlheime v rámci industriálneho kultúrneho parku Porúria
slúži vodná veža ako edukačné
centrum priemyslovej kultúry, pričom vďaka priemyslu vlastne celý
región zbohatol. Niektoré veže sú
prestavané na kaviarne, vyhliadky,
múzeá, výstavné priestory, ale aj na

vidiecke bývanie v Čachticiach…)
a Martin Kusý prestavali na štýlový mezonetový ateliér, zo strechy
ktorého je krásny výhľad na mesto
do všetkých svetových strán. Novomestská veža má pre takýto
účel vyhliadky jedinečnú polohu,
keďže stojí na rozhraní priemyselnej zóny a mesta. Pohľad na centrum mesta, veže kostolov a celú
panorámu krajiny od Piešťan po
Trenčín v objatí Karpát a Inovca
musí byť jedinečný… Z ľudského
horizontu ovláda celý prednádražný verejný priestor a po jeho (dúfajme) rekonštrukcii sa môže stať

Vlastná koláž Jakub Masný

Vyhliadka na mesto s verejnou prevádzkou

bývanie (byty vo forme tzv. loftov)
a ateliéry. Takýto príklad nájdeme
aj u nás v bratislavskej „Dimitrovke“, kde ešte z čias fabriky Dynamit Nobel ostali dve štýlové vodné
veže. Jednu z nich si spoluautori
Slovenského národného divadla,
Národnej banky, rekonštrukcie
SNG…architekti Pavol Paňák (má
krásne a architektonicky ojedinelé

jeho identickou súčasťou.
Medzitým študenti zistili, že
ŽSR momentálne, napriek vydanému povoleniu, od asanácie odstúpili a pripravujú podklady na
vyhlásenie ponukového konania
na odpredaj veže. Zdanlivo je to
pozitívna správa, pokiaľ ale nový
vlastník nekúpi stavbu aj s povolením a pozemok po asanácii využije

na komerčný účel. Môj názor je,
že železnice by mali objekt prednostne ponúknuť mestu alebo inej
verejnej inštitúcii za symbolickú
sumu. Sme ale spolu s mladými
budúcimi architektmi názoru, že
v tejto etape je potrebné vypracovať – napr. aj formou workshopu –
ideové štúdie na novú funkčnú
náplň, ako aj na vzhľad objektu –
formou jeho eventuálnych prístavieb alebo prestavby…Bez takého
kroku sa nedá kvaliﬁkovane posúdiť skutočný potenciál objektu ani
ekonomické nároky na jeho rekonštrukciu. Mladí kandidáti architektúry Jakubovia Masný a Kypus,
spolu s obyvateľkou mesta a zároveň tiež študentkou architektúry
Andreou Bušovou sa vyjadrujú
takto :
Stavba ako taká nás, budúcich architektov, veľmi zaujala
a keď sme sa dopočuli o plánovanej
asanácií stavby, nedalo nám o nej
rozmýšľať hlbšie. Stavba tohto typu
je pre mesto nielen charakteristikou, ktorou sa môže Nové Mesto
pýšiť, ale mala by byť aj uctenou
pamiatkou industriálnej éry mesta.
Z architektonického hľadiska je to
vzácny kus, ktorý ako prof. Kováč
spomína, môže dostať úplne iný
nádych a dokonca má potenciál
prilákať turistov a obdivovateľov.
Ide hlavne o verejný záujem, pre
ktorý by táto stavba mala ostať
hodnotným klenotom mesta. Na
históriu máme spomínať, učiť sa
z nej a prispôsobovať ju novým nárokom a požiadavkám a nie na ňu
zabúdať a ničiť ju. Každopádne je
to krásna identická stavba, ktorá
sa objavuje na množstve fotograﬁí
a mala by zostať ako súčasť charakteristickej siluety mesta ako
objekt prístupný verejnosti. Už sme
ju aj pracovne pomenovali – „vodná
veža Železničiarka“ a pripravili
logo akcie záchrany a rekonštrukcie veže. Veríme, že sa pridajú
a iniciatívu preberú nielen občania
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mesta, ale aj orgány verejnej správy
a samosprávy.
Objekt ani iné podobné stavby
v meste nie sú pod pamiatkovou
ochranou, čo je škoda. Územný
plán mesta, prerokovaný aj s pamiatkovými orgánmi, v kap. 9. 9.
tiež nezahrnul túto stavbu medzi
stavby s osobitnou kultúrno-historickou hodnotou. Ale aj táto
„ochrana“ územným plánom by
bola, ako ukazuje prax, len platonická, o čom svedčí nedávna
asanácia budovy VUMA od svetoznámeho Baťovho architekta
V. Karfíka a necitlivé prestavby
rodinných domov na Kuzmányho
ul., ktoré v pláne spomenuté sú.
V meste len nedávno bola
viac ako necitlivo prestavaná a zateplená jedinečná stavba plynárne. Krásny vodojem je aj v areáli
bývalých kasární na Bzinskej ul.,
technickou pamiatkou je aj most
cez Klanečnicu v Mnešiciach.
Možno by bolo vhodné vypra-

Sídlo ateliéru: vodná veža
autori BKPŠ – architekti Paňák a Kusý – Nobelová ulica BA

covať miestny zoznam takýchto
hodnotných stavieb, ktoré síce
nebudú chránené štátom, ale
mestom.
Každá legislatívna ochrana
je napokon len ochranou pred

absenciou kultúrnosti. Tam, kde
panujú etika a úcta k historickým
hodnotám, netreba zákony.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Bc. Jakub Masný

VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH
Apoštolská cirkev mala vlani
tri požehnávania detí - dievčatiek
a päť pohrebov, z toho štyri ženy.
V evanjelickom kostole bolo
vlani pokrstených 19 detí, z toho
9 dievčat, plus jedna žena v dospelom veku. Konﬁrmovaných
bolo 18 detí, z toho 11 dievčat.
Svoju lásku v kostole spečatili dva

UPOZORNENIE
Mesto Nové Mesto nad
Váhom upozorňuje všetky
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré vlani prevádzkovali malé
zdroje znečisťovania ovzdušia,
aby si v termíne do 15. februára
splnili zákonnú oznamovaciu
povinnosť o prevádzkovaní
malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia za rok 2017 (tlačivá na MsÚ, II. posch., č. dv. 325).
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snúbenecké páry. Celkovo bolo
podľa obradov EC a.v. pochovaných 41 zosnulých, z toho 23 mužov. Z celkového počtu pohrebov
bolo 32 v Novom Meste n. V.
V rímskokatolíckom kostole
sviatosť krstu vlani prijalo 113
detí, z toho 51 chlapcov. Prvoprijímajúcich bolo 83. Sviatosť

birmovania v Kostole Narodenia
Panny Márie z rúk biskupa v roku
2017 prijalo 54 birmovancov,
z toho 32 dievčat. Áno spoločnému životu pred Bohom vyrieklo
33 snúbeneckých párov. Podľa
obradov rímskokatolíckej cirkvi
sa konalo 99 pohrebov, z toho 50
žien.

*Mechanizmy sa zahryzli do objektov v areáli dvora bývalých
technických služieb mesta na Ul. Klčové. Z pôvodných stavieb
zostala len administratívna budova, kde mal sídlo tento mestský podnik. Vzniknutú
voľnú plochu s rozlohou
takmer 1 ha mesto využije na vytvorenie 99 parkovacích miest, ďalších
17 miest vznikne pred
administratívnou budovou. Okrem parkovacích
miest tu pribudnú ihriská pre deti, viacúčelové
ihrisko, fontána a zeleň.

OCENENIA POTEŠILI
Prínos v oblasti ochotníckeho divadla a školstva ocenila
Javorina udelením dvoch ďakovných listov. Ich držitelia, ktorých
portréty vám prinášame, majú
z nich úprimnú radosť.
Ľubomír MALEC sa ochotníckemu divadlu začal venovať
už pred rokmi. Najskôr ako žiak
III. ZŠ, potom aj počas štúdia na
SPŠ elektrotechnickej v Bratislave ako ochotnícky herec i autor
pásiem poézie. Najviac svojho
voľného času, energie a zručnosti venoval divadlu v Novom Meste n. V., a to najmä pri zabezpečovaní materiálno - technických
podmienok: výrobe scény, kostýmov, osvetlenia a pod. V r. 1999
- 2001 sa podieľal na kreovaní
bábkového DS Javorinčiatka,
pre ktorý „ oprášil“ marionetky
z divadelného depozitu. Po ich
úprave kolektív naštudoval bábkovú hru Šťuka patrí na pekáč.
V r. 2001 - 2006 pracoval v DSD
Javorina, od r. 2007 v bábkarskej

sekcii DG. Veľkú zásluhu má najmä na obnove bábok, a to technicky i kostýmovo. Od r. 2012
spolupracuje s Detským bábkovým súborom a detskou divadelnou scénou DS Lusian v CVČ.
Spolupracoval aj so združením Pro Helvetia na sochárskom
sympóziu v Novom Meste n. V.,
na ktorom sa podieľal ako mentor účastníkov i ako spoluorganizátor tohto medzinárodného
podujatia.
Mgr. Elena VRABLICOVÁ po maturite na „jedenásťročenke“ študovala na Vyššej
pedagogickej škole v Bratislave,
odbor slovenčina - ruština pre 6.
- 9. ročník. Učila na ZŠ v Lubine,
Bošáci, St. Turej a II. ZŠ v Novom
Meste n. V., kde v r. 1970 – 1993
zastávala funkciu riaditeľky. Za
jej pôsobenia na tomto poste
prešla budova školy kompletnou
rekonštrukciou a modernizáciou
vrátane plynoﬁkácie. Podpísala

sa napr. pod zriadenie školskej
družiny, jedálne, školského klubu, nových kabinetov, školskej
dielne, pod úpravu telocvične,
školského dvora, volejbalových
ihrísk, zriadenie krúžkov, učebne
šitia a varenia, ako i nákup moderných učebných pomôcok…
Pod jej vedením sa škola úspešne
zapájala do vedomostných súťaží
a olympiád. Vlastnou aktivitou
sa zapájala aj do kultúrno-spoločenských aktivít. Bola členkou
poroty Hviezdoslavovho Kubína
a Podjavorinskej Bziniec, spolutvorkyňou súťažných otázok
pre Slovensko v olympiádach
ruského jazyka (RJ), spoluautorkou a posudzovateľkou kvality
učebníc RJ pre žiakov 6. a 7. roč.
ZŠ, autorkou pedagogického čítania, metodických článkov pre
výuku RJ a i. Šesť rokov viedla
MsO Čsl. zväzu žien. Za svoju
pedagogickú a spoločenskú činnosť bola viackrát ocenená.
-r-

ZAŽILI VIANOČNÝ ZÁZRAK
Dobrých skutkov nikdy nie je dosť, no ľudí, ktorí
sú ochotní pomáhať druhým, je našťastie čoraz viac.
Svedčí o tom aj projekt Vianočný zázrak, vďaka ktorému mohli ľudia dobrej vôle vyčariť krajšie a štedrejšie Vianoce osamelým seniorom žijúcim v sociálnych zariadeniach.
Do zaujímavého projektu sa zapojilo aj naše
Zariadenie pre seniorov (ZpS) na Ul. F. Kráľa. Mohli

sme tak v predvianočný čas sprostredkovane obdarovať 10 seniorov aj v našom zariadení, z čoho mám
veľkú radosť. O to väčšiu, že jedno vysnívané prianie
prišiel našej obyvateľke Márii P. odovzdať sám darca – Ľudová hudba A. Záhorca z Bratislavy (na foto).
Pani Mária neskrývala veľké prekvapenie a radosť
a zároveň sa o svoj darček – hodinový koncert podelila aj s ostatnými obyvateľmi zariadenia.
Spoločenská miestnosť bola plná
ľubozvučnej hudby, ale aj ľudí s úprimným úsmevom a dojatím na tvári.
Príjemný pocit z dobrých skutkov neznámych ľudí u mnohých obyvateľov
pretrváva dodnes. Veľké poďakovanie
za to patrí zakladateľke tohto projektu
Mgr. M. Kasemovej, ktorá umožnila
splniť nenáročné priania všetkým 653
osamelým seniorom zo sociálnych
zariadení v SR a sprostredkovať im
trocha radosti počas vianočného obdobia.
Mgr. Zuzana Kubrická,
riaditeľka ZpS
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MOBILNÉ TELEFÓNY POVINNOU VÝBAVOU
Stredná priemyselná škola v Novom Meste n. V. sa od
decembra 2016 stala súčasťou
medzinárodného projektu Erasmus+, projektu v oblasti jazykového vzdelávania: Ako vyučujeme
a ako sa učíme angličtinu (How
We Teach And Learn English –
HWTALE). To je aj hlavná myšlienka projektu. Jeho súčasťou sú
výmenné pobyty - mobility učiteľov a žiakov medzi partnerskými
strednými školami z Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska
a Slovenska.
V predvianočnom čase 11. –
15. decembra na SPŠ Bzinská 11
privítali 12 študentov a päť učiteľov z partnerských škôl projektu.
Téma tejto mobility bola vysoko
aktuálna: Mobilné telefóny na vyučovaní metódou CLIL a v angličtine. Ktorý študent by nechcel na
vyučovaní používať mobil a koľkí
učitelia s tým bojujú?
Všetci účastníci stretnutia
povinne používali mobily a ďalšie
IKT technológie, komunikovali
anglicky, absolvovali vyučovanie dejepisu, TV a angličtiny. Na
dejepise vyučujúca zvolila tému
Hrady a zámky trenčianskeho
regiónu, a to zážitkovou formou
a metódou CLIL. Vyučovacej hodine v škole predchádzala exkur-
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zia na Bojnickom zámku a Trenčianskom hrade, kde anglicky
hovoriaci lektori zaujímavou formou predstavili naše historické
skvosty. Vyučujúca vopred zadala
úlohy, ktoré súviseli s prehliadkami a študenti museli pozorne
sledovať lektorov a zaznamenávať
na svoje mobily najdôležitejšie informácie. Nasledujúci deň na hodine v triede študenti v skupinách
sumarizovali poznatky, rozoberali ich a cez mobily vypĺňali tajničky, odpovedali na kvíz, kreslili…
Zabávali sa, ale pritom sa učili.
K bohatému zážitku prispela aj
vianočná dobová výzdoba na Bojnickom zámku, vianočné efekty
a melódie v Trenčíne či v Novom
Meste n. V.
Hodina telesnej výchovy
s mobilom? Nemožné!? Vôbec
nie. Stačilo k tomu vopred sprístupniť študentom rôzne cvičenia,
ktoré sú k dispozícii na internete. Odrazu na hodine telocviku
každý cvičil podľa videa s pokynmi v angličtine na mobile,
príp. tablete pred sebou a svojím
tempom. Učiteľ telocviku len
upozorňoval na správne držanie
tela a mohol sa každému individuálne venovať… Po takomto
cvičení dobre padlo zaplávať si
v školskom bazéne. Záverom

študenti vyplnili vedomostný test
- cez mobily odpovedali na otázky
týkajúce sa cvičení, ktoré absolvovali, a tak si aj zopakovali slovíčka
z angličtiny.
Hodiny angličtiny sa zameriavali na kultúru, zvyky a tradície
SR. Tu taktiež pomohlo zážitkové
vyučovanie – exkurzia do Bratislavy spojená s prehliadkou hradu, historického centra s anglicky
hovoriacim lektorom a nádherná
predvianočná atmosféra. Mobily
a interaktívna tabuľa len urýchlili
proces učenia sa a vzájomnej fyzickej komunikácie.
Týždeň ubehol veľmi rýchlo.
Vznikli krásne priateľstvá, na Goodbye party padali slzičky dojatia.
Všetci si navzájom popriali všetko
najlepšie do nového roka a tešia
sa na ďalšie spoločné aktivity.
Na záver niekoľko postrehov od študentov a ich učiteľov
z Poľska, Portugalska, Španielska
a Rumunska na otázku, čo sa im
najviac páčilo: *Atmosféra, učitelia, študenti, všetko. *Stretnutie
s novými ľuďmi, učenie o nových
kultúrach a láska k novej krajine,
Bratislava a Nové Mesto nad Váhom. *Ďakujem vám za všetkých
učiteľov a študentov, pretože je to
pre mňa skvelý zážitok a nikdy na
to nezabudnem.*Veľmi sa mi páčil Bojnický zámok, všetky miesta
sú veľmi pekné, zostane mi milá
spomienka na celý život! *Toľko sa
mi toho páčilo! Exkurzie v Bojniciach, v Trenčíne, v Bratislave, ale
najviac sa mi páčili ľudia z tohto
projektu. *Veľmi sa mi páčil kultúrny program, spoločenský vzťah
s učiteľmi a študentmi. *Stretnúť
sa s ľuďmi, poznať slovenskú kultúru a navštíviť krásne slovenské
mestá… *Všetko bolo skvelé.
*Všetko, čo chcem na Vianoce, je
tu, stretol som tu neuveriteľných
ľudí. *Bolo úžasné byť tu. Škola
má zaujímavý spôsob výučby.
Anna Homolová,
koordinátorka projektu
na škole

BOL FEBRUÁR VÍŤAZNÝ?
V tomto roku si pripomíname významné
okrúhle výročia udalostí, ktoré zmenili naše dejiny.
Minulý mesiac sme si pripomínali štvrťstoročie od
vzniku zvrchovanej štátnosti. V októbri uplynie 100
rokov od založenia prvej československej republiky. Po stáročiach národnostného útlaku sa naši
predkovia konečne dočkali slobody. V závere tohto
mesiaca zase uplynie presne 70 rokov od tzv. Víťazného februára. Zapísal sa neslávne do našich dejín.
Ťažko povedať, či sa dalo tomu vyhnúť. Svetové veľmoci si po druhej svetovej vojne rozdelili ako korisť
maličké štáty, teda bolo iba otázkou času, kedy sa
začne naplno aj u nás prejavovať diktovanie zo sovietskeho Ruska. Vo vládnej kríze na začiatku roka
1948 takmer polovica ministrov podala demisiu, čo
využili komunisti ako šancu ujať sa moci. Začalo
zakladanie Ľudových milícií a zatýkanie nepohodlných ľudí. Tento proces pokračoval znárodňovaním, pričom sa napáchalo množstvo krívd, ktoré
poznačili desaťtisíce rodín. Nehovoriac o tom, ako
bola následne potláčaná sloboda slova, sloboda vyznania i ďalších občianskych a politických práv.
Poučiť sa z histórie je jedna vec. Sme radi, že
nemusíme žiť v období totality, hoci súčasný stav
nemožno nazvať dokonalým zriadením. Máme
slobodu slova, voľný pohyb, trhové hospodárstvo,
voľné šírenie informácií. Zostáva iba otázkou, čo
z tých voľne šírených informácií sa k nám z médií
nedostáva, čo je zámerne ututlané, zatajené. Tí,
čo sú pri moci, sa určitým spôsobom snažia cielene ovládať masy. Informácie sú selektované podľa
toho, čo chcú zdôrazniť a čo zatajiť.
Tou druhou dôležitou vecou sú následky, ktoré každý režim po sebe zanechá. A nemusí ísť iba
o režim. Môže ísť o zamestnávateľa alebo o suseda,
o kohokoľvek, s kým sme strávili určitý čas života.
Často medzi nami dochádza k ublíženiu, k zraneniam, ku krivdám. Mnohé z nich sa napraviť dajú,
no mnohé sú také komplikované, že tu na zemi
priam neexistuje šanca všetko napraviť. Preto nás
Ježiš v tej nádhernej modlitbe naučil jednu dôležitú prosbu: „… a odpusť nám viny naše, ako aj my
odpúšťame vinníkom svojim.“ Každému z nás bolo
nejakým spôsobom ublížené.
Kto dodnes neodpustil krivdy, ktoré mu boli
spôsobené (resp. jeho predkom), zostal v zajatí.
Sám si to ani neuvedomuje. Neodpustenie je bremeno, ktoré človek nesie a ktoré ho s pribúdajúcim
vekom viac a viac ťaží. Sám človek ho neunesie.
Čím viac sa tým zaoberá, tým viac ho to ovláda.
Mnohé naše krivdy nemajú logické riešenia. Minu-

losť nemôžeme vrátiť späť. Nachádzame sa v období medzi Vianocami a Veľkou nocou. Do tohto sveta
prišiel Spasiteľ. Narodil sa ako malé bezbranné dieťa. Celý život slúžil, až napokon obetoval svoj život,
aby nás zachránil.
Kresťanom sa často vytýka, že hovoria iba
o nádeji večnosti, v ktorej nebude žiadne napätie,
krivdy a nespravodlivosť. Áno, tam smerujeme.
Kvôli tejto našej nádeji Kristus položil svoj život.
Naša nádej sa však týka aj dneška – toho, čo žijeme
tu a teraz. Rany z napáchaných krívd nedokážeme
zahojiť. Čas nie je liekom na tieto rany. Liekom je
odpustenie, ktoré priniesol Kristus. On už zaplatil.
Nemusím sa domáhať, aby za moju krivdu bolo zaplatené. Nemusím sa hnevať na režim, na ľudí, ktorí
už nežijú a ktorí spôsobili bolesť mojim predkom.
Nemusím mať vo svojom srdci pocit nesplatenia určitého dlhu, lebo Kristus aj za toto zaplatil. Môžem
byť vyslobodený zo zajatia krívd.
Moc evanjelia je v tom, že Božia láska je silnejšia ako ľudská nenávisť. Všade tam, kde toto
posolstvo ľudia prijali, mohlo prísť vyslobodenie,
pokoj do duše. Aj dnes mnohí kresťania trpia pre
svoju vieru. Možno niekto je popravený pre vieru
v Krista práve v tejto chvíli. Odpoveďou mučeníkov
je žehnanie. Tak nás to učil Kristus, keď sa modlil
z kríža: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“.
Ten, kto mohol takto volať, keď mu niekto ublížil,
mohol okúsiť, čo je to skutočné víťazstvo. Víťazstvo
neporovnateľne väčšie ako vo februári 1948. Víťazstvo, ktoré prinieslo pokoj a radosť. Víťazstvo, ktoré
nám nikto nemôže vziať. Víťazstvo, ktoré presahuje
hranice tejto časnosti. Takéto víťazstvo prajem každému z nás.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár
• POPOLCOVÁ STREDA. Netradične na
Valentína, sviatok zaľúbených, pripadá tento rok
Popolcová streda. Ňou sa v cirkvi začína 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na Veľkú noc najvýznamnejší sviatok kresťanov. Zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť
pokánia, prehĺbenia viery v Boha i lásky k blížnym. Súčasťou liturgie počas sv. omší v rímskokatolíckych kostoloch je posvätenie popola.
Kňazi a diakoni značia znamenie kríža popolom na čelá veriacich so slovami: „Pamätaj, že
prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa
a verte v evanjelium“. Popol má pripomenúť človeku jeho pôvod zo zeme i skutočnosť, že sa do
zeme vráti, vyzýva k pokore a pokániu.
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PROGRAMY MsKS

február 2018
VÝSTAVA

VÝCHOVNÉ KONCERTY

DOMINIK MONČEK
MYSTÉRIUM / SOCHY, KRESBY

15. februára o 8,00 a 10,00 h v sále MsKS
uvedie LET art productin multimediálne výchovné koncerty pre žiakov škôl s účinkujúcou
skupinou 4EVER.
MÔJ MALÝ SVET je zábavné hudobné
predstavenie určené žiakom I. st. ZŠ. Nosnou
témou programu sú zaujímavosti a krásy Slovenska.
Starším žiakom ponúkne interaktívny koncert GENERÁCIA XYZ, v ktorom ich prevedie
najzaujímavejšími faktami našej histórie až po
súčasnosť.

V piatok 16. februára o 17,00 h sa uskutoční
vo výstavnej sieni MsKS výstava akad. sochára
D. Mončeka, žiaka nášho najvýznamnejšieho
súčasného sochára prof. Jankoviča.
Výstava sa sústreďuje na večné témy, ktoré
ľudstvo sprevádzajú odpradávna a v čase medzi našimi najväčšími kresťanskými sviatkami
upriamuje pozornosť na hľadanie pokoja, ticha
a nachádzanie času na rozjímanie.
Výstava potrvá do 23. marca.

VEČERNÝ KONCERT
JELA ŠPITKOVÁ
V stredu 7. februára o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční druhý koncert jarného abonentného cyklu. Na fašiangovú nôtu zahrá známa
husľová virtuózka, Novomešťanka Jela Špitková
s klavírnym sprievodom Zulﬁzar Zázrivej.
Na koncerte odznejú skladby: J. Straussa,
J. Straussa ml. a W. A. Mozarta.

DIVADIELKO GALÉRIA
V nedeľu 11. februára o 14,30 a 16,00 h Divadielko galéria vo svojich priestoroch uvedie
reprízu bábkovej rozprávky ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA. Vstupné: 1,50 €.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci
s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je
15. februára o 17,00 h v MsKS.

KURZY VO FEBRUÁRI
Pondelok
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h
Utorok
18,30 h
Streda
17,00 h a 18,15 h
18,30 h
Štvrtok 16,15 a 18,00 h

joga
brušné tance
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
latino tance
joga
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
joga

KLUBY VO FEBRUÁRI
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 12.2. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
13. 2. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 14. 2. o 16,00 h
Literárny klub pri MsKS A-PROPO
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

MYSTÉRIUM DOMINIKA MONČEKA
Krátko po vianočných sviatkoch a ešte bližšie k veľkonočným sviatkom sa v Galérii Petra
Matejku v Novom Meste nad Váhom predstaví
svojou tvorbou DOMINIK MONČEK, sochár
strednej generácie (narodil sa 22. marca 1970
v Martine), ktorý žije a pôsobí v trenčianskom
regióne, v Pruskom, neďaleko Ilavy.
Aj keď ako talentovaný žiak nášho najvýznamnejšieho súčasného slovenského sochára prof. Jankoviča mal veľký umelecký potenciál,
vážne zdravotné úskalia mu na dlhé roky znemožnili naplno rozvíjať a prezentovať svoje sochárske umenie. Až v posledných rokoch môže
kultúrna verejnosť lepšie spoznávať jeho sochárske diela, ktoré vznikajú náročným spracovaním kovu, kameňa a dreva, týchto trvanlivých
a stáročia používaných tradičných materiálov.
V jeho ﬁgurálnej sochárskej tvorbe rezonuje
predovšetkým kresťanská ikonograﬁa a tematika, ktorej sa venuje celoživotne, presvedčivo,
úprimne a vážne už od čias svojich štúdií na
oddelení monumentálneho sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Popri
iných materiáloch pracuje najčastejšie s kovom,
čo reﬂektuje aj jeho predchádzajúce kováčske
stredoškolské školenie na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici. Pri tvorbe
často využíva aj odpadové kovové segmenty,
ktoré spája krútením, zváraním, brúsením, keď
kombinuje matné a vysoko lesklé plochy. Svoj
originálny sochársky rukopis zanechal aj vo
viacerých interiérových a exteriérových realizáciách cirkevných stavieb na území Slovenska.
Jeho odkazy k sakrálnemu umeniu sú pretransponované cez výsostne osobné a intímne,
ľudsky hlboké a úprimné poznanie utrpenia
a bolesti. Popri rozmerných sochách Mončekovu tvorbu reprezentujú aj veľkoformátové, dynamickými líniami vytvorené kresby. Podobne
ako v sochách i v kresbách zaznievajú ﬁgurálne
témy, kde v expresívnych, často až exaltovaných
výrazoch a gestách zaznamenáva utrpenie, rozjímanie, pokoru a napokon zmierenie človeka
s osudom i sebou samým.
Dominik Monček do svojich diel koncentruje dávno známe kresťanské pravdy a večné
témy, na ktoré dnes ľudstvo zabúda. Do svojich
sôch taví i modeluje kresťanskú pamäť i históriu
ľudstva cez večné symboly, vlastné zamyslenia
a úvahy. Jeho tvorba dýcha transcendentálnym

nábojom, z utrpenia získava silu, ďalšiu vôľu
tvoriť a žiť, napĺňať nové ciele i malé ľudské
túžby.
Výstava pod názvom MYSTÉRIUM sústreďuje večné témy, ktoré ľudstvo sprevádzajú
odpradávna a v čase medzi našimi najväčšími
kresťanskými sviatkami upriamuje pozornosť
na hľadanie pokoja, ticha a nachádzanie času na
rozjímanie. Predovšetkým však návštevníkom
ponúkne možnosť zastaviť sa v našom civilizačnom zhone, zamyslieť a pobudnúť medzi sochami, ktoré majú zvláštnu duchovnú moc. Zo sôch
Dominika Mončeka dýcha mystérium utrpenia,
pokory ale i láska, nádej a viera v život.
Slávnostné otvorenie výstavy sôch a kresieb
DOMINIKA MONČEKA sa uskutoční 16. februára o 17,00 h vo výstavnej sieni Mestského
kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom za účasti autora. Srdečne všetkých pozývame.
Ela Porubänová

KďÚýOVÁ SLUŽBA v Dome služieb a na Ul. 1 mája 309 (zelená strieška)
~ Všetky typy kĐúþov a autokĐúþov
~ Zadlabávacie zámky
~ Kovania
~ Visiace zámky
~ Vložky všetkých znaþiek a rozmerov
~ Atypické vložky a špec. objednávky do 24 h
~ Schránky, trezory
~ Najlepšie ceny v meste + servis 24 h
~ Otváranie všetkého zabuchnutého NON – STOP služba na tel.
NOVINKA: stavba generálnych systémov - vložiek, SGHK
Po - Pia 8:00 - 17:00 a So 8:00 - 11:00
Kontakt: 0948 / 625 676

w w w.tiknove mesto.sk
*OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
U VÁS DOMA VÁM POSKYTNE
PRO-DO-V
Tel.č.: 0949 344 548
(14,00 – 17,00 h)
pro-do-v@pobox.sk

DÁM DO PRENÁJMU náročnejšiemu záujemcovi
veľký (60 m2) dvojizbový byt v Piešťanoch.
Kompletná rekonštrukcia v 5 - bytovke,
zvýšené prízemie, atraktívna poloha, kompletne vybavený.
Tel : 0903 289 965

INZERUJTE V NOVOMESTSKOM SPRAVODAJCOVI!
*Predám elektrický polohovací vozík,
zn. Meyra za 550 €, dohoda možná. Drobné oznamy, spomienky, smútočné poďakovania, plošná inzercia.
Kontakt: 032 2856920, e-mail: redakcia@msks.sk
Kontakt: 0918 458 491.
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SNOEZELEN POMÁHA ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝM
V závere vlaňajška sa v Spojenej škole na UL.
J. Kollára uskutočnilo slávnostné otvorenie bielej
multisenzorickej miestnosti Snoezelen. Bielu stuhu
prestrihli zástupkyňa primátora PhDr. Kvetoslava
Hejbalová a riaditeľka školy Mgr. Ľubica Havranová.
Multisenzorická miestnosť Snoezelen bola zriadená vďaka projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a za podpory Mesta Nové

Mesto nad Váhom a futbalového klubu AS Trenčín
- Hviezdy deťom s názvom Zdravá zvedavosť - Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017.
Biela Snoezelen miestnosť v Spojenej škole slúži
na relaxačné aktivity, oddych, ale aj ako bezpodnetové prostredie, v ktorom vyniknú jednotlivé výrazné
svetelné a obrazové efekty, a tiež na podporu procesu
výchovy a vzdelávania žiakov s postihnutím.
Zámerom bolo poskytnúť žiakom školy novú
zážitkovú a inovatívnu metódu, ktorej prínos je pre
každého žiaka individuálny.
Pôsobenie na žiakov pomocou multifunkčnej
metódy snoezelen sa realizuje v príjemnom prostredí bielej miestnosti Snoezelen pomocou svetelných,
zvukových a motorických prvkov, vôní a hudby.
Cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť,
redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie
spontaneity, motivácie, iniciatívy, ale aj podpora kognitívnych procesov, komunikácie, motoriky, stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja
osobnosti dieťaťa.
Monika Šupatíková

POSPOMÍNALI I UTUŽILI PRIATEĽSTVÁ
Okresné centrum Slovenského zväzu telesne
postihnutých (SZTP) Nové Mesto nad Váhom na
čele s preds. Jankou Kubánovou v závere roka pozvalo na vianočné posedenie do svojho klubu delegácie
zo ZO SZTP Nové Mesto nad Váhom, Starej Turej
a Hornej Stredy. Členovia sa mali navzájom o čom
porozprávať, pospomínať, utužiť vzájomné priateľstvo medzi spomínanými základnými organizáciami
SZTP z Novomestského okresu.
Za ich aktívnu činnosť a spoluprácu im poďakovali J. Kubánová a zástupkyňa primátora Nového
Mesta nad Váhom PhDr. K. Hejbalová.
Text a foto: Viliam Solovič
*LITERÁRNY KLUB (LK) A-PROPO pri MsKS v Novom Meste nad Váhom pozýva nadšencov
literatúry na pravidelné stretnutia zamerané na diskusie o čítaní a písaní, dianí vo svete literatúry, o literárnych súťažiach a na prezentáciu vlastnej tvorby. Príďte medzi nás a staňte sa členmi literárneho klubu!
À propos, najbližšie stretnutie bude 14. februára o 16.00 h v klubovni MsKS.
Daniela Václavová, predsedníčka LK

OSOBNOSTI FEBRUÁRA
Ján ŠICKO (8. 2. 1948) – sochár. Žije v Bratislave.
Nové Mesto n. V.: rodák – 70. výr. narodenia;
Fedor CÁDRA (18. 4. 1926 – 10. 2. 1998) – spiso-
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vateľ. Nové Mesto n. V.: rodák, úmrtie – 20. výr. úmrtia;
Šalamún BERGER (25. 2. 1858 – 11. 1. 1934) múzejník, podnikateľ. Riaditeľ Etnograﬁckého ústavu
v Záhrebe, kde pôsobil a zomrel. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 160. výročie narodenia.

K ZÁKONU O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV (II.)
Všeobecnou odbornou pomocou sa pritom rozumie odborná činnosť a poskytovanie služieb,
ktorými môže byť poskytnutie a vysvetlenie potrebných informácií, právna pomoc na uplatnenie
práv obete, psychologická pomoc, poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
Špecializovaná odborná pomoc sa poskytuje obzvlášť zraniteľnej obeti, pričom ide o cielenú
a integrovanú odbornú činnosť a poskytovanie služieb ako poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej
obete je bezprostredne ohrozené.
Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci, subjekt poskytujúci pomoc obetiam a advokát. Takáto právna pomoc spočíva v poskytovaní právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom konaní, ale aj v civilnom procese, ak si obeť uplatnila nárok na náhradu
škody v trestnom konaní a o jej nároku nebolo rozhodnuté.
Ochranu obeti pred druhotnou viktimizáciou (teda ujmou, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej moci, subjektu poskytujúceho pomoc obetiam, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, znalca, tlmočníka, obhajcu alebo oznamovacích prostriedkov) alebo
opakovanou viktimizáciou (ujmou, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním moci
nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou s cieľom pôsobiť na fyzickú integritu obete alebo psychickú integritu obete), spočíva v povinnosti orgánov činných v trestnom konaní, súdov a subjektov
poskytujúcich pomoc obetiam postupovať tak, aby ich činnosť nespôsobovala obeti druhotnú viktimizáciu a prijímať účinné opatrenia, ktoré majú zabrániť opakovanej viktimizácii.
O odškodnenie obetí trestných činov môže požiadať len občan SR, občan iného členského
štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, azylant, ktorý má na území SR alebo na území iného
členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom
medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratiﬁkovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.
Nárok na odškodnenie vzniká, ak v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo
trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola obeti
násilného trestného činu spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod
obžaloby oslobodený z dôvodu, že nie je trestne zodpovedný pre nedostatok veku alebo nepríčetnosť
a ujma na zdraví nebola obeti násilného trestného činu plne uhradená inak. Zákon však určuje aj
ďalšie okolnosti vzniku nároku na odškodnenie, a to v určitých prípadoch prerušenia, zastavenia
trestného stíhania či odloženia veci.
Podmienkou je, že obeť si nárok na náhradu škody riadne uplatní (s výnimkou, ak ide o ujmu
na zdraví spôsobenú trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia alebo
sexuálneho zneužívania), a to na základe žiadosti, ktorú podá na Ministerstve spravodlivosti SR,
v lehote do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia súdu (rozsudku, trestného rozkazu). Márnym uplynutím tejto lehoty nárok na odškodné zanikne. Žiadosť sa podáva na
tlačive, ktorého vzor určí Ministerstvo spravodlivosti, spolu s potrebnými prílohami. Jej podaním
začína konanie o poskytnutí odškodnenia, v ktorej môže byť obeť zastúpená advokátom, Centrom
právnej pomoci, akreditovaným subjektom, subjektom poskytujúcim pomoc obetiam, alebo blízkou osobou, pričom iné zastúpenie sa nepripúšťa.
O žiadosti je povinné ministerstvo spravodlivosti rozhodnúť v lehote šiestich mesiacov od jej
doručenia. Pre výpočet odškodnenia sa primerane použijú ustanovenia zákona o náhrade za bolesť
a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Zákon o obetiach trestných činov však priamo
ustanovuje nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy v prípade,
ak bola trestným činom spôsobená smrť, a pri trestnom čine obchodovania s ľuďmi, trestnom čine
znásilnenia, trestnom čine sexuálneho násilia alebo trestnom čine sexuálneho zneužívania má obeť
násilného trestného činu nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú morálnu škodu v sume
desaťnásobku minimálnej mzdy. Celková suma odškodnenia však nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej mzdy.
(Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy ku dňu 6. 11. 2017.)
JUDr. Adriana Ručkayová
Advokátska kancelária, www.akr.sk
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NEZABUDLI NA SVOJHO RODÁKA
Na sklonku vlaňajška, 16.
decembra, sa za bohatej účasti
verejnosti konal v Hrachovišti
slávnostný ceremoniál. Na budove obecného úradu (OcÚ) odhalili pamätnú tabuľu miestnemu
rodákovi, brigádnemu generálovi
Imrichovi Gablechovi pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia. Slávnosť otvoril starosta OcÚ JUDr. I.
Kolník, o. i. na nej vystúpili i zástupcovia miestnych občianskych
spoločností, Zväzu vojakov SR,
odhalenie pamätnej tabule požehnal miestny rímskokatolícky
kňaz.
Brigádny generál Imrich
Gablech bol vlastenec, čs. vojenský letec, účastník II. sv. vojny.
Základnú školu vychodil v rodisku, gymnaziálne štúdiá v Novom
Meste n. V. prerušil, keď neodolal

vtedajšiemu náboru v Republike:
Tisíc nových pilotov.
Stal sa jedným z nich. Po
vzniku Slovenského štátu v marci 1939 bol v prvej skupine letcov, ktorí uleteli zo Slovenska
s cieľom bojovať proti hnedému
moru. V zložitých spoločenských
pomeroch prežil krušné chvíle,
utrpenie, hrôzy gulagu…. Po príchode do Anglicka v r. 1941 podlomené zdravie mu nedovolilo
už viac lietať. V RAF vykonával
funkciu leteckého kontrolóra. Do
vlasti sa vrátil v auguste 1945, ale
ani doma to nemal ľahké, keďže
nestál na správnej strane odboja.
V r. 1963 začala pracovať rehabilitačná komisia zaoberajúca sa
nápravou chýb v armáde. Postupne ho povýšili na podplukovníka
v zálohe. Uznania sa dožil až po

nežnej revolúcii, kedy ho plne
rehabilitovali a povýšili na plukovníka. Za svoju činnosť bol I.
Gablech vyznamenaný viacerými
vysokými českými, slovenskými,
poľskými či inými vyznamenaniami. Prezident ČR ho 11. 11. 2015
vymenoval do hodnosti brigádneho generála. Dva roky predtým
sa stal Významnou osobnosťou
Podjavoriny.
Vojnový veterán I. Gablech
zomrel nedlho po svojich 101. narodeninách 16. decembra 2016.
Posledná rozlúčka s rodákom
z Hrachovišťa so všetkými vojenskými poctami sa uskutočnila
28. decembra 2016 v Havlíčkovom Brode, kde sa I. Gablech
v 40. rokoch 20. stor. natrvalo
usadil.
Gustáv Rumánek

LÁSKA K HUDBE JU SPREVÁDZA ŽIVOTOM
Spevokol Zvonky pri Klube dôchodcov a Jedno- cov v Novom Meste nad Váhom Mária Lovásová.
te dôchodcov v Novom Meste n. Váhom vznikol v r.
Františka Chalániová je i dirigentkou chrámo1985. Pri jeho zrode stál p. uč. Karol Pačes. Po jeho vého Zboru sv. Cecílie pri Prepozitúre Panny Márie
predčasnom odchode v r. 1990 sa dirigovania ujala v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobí ako organistv tej dobe 30-členného spevokolu iba 23-ročná Fran- ka. Na Základnej umeleckej škole v Moravskom Liestiška Chalániová.
kovom vyučuje hru na klavír a spev.
Začiatkom decembra sa dožila vzácneho životViliam Solovič
ného jubilea 50 rokov.
Postupom času speváčky–seniorky odchádzali prirodzeným spôsobom a nových
prichádzalo málo. Spevokol sa zmenšoval,
až sa zredukoval na súčasných 13 členiek.
Ani jedna akcia seniorov sa neobíde
bez spevokolu a jeho dirigentky. Pod odborným vedením Františky Chalániovej spevácky zbor dosahuje veľmi dobré výsledky.
Zúčastňuje sa i rôznych súťaží a festivalov
v blízkom i širokom okolí. Zároveň by rád
v speváckom kolektíve privítali i nové ženy.
Všetky členky spevokolu Zvonky,
súčasné i tie, ktoré na svoje spievanie už
iba spomínajú, jej i touto cestou blahoželajú k jubileu a prajú veľa zdravia, šťastia
SZ Zvonky: horný rad zľava: D. Pagáčová, E. Kučerková, A.
a úspechov v ďalšom živote. Ku gratulácii Sadloňová, E. Vrbová, A. Juríková. Dolný rad zľava: E. Priebrachová,
sa pripájajú i predsedníčka KD Anna Bal- V. Reňáková, F. Chalániová, A. Mojžišová, A. Švehlová. Na fotograﬁi
kovicová a predsedníčka Jednoty dôchod- chýbajú: P. Gajdošová, K. Hranková, A. Mičová a E. Chrastinová
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ZAMYSLENIE NAD ŽIVOTOM
Oslávili sme 25. výročie
samostatnosti SR. Čo povedať
z pohľadu jednoduchého dôchodcu, ktorý pracoval v 20. storočí?
Za dlhé roky, čo je takýto človek
na svete, zažije veľa. Dobré i zlé
chvíle, veľa zmien, najmä spoločenských. Vojnové roky plné
strachu o životy, radosť z ukončenia vojny, pracovné nadšenie pri
odstraňovaní zničeného majetku,
premeny dediny, budovanie priemyslu, atď. Sme generácia, ktorá
kráčala od jednoduchého života
do života plného zmien, zlepšenia
životných podmienok (doprava, bývanie, stravovanie…), ale
aj zmien v myslení ľudí. Potom

a sú pracovití doma i vo svete.
Máme prekrásnu prírodu, máme
minulosť, do ktorej patria naše
hrady, zámky, drevené stavby.
Vlastníme folklór, ktorého krásu prostredníctvom tanečných
a speváckych súborov pozná celý
svet. I v zahraničí poznajú naše
krásne kroje, tance, piesne, ako aj
originálnu hudbu. Sú to hodnoty,
ktoré sú kultúrnym dedičstvom
národa. Uvedomujeme si, že sme
krajinou, ktorá má čo ponúknuť
aj turistom. A tak okrem automobilového priemyslu môže štát
proﬁtovať aj z turizmu. Teda zákonite sa mení i myslenie obyvateľstva. Všetko závisí od ľudí, od

prišla nežná revolúcia a s ňou
ďalšie zmeny. Niektoré boli také
výrazné, že jednoduchý človek
ich vnímal dosť ťažko. Život sa
postupne konsolidoval. Na čelo
štátu prichádzali noví ľudia, ktorí
postupne rozhodli, že Slovensko
ako samostatný štát bude lepšie
prosperovať, kde sa bude ľuďom
lepšie žiť. Stalo sa. Žijeme v štáte,
ktorý tvoria Slováci a obyvatelia
menšín. Názory na samostatný
štát sú rôzne, ale faktom je, že si
stále viac uvedomujeme, že sme
malá krajina, ktorej bohatstvom
je - človek.
Je známe, že Slováci boli

ich schopností meniť svet.
Takých máme i v našom meste. Jednou z nich je aj p. uč. Mgr.
Alexandra Tobiašová, učiteľka ZŠ
Tematínska. Už dlhé roky vedie
DFS Čakanka, ktorého činnosť
zastrešuje MsKS. Navštevuje ho
veľa detí rôzneho veku a ona ich
všetky zvláda. Vystupujú v pekných krojoch a naše mesto prezentujú i v zahraničí (ČR).
I v prostredí, ktoré bolo vždy
obchodným a priemyselným centrom, sa rodí niečo, čo tu nebolo
a čo mení aj myslenie ľudí. Predovšetkým tých, ktorí si začínajú
uvedomovať, že sme mali pred-

kov, ktorí tu žili, tvorili a ktorí
nám zanechali hodnoty, o. i. aj
folklór.
V našom meste žijú zanietení ľudia, ktorí sú ochotní robiť
niečo pre spoločnosť, pre spoluobčanov. Spomeniem FS Otava. Pracujú v ňom už viac rokov
mladí ľudia, ktorí často študujú,
alebo pracujú v iných mestách,
a predsa sa stretajú. Spája ich
radosť z pohybu, láska k ľudovej
piesni a rezkej hudbe zsl. regiónu.
Máme i cimbalovú hudbu Rovenec. Členovia súboru sa snažia
zbierať piesne, koledy a vinše
z okolia nášho mesta. Nemožno
opomenúť i prácu múzea, ktoré
vystavuje kroje z blízkeho okolia.
Usporiadali výstavu krojovaných
bábik, betlehemov, atď. Treba vyzdvihnúť aj prácu CVČ, ZŠ a MŠ,
ktoré pripravujú verejné vystúpenia svojich žiakov s bohatou návštevnosťou publika.
Spomínam si na vianočné
vystúpenie súboru Otava, ktoré
sa konalo pred 20 rokmi. V sále
MsKS bolo menej ľudí ako vystupujúcich. Bolo to trápne, ale
vtedajšia vedúca súboru Ing.
Jana Trebatická povedala: „Nevadí. Časom sa aj naši obyvatelia
naučia vnímať folklór ako niečo
krásne, ako niečo, čo nám zanechali naši predkovia“. A stalo sa,
čo predpovedala. Dnes sú tieto
podujatia hojne navštevované.
Vďaka vám, ktorí sa tomuto žánru venujete. Poďakovanie
patrí aj obecenstvu, ktoré je hrdé
na naše skutočne Nové Mesto
nad Váhom, ktoré rastie do krásy, ktoré má budúcnosť, ale malo
aj minulosť. Mám radosť, že i na
Piatom charitatívnom plese 20.
januára do tanca a na počúvanie
hrala okrem HS TOPIC aj cimbalová muzika POĽUN. Čiže ľudová hudba do nášho života patrí.
Alžbeta Obuchová
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BLAHOŽELÁME
94 rokov
Františka Krištofová
Matilda Poláčková

Vo februári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
Valéria Kašajová
Mária Oppenbergerová
80 rokov
Ján Sedmák
Jozefa Jurechová
Jozefa Mrákavová
Mária Masárová
Oľga Mičová
Emília Lehotská
Agneša Kozáková
Mária Mikulincová
Edita Podperová
Ján Repka
Ing. Ján Kobelovský
Jozef Kováč
Horst Friedrich Otto
Lange

93 rokov
Aurel Cok
Ondrej Staňa
91 rokov
František Šteiner
90 rokov
Anna Guzlejová
85 rokov
Anna Bušniaková
Miroslava Ivičicová
Marta Juríková

Ivan Výboch
75 rokov
Eleonóra Skrúcaná
Jaroslav Stano
Daniela Brezováková
Anna Mikušincová
Jozef Kollár
Ján Remiáš
Rudolf Kováč
Mária Behulová
Jozef Wild
Lýdia Bušová
Anna Barteková
70 rokov
Marta Cibulková
vá
Viola Štefancová
váá
Karol Atalovič

Ján Drobný
Anna Poláčková
Mária Rošková
Štefánia Steineckerová
Rudolf Hladek
Vladimír Kusenda
Roman Kopunec
Milan Krchnavý
Ľudmila Klusková
Jozef Lacko
Eleonóra Pristašová
Ľudmila Brezulová
Anna Klímová
Mária Trebatická
Ľudmila Ondrejičková
Margita Horňáková
M

KRSTY A UVÍTANIA V DECEMBRI
Nella Šteineckerová

Emma Juráčková

Valentínka Karvayová

ÚMRTIA V DECEMBRI
Milan Popelár
Ivan Vilím
Anna Uherčíková
Ján Valovič

1937
1941
1934
1930

Josef Vítek
Iveta Chabanová
Helena Masárová
Milan Kováčik

1933
1972
1932
1958

Mária Kubicová
Ing. Antónia Šimková
Soňa Štullerová
Ing. Bohuslav Balák

1933
1944
1952
1955

Vlasta Klčová
Mária Hunová
Jozef Búzik
Rudolf Kozic

1947
1935
1942
1929

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 14. decembra naposledy rozlúčiť s naším drahým
pplk. v. v. Josefom VÍTKOM,
ktorý nás navždy opustil 11. decembra vo veku 84 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Zvlášť ďakujeme Zväzu vojakov Slovenskej republiky,
a hlavne plk. v.v. Jozefovi Dvorštiakovi za dôstojnú rozlúčku s naším drahým zosnulým.
Smútiaca rodina
6. februára si pripomíname nedožité 80. narodeniny Ing. Milana PETKANIČA,
ktorý zomrel 30. septembra 2017. Na tomto mieste chceme poďakovať MsÚ, TSM,
úradu práce, všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a občanom mesta
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Zároveň ďakujeme za cirkevnú a občiansku rozlúčku.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú manželka Oľga, dcéra Oľga,
synovia Rastislav a Milan a ostatná rodina
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SPOMÍNAME
16. decembra uplynulo a 25. februára uplynú štyri roky, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia
Pavel a Oľga VRBOVCI.
S láskou a večnou spomienkou na nich syn Juraj a dcéra Danka

5. januára sme si pripomenuli 7. 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
Vyhasli oči plné lásky našej drahej mamičky,
nevyhasnú však nikdy na ňu v srdciach naše spomienky.
2. februára si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej
Emílie KUKUČKOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou manžel, dcéry a ostatná rodina
3. februára uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
JÁN BANAS.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomínajú spolu s nami, jeho najbližšími.
4. februára uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef ADAMČÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka a deti s rodinami
6. februára uplynie päť rokov, čo navždy odišla naša drahá mamička a babička
Oľga MASÁROVÁ, rod.Šišovská.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Janka a Monika, vnuci Peter, Peter, Nikinko, Števko a Adamko
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce Tvoje dobré, večný
pokoj našlo a viac Ťa už nič nebolí. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
6. februára uplynie rok, 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 spomína celá rodina
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Už navždy stíchol Tvoj hlas, ale tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.
7. februára uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, brat, dedko a pradedko Ing. Jozef ČAČÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Čas plynie, smútok zostáva, spomienky zostali a odkaz jediný:
veľmi nám chýbaš, mama, v kruhu našej rodiny.
9. februára si pripomenieme 10. výročie úmrtia
mojej manželky, mamičky, babičky a prababičky
Emílie ŠUSTEKOVEJ.
S láskou spomínajú manžel a celá rodina
„Očiam ste odišli, v srdciach zostali...“
16. februára si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej mamy,
babičky, prababičky, švagrinej, svokry a tety
Boženy BROKEŠOVEJ, rod. Tomanovej.
Zároveň si 23. apríla pripomíname 29. výročie úmrtia
nášho milovaného otca, dedka, pradedka, brata a uja Jána BROKEŠA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina
19. februára uplynie 26 rokov od úmrtia nášho drahého otecka a dedka
Jozefa BARANČÍKA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú
syn Peter a dcéra Milica s rodinami

MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE V CEZPOĽNÝCH BEHOCH
Atletické súťaže, - ako vždy, - končili v závere
vlaňajška cezpoľnými behmi, na ktorých nechýbali ani naši mladí atléti. Tí najlepší sa domov vrátili
s medailami.
4. novembra sa uskutočnili majstrovstvá Západoslovákov v Piešťanoch. Svoje kategórie vyhrali
a zlaté medaily získali: v kategórii ml. žiaci Tomáš
Grajcarík, ktorý 1000 m zabehol v čase 3,49 min.
Kategóriu st. žiaci v behu na 3000 m vyhral Tadeáš
Hiadlovský časom 11,50 min.
V kategórii ml. žiačky v behu na 1000 m získala bronz za 3. miesto Paulína Paučinová časom
4,14 min. Ďalšia súťažiaca v tejto kategórii Simona
Horňáková skončila ôsma časom 4,33 min. V kategórii najmladší žiaci naše mesto reprezentovali
dvaja súťažiaci. Trať 1000 m lepšie zvládol a 4.
miesto časom 4,34 min obsadil Martin Surman.
Natan Petrovič obsadil 7. priečku v čase 4,37 min.
Oveľa náročnejšie súťaže prebiehali 19. novembra na novovybudovanom atletickom areáli
v Šamoríne, kde pretekári súťažili o tituly majstrov
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SR vo všetkých vekových kategóriách. Ani tu sa
naši nedali zahanbiť a domov sa vrátili s dvomi zlatými a jedným bronzom.
Zlaté medaily získali: juniorka Lucia Beláková,
keď 4,2 km-ovú trať prebehla v čase 15,19 min. ako
prvá. Podobne aj mladší žiak Tomáš Grajcarík ako
prvý prebehol trať v dĺžke 870 m v čase 2,41 min.
Bronz vybojoval starší žiak Tadeáš Hiadlovský, ktorý trať 2,5 km zdolal časom 8,52 min. Ml. žiačky
súťažili na trati 870 m. Lepšie si počínala Paulína
Paučinová, keď časom 3,12 min. obsadila 6. priečku. Simona Horňáková skončila na 19. mieste časom 3,22 min.
Martin Surman v kategórii najmladší žiaci
v behu na 600 m skončil šestnásty časom 2,24 min.
Dievčatám a chlapcom, ale hlavne trénerke
Soni Vallášovej treba poďakovať za ich úsilie a drinu
na tréningoch, bez ktorých by ani takéto výsledky
neboli samozrejmosťou.
Verme, že aj nový rok 2018 bude aspoň taký
úspešný ako vlaňajšok.
JEK

PO ÚVODNEJ ČASTI EXTRALIGY ŽIEN
Po vlaňajšom historickom
postupe do extraligy majú naše
hráčky svoje premiérové vystúpenia za sebou. Začiatkom nového
roka ukončili základnú časť najvyššej súťaže. Pozrieme sa na ňu
očami športového manažéra VK
Nové Mesto n.V. Juraja Šujana:
-Po postupe nás čakali tri
hlavné úlohy. V prvom rade posilniť družstvo žien. Hráčky, ktoré
sa zaslúžili o postup, dostali možnosť zotrvať v tíme. Navzájom
sme zvážili výkonnosť, možnosti
zosúladiť študijné či pracovné povinnosti s výkonnostným volejbalom. Podľa toho sa hráčky rozdelili do družstiev pre extraligu a 1.
ligu žien, ktorú sme tiež zachovali. Takmer päť mesiacov prebiehali rokovania s potenciálnymi
posilami. Výsledkom je družstvo,
ktoré možno stručne charakterizovať slovami: „slovenské hráčky, neskúsené, vekový priemer
20 rokov, vysoké, perspektívne“.
Zostali: Rešutíková, Vojtechová,
Melicherová, Martáková, Blizmanová, Magyarová, Šaturová
a Benková. Prišli: Chárová, Tokošová, Balberčáková, Ráchelová,
Turčíková, Jančovičová. Odišla
Nováková (študijné povinnosti),
všetky ostatné hráčky pôsobia
v družstve 1. ligy žien. Na trénerskom poste zmeny nenastali. Na
pozícii hlavnej trénerky pokračuje Lucia Šujanová (na foto), ktorá

družstvo do extraligy doviedla.
Asistentmi sú jej manžel Juraj
Šujan a Mikuláš Jordanov. O regeneráciu v družstve sa stará
masér Ján Cmarko a Centrum
Santhosa. Kapitánkou zostáva
Erika Rešutíková (na foto), domáca nahrávačka.

Druhou úlohou bolo zaistenie mládežníckych súťaži ako jedna z podmienok účasti v extralige.
Po dohode s VKM Piešťany sme
podpísali 3 - ročnú spoluprácu.
Naše družstvo v 1. lige žien vystupuje pod VKM Piešťany a zápasy
sa hrajú u nás. Veríme, že čoskoro uvidíme ďalšie odchovankyne
ako plody tejto spolupráce na
extraligovej palubovke. Do tretice to boli iné záležitosti okolo
družstva a povinnosti súvisiace
s extraligou: ﬁnancie, doprava,
hala, regenerácia, prezentácia,
kamerové zabezpečenie, reklamné povinnosti a i. Zo skúseností
môžem potvrdiť, že prípravy
boli podstatne náročnejšie ako
v minulosti pri extralige mužov.
Nároky a povinnosti sú väčšie zo
strany federácie volejbalu a tiež
na moderné zabezpečenie (elektronický zápis, štatistika, prenosy
cez TV-Com…). S akým cieľom vstupovali
ženy do súťaže, aká bola príprava
družstva?
-Letnú kondičnú a hernú

prípravu sme absolvovali v domácich podmienkach. Využili sme
štadión, športovú halu, Kamennú
a Zelenú vodu. Absolvovali sme
11 prípravných stretnutí s bilanciou päť výhier a šesť prehier.
Prípravu sme ukončili domácim
medzinárodným turnajom.
Príprava ukázala, že nebudeme len do počtu. Skúsenosti
nám však nedávali predpoklady
na vysoké ciele. Družstvo nebolo v úvode ešte kompletné. Niektoré hráčky prišli po zranení
a bez letnej kondičnej prípravy.
Vyžadovalo si to čas na ich zapracovanie. Po prvých kolách
sme si stanovili, o čo sa chceme
v našej hre oprieť, čo sú naše silné stránky a ktoré slabšie herné
činnosti chceme minimalizovať.
Chceme sa posunúť o stupienok
vyššie a vyhnúť sa baráži. Naším
cieľom je play off, s ktorým sa
veľa našich hráčok ešte nestretlo. Optimisticky sa pozeráme aj
ďalej. Súťaž je pre nás veľmi vyrovnaná.
V extralige je 10 družstiev,
súťaž má tri časti. V základnej
časti, ktorú družstvá 6. januára
ukončili, odohrali systémom
každý s každým (doma/vonku)
18 zápasov.
Po základnej časti nasleduje
tzv. nadstavba. Družstvá sa rozdelia na prvú štvorku a skupinu o 5. – 10. miesto. Tretia časť
znamená vytúžené play off alebo
baráž o záchranu pre posledné
dve družstvá.Aké sú doterajšie predbežné
výsledky?
-Po základnej časti sme
skončili na 8. mieste s bilanciou päť víťazstiev a 13 prehier.
V druhej časti nás čaká ďalších
10 zápasov, ideme do skupiny
o 5. -10. miesto. Tie budú z pohľadu základného cieľa pre nás
najdôležitejšie. Zatiaľ nie je o ni-
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čom rozhodnuté. Jeden víkend
rozhodne o osude viacerých
družstiev. Máme to vo svojich rukách. Bude sa hrať v rýchlejšom
tempe: sobota, nedeľa a opäť každý s každým. Tešíme sa na skvelú
atmosféru a našich fanúšikov,
ktorí s nami môžu merať cestu aj
na vonkajšie stretnutia.
Generálnym
partnerom
klubu je Mesto Nové Mesto nad
Váhom. Ďakujeme mu, ako aj
všetkým ostatným hlavným, mediálnym a reklamným partnerom
za ich podporu, bez ktorej by nebolo možné hrať najvyššiu súťaž.
O hráčkach, výsledkoch, doprave na zápasy a programe sa viac
dozviete na: www.vknovemesto.
sk alebo na FB.-

DO DVESTO PRETEKÁROV NA ĽADE
Druhý januárový víkend sa na novomestskom
zimnom štadióne uskutočnil už 9. ročník Novomestského pohára Fedory Kalenčíkovej v krasokorčuľovaní. Pretek nesie meno významnej novomestskej
rodáčky, slovenskej reprezentantky, juniorskej
majsterky Československa z r. 1936 a niekoľkonásobnej majsterky SR.
Tento rok sa preteku zúčastnilo 190 pretekárov
v 14 kategóriách, na ľade sa striedali deti od 6 rokov
až po juniorov, vrátane juniorských reprezentantov.
Usporiadateľom preteku bol Krasokorčuliarsky
klub Nové Mesto nad Váhom spolu so Slovenským
krasokorčuliarskym zväzom. Akcia sa uskutočnila
s ﬁnančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Domáci klub zaznamenal najväčšie úspechy
v kategóriách juniorov, kde sa víťazom stal Jakub
Kršňák a v kategóriách 7-ročných nádejí a mladších
žiačok. Tu sa zhodne na 3. mieste umiestnili Vanessa Sophia Kalužová (na foto vľavo) a Anna Šimová
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(na foto hore).
Smolné boli pre novomestských pretekárov
kategórie nádeje 10, staršie nádeje chlapci a basic
mladšie. V týchto kategóriách našim pretekárom
tesne ušlo pódiové umiestnenie a skončili na nepopulárnom 4. mieste.
Premiéru mali aj naše najmladšie pretekárky Nelly Ondrejková, Nikolka Červená, Nela Barteková
a Laura Mimlichová.
Sezóna krasokorčuľovania v Novom Meste pokračuje majstrovstvami SR starších žiakov a juniorov, ktoré usporiada Slovenský krasokorčuliarsky
zväz v spolupráci s Krasokorčuliarskym klubom
Nové Mesto nad Váhom už 3.- 4. februára.
Členovia KK Nové Mesto nad Váhom touto
cestou ďakujú za podporu vedeniu mesta a TSM
v Novom Meste nad Váhom.
Eva Simančíková, hlavná trénerka KK

MEMORIÁL I. STANA JE NIELEN O ŠPORTE
V povianočnom období 29. a 30. decembra
mestská liga malého futbalu s podporou mesta zorganizovala v priestoroch športovej haly v poradí už
21. ročník Vianočného turnaja vo futsale. Na počesť
významnej športovej a organizačnej osobnosti novomestského „plácku“ nesie od r. 1996 názov Memoriál Ivana Stana.
Na turnaj sa prihlásilo sedem kvalitných tímov, medzi ktorými nechýbali prvé tri víťazné tímy
z predchádzajúceho ročníka: Varion, Royal Team
a Palermo, doplnené o tímy Botafogo, AKM, FC
Team a Fepa Team. Ich súpisky boli doslova nabité
menami viac ako 80 výborných hráčov, z ktorých
mnohí aktívne hrávajú v najvyšších futbalových
a futsalových súťažiach v SR i zahraničí, čím vianočný turnaj i v tomto ročníku posunuli medzi herne najkvalitnejšie turnaje podobného zamerania
na Slovensku. Hráčske zastúpenie mali napr. kluby
najvyššej Fortuna ligy: AS Trenčín, Spartak Trnava, FK Senica alebo minuloročného účastníka ligy
Spartak Myjava.
Na turnaji sa predstavili i hráči z domáceho
AFC Nové Mesto n. V., účastníka 2. slovenskej ligy.
Niektorí zo zúčastnených hráčov obliekajú i dresy
klubov z najvyššej poľskej alebo holandskej ligy.
Futsalové majstrovstvo mohli novomestskému
publiku predviesť i hráči z prvej slovenskej futsalovej ligy alebo hráč obliekajúci dres Slavie Praha,
účastníka najvyššej českej futsalovej ligy.
Kvalita hráčov sa na turnaji prejavovala od
prvého zápasu základnej časti. Vzhľadom na nepárny počet tímov sa hrala jedna spoločná základná
skupina, ktorá v 21 vzájomných zápasoch preverila
všetky tímy po fyzickej i mentálnej stránke. Víťaz
základnej skupiny (Varion) postupoval automaticky do semiﬁnálovej časti a ostatné tímy (Royal
Team, Botafogo, Palermo, AKM, FC
Team a Fepa Team) hrali o postup barážové zápasy. Do semiﬁnále postupovali štyri
najlepšie tímy (Varion, Royal Team, Botafogo a FC Team). Losovanie vzájomných
semiﬁnálových zápasov postavilo proti
sebe tímy Varion - Royal Team a Botafogo – FC Team. Prvý semiﬁnálový zápas
skončil výhrou 3:2 pre Varion v penaltovom rozstreli, ktorý nasledoval po remíze
v riadnom hracom čase 1 - 1. Z druhého
semiﬁnálového zápasu sa tešil tím Botafogo, ktorému stačil na víťazstvo nad FC
Team jeden presný zásah (1:0).
V boji o konečné 3. miesto mal jed-

noznačne viac síl i skúseností Royal Team, ktorý si
3. miesto obhájil jednoznačným výsledkom 13:2.
Finále patrilo minuloročnému víťazovi vianočného
turnaja Varion a mladému tímu Botafogo, za ktorý
hrali i hráči zo Spartaku Trnava. Energiou, individuálnou hernou ekvilibristikou a taktickou vyspelosťou tímov nabité ﬁnále bolo lahôdkou pre kulisu
viac ako 200 divákov v hľadisku, ktorí potleskom
odmeňovali hráčov za ich každú peknú akciu a povzbudzovali ich k hre na hrane ich fyzických a technických možností. Hráči si nedarovali ani centimeter priestoru, čo sa odzrkadlilo i na malom počte
vsietených gólov, ktorých stav po riadnom čase sa
zastavil pri pomere 3-3. Pomyselnou čerešničkou
na torte turnaja bol penaltový rozstrel, ktorý vo
ﬁnálovom zápase rozhodol o konečnom víťazovi
turnaja. Po troch presných zásahoch a konečnom
výsledku 6:5 sa pre aktuálny XXl. ročník stal víťazom tím Botafogo (na foto). Druhý skončil Varion,
tretia priečka patrila mužstvu Royal Team.
Za najlepšieho strelca za 12 presných zásahov
ocenili hráča Varionu Jaroslava Prekopa. Za najlepšieho brankára turnaja, ktorý získal cenu odbornej
verejnosti i diváka, vyhlásili Denisa Kukučku, taktiež z tímu Varion (kompletné výsledky, štatistiky
a fotograﬁe z akcie sa môžete dozvedieť na www.
facebook.com/MLMFNMNV/). Vianočný turnaj
tradične v sebe niesol i charitatívny cieľ vo forme
ﬁnančného daru 550 € z vybraného vstupného,
ktorý tentokrát poputuje na podporu liečby pre 1,5
- ročnú Dianku Zajoncovú, ktorá od malička bojuje
s ťažkým zdravotným postihnutím a o ktorú sa po
smrti jej mamy sama stará jej babička. Cieľ pomôcť
niekomu, kto to naozaj potrebuje, je to „najväčšie
naj“, ktoré v sebe vianočný turnaj nesie.
Ing. Libor Barborík, predseda MLMF
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PUTOVNÝ POHÁR ZMENIL MAJITEĽA
Zimný štadión žil 20. januára hokejom. Uskutočnil sa tu III. ročník NOVOMESTSKÉHO POHÁRA. Z niekdajšej novinky sa tak stáva tradícia.
Založil ju, a vôbec, so samotnou myšlienkou na
podujatie pre mladých hokejistov prišiel Zdenko
Matejdes, predseda Hokejového klubu (HK) v Novom Meste n. V. a súčasne tréner predprípravky
a prípravky HK.
-Pohrával som sa s ňou už pri založení HK
v jeseni 2015, - upresňuje čo nevidieť 26 – ročný
niekdajší pravý obranca MHK Dubnica, v tom čase
účastník 1. ligy juniorov a pokračuje ďalej:
- Novomestský pohár mal svoju premiéru v r.
2016, vlani sa konal druhý a teraz už III. ročník.
Výrazný podiel na tom, že od idey k činu uplynul
relatívne krátky čas, majú najmä (pozn. redakcie:
okrem Z. Matejdesa) rodičia detí, ako aj podpora
mesta, ktoré sa stalo generálnym partnerom Novomestského pohára, a takisto i ústretových TSM
v Novom Meste nad Váhom.
Za účasti šiestich družstiev: HK Hoba Bratislava, HC Slovan Bratislava, HKL Lamač
Bratislava, HK Dukla
Trenčín, MHK Dubnica
a domáceho HK Nové
Mesto nad Váhom kategórie 4. športová hokejová trieda sa turnaj hral
štýlom pravidiel SZĽH
pre mini hokej. Hrací čas
bol 2 x 15 minút.
Víťazom III. ročníka
Novomestského pohára
sa stal HKL Lamač Bratislava. Získal putovný
pohár, ktorý bol rok vo
vlastníctve HK Hamiko-

vo, vlaňajšieho víťaza Novomestského pohára. Pre
každý zúčastnený tím sme mali pripravené poháre
a medaily. Atmosféra na štadióne bola opäť vynikajúca.HK Nové Mesto n. V. pod vaším vedením sa zameriava aj na iné, hlboko ľudské akcie.
-Už z domu som si odniesol túžbu pomáhať
iným. Prakticky som sa v tomto smere podkul na
Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, odbore fyzioterapia, kde sa učí predmet prvá pomoc.
Pred dvoma rokmi som v spolupráci z NMHL
zorganizoval Kvapku krvi pre chorého hokejistu
Romana Bartoša. Ďalší odber krvi sa mi podarilo
zorganizovať až tento rok. Túto tradíciu by som rád
zachoval a pravidelne 2-x do roka usporadúval odber krvi na Zimnom štadióne v Novom Meste nad
Váhom.Takýto zámer možno len chváliť s vierou, že
podujatia Z. Matejdesa nájdu svojich pokračovateľov, nasledovníkov a podporovateľov.
-r-

AKTÍVNE PRÁZDNINY
Vo februári majú žiaci a študenti dôvod na radosť.
Po krátkych polročných prázdninách (2. februára) ich
čakajú spolu s ďalšími školákmi Trenčianskeho kraja
v dňoch 19. – 23. februára jarné prázdniny.
Ktovie, možno práve počas nich si užijú zimné radovánky. Ak aj nie, určite aj inak užitočne a zmysluplne prežijú chvíle voľna. Napr. pobytom v prírode, športovaním
a len minimálnym oddávaním sa papučovej kultúre.
-r-
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KAM NA TURISTIKU
24.2. - Zimné stretnutie turistov trenčianskeho
regiónu na Baskom, trasa: Tr. Teplice - Omšenie
- Baske - Dolná Poruba.
-jk-

FUTBAL
3. februára o 11,00 h
AFC - Borčice
24. februára o 11,00 h
AFC - Slovan Bratislava jun.

PIATY CHARITATÍVNY PLES FOTOOBJEKTÍVOM
Piaty charitatívny ples otvoril v našom meste
plesovú sezónu. Konal sa pod záštitou primátora
mesta s manželkou, ktorí vítali každého účastníka
plesu, o. i. poslanca TSK a NR SR D. Bublavého
s manželkou (1). Príjemným spestrením tejto významnej spoločenskej udalosti s charitatívnym
podtextom bol zaujímavý kultúrny program (2 a 3).
Po tom, čo sa primátor mesta prihovoril k návštevníkom Spoločenského domu, spoločne s manželkou si s nimi pripili na úspech charitatívneho
plesu a úvodným tancom s profesionálnymi taneč-

níkmi ples otvorili (4). Postupne sa k nim pridali
ďalší. Do tanca a na počúvanie hrali HS TOPIC
(5), ĽH POĽUN, DUO JAMAHA a HS P. KLIMENTA so speváčkou S. Klimentovou.
Ples moderovali a žrebovanie tomboly uvádzali Ž. Miklovičová a M. Kubák. Skôr ako sa
ujali tejto zodpovednej práce, zachytil ich - spolu
s viceprimátorkou mesta Dr. K. Hejbalovou (6),
ktorá spolu s manželkou p. primátora Ľ. Trstenskou mali ples tkp. pod palcom,- fotoobjektív Moniky Šupatíkovej.
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Lokalita stanice z r. 1954 aj s novou vodárenskou vežou.
Jej výstavba sa zaþala v júni 1947 z dôvodu zniþenia pôvodnej v II. sv. vojne.
Do prevádzky bola vodáreĖ spustená pravdepodobne v r. 1952 (viac o veži vo vnútri NS).
Zdroj: ŽSR
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