NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

2018
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
18. septembra sa konalo 22. zasadanie
mestského zastupiteľstva (MsZ). 30. augusta
mu predchádzala 22. schôdzka mestskej rady
(MsR).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 21. schôdzky MsR a nakladaní s majetkom
mesta sa na program dostala Monitorovacia
správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30. júnu 2018.
Ako sa v nej konštatuje, mesto splnilo príjmy
spolu vo výške 8 858 013 €, čo je 44 % z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške
7 626 884 €, čo je 38 % z ročného rozpočtu. TSM
splnili výnosy vo výške 2 884 063 €, čo je 59 %
z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške 2 492 088 €, čo je 51 % z ročného rozpočtu.
MsKS splnilo výnosy vo výške 275 461 € na 50 %
a náklady čerpalo vo výške 260 600 €, t. j. na 47
%. MsR odporučila poslancom správu schváliť bez
pripomienok.
Na rokovací stôl sa ďalej dostal návrh úpravy Programového rozpočtu mesta na rok 2018 – 2.
zmena. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde
príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo
výške po 20 423 193 €. Vedúci OFIS Ing. Trúsik
podrobne oboznámil poslancov s jednotlivými
zmenami rozpočtu. Doplnil ho o ďalšiu, ktorá
sa týka navýšenia základného imania – peňažného vkladu MsBP, s.r.o., vo výške 300 tis. €, ktoré je
potrebné na doﬁnancovanie II. etapy modernizácie
tepelného hospodárstva – okruh 1.mája a Vajanského – pripojenie troch nových odovzdávacích staníc na
Ul.1.mája.
MsR odporučila poslancom návrh 2. zmeny rozpočtu na r. 2018 schváliť s doplnením o pripomienku. Do centra pozornosti MsR sa potom dostal návrh Zmien a doplnkov č.11 (ZaD č.11) ÚPN-SÚ
Nové Mesto nad Váhom – vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri prerokovaní návrhu, správa o prerokovaní ZaD č.11 ÚPN-SÚ Nové Mesto
nad Váhom, návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta
č.1/98 O regulatívoch územného rozvoja mesta
Nové Mesto nad Váhom.
Návrh Zmien a doplnkov č. 11 ÚPN SÚ Nové
Mesto nad Váhom bol prerokovaný v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 v znení jeho neskorších predpisov. V jeho intenciách je potrebné vyhodnotiť stanoviská, ktoré obstarávateľ, t.j. mesto,
dostal od občanov a organizácií k návrhu ZaD č.

11 ÚPN a rozhodnúť o ich akceptácii, resp. neakceptácii. Návrh predstavuje tri čiastkové zmeny, a to
11.1, ktorý sa týka doplnenia cyklistických trás do
textovej časti ÚP, 11.2 - zmena funkčného využitia
lokality pri Bille a 11.3 - týka sa úpravy regulatívov
na Ul.Bzinskej – bývalé kúpalisko.
Na základe vyhodnotenia stanovísk uplatnených pri prerokovaní návrhu a rozhodnutí o námietkach k návrhu Zmeny a doplnku č. 11 ÚPN
SÚ požiada mesto o preskúmanie návrhu Zmien
a doplnkov č. 11 ÚPN Okresný úrad v Trenčíne,
odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie
územného plánovania. OÚ uvedenú zmenu územného plánu preskúma a predloží mestu svoje stanovisko. Na základe súhlasného stanoviska potom
mesto predloží návrh Zmien a doplnkov č.11 ÚPN
SÚ a návrh Dodatku č. 9, ktorým sa dopĺňa a upravuje text záväznej časti územného plánu sídelného
útvaru v zmysle uvedeného návrhu Zmien a doplnkov č. 11 ÚPN SÚ poslancom na schválenie. Materiál doplnila Ing. arch.Bogyová, ktorá bola prizvaná na rokovanie. MsR odporučila MsZ predložené
návrhy schváliť.
V prípade návrhu VZN mesta č.8/2018
O ustanovení činností, ktorých vykonávanie
na území mesta je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste, padlo po
diskusii rozhodnutie o jeho stiahnutí z rokovania
schôdzky MsR a jeho prerokovaní na ďalšej schôdzke MsR.
Na rad prišli správy z následných ﬁnančných
kontrol, ktoré hlavný kontrolór mesta vykonal
v Meste Nové Mesto nad Váhom, MŠ, Ul. poľovnícka 12, ZŠ Odborárska ul. a Zariadení pre seniorov Ul. F. Kráľa. Poradný orgán primátora mesta
zobral správy na vedomie.
Po odpovediach na pripomienky poslancov nastal bod rôzne. V ňom o. i. prednosta MsÚ predložil
návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ o nový
referát v oddelení OFIS, konkrétne o referát daní
a poplatkov za komunálny odpad s kumulovanou
náplňou. Dôvodom jeho zriadenia je značný nárast
poplatníkov a zastupovanie pracovníčok na referáte daní a referáte poplatkov za komunálny odpad.
Navrhovaná zmena v Organizačnej štruktúre
MsÚ je v kompetencii primátora mesta v súlade so
zákonom o obecnom zriadení. MsR zobrala informáciu na vedomie a uložila predložiť ju MsZ.
(Z materiálov MsR spracovala – red.)

1

Z MOZAIKY PREMENY NÁŠHO MESTA
V meste je stavebne živo. Buduje sa, rekonštruuje, prerába… Z obrazov lokalít s čulým pracovným
ruchom vyskladáme mozaiku o premene nášho
mesta. Spolu s vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ Ing. Milanom Blaškom sa
zastavíme najprv na Klčovom.
-Sme v záverečnej fáze. Po položení chráničiek
do rozkopávok pre mobilných operátorov a internet začíname s realizáciou oddychovej zóny - detských ihrísk, fontány. Parkoviská sú hotové, na rad
prichádza zeleň. Nachystaný je mobiliár, lavičky,
smetné koše…Celá časť sa uzavrie asfaltovou plochou. Po vyriešení problému s opornými múrmi by
malo zaznieť hotovo v druhej polovici októbra.Rušno je aj v bývalých kasárňach.
-V ich vnútrobloku mesto buduje 10 garáží. Po
zhotovení ich vymení za 13 starších, ale väčších garáží v majetku ministerstva vnútra. Dôjde k vzájomne
výhodnej výmene nielen garáží, ale aj parciel. Získaný priestor pri polícii si PZ bude môcť ohradiť. Zostávajúca časť bude patriť mestu. Centrálna časť starých
kasární tak bude perspektívne pripravená na ďalšiu
výstavbu, čo sa odzrkadlí v rozpočte na rok 2019.
V súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia kanalizácie na Ul. J. Kréna vzhľadom na jej zlý
stav. Za to centrálna zóna mesta má kanalizáciu hotovú. Až na nejaké dorábky zo strany plynárov, ktorí
po jarmoku dokončia výmenu nízkotlaku za stredotlak na Hurbanovej ul. Do výkopov okrem prípojok
pôjdu aj kabeláže rozvodných sietí. Ešte pred zimou
by mal ulice v centrálnej časti mesta pokryť asfaltový koberec.
Pôvodne v októbri mala byť hotová sobášna
sieň, vzhľadom na vzniknuté problémy predpokladáme posun jej ukončenia o mesiac. Kontrolné
dni (pozn. red.: konali sa po uzávierke NS) postupu prác na sobáške a budove 2/2, kde sa aktuálne
menili poškodené vodorovné stropné konštrukcie,
ukážu viac.
V práve začínajúcej 1. etape záchrany hudobnej
školy ﬁrma STAVin, ktorá vyšla z verejného obstarávania, uskutoční práce na poslednej stropnej
konštrukcii pre jej ďalšie využitie. Ušetria sa tým
nemalé ﬁnancie. Poškodená tzv. štítová stena zo
strany Komenského ul. sa bude musieť celá zhodiť.
Následne sa vymení časť krovu, pokračovať sa bude
v záchrane jednotlivých prvkov vzácneho 300 –
ročného krovu. Na rozdiel od pôvodného projektu
ideme do záchrany všetkých väzieb. Dostali sme súhlas na zmenu časti krovovej konštrukcie v zadnej
časti, aby bola prístupná verejnosti. O využití zrenovovanej budovy sa rozhodne neskôr. Rozhodovať
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Foto: Mgr. J. Šišovský

sa bude aj o ďalších dobových budovách. Historická
časť pôvodnej sýpky (foto) je fakticky už zrekonštruovaná, doplnili sa drevené stropy namorené tak,
aby vyzerali ako dobové. Vymenili sa drevené okná,
nové žalúzie vyzerajú ako pôvodné. V súčasnosti
dochádza k reštaurácii vstupných vrát v hornej časti
budovy, kde bude galéria kresleného humoru. Budú
sa robiť úpravy vstupov do vnútrobloku, ktorý bude
prístupný tak pre bývalú Prima banku, ako aj pre
budovu 2/2, sýpku aj sobášku. Ráta sa tu aj s fontánou. Galéria a sobáška by mali byť hotové do konca
roka. Do záveru novembra chceme zrealizovať všetky úpravy v budove 2/2 tak, aby sa tam od nového
roka mohli vrátiť pôvodní nájomcovia. V zrekonštruovaných priestoroch budú aj toľko chýbajúce
verejné sociálne zariadenia. Čo sa týka chodníkov
a komunikácií, viaceré z nich sa rekonštruujú. O.i.
sa bude realizovať cyklistický chodník na Bzinskej
ul. od priemyslovky smerom na Bzince p. Jav.
Z rozsiahleho balíka stavebných prác som
vypichol len tie najdôležitejšie. Verím, že sa nám
všetky podarí zrealizovať,- povedal na záver Ing. M.
Blaško.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom
priebehu Novomestského
jarmoku.
Jeho 39. ročník zaznamenal rekordnú účasť viac
ako 50 000 návštevníkov
a rekordný počet vyše 520 predajných stánkov.
Poďakovanie patrí zamestnancom MsÚ
a MsP, pracovníkom TSM a MsKS, ktorí sa výrazným spôsobom podieľali na úspechu jarmoku.
PhDr. Kvetoslava Hejbalová, riaditeľka NJ

TRAJA KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA
Do stanoveného termínu 11. septembra do
polnoci kandidátne listiny na funkciu primátora
mesta podali traja kandidáti: JUDr. Vladimír Fraňo,
LL.M., Ing. Jozef Trstenský a JUDr. Filip Vavrinčík.
Následne mestská volebná komisia preskúma,

či kandidáti na primátora mesta a poslancov MsZ
splnili všetky náležitosti, ktoré umožnia vykonať
registráciu kandidátov.
Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 10.
novembra.

Výberové konanie na funkciu prednostu
SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY
Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme výberové konanie na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy so sídlom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Kvaliﬁkačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
•
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného, ekonomického alebo právnického smeru;
•
Odborná spôsobilosť pre stavebné konanie;
•
Znalosť stavebného, správneho zákona a ďalších súvisiacich predpisov.
Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
•
Vodičský preukaz skupiny „B“;
•
Práca s počítačom (Word, Excel, internet…).
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
•
Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu;
•
Motivačný list;
•
Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce;
•
Kópie dokladov o splnení kvaliﬁkačných predpokladov;
•
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci bezúhonnosť;
•
Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
Iné výhody uchádzača:
•
Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát
a pod.) minimálne 2 roky;
•
Znalosť zákona o verejnom obstarávaní;
•
Samostatnosť v rozhodovaní;
•
Schopnosť tímovej práce;
•
Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti;
•
Prax v samospráve.
Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy so sídlom Hviezdoslavova 36, 915
01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu prednostu spoločného úradu
samosprávy – NEOTVÁRAŤ“.
Požadované doklady zašlite poštou do 15. októbra alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 h. Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od
1. 1. 2019 je spojený s preberaním pracovnej agendy prednostu spoločného úradu samosprávy.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.
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JARMOK ROZTANCOVAL NÁMESTIE
To tu ešte nebolo! Priestor medzi tribúnou
a sedením sa premenil na tanečný parket. Jarmok
roztancoval námestie. Centrum mesta praskalo vo
švíkoch, ľudia si vo veľkom prišli vychutnať kultúrny program.
No jarmok zaznamenal aj iné rekordy. Rekordných vyše 520 predajných stánkov navštívilo
množstvo, vyše 50 tisíc návštevníkov. Väčšinou
slnkom zaliate mesto prialo predjubilejnému – 39.
ročníku NJ - na radosť jeho riaditeľky PhDr. K.
Hejbalovej (1), celej jarmočnej rady, a samozrejme,
i všetkých návštevníkov.
NJ v jeho úvodný deň slávnostne otvoril primátor mesta Ing. J. Trstenský (2), ktorý si po príhovore, sediac v publiku, so skupinou Premeny zanôtil
známe hity zo 60. rokov.
Potom sa spolu s riaditeľkou NJ, inak viceprimátorkou mesta PhDr. K.Hejbalovou, odobrali do
stánku kultúry na slávnostné otvorenie výstavy
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s netradičným názvom: 4 – 2 = 4 (3).
Záujmu verejnosti sa tešili aj ďalšie sprievodné
akcie NJ: výstavy záhradkárov (4) a drobnochovateľov. Novinkou tohoročného jarmoku bola škola
tanca (5). Zorganizoval ju FS Otava pri MsKS,
ktorý prišli podporiť aj členovia DFS Čakanka.
V stánku pred MsKS si záujemcovia mohli pochutnať na tlačenke, omastenom chlebe, vínku či minerálke a preniknúť do tajov a krásy ľudového tanca.
Nielen na obdiv boli výrobky tradičných ľudových
remesiel a ukážka ich výroby na námestí (6). Deti
a tínedžeri si užili adrenalín na kolotočoch a inej
technicko – zábavnej činnosti (7) aj s novinkami,
ktoré mali u nás premiéru.
Každý si mohol prísť na svoje a po tom, čo sa
zavreli brány 39. NJ, nám nezostáva nič iné, len sa
tešiť na jubilejný – 40. ročník NJ v r. 2019!

2

4

5
4

6

7

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA
Príkaz primátora mesta č 4/2018 určený
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám
v Novom Meste nad Váhom.
Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov
a za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyhlasujem na území mesta

CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce na základe tejto výzvy sú povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické osoby
s oprávnením podnikať a fyzické osoby vo svojich ob-

jektoch v termíne od 1. októbra do 21. októbra 2018.
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením
k podnikaniu sú povinné písomne informovať o vykonaní deratizácie MsÚ v Novom Meste n. V. do 15.
novembra.
V záujme ochrany zdravia a pre prípad náhodného požitia návnady upozorňujeme na nutnosť výrazného označenia miesta, kde je návnada umiestnená,
spolu s uvedením názvu použitého prípravku a ﬁrmy,
resp. osoby (meno, telefón), ktorá ošetrenie vykonala.
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta

OSLAVY 100. VÝROČIA VZNIKU ČSR
Sériou podujatí v našom meste si pripomenieme
100. výročie vzniku ČSR.
26. októbra v dopoludňajších hodinách sa
v MsKS uskutoční spoločný program pre žiakov novomestských škôl a v športovej hale, príp. v telocvični
SPŠ duel volejbalistov z novomestských škôl a zo škôl
z nášho družobného mesta Uherský Brod.
V znamení stých narodením prvej Čsl. republiky
sa bude niesť aj X. Festival zborového spevu 27. októbra o 13,00 h v MsKS. Spomedzi šiestich účinkujú-

cich súborov budú dva z Českej republiky – Svatopluk
a Dvořák.
Oslavy vyvrcholia 28. októbra o 17,00 h vystúpením Kollárovcov na Námestí slobody.
Aj keď je Česko-Slovensko už minulosťou, vzťahy
medzi Slovákmi a Čechmi sú priateľské, na nadštandardnej úrovni. A to je príjemné zistenie, ktoré len
podčiarkuje význam osláv storočnice vzniku nášho
prvého spoločného štátu.
-r-

HOLD UČITEĽOM
Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý
UNESCO vyhlásilo na 5. októbra, komisia školstva,
mládeže a telesnej kultúry pri MsZ uskutoční 8. októbra o 14,00 h tradične v komorných priestoroch
ZUŠ J. Kréna v Novom Meste nad Váhom slávnostné
zasadanie komisie, aby vzdala hold tým, pre ktorých je

učiteľský chlebíček viac poslaním ako zamestnaním.
Ocenení prevezmú z rúk predstaviteľov mesta
ďakovné listy a kvety vďaky a po slávnostnej oﬁciálnej
časti zotrvajú spoločne v družnej debate, kde reč sa
bude točiť, – ako inak, - predovšetkým o krásnom, no
náročnom učiteľskom chlebíčku.
-dh-

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
Na našich drahých, ktorí od nás už navždy odišli,
si často spomíname, sú v našich srdciach a spomienkach. Oﬁciálna pamiatka na zosnulých, ktorú každoročne organizuje ZPOZ pri MsÚ v Novom Meste nad

DLHŠÍ SPÁNOK
Dobrá správa pre spachtošov! Zo soboty 27.
na nedeľu 28. októbra prechádzame z letného na
zimný čas. Hodinové ručičky
v nedeľu posunieme z tretej
na druhú hodinu rannú, čo
znamená, že budeme o hodinu dlhšie spať.

Váhom, sa uskutoční 31. októbra o 14,00 h v dome
smútku.
Usporiadateľ tohto tradičného podujatia na ňu
všetkých srdečne pozýva.

PIETNA SPOMIENKA
Pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny sa 26. októbra o 14,00 h uskutoční
pietna spomienka spojená s kladením vencov pri
Pamätníku obetiam I. sv. vojny v Parku J. M. Hurbana. Srdečne vás na tento pietny akt pozývame.
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NAŠE MESTO NAJLEPŠIE
Podľa analýzy ﬁnančnej stability miest a obcí
v Slovenskej republike naše mesto rovnako ako
v roku 2016 aj v roku 2017 získalo v hodnotení maximálny počet bodov, čo Nové Mesto nad Váhom
vynieslo na 1. miesto v posudzovaní ﬁnančného
zdravia miest.
Hodnotenie vykonal nezávislý inštitút pre eko-

nomické a sociálne reformy INEKO Bratislava spolu s Ministerstvom ﬁnancií SR.
Účelom posudzovania bolo poskytnúť širokej
verejnosti relevantné údaje o hospodárení miest
a obcí podľa kritérií a ukazovateľov stanovených
hodnotiacimi inštitúciami.
-r-

K ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII S FINANČNOU SPRÁVOU (II.)
(Dokončenie zo septembra)
V prípade, ak žiadateľ nie je držiteľom OP so
zaručeným elektronickým podpisom, je registračný
proces zhodný s výnimkou, že pri začiatku registrácie
musí žiadateľ o registráciu zvoliť spôsob „Registrácia
vyplňovaním registračného formulára“ a dokončenie
registrácie sa vykonáva osobne u správcu dane, ku
ktorému sa musí žiadateľ dostaviť s platným OP. Zamestnanec správcu dane registráciu spolu so žiadateľom dokončí. Následne obdrží žiadateľ informačný
e-mail obsahujúci ID používateľa (nevyhnutné pre
prihlásenie sa do portálu FS).
Pre elektronickú komunikáciu s FS nie je postačujúca výhradne registrácia na portáli FS, ale je nutná
aj následná autorizácia pre ten - ktorý daňový subjekt,
pričom aj registrovaná osoba musí autorizovať samú
seba. Prípadne, ak má byť registrovaná osoba autorizovaná pre iný daňový subjekt ako je ona sama, nie
je nutné, aby bol tento daňový subjekt registrovaný.
Postačuje, ak je registrovaná osoba, ktorá má byť pre
ten-ktorý daňový subjekt autorizovaná. Proces autorizácie závisí od toho, či je registrovaná osoba držiteľom
OP so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, ak je registrovaná osoba, ktorá má byť autorizovaná držiteľom OP so zaručeným elektronickým podpisom, stačí, ak v osobnej internetovej zóne portálu FS
vyplní žiadosť o autorizáciu, podpíše ju zaručeným
elektronickým podpisom a v prípade autorizácie na
iný daňový subjekt ako je registrovaná osoba, priloží
plnomocenstvo. V prípade, ak registrovaná osoba,
ktorá má byť autorizovaná pre daňový subjekt, nie
je držiteľom OP so zaručeným elektronickým podpisom, vykonáva sa autorizácia u príslušného správcu
dane. K úspešnej autorizácii je nutné zamestnancovi

správcu dane predložiť OP, žiadosť o autorizáciu, plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb (v prípade, ak registrovaná osoba autorizuje samú seba, nie je plnomocenstvo potrebné).
V prípade, ak sa má elektronická komunikácia uskutočňovať bez zaručeného elektronického podpisu, je
tiež potrebné doložiť dve vyhotovenia Dohody o elektronickom doručovaní pre Daňové úrady a Dohody
o elektronickom doručovaní pre colné úrady. Dohodu
o elektronickom doručovaní je možné uzatvoriť len
v prípade fyzických osôb, v prípade právnických osôb
to nie je možné (štatutári právnických osôb by vzhľadom na používanie elektronickej schránky na portáli
www.slovensko.sk mali byť držiteľmi OP so zaručeným elektronickým podpisom). Dohoda o elektronickom doručovaní musí byť podpísaná buď pred
správcom dane, alebo na nej musí byť úradne overený
podpis oprávnenej osoby.
V prípade, ak má byť v rámci autorizácie registrovaná osoba autorizovaná pre daňový subjekt, ktorý
doposiaľ nebol registrovaný u správcu dane a nebolo
mu pridelené DIČ, je nutné, aby registrovaná osoba
predložila údaje potrebné na evidenciu daňového
subjektu v registri daňových subjektov. Toto možno
vykonať vyplnením evidenčného listu alebo písomne
v ľubovoľnej neštruktúrovanej forme. Pre evidenciu daňového subjektu musí byť registrovaná osoba
splnomocnená týmto daňovým subjektom, a to buď
v rámci splnomocnenia na elektronickú komunikáciu
s FS, osobitným splnomocnením alebo akýmkoľvek
iným splnomocnením, z ktorého takéto oprávnenie
bude vyplývať.
(Vypracované k 10. júnu)
JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk

HRDINKOU PREVRATOVÝCH UDALOSTÍ 17- ROČNÉ DIEVČA
(K 100. výročiu prijatia Deklarácie
slovenského národa)
Máňa či Marienka Markovičová pochádzala
z „národoveckej rodiny“. Jej prastarý otec z matkinej strany bol jednou z najväčších osobností sloven-
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ských národných dejín – J. M.Hurban. Starý otec
bol tiež veľkým Slovákom - matičiarom, spisovateľom - S. Hurban Vajanský a otcom novomestský
advokát Rudolf Markovič – Vajanského zať. Národovec, neúnavný bojovník za národnú slobodu

Slovákov v čase najväčšieho národnostného útlaku.
Byť Hurbanom alebo jeho príbuzným znamenalo
žiť v neustálom konﬂikte s vtedajšou vládnou mocou. Takže sprievodným javom života všetkých
menovaných predkov M. Markovičovej bol častý
pobyt vo väzenských celách. Jej otec si
za mrežami pobudol skoro celé obdobie
1. sv. vojny.
Rodina novomestského advokáta
R. Markoviča bývala vo veľkom secesnom dome na dnešnej Ul. Čsl. armády,
ktorý je ešte aj dnes jej dominantou. Nie
sme iste ďaleko od pravdy, keď tvrdíme,
že jedna z najvýznamnejších udalostí v tomto dome sa udiala 31. októbra
1918. V tento deň R. Markovič priniesol
z Martina balík čerstvých výtlačkov Deklarácie slovenského národa, ktorá bola prijatá deklaračným zhromaždením v Martine len deň pred
tým. Nebolo na Slovensku šťastnejšej rodiny. Markovičovci niekoľkokrát za sebou čítajú tento text,
akoby nemohli uveriť tomu, že Slováci sa na základe
Deklarácie stávajú svojbytným národom, ktorý ruší
zväzok s Uhorskom a môže sa slobodne rozhodnúť
o budúcom štátoprávnom usporiadaní.
Letáky uložené v advokátskej pracovni sa mali
dostať medzi ľudí až na budúci deň, no v žilách M.
Markovičovej začala prúdiť revolucionárska krv jej
slávnych predkov. Nedbala na žiadne zákazy, dokonca ani na najprísnejší - od otca. O 9,00 h večer sa
tajne vybrala do novomestských ulíc a ploty, múry,
fasády domov oblepovala Deklaráciou. Dva razy ju
zastavila nočná hliadka, no vždy sa vedela vynájsť.
Veď bola pravnučkou prvej slovenskej herečky A.
Jurkovičovej a nepochybne po nej zdedila aj herecký
talent. Na policajnej stanici úspešne zahrala úlohu
dievčaťa, ktorá sa u kamarátky tak usilovne učila,
že zabudla, koľko je hodín. Po druhý raz ju chytila
tá istá stráž, no bola už preoblečená za sedliacke
dievča, takže ju strážnici nespoznali. Tentoraz si
pre nich prichystala iné divadielko. Tvrdila im, že je
slúžka zo židovského domu, kde ochorel jeden z jej
pánov a musela ísť po doktora. Uverili jej.
Aj vďaka M. Markovičovej sa prebudené Nové
Mesto prvého novembrového rána dozvedelo, že
sa začína nová história Slovákov. Naša Máňa však
neodpočívala ani po „prechodenej“ noci, navštevovala slovensky zmýšľajúce rodiny, doniesla im prečítať Deklaráciu a vysvetľovala jej obsah. Doma so
sestrami šila slovenské trikolóry, ktoré pripínali na
odev Novomešťanov, ale hlavne na uniformy vojakov, ktorí sa vracali z vojny.

Najvýznamnejšou osobnosťou novomestského
prevratu bol nepochybne Mánin otec Rudolf Markovič. No vo chvíli, keď bolo potrebné riešiť zložitú
situáciu pred jarmokom, ochorel a nemohol sa zúčastniť dôležitej porady občianstva, ktorá sa mala
konať v obecnom dome 2. novembra
1918. Dcéra Máňa presvedčila svojho
otca, že ho na porade zastúpi. Na porade s váženými mužmi – Novomešťanmi
tlmočila názor svojho otca, aby mesto
vyslovilo súhlas za pripojenie sa k nastávajúcemu čsl. štátu a aby na udržanie poriadku zavolali českých vojakov.
Situáciu v meste komplikoval blížiaci sa
termín jarmoku, ktorý bol stanovený na
pondelok 4. novembra 1918. Staré vedenie mesta na čele s hlavným slúžnym
Ľ. Rákocim nič múdrejšie nevymyslelo, ako jarmok
zakázať a nepokojom zabrániť vojenskou silou. Novomestskí národovci si nebezpečie takéhoto riešenia dobre uvedomovali. M. Markovičová si to nielen
uvedomovala, ale i konala - spolu so sesternicou
Majkou Markovičovou vysadli na kone a napriek
hrozbám, že ich majú zastreliť, navštívili blízke dediny v okolí Nového Mesta. Tam smelo prečítali prehlásenie R. Markoviča, v ktorom nabádal občanov
k národnej uvedomelosti a rozvahe a radil im, aby
sa nezúčastnili jarmoku.
Naplnil sa však najhorší scenár, aký sa mohol
v súvislosti s jarmokom uskutočniť. 4. novembra
1918, v deň jarmoku, od rána prúdili zo všetkých
strán do mesta zástupy ľudí, ktorí si chceli kúpiť
predovšetkým potraviny, ale na námestie nemohli
vstúpiť, pretože ho uzavrel kordón ozbrojených
maďarských vojakov. Bolo len otázkou času, kedy
napätie medzi nespokojným davom a ozbrojencami
vyústi do krviprelievania. Markovičovci bezradne
pozerali v oknách svojho domu, ako vojaci bezhlavo
strieľajú do ľudí utekajúcich dole ich ulicou smerom
na Klčové. Máňa sa nemohla pozerať nečinne na
túto brutalitu a zavolala na vojakov, aby na utekajúcich nestrieľali a nechali ich pokojne odísť. Ako
odpoveď zahrmeli výstrely z dvoch pušiek a letiace
náboje len - len nezasiahli prizerajúcich sa.
Zakrátko po tejto krvavej udalosti okresní
a obecní páni pochopili, že ticho, ktoré sa na námestí rozhostilo, bolo ticho zlovestné a po ňom
možno očakávať silnú búrku. Bezradný starosta
si zrazu spomenul na R. Markoviča a požiadal ho
písomne o radu. Ale už nebolo čo radiť. Kocky boli
hodené. Markovič mu odpísal, že po streľbe neberie za nič zodpovednosť. Odpoveď na obecný úrad
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zaniesol, kto iný ako odvážna M. Markovičová,
pretože chlapec, ktorý prišiel s listom od starostu,
sa bál prejsť námestím. Prázdne mesto na poludnie
a neodstránené mŕtvoly pôsobili na dievča hrozným dojmom, no nebojácne prešla cez vojenskú
hliadku, ktorá ju síce zastavila, ale nezabránila jej
túto kuriérsku úlohu splniť. „Hrdinovia“ masakra maďarskí vojaci s obecnými a okresnými pánmi na
čele s hlavným slúžnym Rákocim v popoludňajších
hodinách utiekli vlakom smerom na Budapešť a nechali mesto napospas. Avizovaná búrka – nepokoje,
nenechali na seba dlho čakať. Rabovačka začala
už v podvečerných hodinách. Húfy ľudí z okolitých
dedín plienili židovské obchody celú noc a celý
nadchádzajúci deň. R. Markovič už v prvý deň rabovačky požiadal prostredníctvom poslov o pomoc
Sokolskú jednotu v Uherskom Brode. Odpoveďou
bolo 28 sokolov a vojakov, ktorí prišli od Moravy cez
Mnešice do Nového Mesta 8. novembra 1918 pod
velením poručíka Samuela. K Moravanom sa pridali aj miestni dobrovoľníci a spoločne sa im podarilo
zamedziť ďalším nepokojom. Napätie však celkom
nepovolilo, ba časom rástlo, pretože novomestskú
stanicu obsadili maďarskí vojaci čakajúci na posilu
a poriadok v meste mienili urobiť po svojom. Zvlášť
Markovičovci prežívali krušné chvíle, pretože sa
šírili správy, že po obsadení mesta maďarským vojskom mala byť celá rodina postrieľaná.
Našťastie, čsl. vojsko nebolo od Nového Mesta ďaleko. 10. novembra sa R.Markovič dozvedel,
že v ten istý deň sa čsl. vojaci budú nachádzať už
v Trenčíne. Bolo potrebné urýchlene konať - čo
najrýchlejšie poslať spoľahlivého posla do Trenčína so žiadosťou o pomoc. Bol to nepochybne jeden
z najdôležitejších momentov prevratových udalostí v Novomestskom okrese. Miska váh sa mala
raz a navždy nakloniť na stranu národne cítiacich
Slovákov aj u nás. Asi už tušíte, kto sa podujal na
túto dôležitú a ťažkú úlohu – bola to M. Markovičová. Na Marienku, ktorá si zobrala so sebou aj
bratranca, čakalo pri splnení tejto úlohy niekoľko
úskalí. Novomestskú stanicu okupovali maďarskí
vojaci a cestovať mohli len tí, ktorí mali legitimáciu alebo povolenie od úradov. Máňa samozrejme
žiadnu legitimáciu nemala, a preto musela znova
predviesť svoje herecké umenie. Zahrala sa na študentku trenčianskeho gymnázia, ktorá cestuje do
Trenčína kvôli škole. Vojak, ktorý ich zastavil a legitimoval, sa však oklamať nedal a namietal, že sa
v tomto pohnutom období určite nevyučuje. Máňa
však v hereckom výkone pokračovala a nenúteným
spôsobom vojakovi vysvetľovala, že veď práve preto
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ide do Trenčína, aby si od spolužiačky išla zobrať
knihy, z ktorých sa doma bude učiť. Vojak ani len
tušiť nemohol, že táto usilovná študentka je vlastne
agentkou novomestských národovcov, plniacou dôležitú misiu so strategickým významom, ktorá bude
mať dopad na sled udalostí v celom novomestskom
regióne.
Do trenčianskych kasární prišla s bratrancom ešte pred obedom. Čsl. vojaci sem dorazili len
o niečo skôr. Slečna Markovičová bola v kasárňach
medzi viac ako 400 vojakmi jedinou dámou, ale jej
posolstvo vedenie vojska zobralo veľmi vážne. Hneď
po prečítaní listov, ktoré Máňa priniesla so sebou,
sa na rozkaz veliteľa kapitána K. Řimeka začali
prípravy na presun vojska do Nového Mesta. Už
o tretej popoludní bol vypravený mimoriadny vlak.
Dcéra R. Markoviča však pokračovala vo svojej misii ďalej. Viezla sa spolu s vyspevujúcimi vojakmi
v otvorenom vagóne a veliteľovi výpravy poručíkovi
Grohovi rozpovedala o udalostiach v Novom Meste
za posledných 10 dní. Pre veliteľa boli cenné aj mená
národovcov, s ktorými sa po príchode do mesta mienil stretnúť. Znalá krajiny odhadla presne miesto,
na ktorom by vojaci mali byť už v pohotovosti. Jednu pušku ponúkli aj našej hrdinke. Príchod početného čsl. vojska do Nového Mesta 10. novembra
1918 o 17,00 h mal na priebeh udalostí očakávaný
dopad. Maďarskí vojaci sa stiahli, odovzdali zbrane
a rozišli sa. Naše vojsko pokračovalo obsadzovaním
nielen územia samotného Nového Mesta, ale aj celého novomestského regiónu. Aj vďaka M. Markovičovej sa Nové Mesto n. V. práve od tohto momentu
stalo skutočnou súčasťou nového štátu.
Príspevok venovaný k 100. výročiu Martinskej
deklarácie vychádza zo svedectva Márie Lackovej
- Markovičovej, jednej z piatich dcér signatára Martinskej deklarácie, novomestského advokáta a národovca R. Markoviča. Uverejnené bolo v 4-zväzkovej knihe Karola A. Medveckého: Slovenský prevrat
vydanej v r.1930. Príbeh je rozprávaný pravdivo,
bez akéhokoľvek preceňovania sa, hoci skutky, ktoré vykonala vtedy iba 17- ročná dievčina, môžeme
bez nadsádzky nazvať hrdinskými. Aj historici
uznávajú ich dopad na beh prevratových udalostí
v Novom Meste n. V. J. M. Hurban by bol na svoju
pravnučku určite hrdý!
M. Lacková - Markovičová žila v r. 1901-1973.
Vydala sa za garbiarskeho podnikateľa z Lipt. Mikuláša Ing. Vladimíra Lacku (1895 -1971). Mala
dve deti - Vladimíra a Elenu, vydatú Režuchovú. Jej
potomkovia žijú v súčasnosti v rodinách Lackovcov,
Kováčovcov a Režuchovcov.
PhDr. Jozef Karlík

SPEVOM OBOHACOVAL LITURGIU, ROZDÁVAL RADOSŤ
Spevokol sv. Cecílie pri novomestskej prepozitúre
v lete neprázdninoval, má za sebou niekoľko úspešných vystúpení, ktoré vyvrcholili v septembri.
Pravidelne už od roku 2011 v letných mesiacoch
účinkuje v Prahe. Nebolo to inak ani tento rok. Pod
vedením zbormajsterky Mgr. F. Chalániovej účinkoval 2. augusta v Týnskom chráme na Staromestskom námestí. Návštevníkom chrámu sa najskôr
predstavil na sv. omši, ktorú celebroval vikár Mgr.V.
Kelnar, nasledoval koncert, v ktorom pred návštevníkmi chrámu odzneli prevažne sakrálne skladby, no
nechýbala ani hymnická pieseň o Sv. Cecílii, ktorú
nám venoval hudobný skladateľ B. Korejs. Ďalej sme
účinkovali 5. augusta v Katedrále sv. Víta v Prahe na
Hradčanoch, kde sme s vopred určenými skladbami
obohatili liturgiu sv. omše. Vystúpenia v obidvoch
chrámoch nám vyšli k plnej spokojnosti návštevníkov i hostiteľov, o čom svedčí výborné ohodnotenie
zboru a jeho speváckych kvalít spolu s pozvánkou na
budúci rok.
Popri účinkovaní sme si našli čas na návštevu
kultúrnych pamiatok Prahy a ďalších aktivít podľa
záujmov jednotlivých členov, program bol rôznorodý a pestrý. Aj tento rok sa konala v kaviarni U sv.
Ludmily tanečná zábava, kde sme pri HS Ľudovienka oslavovali svoje výročia a zabávali sa do neskorých nočných hodín.
Praha skončila, ale nie naše účinkovanie. O pár
dní neskôr náš zbor svojím spevom obohatil vzácnu
udalosť v Beckove - Madona na hrad.
19. augusta sa konal slávnostný akt vysvätenia beckovskej Madony v Kostole sv. Štefana Kráľa
v Beckove, kde ju vysvätil trnavský arcibiskup Mons.
Ján Orosch. O 13,30 h sa začala slávnostná proce-

sia s Madonou a jej vynesenie do priestoru hradnej
kaplnky.
Počas slávnosti spevokol v hradnej kaplnke zaspieval sakrálne, prevažne mariánske piesne, no najviac zarezonovala skladba Madona, svätá Madona,
chcem Tvojím dieťaťom byť, ó dovoľ, svätá Madona,
v náručie Tvoje sa skryť…
9. septembra mal Spevokol sv. Cecílie v Kostole
sv. Michala archanjela v Pobedime koncertné vystúpenie pri príležitosti 340. výročia postavenia a vysvätenia kostola. Deň predtým spevom dotváral liturgiu
sv. omše tkp. na domácej pôde počas mariánskej púti
novomestského dekanátu na nádvorí Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.
Sme radi, že sme mohli byť pri týchto vzácnych
okamihoch a obohatiť ich. Už sa pripravujeme na
ďalšie vystúpenie, ktoré nás čaká na Morave v mestečku Brumov.
Mgr. Ján Urbanec,
organizačný vedúci Zboru sv. Cecílie

Nielen v Mesiaci úcty k starším
Ľudský život možno prirovnať k veľkej knihe
s kapitolami zachytávajúcimi jednotlivé etapy ľudského žitia. Záverečné patria striebornému veku.
Vrásky vpísané do tváre hovoria o prežitých starostiach a bolestiach, ale i radostiach…
Staroba je čas, kedy sa človek začína obzerať
za svojím životom, hodnotiť, bilancovať… Pomyselne listuje v knihe života a spomienkami zalieta
k svojmu bezstarostnému detstvu…až sa dostáva
k detstvu svojich detí, k času, keď vyleteli z rodného
hniezda a založili si svoje rodiny. No zďaleka to nie
je len o spomínaní.
Dnešní seniori sú aktívni, chcú sa zapájať, aj

sa zapájajú do spoločenského diania. Zaujímajú sa
o život v meste, na Slovensku i vo svete. Chcú byť
užitoční, nechcú sa len pasívne a nečinne prizerať,
ale aj prispieť, priložiť ruku k dielu svojimi bohatými skúsenosťami, cennými radami, pomocou…
Ich entuziazmus je obdivuhodný, neraz ním
tromfnú omnoho mladších. Za to všetko, za ich
lásku, obetavosť, za ich aktívny prístup k životu, za
roky, ktoré naplnili a stále ešte napĺňajú činmi pre
blaho nášho mesta a našej vlasti, im chceme vzdať
úctu a zo srdca poďakovať. Osobitne pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. A nielen vtedy.
-r-
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X. FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
27. OKTÓBRA 2018 V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Usporiadateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
Prípravný a organizačný výbor:
Zástupkyňa primátora mesta
Riaditeľka mestského kultúrneho strediska
Predsedníčka výboru a riaditeľka festivalu
Podpredsedníčka výboru
Tajomník festivalu
Moderátorka festivalu
Výtvarník

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
PhDr. Eva Grznárová
Vilma Struháriková
Veronika Pavlovičová
Igor Kolínek
PhDr. Eva Berková
Mgr. Jozef Šišovský

PROGRAM X. ROČNÍKA FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Otvorenie festivalu: 27. októbra 2018 o 13,00 h v MsKS
Spevácke zbory: CANTABILE
SRŇAN
SVATOPLUK
CANTILENA
DVOŘÁK
APOLLO

Nové Mesto nad Váhom
Horné Srnie
Uherské Hradište
Senica
Uherský Brod
Bratislava

O 15,15 h vyhodnotenie festivalu s odovzdaním pamätných listov
Záver: E. Suchoň: AKÁ SI MI KRÁSNA v interpretácii všetkých SZ

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV X. FESTIVALU SZ
SZ CANTABILE z Nového Mesta n.V. vznikol
v r. 1975 pri n. p. Vzduchotechnika. Od r. 2000 je
občianskym združením rovnomenného názvu na
čele s predsedom Pavlom Pavlovičom. Za 43 rokov
existencie SZ absolvoval vystúpenia v SR i zahraničí. Dôstojne reprezentoval mesto vo Vojvodine. Repertoár SZ siaha od renesančnej tvorby cez klasické
zbory až po súčasnosť, zahŕňa tiež sakrálnu hudbu
a úpravy ľudových piesní. K najvýznamnejším
úspechom SZ patria umiestnenia v zlatom pásme
v r. 1998 na 3. celoštátnej súťaži SZ MS v Komárne
a v r. 1999 na II. Zsl. festivale pokročilých SZ B kat.
v Topoľčanoch. K najnovším úspechom patrí zisk
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bronzových pásiem v silnej konkurencii na medzinárodnom folklórnom festivale Slovakia Folk 2015
Bratislava a v r. 2016 na Medzinárodnom festivale
adventnej a vianočnej piesne v Bratislave. V tom
istom roku získal SZ ocenenie Kvalitný produkt
Podjavoriny. SZ s členmi rôznych profesií, ktorých
spája láska k zborovému spevu, vedie Veronika
Pavlovičová.
SZ SRŇAN vznikol v roku 1992 z vlastnej
iniciatívy potenciálnych členiek a svoju činnosť
začal účinkovaním v miestnom rímskokatolíckom
kostole počas cirkevných sviatkov a slávností. Po-

stupne, ako sa rozširoval repertoár, rozšírila sa
i jeho pôsobnosť o spoluprácu s Obecným úradom
v Hornom Srní.
Zbor vystupuje na rôznych oslavách a kultúrno - spoločenských udalostiach nielen v obci, ale
i okolí. Viackrát sa prezentoval i v blízkom zahraničí - Českej republike a Poľsku. Svojím účinkovaním prispieva k dôstojnému priebehu svadobných
i pohrebných obradov.
Zbor, ktorý vedie Mária Papierniková, spieva
piesne národné, cirkevné, svetské a veľmi blízke sú
mu aj ľudové piesne.
Členky speváckeho zboru Srňan pod vedením
dirigenta Jozefa Polomského rady obetujú svoj voľný čas krásnej záľube, ktorou je pre nich – zborový
spev.
Zmiešaný spevácky zbor SVATOPLUK patrí
k najstarším zborom v ČR – v r. 1894 ho založil prof.
A. Kollmann. Zbor nikdy neprerušil svoju činnosť,
a to predovšetkým zásluhou zbormajstra a dirigenta O. Halmu, ktorý stál v čele SZ plných 50 rokov
(1934 – 1984). V r. 1985 kolektív prevzal K. Dýnka.
Výrazne ho omladil a začal študovať náročnejšie
diela so sprievodom orchestra. Od r. 2002 stojí na
čele SZ zbormajster a dirigent Filip Macek, ktorý
nadviazal na úspešnú prácu svojho predchodcu.
SZ každoročne pripravuje tradičné koncerty k Pamiatke zosnulých, adventné a vianočné koncerty,
účinkuje pri cyrilo-metodských bohoslužbách na
Velehrade. Účinkoval i v zahraničí, spomeňme
Taliansko, Anglicko, SRN, Rakúsko, Švajčiarsko,
Fínsko a Francúzsko, kde päťkrát žal úspechy na
prestížnom európskom festivale Savojské hudobné
leto. Svatopluk sa pravidelne zúčastňuje súťažného
zborového festivalu dr. A Tučapského vo Vyškove,
kde získal už niekoľkokrát zlaté pásmo. Premiérovo
sa predstaví v Novom Meste nad Váhom.
SZ CANTILENA zo Senice vznikol v r. 1971.
Prvým dirigentom bol pedagóg A. Švoňava. V r.
1973 zbor prevzal doc. PhDr. J. Potočár, ktorý v SZ
pôsobil 25 rokov. V r. 1998 – 2014 zbor viedla Mgr.
V. Gáliková. Od r.2014 SZ diriguje a po umeleckej
stránke vedie Mgr.Art. J. Chabroň, ArtD., zbormajster Slovenského ﬁlharmonického zboru v Bratislave. Druhou dirigentkou je Mgr. V. Gáliková. Korepetítorom zboru je R. Blaha.
Cantilena od r. 1987 pôsobí pri MsKS v Senici ako SZ mesta Senica. Počas svojej 47 – ročnej
existencie uskutočnila zhruba 600 vystúpení doma
i v zahraničí. Každoročne organizuje pre mesto Se-

nica a blízke okolie adventné a vianočné koncerty
a prostredníctvom svojho občianskeho združenia
vytvorila tradíciu organizovania medzinárodných
festivalov ZS v Senici a sakrálnej tvorby v Skalici.
Cantilena doteraz reprezentovala SR a mesto
Senica na festivaloch a recipročných stretnutiach
v 16 krajinách Európy a na medzinárodnej súťaži
SZ v tureckej Ankare.
DVOŘÁK. Tento komorný zbor z Uherského
Brodu vznikol v r. 1988 ako oktet z vybraných spevákov Pěveckého sboru (PS) Dvořák (ten vznikol
v r. 1946 v nadväznosti na dlhoročnú zborovú tradíciu v Uh. Brode z r.1869). Repertoár komorného
zboru sa zameriava hlavne na skladby s cirkevnou
tematikou, spirituály a koledy. Prevažná časť koncertov sa uskutočnila v rámci akcií SZ Dvořák.
Predsedkyňou zboru je Ing. Irena Koubová.
Zo 154 skladieb v 2410 prevedeniach, s ktorými sa komorný zbor predviedol za uplynulých
30 rokov na 482 koncertoch a vystúpeniach v 104
mestách 12 štátov Európy, je 18 skladieb zachytených na dvoch CD, ktoré vydal PS Dvořák v r.1993
a 2008.
Komorný zbor od svojho založenia diriguje
Ing. Antonín Veselka, ktorý prevzal taktovku i PS
Dvořák po úmrtí svojho otca Františka Veselku.
Za svoje dlhoročné zásluhy v oblasti kultúry získal
v r. 2001 Cenu mesta Uherský Brod a v marci t.r.
mu Hlavný výbor Únie českých PS udelil Cenu B.
Smetanu.
SZ APOLLO z Bratislavy vznikol v r. 1995
ako vysokoškolský SZ, v ktorom spievajú študenti
a absolventi VŠ z celej SR. Dirigentom SZ je doc.
M. Kolena, ArtD. SZ má na konte viacero ocenení.
Hodno spomenúť 1. miesto v 4 kategóriách, špeciálnu cenu za interpretáciu renesančnej skladby
a špeciálnu cenu pre najlepšieho dirigenta na medzinárodnom festivale Singing World v Petrohrade. SZ sa zameriava na súčasnú sakrálnu slovenskú
tvorbu. Naštudoval rozsiahle skladby slovenského
skladateľa P. Kršku. Spieva aj sakrálnu zborovú
tvorbu z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a súčasnosti i ľudové piesne
a koledy v zborovej úprave. V r. 2003 SZ nahral CD
Moteta a v r. 2012 vznikla nahrávka diela Rekviem
pre dva zbory, sóla a organ od P. Kršku. SZ každoročne usporadúva beneﬁčné koncerty pre Detskú
onkologickú kliniku v Bratislave. Spolupracuje so
sólistami HF VŠMU i so zahraničnými SZ. Spoluorganizuje festivaly zborovej hudby v Bratislave.
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MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ĆAKUJE FIRMÁM, KTORÉ SPONZOROVALI
KULTÚRNE PODUJATIA
NA NOVOMESTSKOM JARMOKU 2018

POĆAKOVANIE PATRÍ:

NM AUDIT

PROGRAMY MsKS

Október 2018
VÝSTAVA

VEČERNÝ KONCERT

4–2=4
BOJNIČAN • PAVLÍK • HARING • ĎURŽA

9. októbra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční prvý koncert jesenného
abonentného cyklu. Účinkujú: Linda Mellenová – soprán, prof. MgA. Blanka Juhaňáková,
ArtD. - klavír a Ulrich Ulmann - umelecké slovo.
Zaznejú skladby o. i. od G. F. Händla, M.
Schneidera Trnavského, A. Dvořáka, G. Verdiho
a Ch. Gounoda.

Do 17. októbra si priaznivci kresleného
humoru môžu vo výstavnej sieni MsKS pozrieť
výstavu prác karikaturistov: F. Bojničana, V.
Pavlíka, V. Haringa a Mira Ďuržu.

JÁN ŠICKO – SOCHY

RETROSPEKTÍVA, KTORÁ SA IBA NEOBZERÁ
26. októbra o 17,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční vernisáž jubilejnej výstavy
novomestského rodáka – návratistu akad. sochára Jána Šicku pri príležitosti jeho 70 – tin.
Výstava potrvá do 14. decembra.

PREDNÁŠKA

POĎME SA ROZPRÁVAŤ O ROZPRÁVANÍ...

DIVADIELKO GALÉRIA

OKLAMANÝ VODNÍK
14. októbra o 14,30 a 16,00 h uvedie DG vo
svojich priestoroch reprízu bábkovej rozprávky
Oklamaný vodník v réžii Ivana Radošinského.

PREZENTÁCIA KNIHY

KEĎ HODINY IŠLI TAK KRÁSNE POMALY

2. októbra o 18,00 h v MsKS sa uskutoční prednáška: POĎME SA ROZPRÁVAŤ
O ROZPRÁVANÍ, ALEBO AKO ROZUMIEŤ
LEPŠIE SEBE A ĽUĎOM OKOLO NÁS.
Prednášajúca: Mgr. K. Mažárová. Vstupné: 2 €.
V prípade záujmu o túto tému sa uskutoční
10 - týždňový workshop.

16. októbra o 17,30 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční prezentácia knihy Milana
Hurtíka s príbehmi z nášho mesta s názvom:
KEĎ HODINY IŠLI TAK KRÁSNE POMALY.
V programe vystúpia: E. Berková, ktorá
prečíta úryvky z knihy, hudobným vkladom
okrem autora prispejú: spevák a gitarista D.
Malota a folková hudobníčka P. Roháčková Plavinová.

KORÁLKY Z DIEVČENSKÝCH SĹZ

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA

7. októbra o 15,00 h v sále MsKS uvedie
SDOS – DDS Javorinčatá pri MsKS v úprave
a réžii M. Kubovicovej a Š. Psotného reprízu
rozprávkovej hry. 8. a 9. októbra SDOS – DDS
plánuje predstavenia pre školy.

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci
s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližšie termíny stretnutia s advokátom sú
11. a 25. októbra o 17,00 h v MsKS.

T. KUSÁ: A ČO JA, LÁSKA?

KOLLÁROVCI NA NÁMESTÍ

16. októbra o 18,00 h v sále MsKS sa
uskutoční v réžii M. Mňahončáka divadelné
predstavenie.
Rozhlasová hra T. Kusej bola zinscenovaná
pod názvom A čo ja, miláčik? Teraz sa vracia vo
forme divadelnej inscenácie, v ktorej o.i. účinkuje v našom meste kedysi žijúca Marta Sládečková.
Kto bude víťazom boja o „vyčudovaného“
muža (M. Mňahončák), sa možno vyjasní v závere „súboja“ mladej, krásnej Skarlet (D. Kavaschová v alternácii so Z. Porubjakovou) a prácou
pohltenou manželkou Margit (M. Sládečková).
Vstupenky po 13 € si môžete zakúpiť online
alebo v pokladni MsKS.

Program k 100. výročiu vzniku ČSR vyvrcholí v nedeľu 28. októbra o 17,00 h na Námestí slobody koncertom HS Kollárovci. Príďte si spríjemniť nedeľňajší podvečer!

17. októbra o 17,00 h vo výstavnej sieni
MsKS Poetická scéna DG uvedie pásmo rozprávania, poézie, veselých príbehov, vtipov
a pesničiek z myjavských kopaníc v réžii Mgr.
D. Arbetovej.

23. októbra o 19,00 h MsKS v spolupráci
s KPH pri MsKS usporadúva zájazd na operu:
G. Verdi: DON CARLOS v novej budove SND.

KURZY V OKTÓBRI

ZBJÉRALI ZME SLIFKI AJ BELIČKI....

ZÁJAZD NA OPERU

Pondelok
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h
Streda
17,00 h a 18,15 h
18,30 h
18,30 h

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

Štvrtok 16,15 a 18,00 h

joga

18. októbra o 17,00 h v sále MsKS sa
uskutoční program pre deti. Paci Pac zahrajú
najobľúbenejšie pesničky z 1. a 2. CD a DVD.
Zaznejú aj novinky z aktuálneho CD: PACI PAC
DEŤOM. Vstupné: 8 €.

X. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU
27. októbra o 13,00 h v sále MsKS sa
uskutoční X. FZS. Na jubilejnej nesúťažnej
prehliadke nesúcej sa v znamení 100. výročia
vzniku ČSR sa predstavia zbory zo SR i ČR.

STRUHÁRIK VO VARŠAVE

Dielo Novomešťana akad. sochára Milana
Struhárika (*18. 3. 1935) budú môcť obdivovať
milovníci umenia v Poľsku.
4. októbra sa v Slovenskom inštitúte uskutoční slávnostné otvorenie výstavy, na ktorej známy
návratista bude do 25. októbra prezentovať svoje
drevené sochy a kresby.

KLUBY V OKTÓBRI

PACI PAC DEŤOM
Pondelok
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
OZ G35 – Klub chorých na SM
8. 10. o 14,00 h
Druhý utorok v mesiaci
9. 10. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

OSOBNOSTI OKTÓBRA

Ernest BELLAI (18.2.1813 - 4.10.1848) – katolícky kňaz, básnik. Narodil sa a zomrel v Bystričanoch. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 170.
výročie úmrtia;
Ladislav HLUCHÝ (11.10.1923 - 3.3.1996)
- poľnohospodársky odborník na chov koní. V Hubiciach obnovil chov plemenných a dostihových koní.
Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák95. výročie narodenia.

www.zse.sk

S výhodným plynom
o 10 % úspornejšie
Nižšie ceny plynu oproti SPP
Nonstop havarijná služba plynu a vykurovania do 150 ◊ zadarmo
Príchod technika po havárii do 2 hodín
Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti s účinnosťou od 1. 1. 2017 v cene
za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 12 kalendárnych
mesiacov po podpísaní Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou.

Teplo
so zárukou
Plyn_Novomestsky spravodajca_125x170mm_12.09.indd 1

Súčasť vášho domova
10.9.20181315:00

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

kontakt: 0905 962 718
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5:30 - 18:00 h
Sobota
5:30 - 13:00 h
t.þ.: 771 60 34

VÝROBA PAPUÿIEK
- HAND MADE -

Radoslav Štaffen, Lalinok 55, 013 31 Divina
tel. č. 0905 379 910, email: radoslav.staffen@centrum.sk

w w w.tiknove mesto.sk
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IBA SA TAK OBZRIEŤ
- Chráň si spomienky na detstvo. Nič cennejšie ktoré nezmazateľne utkveli v mojej pamäti, alebo
ti v živote nezostane. - Malý, zhúžvaný lístok, kto- mi boli sprostredkovane odovzdané od starších
rý našli u mŕtvej herečky, slávnej a krásnej Romy pamätníkov, je zbierka poviedok, ktorú som nazval
Keď hodiny išli tak krásne pomaly.
Schneiderovej.
Tieto príbehy v priebehu niekoľkých
Keď hodiny išli tak pomaly. Súrokov vychádzali v Novomestskom
bor príbehov, ktorý by sa dal nazvať
spravodajcovi. I vďaka tomuto peaj Malé obrázky zo starého mesta.
riodiku sa čitatelia mali možnosť
Keby som si nebol takmer istý, že
s nimi zoznámiť a neraz sa pýtali: to všetko bolo vlastne len včera. Že
A kniha nebude?- Nuž, je tu. Snáď
stačí sa iba trochu zastaviť, obzrieť
Vás nesklame.
a všetkého sa dotknem, zacítim,
Prezentácia knihy, ktorej vydasom zase naspäť. Kŕdle chalanov
nie ﬁnančne podporilo Mesto Nové
sa prekrikujú a hašteria na šranMesto nad Váhom, sa uskutoční 16.
koch starého námestia, záškoláci
októbra o 17.30 h v výstavnej sieni
potajme vysedávajú v Ponorke, pri
Milan Hurtík
MsKS. V hudobnom programe vypásovej výrobe nohavíc u Bubliša sa
stúpia pražský šansoniér, gitarista
dvere nezavrú, pred kinom je dlhá
Keď hodiny išli
a spevák, novomestský rodák Dušan
fronta na Dáždnik sv. Petra a voda
tak krásne pomaly
Malota, folková hudobníčka Pavlínna vojenskom kúpalisku… je taká
krásne zelená a teplá, že sa v nej dá máchrať celé ka Roháčková – Plavinová. Podujatie bude moderovať a úryvky z knihy čítať Eva Berková.
hodiny.
Milan Hurtík
O tom i o ďalších (malých i veľkých) postavách,

Z NÁVŠTEVY HLAVNÉHO MESTA NEVIDIACICH
Devätnásti členovia ZO ÚNSS v Novom Meste
n. V. sme sa vybrali do jedného z najkrajších miest
Spiša a zároveň hlavného mesta nevidiacich. Tento
prívlastok Levoča dostala už dávno. Ešte v r. 1922
tu založili prvý Ústav pre slepcov. Dnes je to moderná Spojená škola internátna, ktorú navštevujú deti
od MŠ až po ukončenie povinnej školskej dochádzky. Medzi bývalými učiteľmi tejto školy sme našli
aj meno rodáka z neďalekej Lubiny - učiteľa Predmerského. Školu sme navštívili deň po príchode do
Levoče spolu so Slovenskou knižnicou nevidiacich
M. Hrebendu (SKN).
SKN vydáva knihy, učebnice a časopisy v Braillovom písme, vo zvukovej forme, v digitálnej podobe a tiež v čiernotlači so zväčšeným typom písma.
Vydáva aj kalendáre a 17 časopisov pre zrakovo
postihnutých čitateľov. Tento rok oslavuje 70 rokov
svojej činnosti. Oboznámili sme sa s jej históriou
i súčasnou činnosťou. Navštívili sme pracoviská
zvukových štúdií s modernou digitálnou technikou. Schádzajú sa tu herci, aby prepožičali svoje
hlasy jednotlivým postavám v knihe, ktorá sa práve
nahráva. Bolo zaujímavé sledovať akustický box,
v ktorom sedí načítavateľ a pracuje. Zvukové knihy
SKN nahráva od r. 1962, od r. 2004 na digitálne
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CD nosiče. Navštívili sme tiež pracovisko digitálnej knižnice. Ešte v ten istý deň sme stihli návštevu
Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré je jediným špecializovaným múzeom v SR s komplexnou
dokumentáciou v oblasti špeciálnej pedagogiky
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Múzeum plní nielen výchovnú, kultúrnu,
vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. Lektori návštevníkov upozorňujú na mnohé choroby a telesné
postihnutia, ktoré vyplývajú z našej nepozornosti či
životného štýlu.

My, ktorí máme viac šťastia a vidíme, si ani neuvedomujeme, s akým množstvom problémov sa

ľudia so zrakovým postihnutím každodenne stretávajú. Najhoršie sa s tým vyrovnávajú ľudia, ktorí
prídu o zrak, alebo si ho trvale poškodia v dôsledku
choroby alebo úrazu. Pomoc nachádzajú v Rehabilitačnom stredisku. Prichádzajú sem ľudia od 18 do
65 rokov, aby sa učili so zrakovým postihnutím žiť.
Naučia sa tu sebaobsluhe, orientácii v priestore, čítať a písať Braillovo písmo, práci s počítačom a používať rôzne kompenzačné pomôcky. Ide o to, aby
sa čo najrýchlejšie dokázali prispôsobiť zmeneným
životným podmienkam a získali stratenú samostatnosť. Môžu tu tiež absolvovať rôzne kurzy (masér,
kartonážnik, košikár, keramikár…) a nájsť nové
uplatnenie v živote.
Keďže sme organizácia, ktorá združuje zrakovo postihnutých, je prirodzené, že sme navštívili
Levoču práve kvôli týmto inštitúciám. Pozornosť
a obdiv si však zaslúži i samotné mesto. Levoča si
zachovala charakter stredovekého mesta. Už len
historické námestie Majstra Pavla s Bazilikou sv.
Jakuba, kde je umiestnený povestný oltár Majstra
Pavla, stojí za povšimnutie. Zrekonštruovaná radnica stojaca vedľa baziliky obsahuje aj nápis, že
v tomto meste sa zastavil aj J. A. Komenský. Bazilika sv. Jakuba je druhým najväčším chrámom v SR
po košickom Dóme sv. Alžbety. Je v nej umiestnených 18 gotických oltárov rôznych veľkostí. Ten
najkrajší a zároveň najväčší (vysoký 18,6 m, t.j.

60 levočských stôp) gotický oltár Majstra Pavla je
skutočne dokonalým umeleckým dielom. Jeho sochy sú vyrezávané z lipového dreva, každá z 1 kusa.
Celý oltár bol rozobraný a zrekonštruovaný, aby
ho aj nasledujúce generácie mohli obdivovať. Vlani sme si pripomenuli 500 rokov od jeho osadenia
do Baziliky sv. Jakuba. Nachádzajú sa tu aj drevené
lavice pre popredných predstaviteľov mesta. Napr.
richtárova lavica, katova, ale aj lavica levočskej Bielej pani. K pozoruhodnostiam patrí aj renesančný
organ a baroková kazateľnica.
Z Levoče, ktorá je od r. 2009 spolu so Spišským
hradom a pamiatkami okolia zapísaná do zoznamu
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dýcha
história. A to sme si ešte nestihli pozrieť známe Levočské lýceum, kde študovali štúrovci. Na tomto lýceu sa po prvýkrát spievala naša hymna Nad Tatrou
sa blýska. Nestihli sme ani výstup na Mariánsku
horu, ktorú v r. 1995 navštívil pápež Ján Pavol II.
Neďaleká Spišská Nová Ves so svojím šošovkovitým námestím a najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m) tiež stojí za návštevu. Ešte je toho
dosť, čo sme si nestihli pozrieť, bude to chcieť ešte
jednu návštevu spišského regiónu.
Domov sme sa vrátili plní zážitkov, dojmov
a nových informácií, ktoré radi odovzdáme našim
členom, ktorí sa pobytu v Levoči nemohli zúčastniť.
Výbor ZO

ANI NEPRIAZEŇ POČASIA NÁS NEODRADILA...
Už tradične na Deň Ústavy 1. septembra sa konalo stretnutie pri Slovanskom dvojkríži na Ostrom
vrchu v Kálnici. I napriek krajne nepriaznivej predpovedi počasia, predpovedajúcej intenzívnu búrkovú činnosť, stretnutie absolvovalo v priebehu
podujatia viac ako 210 účastníkov, ktorí dostali
pamätné listy a zapísali sa do pamätnej knihy. Pre
zaujímavosť, pôvodný drevený Slovanský dvojkríž
bol na Ostrom vrchu za pomoci obce postavený
v roku 2007. Bol to návrh a dielo majstra rezbára
Ferdinanda Bolebrucha. V tej dobe to bol najvyšší
známy drevený Slovanský dvojkríž na Slovensku.
Od roku 2011 výstup k nemu už nadobudol charakter hviezdicového turistického výstupu, ktorého 7.
ročník sme teraz absolvovali. Tento pôvodný drevený kríž víchrica v roku 2014 vyvrátila. Nahradil ho
pevnejší, mohutne ukotvený nový dubový Slovanský kríž, s ktorým veríme, že žiaden vrtoch počasia
nepohne. Postupne sa na tomto mieste vybudovala
pekná vyhliadková terasa, doplnená nezištne vyrezanými informačnými tabuľami o okolitom Považ-

skom kraji i tohtoročnou novou tabuľou Prosba lesa
od autora kríža.

I napriek tomu, že búrka predčasne narušila
a znemožnila pripravený oﬁciálny program na vrchole pri dvojkríži, stretnutie pokračovalo voľne
pri ohnisku v neďalekej turistickej útulni na Izbe
pod Ostrým vrchom. Vďaka darčeku Mgr. Michala
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Fenika v podobe výborného guláša, piva a kofole
i prineseným osobným zásobám, dobrá nálada nedala na seba dlho čakať. Umocnili ju spevy speváckej skupiny Miestneho odboru Matice slovenskej
(MO MS) z Kálnice Šípkari s harmonikárom Igorom Jelínkom i heligonkárom Jarkom Súrovským.
Veľmi cenná bola i účasť členov MO MS z Nesvád,
Chocholnej Velčíc, Nového Mesta nad Váhom, starostov a viceprimátora Nového Mesta nad Váhom.

Po ukončení akcie účastníci z MO MS Nesvady
i MO MS Kálnica si spoločne uctili pamiatku J. M.
Hurbana pri jeho pamätníku v miestnom parku.
Organizátorom podujatia, ktorými boli: Obec
Kálnica, turistický oddiel TJ Zavažan, MO MS
a ﬁrma Kellys Bike park Kálnica, patrí úprimné poďakovanie za prípravu a zabezpečenie akcie.
Ing. Miroslav Borcovan,
predseda MO MS v Kálnici, foto: Ján Valovič

JÁN ŠICKO - SOCHY
RETROSPEKTÍVA, KTORÁ SA IBA NEOBZERÁ
Galéria P. Matejku si výstavou pripomenie 70 – ročné životné jubileum novomestského
rodáka J. Šicka, ktorý svojou
sochárskou tvorbou prináša
osobitý pohľad do komorného,
ale hlavne monumentálneho sochárstva v SR.
Akad. sochár sa narodil
v Novom Meste n. V. 8. 2. 1948.
Prežil tu šťastné detstvo a mladosť. Študoval na Strednej
škole umeleckého priemyslu
(SŠUP) v Bratislave u prof. Ľ.
Korkoša. V r. 1975 absolvoval
VŠVU v Bratislave na oddelení
monumentálneho sochárstva
u profesorov Štefunku, Trizuliaka a Kostku. V 70. a 80. rokoch pedagogicky pôsobil na
SŠUP, na oddelení rezbárstva,
ktoré dlhé roky viedol. Od r.
2001 až do r. 2015 pedagogicky
pôsobil na AU v Banskej Bystrici. V r. 1997, 1999 hosťoval
na Montclair State University
v New Jersey v USA a na Stony
Brook school, N.Y., v r. 2007
na Easter University vo Philadelphii, USA, v r. 2018 na
Hamidrasha Art School Beit
Berel College v Izraeli. Zúčastnil sa viac ako 30 medzinárod-

ných sochárskych sympózií
v SR a cudzine. Jeho sochy sú
na verejných miestach v mnohých mestách v SR a vo svete.
Pripravil vyše 40 samostatných
výstav a jeho diela sú zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave, Galérii P. Matejku v Novom
Meste n.V. a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.
V r. 2000 založil spolu
s manželkou prof. Jaroslavou
Šickovou, akad. sochárkou, OZ
Terra therapeutica a v r. 2010
Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii. Žije a tvorí v Bratislave
- Lamači.
Ján Šicko má rád novomestské kultúrne prostredie. Svoje

sochy tu spolu s manželkou
vystavovali už vickrát. Teraz
po prvýkrát vystavuje v Novom
Meste n. V. sám. Je to retrospektíva, ktorá sa iba neobzerá. Popri
starších objektoch návštevníci
výstavy uvidia aj kresby, a hlavne najnovšie, len tohtoročné
diela z kameňa či pálenej hliny.
Na veľkoformátových fotograﬁách môžu obdivovať aj jeho monumentálne sochy na verejných
priestranstvách z minulosti, ale
aj posledného obdobia z Južnej
Kórei, Japonska či Bulharska.
Akad. sochár Ján Šicko sa
venuje komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe predovšetkým z kameňa, ale aj dreva,
pálenej hliny a kovu. V jeho
dielach, kde hladký kompaktný
tvar narúša vrásnením a štrukturovaním materiálu, sa často nachádzajú reminiscencie na rodné
Považie – jeho krajinu, spomienky na detstvo a mladosť.
Vernisáž sa uskutoční v čase
stíšenia našich duší 26. októbra
o 17,00 h. Výstava potrvá do 14.
decembra.
Ela Porubänová,
kurátorka výstavy,
odb. pracovníčka GMAB
v Trenčíne

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE
rodičom Milanovi a Gabriele KAJŇÁKOVCOM
k zlatej svadbe želajú
dcéry s rodinami
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BLAHOŽELÁME
97 rokov
Mária Kubišová
95 rokov
Ing. Vítězslav Novák
Ladislav Belanský
93 rokov
Anna Kuhajdová
92 rokov
Milana Cmerová
Jolana Grznárová
91 rokov
Mária Karolová
Ing. Stanislav Halan
Pavel Vrábel
Mgr. František Ciferský
Helena Nováčiková

V októbri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
90 rokov
Emília Kuncová
85 rokov
Jozefa Krajčovicová
Anton Šupol
Valentín Kment
80 rokov
Helena Gašparová
Ján Tangelmajer
Oľga Čermáková
Veronika Markechová
Anna Čúvalová
Jaroslav Mrázik
Jaroslav Sýkora
Jozefa Masárová
75 rokov
Vierka Ivanová

KRSTY A UVÍTANIA V AUGUSTE
Samuel Karáč
Matúš Belušík
ík
Sebastián Mrázik
zik
Alex Zámečník
ík

Anna Janečková
Juraj Lacho
Jozef Pekarovič
Blanka Pivodová
Augustín Štefek
Stanislav Blažíček
Mária Výbochová
Jarmila Lieskovská
Emília Blašková
Štefan Kostelanský
Dana Haláková
Anna Jankechová
70 rokov
Anna Nižnanskáá
Eliška Juricová
Roland Adolf Keil
Bohuslav Košnár

Jozef Gabovič
Zlata Krajčíková
Elena Burzová
Mária Junasová
Stanislav Mihalko
Ing. Peter Michalko
Helena Hanáková
Želmíra Sartorisová
Miroslav Mádr
Ing. Igor Sotorník
František Mikláš
Ján Pátrik
Jozef Nešťák
Anna Stachová
Marta
Ma Gavurníková
Mária Hrádelová

SOBÁŠE V AUGUSTE

Lukáš Valápka a Monika Černáková
Pavol Miškech a Jana Zelková
Ján Hrančo a Mária Klčová
Ing. Martin Štefana a Ing. Zuzana Porubská
Lukáš Šulgan a Mária Paulovičová

Dominika
Do
Figurová
Oliver Rýdzi
K
Katarína Sokol

ÚMRTIA V AUGUSTE
Peter Šarády
Rastislav Macko
Mária Ďurinová
Ing. Rudolf Šinka
Ľubomír Bušniak

1963
1977
1940
1930
1925

Milan Šmátrala
Mária Tinková
Milan Slávik
Ernest Poláček
Anna Miklovičová

1936
1937
1943
1934
1939

Miroslav Ivana
1957
Zita Rozsypalová 1940
Karolína Novosadová
1935
MUDr. Eduard Valter

1924
Jozef Janega
1940
Štefánia Kucharová 1922
Rudolf Haluza
1931
Emil Bajnóci
1952

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Neplačte a nesmúťte, neodišiel som, ja som Vás iba predbehol.
Ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, známym, kamarátom i susedom,
ktorí sa prišli 21. augusta rozlúčiť s naším drahým
Miroslavom IVANOM.
Zároveň ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
2. októbra uplynie rok, čo nás vo veku 65 rokov navždy opustil náš drahý
Ivan ROŠKO.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manželka Janka, syn Ivo s partnerkou, dcéra Lucka, vnučka Emka a ostatná rodina
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Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
5. októbra si pripomenieme smutné dva roky, čo od nás navždy odišla naša drahá
Gitka PODOLANOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína celá rodina
7. októbra si spomíname na nedožité 85. narodeniny
Eleny FTÁČKOVEJ, rod. Dedíkovej.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

Všetko, čo bude žiť v tvojom mene, to ťa nám navždy pripomenie…
12. októbra uplynie rok, čo od nás navždy odišla drahá mama
Viera ONDREJOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú synovia s rodinami

Odišla si tíško z nášho života, ale krásne spomienky a večná láska v nás stále ostávajú….
24. októbra uplynie deväť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Darinka BLÁHOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Karol a ostatná rodina

Čas plynie, smútok zostáva, sviečky zapálime a stále spomíname.
24. októbra uplynú dva roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Martinka RADOŠINSKÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa radi mali, neprestanú na Teba spomínať…
25. októbra uplynie 18 rokov, čo nás navždy opustila
naša mamička a babička
Anna MIZERÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
26. októbra uplynie 10 rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Dr. Dietmar MROSEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a ostatná rodina
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MLADÝ INŽINIER NAPADOL POLICAJNÚ HLIADKU
Z útoku na verejného činiteľa
vyšetrovateľ Odboru kriminálnej
polície v Novom Meste nad Váhom obvinil 29-ročného Rastislava.
Hliadka Obvodného oddelenia PZ z Nového Mesta 19.
augusta o 21.00 h pri reštaurácii
v Hornej Strede v zmysle zákona
priložila putá menovanému, z dôvodu jeho predvedenia na policaj-

né oddelene, za účelom zistenia
jeho totožnosti, ktorú policajtom
odmietol povedať a odmietol sa
preukázať dokladom totožnosti.
Po tomto začal Rastislav klásť
aktívny odpor a napádať zasahujúcich policajtov. Kopal ich
do oblasti rebier a udieral okolo
seba hlavou a ramenami. Jeden
z útokov kolenom smeroval na
hrudník zasahujúceho policajta,

ktorý tento vykryl rukou. Hliadka následne vyzvala muža, aby
upustil od protiprávneho konania
a v zmysle zákona použili hmaty
a chvaty na prekonanie jeho odporu a odvrátenie útoku.
Po krátkej chvíli útočníka
spaciﬁkovali a predviedli na policajné oddelenie. Jeden z dvojice
policajtov utrpel zranenie s dobou liečenia do 7 dní a ďalší utrpel
zlomeninu záprstnej kosti s dobou liečenia do 28 dní.
Obvinený sa útoku na verejného činiteľa nedopustil po
prvýkrát. V krátkom čase ide už
o jeho tretí útok na policajtov. Mal
uviesť, že sa rád bije s policajtmi.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na
jeho väzobné stíhanie.
Za tento skutok obvinenému
Rastislavovi v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na tri až
osem rokov.
-ea-

PRÍPRAVA NAŠICH EXTRALIGISTIEK SA ZAČALA
Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom vstupujú do svojej novej druhej extraligovej sezóny. Minuloročné siedme miesto bolo pre nováčika súťaže
úspešným vystúpením. V našom tíme môžeme stále
sledovať aj naše odchovankyne. Fanúšikovia uvidia
na zápasoch až päť domácich hráčok, čo je najviac
spomedzi extraligových súperov. Nemáme vyslovene rozdielové hráčky. Naše úspechy budú založené
na dobrej klíme medzi trénermi a hráčkami.

V. Richweissová

D. Hradecká

Letnú prípravu sme začali už v prvý augustový
týždeň. Cieľom prípravy je hráčky dobre pripraviť

po kondičnej a silovej stránke. Počas celého augusta sme využívali športoviská v Novom Meste alebo
blízkom okolí. Hlavnú časť sme strávili vonku na
Zelenej vode, Kamennej, plážovom volejbale pri
športovej hale či atletickom štadióne. Podmienky
v našom meste sú viac ako dostačujúce. Naše družstvo netvoria legionárky, ale študentky, zamestnané hráčky. O sústredení sme uvažovali len v rovine
teórie.
V druhej časti prípravy sme sa už postupne
presunuli do športovej haly a do tréningového procesu sme zapojili lopty. Táto časť sa zameriava na
techniku, zohrávanie tímu, postupne absolvujeme
množstvo prípravných stretnutí. Oproti minulej sezóne je hlavným rozdielom, že sú to súperi
prevažne z ČR. Odohrali sme zápasy s Trnavou,
Frýdkom Místkom, Přerovom, Ostravou, Brnom
a Prešovom. Koncom septembra sme sa predstavili
na turnaji v Pezinku. Naďalej budeme pokračovať
v „sparingoch“ so spomínanými družstvami našich
západných susedov, od ktorých môže naše družstvo
naberať množstvo skúseností.
Do prípravy sa celkovo zapojilo 16 hráčok,
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z toho tri kadetky. V minulej sezóne sme avizovali
odchod blokárky Majky Turčíkovej. Na jej pozíciu
sme presunuli Natáliu Blizmanovú. Na post diagonálnej hráčky sa presunie Martina Melicherová.
Cieľom je vytvoriť konkurenciu na každom hernom
poste.
Do tímu sa nám podarilo doplniť dve skúsené
hračky. Jednou z nich je Daniela Hradecká, nahrávačka, ktorá sa môže pochváliť ziskom niekoľkých
extraligových medailí. Veríme, že pri Dadke a jej
skúsenostiach budú naše hráčky napredovať. Tiež
očakávame, že sa o svoje skúsenosti podelí aj s našou kapitánkou Erikou Rešutíkovou a budú spolu
oporami nášho tímu. Druhou posilou je Veronika
Richweissová, odchovankyňa nášho klubu, ktorá
opustila už v kadetskom veku Nové Mesto n. V. Jej
volejbalová cesta viedla do Brna a odtiaľ do UKF
Nitra, kde absolvovala šesť extraligových sezón.
O Veronike budeme počuť pod prezývkou Ronda.
Ronda vytvorí v našom tíme konkurenciu na smečiarskom poste. Pre náš tím bude jednoznačne oporou na prihrávke, z čoho chceme ťažiť zrýchlením
a spestrením hry.
V domácej súťaží ﬁguruje 8 prihlásených tímov (dva sa neprihlásili). Každé družstvo ma istý
postup do play off. Posledný tím na 8. mieste odohrá baráž o udržanie sa v extralige žien v sezóne
2019/2020. V sezóne 2018/2019 máme rovnako
ako minulý rok v regióne farmársku spoluprácu
s klubom VKM Piešťany a hráme spoločne súťaž
1.ligy žien. Naším cieľom je postupne napredo-

vať, chceme zatraktívniť hru pre našich fanúšikov.
V extralige bude pravdepodobne jeden líder, a to
Strabag VC Bratislava, obhajca titulu. Od 2. miesta je aktuálne všetko otvorené a dnes je predčasné
hovoriť o konkrétnych umiestneniach. Pracujeme
zodpovedne, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.
Zloženie tímu na sezónu 2018/2019:
Nahrávačky: D. Hradecká (príchod UKF
Nitra), E. Rešutíková – kapitánka; smečiarky:
V. Richweissová (ukončenie hosťovania z UKF
Nitra), D. Martáková, V. Magyarová; blokárky:
K. Ráchelová, N. Blizmanová, M. Balberčáková;
diagonálne hračky: M. Melicherová, B. Tokošová,
K. Chárová; liberá: M. Vojtechová, E. Jančovičová
(farma VKM Piešťany); hlavná trénerka: L. Šujanová; asistenti trénerky: J. Šujan, M. Jordanov, J.
Růčková; masér: J. Cmarko; kompenzačno - relaxačné cvičenia: OZ Centrum Santhosa; mentálna
príprava: J. Honzová – spol. Verna.
Generálny partnerom klubu je naďalej mesto.
Ďakujeme mu, ako aj všetkým ostatným partnerom
za ich podporu, bez ktorej by nebolo možné hrať
najvyššiu súťaž. Na majstrovské zápasy je možné
vycestovať spoločne s hráčkami veľkým autobusom.
O hráčkach, výsledkoch, doprave na zápasy
a programe zápasov sa dozviete na: www.vknovemesto.sk alebo na FB. Prvý domáci zápas odohráme 6. októbra o 18:00 h v mestskej športovej hale,
na ktorý vás srdečne pozývame.
Juraj Šujan, športový manažér VK

KADETKY NA TURNAJI V ČECHÁCH
Novo zostavené družstvo kadetiek z hráčok
Starej Turej a Nového Mesta n.V si vybralo na previerku natrénovaného z prípravného obdobia turnaj v Českej republike.
V piatok 7. septembra vycestovala výprava do
Ústí nad Orlicí. Hneď po príchode o 18.00 h nás
čakal prvý súper – družstvo Tišinova. I keď boli
hráčky z päťhodinovej cesty spojenej s obedom
mierne unavené, o víťazstvo museli tvrdo bojovať
do samotného konca. Napokon sa však tešili z víťazstva 42:40, čo bolo povzbudením do ďalších
stretnutí turnaja. V sobotu nás čakala poriadna
šichta. O 8.30 h sme prehrali s Hradcom Králové
„A“ 46:70, o 11.30 h sme nastúpili proti domácemu
družstvu, nad ktorým, - už aklimatizované,- sme
vyhrali 78:37. Po oddychu sme o 17.30 h nastúpili
proti družstvu Hradec Králové „B“, ktorý nám kládol tuhý odpor, ale napokon sme aj toto stretnutie
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dotiahli do víťazného konca 75:67. V nedeľu nám
žreb opäť určil stretnutie s Javorníkom na 8.30 h.
V tomto stretnutí išlo o to, či skončíme na druhom
alebo treťom mieste. No hráčky nenechali nič na
náhodu a mohutným náporom postupne zvyšovali
svoj náskok až na záverečný výsledok 63:20. Tým

si deﬁnitívne zabezpečili 2. miesto, za ktoré získali pekný pohár, diplom a upomienkové predmety.
Všetky hráčky dostali dostatok príležitostí zahrať
si, a postupne tak získavať hernú istotu. Poďako-

vanie patrí družstvu za kolektívnu hru, bojovnosť
a nepoddajnosť. Ďakujeme tiež šoférom p. Mikudíkovi a p. Petremu za plynulú a bezpečnú jazdu.
Katarína Šustíková, asistentka trénera

KOLKY A KOLKÁRI
Veľa hodov hodili a veľa kolkov padlo novomestským kolkárom od poslednej prezentácie kolkárskeho športu na stránkach tohto mesačníka. Preto nezaškodí kolkárov a dianie okolo tejto hry z minulosti
i v súčasnosti v meste priblížiť.
Už len málo našich spoluobčanov si spomenie
na kolkáreň vo VUMA, ktorá slúžila od r. 1955. Hrávali v nej športovci kolkárskeho oddielu TJ Považan
a okrem nich tam v čase pred jej zničením hrali aj
hráči 14 mužstiev mestskej ligy. Žiaľ, koncom 90. rokov 20. storočia táto pekná útulná kolkáreň zanikla.
Vznikli dve nové kolkárne, a to dvojdráhová u Komanov a štvordráhová u Zorničku. Na každej z oboch
kolkárni sa hrala mestská liga aj pre neregistrovaných hráčov z Nového Mesta a z okolia. U Komanov
vznikol oddiel DKK a v kolkárni U Zorničku oddiel
ZKK. Oba hrali súťaže 3. ligy riadené Trenčianskym
krajským kolkárskym zväzom.
Časom oba oddiely postúpili do súťaží riadených Slovenským kolkárskym zväzom. Úspešnejší
boli hráči ZKK, ktorí až zhruba do r. 2015 hrali 1.
ligu západ. V oddiele boli hráči z Nového Mesta, Moravského Lieskového, dokonca až z Dubnice nad Váhom. Okrem úspešného pôsobenia dvoch mužstiev
ZKK A a B, ako aj dorasteneckého družstva, v dlhodobých súťažiach pekné úspechy na celoslovenskej
úrovni dosiahli aj jednotlivci svojimi umiestneniami
na popredných priečkach na M SR. V prípade dorastencov dokonca i v reprezentácii Slovenska, kde
reprezentantkou bola Nikola Pristachová. Oddiel
DKK po postupe z 3. ligy hrával i svoje majstrovské
stretnutia 2. ligy v kolkárni U Zorničku, odkiaľ sa
po prvom roku presunul do Pobedima, kde ich hrá
dodnes. Na škodu tohto športu oddiel ZKK zhruba
v r. 2015 zanikol.
V našom meste pôsobí už len oddiel DKK. Prešli doň i niektorí hráči oddielu ZKK. Škoda len, že
nie všetci hráči zo ZKK prešli do DKK. Dosť z nich
odišlo do Piešťan, Pobedima a na Starú Turú. V tom
čase nebolo možné po ﬁnančnej ani po stránke súťaží udržať ich v DKK.
Terajšie mužstvo DKK, ako sme už spomenuli,
hrávalo v sezóne 2017/18 svoje domáce stretnutia
2. kolkárskej ligy ZÁPAD v Pobedime. Dôvod, prečo nehráme svoje stretnutia v Novom Mesta nad
Váhom, je, že nemáme vyhovujúcu 4-dráhovú kol-

káreň. V budúcnosti by sme chceli požiadať vedenie
mesta o pomoc pri jej výstavbe. Skutočnosť, že nemáme svoju kolkáreň, negatívne vplýva na pokračovanie v tradícii udržať v našom meste kolkársky šport.
Pretože okrem registrovaných hráčov stále je záujem
zo strany spoluobčanov hrať mestskú ligu. Táto súťaž sa hrá v kolkárni U Komanov. Za to, že sa ešte
hrá, vďačia hráči mestskej ligy majiteľom kolkárne,
rodine Komanovej s miernou pomocou členov oddielu DKK. Rodine Komanovej vďačia hráči DKK aj
za podporu aj pri majstrovských stretnutiach v Pobedime. I napriek tomu, že nemáme k dispozícii svoju 4
- dráhovú kolkáreň, sa nám podarilo vyhrať v sezóne
2017/2018 2. kolkársku ligu západ, a vybojovať si tak
postup do 1. kolkárskej ligy západ. O to dôležitejšie
je mať svoju kolkáreň. Vlastná kolkáreň je rozhodujúcim prvkom v majstrovských stretnutiach. Asi len
v málo športoch vie domáce prostredie ovplyvniť výsledky súťažných stretnutí v prospech domácich na
materských dráhach ako pri hre v kolky.
Okrem kolektívneho úspechu v sezóne 2017 /
2018 uspeli aj jednotlivci. V majstrovstvách jednotlivcov Trenčianskeho kraja sme skončili na popredných miestach, ktoré našim hráčom zabezpečili
postup na M SR. V kat. mužov M. Pisca skončil na
4. mieste, v kat. žien senioriek M. Kolníková získala 1. miesto. Prvenstvo si odniesol i J. Nedbal v kat.
mužov seniorov, striebro získal J. Bača. Žiaľ, na M
SR sme pocítili opäť vplyv toho, že nemáme svoju
4 - dráhovú kolkáreň a naše výkony za špičkou SR
zaostali. Tomuto športu sa hráči venujú bez nároku
na odmenu. Svoj čas obetujú často i v neskorých nočných hodinách pri návratoch z prenajatej kolkárne
v Pobedime i kolkární v rámci západného Slovenska.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom
za minuloročný úspech, popriať im veľa úspechov
v 1. lige. Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta, ktoré
nám tiež istou mierou pomáha.
Jozef Bača, vedúci mužstva DKK

KAM NA TURISTIKU
21.10.2018 Hviezdicový výstup na Inovec
(Dubodiel - Inovec - Kálnica, cca 16 km, pešia)
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Z MEMORIÁLU ŠTEFANA BUMBÁLA
8. septembra o 9.00 h sa na strelnici v Beckove
ozvali prvé výstrely streleckej súťaže Memoriál plk.
PaedDr. Štefana Bumbála, ktorá úspešne nadviazala na tradíciu predchádzajúcich dvoch ročníkov
streleckej súťaže Podjavorinská pištoľ. Zmenu názvu súťaže jednohlasne odhlasovala Rada klubu ZV
SR Nové Mesto n. V. na augustovom zasadaní, aby
tak vyjadrila úctu svojmu bývalému členovi.
Pripomeňme, že plk. PaedDr. Š. Bumbál, rodák z Krajného, bol v prvom rade človek a vojak
s veľkým srdcom, ktorý prevažnú časť svojej vojenskej kariéry pôsobil vo Vojenskom učilišti Podjavorinských partizánov v Novom Meste n. V. ako
zanietený pedagóg. Pri výchove a výcviku dôstojníkov a práporčíkov vtedajšieho spojovacieho vojska bol otcovsky prísny a spravodlivý. Patril o. i. aj
k zakladajúcim členom Klubu ZV SR Nové Mesto
n. V., kde dlhé roky pôsobil ako jeho predseda. Mal
zásadný podiel na propagovaní a rozvíjaní športovej streľby v bývalej ČSĽA, v OS SR a vo ZV SR.
Bol dlhoročným vedúcim úspešného streleckého
oddielu vo VÚPP, ktorý na jeho počesť začiatkom
tohto roka premenovali na Streleckú akadémiu plk.
Š. Bumbála. Za jeho angažovanú činnosť mu v r.
2013 na slávnosti podjavorinských rodákov Javorina, Javorina… udelili ocenenie Významná osobnosť
Podjavoriny. Plk. PaedDr. Š. Bumbál nás navždy
opustil 20. marca t.r. vo veku 83 rokov.
Streleckú súťaž zorganizoval Klub ZV SR Nové
Mesto n. V. v spolupráci s fa SEVOTECH, s.r.o. Na
jej začiatku privítal 62 pretekárov zo SR a Moravy
riaditeľ súťaže pplk. v. v. Dr. Josef Putirka spolu s členom Rady klubu plk. v. v. Ing. Jozefom Dvorštiakom
a 2. viceprezidentom ZV SR plk. v. v. Ing. Jánom
Paulechom.
„Srdečne medzi nami vítam aj syna nášho priateľa Štefana, Ing. Samuela Bumbála, jeho družku
a malého vnuka Samka,“ povedal o.i. vo svojom
úvodnom vystúpení riaditeľ preteku J. Putirka. Potom odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi súťaže
plk. v. v. Ing. Pavlovi Kvasnovskému a riadiacemu
streľby rtm. v. v. Petrovi Paškovi, ktorí prítomným
vysvetlili spôsob hodnotenia dosiahnutých výsledkov.
Do súťaže sa aktívne zapojili aj tlačový hovorca
zväzu pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a podpredseda Zväzovej rady ZV SR pplk. v. v. RSDr. Ján Poliačik. Počas pretekov prišiel súťažiacich povzbudiť
prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera.
Súťažilo sa v disciplíne veľkokalibrová pištoľ na
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medzinárodný terč č. 50/20 vzdialený 25 m, 3 (nástrel) +10 súťažných výstrelov v čase 3 min. a terč č.
4a - nekryte ležiaca ﬁgúra, 5 výstrelov v čase 20 sek.
v kategóriách: muži, ženy a družstvá.
Najlepšie výsledky spomedzi novomestských
členov Klubu ZV SR dosiahla Mgr. Ing. Karla Havalcová so ziskom 102 bodov (b), ktoré jej vyniesli
4. miesto. V kat. družstiev sa tiež nepopulárna zemiaková medaila ušla Klubu ZV SR Nové Mesto n. V.
za 345 b so strelcami: pplk. v. v. RSDr. J. Putirkom,
pplk. v. v. Ing. P. Frankom a nrtm. v. z. P. Paškom.

Najstarším pretekárom súťaže bol 83 - ročný pplk. v. v. Vladimír Ješko z Klubu ZV SR Nové
Mesto n.V., ktorý sa v kategórii muži umiestnil na
vynikajúcom 7. mieste.
Ceny, diplomy a medaily trom najlepším pretekárom a družstvám v jednotlivých kategóriách
odovzdali prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. E. Bitera,
riaditeľ súťaže pplk. v. v. RSDr. J. Putirka a syn plk.
PaedDr. Š. Bumbála Ing. S. Bumbál.
Aj napriek nie najvýraznejšiemu úspechu novomestských strelcov mala súťaž vysokú úroveň.
Konala sa v príjemnej a priateľskej atmosfére, presne tak, ako by si to želal náš priateľ PaedDr. Štefan
Bumbál.
O tom, že strelecké súťaže sú aj o obyčajnom
šťastí, svedčí aj skutočnosť, že družstvo Klubu ZV
SR Nové Mesto nad Váhom v predchádzajúcej streleckej súťaži O putovný pohár Prezidenta ZV SR
v Leviciach (samopal + pištoľ: pplk. v. v. Ing. Ján
Marek, pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a npráp.
v. v. Igor Gáll) zvíťazilo a v dvojboji jednotlivcov
i v streľbe z pištole npráp.Igor Gáll získal dve zlaté
medaily.
Štefan Javorík, foto:-šj-

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Na archívnej snímke O. Nápokyovej – Žákovej,
ktorá je skôr zaujímavosĢou ako fotohádankou,
je dom na Trenþianskej ul. z 50. – 60. rokov 20. storoþia.
Patril rodine Petríkovcov, po jeho renovácii dnes v Ėom sídli ¿rma O + O.
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