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OKAMIH NEPODLIEHA ČASU

PF 2018

„Mesiace a roky ubiehajú, sú stále vzdialenejšie,
ale krásna chvíľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.“
Autor tohto výroku - francúzsky ﬁlozof a najznámejší osvietenský spisovateľ Francúzska Voltaire vyslovil zaujímavú myšlienku, hodnú ﬁlozofa. A vhodnú na
tento čas.
Mesiace ubiehajú, rok s rokom
sa strieda. Rok 2017 odchádza zo
scény dejín, do minulosti, do zabudnutia…
Stojíme na prahu nového roka.
Okamih, kedy ho privítame, kedy
si čašou perlivého moku priťukneme so svojimi blízkymi, priateľmi
či kolegami na úspešný rok 2018,
v nás zostáva. Príjemná chvíľa vítania nového roka v nás rezonuje
a istý čas aj bude, najmä v spojitosti
s novoročnými predsavzatiami.
Do nového roka vstupujeme
s vierou a presvedčením, že bude
ešte priaznivejší, lepší a krajší ako
ten predchádzajúci. Vyjadrujeme ich novoročnými
želaniami pevného zdravia, šťastia, spokojnosti,
radosti a úspechov v živote. Tak v osobnom, ako
i pracovnom.
Novým rokom sa končí jedna etapa nášho života a začína sa ďalšia. Nastane čas v niečom kontinuálne pokračovať, nadviazať na to predchádzajúce,
v inom začať úplne od nuly, od piky.
Rovnako ako pre každé mesto a obec na Slovensku aj pre našu novomestskú samosprávu je
nový rok významný tým, že sa na jeseň uskutočnia
voľby do orgánov samosprávy obcí – ich termín ešte
nebol vyhlásený. Či prinesú kontinuitu, alebo nový
začiatok, nevedno.
Čo už je teraz známe a pre mňa ako primátora
mesta potešujúce, na sklonku vlaňajška sa nám po
náležitej príprave podarilo v mestskom zastupiteľstve schváliť rozpočet mesta na rok 2018.
Schválený zásadný dokument mesta ráta
s čiastkou vyše 5,2 mil. € na obnovu a rozvoj majetku. Z oblasti investícií chcem vyzdvihnúť najmä
rekonštrukcie domov č. 2 a 22 na Námestí slobody
a rekonštrukciu objektu bývalej sýpky na Ul. Ko-
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menského, vrátane výstavby novej svadobnej siene
v dvorovej časti tohto objektu. Realizovať budeme
výstavbu parkovísk a oddychových zón na Ul. Javorinská a Ul. Klčové, opravy a budovanie ďalších
miestnych komunikácií a cyklistických chodníkov.
V kapitálovom rozpočte ďalej rátame s výdavkami
na výstavbu ďalších detských a viacúčelových ihrísk, opravu škôl a ich zariadení, zlepšenie mestskej
infraštruktúry a stavu majetku. Samostatnou kapitolou bude rozvoj Zelenej vody.
Netvrdím ani nesľubujem, že
to bude jednoduché. Uskutočnenie našich zámerov a predsavzatí
v novom roku znamená vyhrnúť
si rukávy a s vervou sa pustiť do
práce, plné nasadenie zainteresovaných.
Inej cesty niet, ak nám na srdci leží ďalšie zveľadenie a rozvoj
nášho mesta. Chcem, ako určite
všetci občania Nového Mesta nad
Váhom, aby naše mesto prekvitalo, rástlo do krásy, aby sa život
v ňom neustále skvalitňoval k spokojnosti jeho obyvateľov i návštevníkov. Aby sa v Novom Meste nad
Váhom dobre, kvalitne a spokojne
žilo.
Toto moje nielen novoročné želanie vyslovené
v okamihu prvých sekúnd roka 2018 nepodlieha
času. Bude pre mňa stále platné, ako by malo byť
a ako iste aj je pre každého občana nášho mesta.
Nuž, vitaj rok 2018 a buď úspešný!
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

TORTA PRE PRIMÁTORA

Na ostatnom snemovaní MsZ 12. decembra
poslanci darovali Ing. J. Trstenskému tortu za to,
že bol vyhodnotený ako najlepší primátor v SR.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
12. decembra sa konalo posledné zasadanie mestského zastupiteľstva (MsZ) 18. snemovaniu poslancov predchádzala 18.
schôdzka mestskej rady (MsR).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení zo 17.
schôdzky MsR a nakladaní s majetkom mesta sa na program dostal návrh VZN mesta č. 9/2017
O poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta.
Vypracovaniu nového VZN
predchádzal protest prokurátora proti VZN mesta č. 3/2003
O malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami z r.
2003. MsZ vyhovelo protestu
prokurátora na 16. zasadaní
MsZ v septembri 2017 a uložilo
predložiť nový návrh VZN mesta. V predkladanom VZN boli
upravené náležitosti týkajúce
sa poplatkov za prevádzkovanie
malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
MsR neodporučila MsZ návrh VZN prijať, napriek tomu
poslanci MsZ návrh VZN schválili. Nesúhlasné stanovisko poradný
orgán primátora mesta zaujal
i k návrhu VZN mesta č. 10/2017
O miestnom poplatku za rozvoj.
Do centra pozornosti MsR
sa ďalej dostal návrh Dodatku č.
4 VZN mesta O určovaní názvov
nových ulíc. Dodatkom sa dopĺňa
VZN mesta č. 3/2008, ktorým sa
určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, o názov novej ulice v lokalite Bzinská ul. II,
v ktorej prebieha výstavba nového obytného súboru. Navrhovaný
názov Ulica Jána Bernovského
MsR odporučila schváliť.
Na rokovací stôl sa ďalej
dostal návrh Dodatku č. 3 VZN
mesta č. 8/2016 O určení výšky
ﬁnančných prostriedkov určených

na mzdy a prevádzku na žiaka 19 386 909 € vrátane príjmových
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského a výdavkových ﬁnančných opezariadenia a o určení výšky mesač- rácií. Bežný rozpočet je navrhnutý
ných príspevkov žiakov a zákon- ako prebytkový vo výške 1 531 511
ných zástupcov detí a žiakov na €, kapitálový rozpočet je rozpoččiastočnú úhradu nákladov v ško- tovaný so schodkom 4 382 243 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je
lách a školských zariadeniach.
MsR odporučila prijať do- krytý prevodom z rezervného fondatok s pozmeňujúcim návrhom du vo výške 3 304 760 € a prebytv určení výšky dotácie na žiaka kom bežného rozpočtu. Výdavkové
školského zariadenia zriadeného ﬁnančné operácie na splácanie
úveru (istiny) mesto rozpočtucirkvou na 95 %.
Návrh Dodatku č. 3 k Zria- je vo výške 454 028 €. Platby sú
ďovacej listine TSM Nové Mesto prepočítané v zmysle zmluvy
n. V. bol ďalším bodom programu o poskytnutí úverov zo ŠFRB za
MsR. Z dôvodu presťahovania nájomné byty a na výstavbu Zaorganizácie na Ul. Banskú 1 riadenia pre seniorov.
Po odporúčaní MsR schvábolo potrebné vykonať zmenu
sídla TSM ako právnickej osoby liť prísediacich Okresného súdu
na Štatistickom úrade SR. MsR Nové Mesto nad Váhom na
odporučila poslancom návrh do- funkčné obdobie 2018-2021 MsR
zobrala na vedomie Správy z nádatku schváliť.
Nasledoval návrh úpravy slednej ﬁnančnej kontroly a uloProgramového rozpočtu mesta žila predložiť ich MsZ. Poslancom ďalej odporučila schváliť
na rok 2017 - 3. zmena.
Rozpočet je zostavený ako predložený návrh plánu činnosti
vyrovnaný, kde príjmy spolu hlavného kontrolóra na rok 2018.
a výdavky spolu sú rozpočto- Po odpovediach na pripomienky
vané vo výške 20 378 533 €. poslancov, ktoré MsR zobrala na
Premenené na drobné: bežné vedomie, nasledoval bod rôzne.
príjmy: 14 539 660 €, kapitá- V ňom o. i. odznelo upozornenie
lové príjmy: 1 459 070 € a príj- na oblepené nové smetné koše
mové ﬁn. operácie: 4 379 803 €. plagátmi. Primátor mesta konBežné výdavky: 12 576 770 €, štatoval, že absentuje kontrola
kapitálové výdavky: 7 378 221 plnenia VZN o vylepovaní pla€ a výdavkové ﬁn. operácie: gátov.
18. schôdzka MsR v Novom
423 542 €.
MsR odporučila poslancom Meste nad Váhom skončila prija3. zmenu rozpočtu mesta na tím uznesení.
(Z materiálov MsR
r. 2017 schváliť. Rovnaké stanospracovala - red. -)
visko zaujala k návrhu Programového rozpočtu
mesta na roky
2018 – 2020.
Prograv novom roku Vám želám veľa lásky v srdci,
mový rozpočet zdravia v tele, pokoja v duši, pohodu v rodine i prámesta na r. ci a veľa radosti v kruhu svojich priateľov. Nech
2018 je navrh- máte v novom roku vždy šťastný úsmev na tvári,
nutý ako vy- v srdci smiech a pri sebe všetkých tých, na ktorých
rovnaný v cel- vám najviac záleží.
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
kovej
čiastke

Drahí Novomešťania,
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JAVORINA, JAVORINA... VSTUPUJE DO ĎALŠEJ DESIATKY
Po vlaňajšom jubilejnom –
XX. podujatí Javorina, Javorina… vstupuje slávnosť Podjavoriny do ďalšej desiatky.
-XXI. ročník tradičného januárového podujatia spojeného
s pripomenutím si štvrťstoročia
od vzniku Slovenskej republiky sa uskutoční 14. januára
o 16,00 h v mestskom kultúrnom stredisku, - upresňuje viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová.
Premiérovo sa akcia Podjavorincov konala
v roku 1997. Sprevádzalo ju aj znovuobnovenie
pobočky Klubu podjavorinských rodákov v Novom
Meste nad Váhom. Novomestský klub možno pova-

DEŇ VZNIKU SR
Prvý deň nového roka neotvára len úvodnú
stránku kalendára roka 2018, ale pred 25 rokmi
otvoril i novú kapitolu dejín Slovákov.
1.januára 1993 vznikla samostatná Slovenská
republika. Dnes si pripomíname štvrťstoročie od
tejto historickej udalosti.
V našom meste si tento významný počin v našich dejinách pripomenieme 14. januára počas tradičného podujatia Javorina, Javorina… spojeného
s udeľovaním ocenení Významná osobnosť Podjavoriny a Kvalitný produkt Podjavoriny.

Milí spoluobčania,

želáme Vám úspešné vykročenie do roka 2018.
Nech Vás v novom roku sprevádzajú len šťastie,
láska, tolerancia, úprimné medziľudské vzťahy
a odhodlanie prekonávať všetky prekážky, ktoré
Vás postretnú v pracovnom či osobnom živote.
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
a JUDr. Vladimír Fraňo,
viceprimátorka a viceprimátor mesta
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Milí čitatelia,

tak ako v kalendári začíname prvou stránkou
úvodného roka, tak i Novomestský spravodajca začína prvým číslom nového – XXXIX. ročníka.
Veríme, že rovnako ako doteraz i v novom roku
bude Vaším verným spoločníkom počas nasledujúcich dvanástich mesiacov roka.
Všetko dobré v novom roka a veľa zaujímavého
čítania Vám želajú
vydavateľ, redakčná rad a redakcia NS
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žovať za nástupcu niekdajšieho Spolku podjavorinských akademikov. K potomkom jeho zakladajúcich členov z 29. decembra 1922 patrili už zosnulí
MUDr. Ivan Trnovský a Fedor Cádra.
-Súčasťou podujatia, ktoré organizujú Mesto
Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov (KPR) v Bratislave, pobočka KPR v Novom
Meste nad Váhom a Občianske združenie Javor, je
od jeho zrodu udeľovanie ocenení Významná osobnosť Podjavoriny a od IV. ročníka v roku 2001 aj titulu Kvalitný produkt Podjavoriny.
Popri oceňovaní podujatie dotvorí a jeho slávnostnú atmosféru umocní kultúrny program.
Srdečne vás na túto významnú spoločensko –
kultúrnu udalosť Podjavoriny, ktorej centrom je naše
mesto, pozývame. -r-

JUBILEUM MESTA
V novom roku si naše mesto
pripomenie 755 rokov odvtedy,
čo uhorský panovník Belo IV.
vydal 18. marca 1263 listinu,
v ktorej sa dokázateľne po prvýkrát v histórii spomína Nové
Mesto nad Váhom.
Výročie mesta si pripomenieme
počas Dňa mesta v júni.

ROK 2018
*V roku 2018 si pripomenieme 1155. výročie
príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na
naše územie.
* V roku 2018 si pripomenieme 100. výročie
vzniku Československej republiky.
* V roku 2018 bude 50 rokov od Pražskej jari.
* V roku 2018 si pripomenieme 25. výročie
osamostatnenia sa štátov, vzniku samostatnej
Slovenskej a Českej republiky.
*Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho
dedičstva.
* V závere r. 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.
*Rok 2018 by mal byť rokom vesmírneho turizmu. Do vesmíru by mali poletieť prví turisti.

ČO PRINIESOL ROK 2017
Prvým občiankom mesta
v r. 2017 sa stala Daniela Kačányová (1), ktorá sa narodila 3.
januára o 2,10 h v trenčianskej
pôrodnici.
Nielen tancovalo a zabávalo
sa na Štvrtom charitatívnom plese (2). Na 13. zasadaní MsZ na
sklonku februára za predsednícky stôl po prvýkrát zasadol
primátorom mesta menovaný
nový viceprimátor mesta JUDr.
V. Fraňo (3).
Významnou udalosťou vlaňajška bola návšteva prezidenta
SR A. Kisku v Novom Meste nad
Váhom. (4). Pozrel si mesto, podebatoval s vedením mesta, so
študentmi gymnázia a navštívil
i najväčšieho zamestnávateľa
v meste – fa Vertiv, a.s.
Rok svojho fungovania zaznamenala prepravná služba
(5) pôsobiaca v Zariadení pre
seniorov na Ul. F. Kráľa.
K zvýšeniu bezpečnosti detí
má vybudovanie detského dopravného ihriska v areáli ZŠ na
Tematínskej ul. Jeho slávnostné
otvorenie sa uskutočnilo 3. októbra (6).
Popri ďalších mnohých najväčšou investičnou akciou mesta
vlani bola rekonštrukcia bývalých vojenských skladov, kde sa
presťahovali technické služby
mesta. Ich slávnostné otvorenie
sa uskutočnilo v novembri (7 a
8).
Primátor nášho mesta sa
podľa výsledkov súťaže prebiehajúcej na www.slovakregion.
sk stal najlepším primátorom
mesta (9), za čo mu poslanci
na ostatnom MsZ vlaňajška 12.
decembra darovali tortu.
Naše mesto bolo podľa MF
SR a inštitútu INEKO vyhodnotené ako najlepšie hospodáriace mesto.
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KEĎ ZIMA UKÁŽE SVOJU ODVRÁTENÚ TVÁR
Martin na bielom koni trochu meškal, ale napokon prišiel. Pani Zima má do príchodu jari ešte dosť
času ukázať svoju nepríjemnú „tvár“, ktorá dokáže
urobiť vrásky na tvárach kompetentných. Robia všetko preto, aby ich zima so svojimi negatívnymi prejavmi nezaskočila.
V našom meste majú na starosti zimnú údržbu
ciest TSM Nové Mesto nad Váhom a Správa ciest TSK,
správa a údržba Trenčín, stredisko Nové Mesto nad
Váhom. Ešte pred zimou vykonali kontrolu a údržbu
mechanizmov na odstraňovanie prípadných kalamít.
Novomestské stredisko Správy ciest spravuje ulice: Trenčiansku, Beckovskú, Ľ. Podjavorinskej,
Mnešickú, Srniansku, Odborársku, Holubyho, Klčové,
J. Kollára, Štúrovu, Čachtickú a Bzinskú. Za údržbu
ostatných komunikácií na území mesta zodpovedajú
TSM. Rozdelené sú podľa poradia dôležitosti. Údržba
ulíc v I. poradí dôležitosti musí začať do 30 minút.
Patria sem: Námestie slobody, Ul. Hurbanova,
J. Weisseho, J. Hašku, Čsl. armády, Komenského,
Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Krčméryho, kpt.
Nálepku, Piešťanská ul., autobusová stanica, Malinovského, Dibrovova, ulice okolo nemocnice, Vysoká,
Bernolákova, M. Rázusa, J. Kréna, SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, Jánošikova, Sasinkova, Športová,
Tematínska, Priemyselná, Banská, Tehelná (až po
Trenčiansku ul.), Dukelská, Železničná, Železničný
uzol, Krátka a Inovecká. Ďalšie ulice patria do II. poradia dôležitosti (s výkonom do jednej hodiny) a III.
poradia dôležitosti so zásahom do dvoch hodín.
Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I.
poradia dôležitosti treba vykonať do šiestich hodín, II.
poradia do 12 hodín a III. poradia dôležitosti nad 12
hodín. TSM zabezpečujú aj čistenie niektorých chodníkov.
Sú to všetky chodníky v parkoch, schodištia, chodníky na Ul. Čachtickej, J. Kollára, M. R. Štefánika,
Hviezdoslavovej ul. (od Ul. M. R. Štefánika po Ul.
Malinovského), Ul. Malinovského (od býv. bitúnku
po LIDL), trhovisko a priľahlý chodník, Ul. Klčové
(od cirkevnej školy ku kaplnke a okolo nej), Hájovky
(pešie a pojazdové chodníky), Ul. Hurbanovej (okolo parku a bývalého domu p. Vámoša), Ul. Weisseho
(ľavá strana od polyfunkčného objektu po križovatku
s Ul. Hurbanovou), cintorín, sídlisko Javorinská (pojazdové a pešie chodníky), chodník na Ul. športovej od
AFC Považan po reštauráciu Kačabar, komunikácie,
parkoviská a ostatné spevnené plochy pri zimnom štadióne a športovej hale, príjazdové komunikácie a parkovacie plochy Zariadenia pre seniorov na Ul. F. Kráľa,
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Ul. Holubyho (od bývalej VÚB po križovatku s Ul.
Inoveckou), chodníky pre peších na železničnom moste
a mostoch cez Váh a kanál Váhu, Ul. Vajanského, Ul.
Kočovská, autobusová stanica, chodník pri poliklinike
(ľavá strana od Ul. M. R. Štefánika po otoč na Ul. kpt.
Nálepku), sídlisko Čachtická I. a II.
O ostatné chodníky v meste sa v zmysle paragrafu 7 VZN č. 1/2017 O užívaní verejných priestranstiev
mesta Nové Mesto nad Váhom z 24. 4. 2017 musia
starať a čistiť ich majitelia a užívatelia nehnuteľností.
V prípade, ak tak nerobia a stane sa nejaký úraz,
budú sa zodpovedať za následky neplnenia zákona.
Alena Rudyová,
pracovníčka referátu dopravy a MK MsÚ

CHARITATÍVNY PLES
OTVORÍ PLESOVÚ SEZÓNU
Tohoročná plesová
sezóna v našom meste sa
začína Piatym charitatívnym plesom 20. januára
o 19,00 h v Spoločenskom
dome.Do tanca a na počúvanie budú hrať: cimbalová muzika POĽUN a HS
TOPIC. Hosťom večera
bude DUO JAMAHA.
Vstupenky po 35 € (z
toho 10 € charita) si môžete zakúpiť v pokladni
MsKS, č. tel: 032 285 69 21.

VSTÚPTE DO SVETA FANTÁZIE NA KORČULIACH!
Princezné, Mimóni, strašidlá, Pipy dlhá pančucha a všeličo iné z rozprávkovej ríše, sveta zvierat
a všakovakých technických
vymožeností sa predvedú
v plnej paráde na tradičnom
Karnevale na ľade. Uskutoční sa 4. januára o 14,00 h
na zimnom štadióne. Vďaka
tomu sa tento deň ľadová
plocha premení na pestrofarebný rozprávkový svet plný
fantázie.
Deťúrence, ktoré chcú
súťažiť o atraktívne ceny
a pritom sa i príjemne zabaviť, musia okrem masiek
zhotovených s invenciou a nápaditosťou do povinnej výbavy zaradiť aj korčule. Bez nich nemajú šancu zabojovať o víťazstvo, veď ide o karneval na ľade!
Organizujú ho Mesto Nové Mesto nad Váhom, centrum voľného času a technické služby mesta.
Usporiadatelia budú radi, ak toto obľúbené

OZNAM
Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
na rok 2018, v zmysle ktorého v prvom stupni náročnosti práce predstavuje výška minimálnej mesačnej mzdy sumu 480 €, pričom výška hodinovej
minimálnej mzdy predstavuje sumu 2,759 €. Pre
vyššie stupne náročnosti práce je minimálna mzda
určená na základe násobku minimálnej mzdy ur-

predtrojkráľové podujatie nájde širokú odozvu
u detí. Času na prípravu masiek je dostatok. Vianočné prázdniny dávajú
možnosť riadne si premyslieť, akú masku zhotoviť. Navyše, keď sa k tomu pridajú
ochota a pomocné ruky rodičov, starších súrodencov či
iných príbuzných, o konečný
výsledok sa netreba báť.
Plné ruky práce o to
viac bude mať porota, ktorá
bude pozorne sledovať deﬁlé
masiek, aby spomedzi nich
vybrala tie najkrajšie. Skrátka však nepríde nik.
Sladká odmena čaká na každého, kto sa Karnevalu
na ľade zúčastní. Preto neváhajte a príďte!
4. januára od 14,00 h vás čaká príjemne a užitočne prežité popoludnie. Vstúpte do sveta fantázie
na korčuliach!
PhDr. Jana Heveryová, riaditeľka CVČ
čenej pre prvý stupeň náročnosti práce o koeﬁcient
určený Zákonníkom práce v závislosti od stupňa
náročnosti, do ktorého je konkrétny zamestnanec
zaradený.
V najvyššom, čiže šiestom stupni náročnosti
práce treba sumu minimálnej mzdy vynásobiť koeﬁcientom 2, a teda suma minimálnej mesačnej
mzdy bude predstavovať sumu vo výške 960 €,
resp. pri hodinovej mzde sumu vo výške 5,518 €.
-ar-

VEK JE LEN ČÍSLO...
Vek je len číslo…, skonštatovalo všetkých 150
sedemdesiatnikov, ktorých koncom novembra privítal v spoločenskej sále MsKS primátor mesta Ing.
Trstenský spolu so Zborom pre občianske záležitosti pri MsÚ.
Vo svojom príhovore poďakoval jubilantom za
ich prácu, ale aj za ich súčasný aktívny prístup k životu. Jubilujúcim sedemdesiatnikom zaželal, aby

ich ďalšie roky boli naplnené spokojnosťou, aby im
nikdy nechýbala láska a porozumenie ich blízkych.
Slávnostnú atmosféru dopĺňali štedré pohostenie a hudba, pri ktorej si prítomní spolu zatancovali, zaspomínali, podelili sa o svoje starosti i radosti.
Potešil i kvet a malý darček.
S uznaním a veľkou vďakou za všetkých sedemdesiatnikov PaedDr. Eva Sélešiová

DIVADELNÝ FESTIVAL V APRÍLI
Súťažná časť v poradí XXI. Festivalu Aničky
Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom sa bude
konať v dňoch 8. – 11. apríla 2018.
Súčasťou celonárodnej divadelnej prehliadky
s účasťou zahraničných Slovákov bude tradičné

odovzdanie ocenenia pre významnú slovenskú
herečku. Ktorá z dám slovenskej profesionálnej
divadelnej scény prevezme v poradí sedemnásty
Kvet Tálie, sa včas dozviete.
-r-
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NOVOMEŠŤAN, KTORÝ SI ŽIJE AMERICKÝ SEN
Marek Skovajsa pochádzajúci z Nového Mesta nad Váhom patrí
k významným americkým realitným developerom. Jeho ﬁrmy zamestnávajú okolo 50 ľudí. Podľa vlastného odhadu z nových projektov vo
Washingtone jeho ﬁrma projektovala každú štvrtú budovu.
Ročne pracuje asi na 150
projektoch, z ktorých je približne 150 000 m2 kancelárskych
priestorov a okolo 2000 bytových jednotiek a hotelových
izieb. Ďalšie jeho ﬁrmy sa venujú
inštalácii technických zariadení
budov a realitnému developmentu. Ide napr. o veľký projekt
v najlukratívnejších častiach
rezidenčných štvrtí TYSONS
CORNER v štáte Virgínia. Dočítali sme sa na: www.dalito.sk,
odkiaľ sme čerpali informácie
o úspešnom Novomešťanovi,
ktorý si žije svoj americký sen.
M. Skovajsa si takmer 18
rokov buduje kariéru za „veľkou
mlákou“, kde patrí k rešpektovaným developerom východného
pobrežia. „Amerika vždy bola a je
rozprávka, ale napísať ju musíte
sám… Je to všetko vo vašich rukách,“ konštatuje.
Za svojím úspechom vidí
kvalitné vzdelanie, ktoré nadobudol doma, na Slovensku. Študoval na novomestskej priemyslovke a Strojníckej fakulte STU
v Bratislave. „Moje vzdelanie
v oblasti technických zariadení
budov bolo také kvalitné, že USA
lepšie neponúkalo. To, čo som
vyštudoval, sa stalo mojou najväčšou pridanou hodnotou a našiel som spôsob, ako ju zúročiť
na trhu, ktorý bol neobsadený,“
opisuje úroveň dosiahnutého
vzdelania úspešný muž kedysi
z bytovky na Hviezdoslavovej ul.
Do sveta odišiel za novými
poznatkami: „Bol som hladný po
výzvach. Nesmierne ma podporoval kamarát z Nového Mesta n.
V., žijúci v tom čase v New Yorku.
Juraj je pre mňa veľkým vzorom,“
spomína na začiatky M. Skovaj-
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sa. Za štart vo svojej kariére je
však najviac vďačný manželke
Zuzke. Slovami chvály nešetrí ani pri svojich pedagógoch.
„Moje stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie mi dalo veľmi
cenný a silný základ, na ktorom
dodnes staviam.“
Bol v tom kus odvahy,
keď bez jazykových znalostí
a známostí na konci februára
2000 nasadol do lietadla smer
Washington DC. Po prílete ho

a nakoniec aj jej jediný vlastník.
„Znie to ľahko, ale bolo za tým
viac ako šesť rokov driny,“ zdôrazňuje. Jeho podniky si navzájom pomáhajú a dopĺňajú sa.
Myslí si, že v súčasnosti sa dá
presadiť v Amerike ľahšie ako
pred rokmi. „Žijeme v globálnom
svete. Prostredníctvom internetu
zanikli vzdialenosti. Informácie
sú prístupnejšie a jazyková bariéra už skoro neexistuje,“ vymenúva rozdiely. SR má dnes podľa
neho v USA veľmi dobré meno.
Pričinili sa o to aj významní
podnikatelia. „SR už dnes nie je
neznámou bezvýznamnou postkomunistickou krajinou, o ktorej

Marek Skovajsa
s 3x majstrom sveta
v cyklistike Petrom
Saganom

čakala zamestnankyňa spoločnosti, ktorá mu sprostredkovala
program a umiestnenie do ﬁrmy.
Privítala ho a vypýtala si jeho
pas. „V momente som si spomenul na Zuzkine slová, ktoré mi
s extrémnym optimizmom pred
odchodom povedala: Priletíš do
USA, oblbnú ťa úsmevom, zoberú ti pas a skončíš ako tanečník
Chippendales v lokálnom klube,“
prezrádza Marek.
Našťastie, nič také sa nestalo. Z radového projektanta sa
neskôr stal riaditeľ spoločnosti

mnohí Američania nikdy nepočuli,“ vzdáva poctu rodnej krajine M. Skovajsa. Snaží sa tiež
pomáhať slovenským ﬁrmám
preraziť v USA. Začiatkom vlaňajška dokonca otvoril pobočku
svojej americkej ﬁrmy v Bratislave. Spoločnou prácou s mladými
absolventmi sa chce presadiť aj
v Európe. Aktívne spolupracuje
aj so slovenskou ambasádou vo
Washingtone.
Okrem práce ostáva Marekovi čas aj na koníčky. Najradšej
má prácu okolo domu. Má rád

motorky a hrá golf. Miluje skladať plastové modely, čo považuje
za mentálnu terapiu. Jeho veľkou
športovou láskou je hokej. „Marek je veľmi cieľavedomý a pracovitý človek, ktorý sa nebojí žiadnej
výzvy. Mal som tú možnosť vidieť
ho pracovať na jednom projekte,
kde ukázal pripravenosť a svoje
kvality,“ hodnotí niekoľkoročné
priateľstvo jeden z najúspešnejších slovenských hokejových reprezentantov P. Bondra.
Marek Skovajsa je príkla-

dom toho, že za takmer dve desaťročia sa dá úspešný biznis za
veľkou mlákou robiť síce tvrdo,
ale čestne. Jeho manažérske kvality vyzdvihujú mnohí, o. i. i R.
Hammann, šéf významnej americkej architektonickej ﬁrmy.
„Už dlhé roky v Amerike spoločne
pracujeme na mnohých projektoch. Je jedným z najlepších strojných inžinierov vo svojom odvetví.
Je znalý a vie, ako sa veci dajú
urobiť.“
Bizniskariéra M. Skovajsu

nie je podľa jeho vlastných slov
sólo hrou. U ľudí, ktorými sa pracovne obklopuje, si najviac váži
tímovú integritu. A čo radí mladým slovenským dobrodruhom,
ktorí sa túžia presadiť v tvrdom
svete amerického biznisu? „Stanoviť si ciele. Nájsť si mentorov,
investovať vlastný čas, učiť sa,
nebáť sa a veriť vo svoje schopnosti. A nikdy neprestať snívať,“ odkazuje z druhej strany zemegule
Marek Skovajsa.
-r-

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V novom roku si pripomíname výročia narodenia alebo úmrtia osobností z rôznych sfér nášho
života, spätých s Novým Mestom nad Váhom.
Augustín Raška, Gejza Zubek, Štefan Hrušovský, Michal Bednári, Ján Magál, Marta Sládečková, František Augustín Očovský, František Slanina,
Ján Fedák, Štefan Valášek, Ján Šicko, Fedor Cádra,
Ivan Úradníček, Štefan Vrana, Ernest Bellai, Karol Fried, Šalamún Berger, Mária Lacková, Karol
Pačes, Viliam Přibyl, Jozef Barát, Teodor Bálent,
Tomáš Caban, Jana Malotová, Jozef Marek, Jozef Marko, Viliam Polák, Ján Nepomuk Pavelka,
Šalamún Stricker, Jozef Koman, Rudolf Košťál,
Koloman Babilonský, Jozef Dobrovodský, Gejza
Ondreička, Ján Abrahamfﬁ, Vladimír Kyška, Karol
Rudolf Rizner, Karol Vrba, Oľga Hroboňová – Řepková, Rudolf Markovič, Marta Hornišová, Dušan

Ilavský, Vojtech Tvrdý, Ignác Bella, Ivan Markovič,
Zuzana Suchánová, Juraj Szántó, Milan Šimovec,
Ján Karol Garaj, Peter Matejka, Fridrich Varga,
Ján Milan Ježo, Vojtech Masný, Ján Rehák, Samuel Jurkovič, Tibor Vichta, Rudolf Macúch, Miloslav
Kulíšek, Ľubomír Švec, Ján Marták, Jozef Horečný,
Viktor Bilčík, Ivan Vychlopen, Augustín Raška, Milan Trokan, Helena Jamborová, Štefan Hrušovský,
Michal Gálik, Ján Branislav Martiš, Ján Trnovský,
Ferdinand Pavlík, Ladislav Hluchý, Gregor Chomkovič, Karol Kleibl, Karol Rovan, Ján Kováč, Štefan
Adamovič, Ján Karol Garaj, Rudolf Bednárik, Milica Vičíková, Ladislav Varga, Ignác Bella, Dušan Košťál, Július Gábriš, Jozef Kunc, Milan Mareček, Zoltán Kotzig, Július Markovič, Koloman Slimák, Eva
Tomisová, Ivan Kozáček, Ján Rehák a Ján Ondrisík.
-es-

NOVOROČNÉ ŽELANIE NOVOMEŠŤANOM
Známa slovenská herečka Marta Sládečková, ktorá v Novom Meste
nad Váhom žila a študovala, oslávi v závere januára okrúhle jubileum, ku
ktorému jej srdečne blahoželáme. Využili sme jej prítomnosť, keď koncom
novembra účinkovala v MsKS v komédii Rodinný prievan (stvárnila v nej
rolu matky) a požiadali sme ju o novoročné želanie pre čitateľov NS.
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OBJAVÍ NOVOSTAR NOVÚ STAR?
Objaví NovoStar novú star?
Zatiaľ to nikto netuší, odpoveď
na túto otázku je ešte predčasná.
Vrúcnym želaním jej organizátorov však je, aby sa tak stalo.
Spevácka súťaž, ktorú organizuje CVČ v spolupráci
s mestom a MsKS, sa ešte len
rozbieha. Jej prvé kolo na tému
Môj hit sa uskutoční 18. januára
o 17,00 h v mestskom kultúrnom
stredisku. Tak trochu bude aj spomienkou na Mirku Klimentovú,
jednu z tvorkýň a porotcov NovoStar. Vlani 12. novembra sme
si pripomenuli 2. výročie jej odchodu, ale pamiatka na výbornú
speváčku, učiteľku a vôbec, skvelého človeka, žije naďalej, a nielen
v srdciach najbližšej rodiny.
Z kastingov, ktoré prebehli,

do NovoStar postúpili: Patrik
Krajčovic - ZŠ Nálepkova, 13
rokov (r.), Ema Zemanovičová
- Gymnázium Vrbové, 16 r., David Čámer - ZŠ Nálepkova, 12 r.,
Natália Skovajsová – ZŠ Tematínska, 12 r., Martina Zeleňáková –
ZŠ Odborárska, 10 r., Tomáš Žovák – ZŠ Nálepkova, 11 r., Eliška
Hlaváčová – ZŠ Nálepkova, 13 r.,
Alžbeta Bariná – ZŠ Bošáca, 14 r.
a Natália Hunová - ZŠ Tematínska, 11 r.
Na jednotlivé kolá sa budú
speváci pripravovať v CVČ pod
odborným vedením speváčky
Heleny Vrtichovej a Janky Kukučovej, učiteľky ZUŠ. Každé zo štyroch kôl NovoStar bude mať iné
zameranie. Finále je naplánované
na 1. júna. Výkony účastníkov

speváckej súťaže bude hodnotiť
porota v zložení: Helena Vrtichová, speváčka, Peter Rýdzi, riaditeľ
ZUŠ, Júlia Vlčková, speváčka
ART MUSIC ORCHESTRA, mimochodom, bývalá úspešná ﬁnalistka NovoStar II. a PhDr. Jana
Heveryová, riaditeľka CVČ a autorka tohto úspešného projektu.
Okrem toho bude do jednotlivých
kôl prizývaný ešte jeden porotca.
K dobrým speváckym výkonom účastníkov určite napomôže
bohatá divácka kulisa. Ak teda
chcete nádejné spevácke talenty
podporiť a zároveň zažiť príjemný umelecký zážitok, neváhajte
a príďte 25. januára do mestského
kultúrneho strediska!
PhDr. Jana Heveryová,
riaditeľka CVČ

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Trojkráľový koncert s charitatívnym podtextom v rím.-kat.
kostole, ktorý organizuje operný sólista, Novomešťan Marian
Pavlovič, prinesie účinkovanie
legendárneho vokálneho telesa
Spiritual kvintent (SK) z ČR. Od
jeho verejného debutu vlani uplynulo 55 rokov.
SK vznikol v r. 1960, po prvý
raz sa verejnosti predstavil na
Medzinárodnom džezovom festi-

vale v Karlových Varoch v r. 1962.
V priebehu rokov sa zloženie
telesa viackrát zmenilo, istý čas
v speváckej formácii pôsobil aj
Karel Zich. Za roky existencie SK
viackrát zažil zásah normalizačnej mašinérie. No má vo svojich
spomienkach aj zaujímavú raritu.
Rok po zamatovej si s pražským
vokálnym telesom zaspievali
hneď dvaja prezidenti: V. Havel
a G. Bush st. Pre ďalšieho americ-

kého prezidenta – B. Clintona so
Spiritual kvintetom v r.1994 v Redute spieval Karel Zich.
Speváckym výkonom SK
tlieskali nielen doma, ale i v zahraničí. Potlesk, veríme, zaznie aj
6. januára o 16,00 h v novomestskom kostole.
Trojkráľové vystúpenie SK
sľubuje nevšedný umelecký zážitok, navyše i vďaka vašej podpore
pomôže dobrej veci.
-r-

DO NOVÉHO ROKA S HUMOROM VLADA PAVLÍKA
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K ZÁKONU O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV
V tomto a budúcom vydaní NS sa budeme aktuálne venovať Zákonu č. 274/2017 Z.z. o obetiach
trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Zákon o obetiach trestných činov (ďalej len „zákon“) má za úlohu upraviť práva, ochranu a podporu obetí trestných činov (ďalej len „obeť“), vzťahy medzi štátom a subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a ich prípadné ﬁnančné odškodňovanie.
Obeťou je podľa zákona fyzická osoba, ktorej bolo, alebo malo byť trestným činom ublížené na
zdraví, resp. jej bola spôsobená v tejto súvislosti majetková, morálna alebo iná škoda, či boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody.
Dôležité je, že za obeť sa rovnako považuje aj príbuzný v priamom rade, osoby osvojiteľa, osvojenca, súrodenca, manžela a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej
bola trestným činom spôsobená smrť. Zákon za obeť považuje aj iné osoby, ktoré sú, alebo boli závislé od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak v dôsledku smrti tejto osoby utrpeli
škodu. V prípade, ak by bolo viac takýchto osôb, ktorým bola spôsobená škoda, a teda sa považujú
za obete, je posudzovaná každá táto osoba samostatne.
Deti a osoby staršie ako 75 rokov a osoba so zdravotným postihnutím predstavujú osobitnú kategóriu obetí. Zákon ich deﬁnuje ako tzv. zraniteľnú obeť.
Za zraniteľnú obeť sa považujú aj osoby, ktoré sa stali obeťami špeciﬁckých trestných činov
napr. obchodovania s ľuďmi, týrania blízkej osoby a zverenej osoby, proti ľudskej dôstojnosti, terorizmu alebo trestného činu domáceho násilia a pod., a to z dôvodu, že je pravdepodobné, že bola/je
vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo
povahy a okolností spáchania trestného činu.
Zákon deﬁnuje jednotlivé kategórie obetí násilných trestných činov, a tieto kategórie majú
vplyv na posudzovanie nárokov na odškodňovanie týchto obetí.
V prípade, ak je obeťou dieťa, orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné prihliadať na najlepší záujem dieťaťa.
Vo všeobecnosti každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže
opak, pričom práva priznané obeti sa uplatňujú bez diskriminácie a je povinnosťou iných subjektov
správať sa k obeti ohľaduplne, profesionálne, s rešpektom a podľa možností jej vychádzať v ústrety.
Je potrebné, aby pri tom prihliadli nielen na postavenie osoby ako obete, ale aj na jej vek, pohlavie,
zdravotný stav vrátane psychického stavu a rozumovú vyspelosť, a to tak, aby nedošlo k druhotnej
alebo opakovanej viktimizácii.
Súdy a orgány činné v trestnom konaní sú povinné informovať obeť o jej právach, a to jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.
Dôležité je uviesť, že obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka a patria jej práva a povinnosti upravené v Trestnom poriadku súvisiace
s uvedeným postavením.
Novinkou je, že sa vytvára register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, ktoré poskytujú
pomoc a podporu obetiam, a to na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, kde bude zverejnený
register akreditovaných subjektov pre pomoc obetiam trestných činov.
Obete trestných činov majú predovšetkým právo na informácie, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je
obeťou, právo na informácie o právach a povinnostiach v trestnom konaní, ktoré jej vyplývajú z postavenia poškodeného, o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, o prístupe k právnej pomoci a i.
Tieto informácie sú jej povinné poskytnúť jednotlivé subjekty už pri prvom kontakte, pričom dôraz
sa kladie na to, aby boli poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
Odbornú pomoc zabezpečujú obetiam subjekty poskytujúce pomoc obetiam, a to formou
všeobecnej odbornej pomoci a špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti, a to
v súlade s osobitnými potrebami konkrétnej obete a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom. Odborná pomoc sa poskytuje obeti na požiadanie, a to bez zbytočného odkladu, pričom poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci je vždy bezplatné, kým poskytnutie všeobecnej
odbornej pomoci môže byť buď bezplatné alebo za poplatok, v závislosti od toho, či subjekt poskytujúci pomoc obetiam získal dotáciu od Ministerstva spravodlivosti SR.
(Dokončenie v budúcom vydaní.)
JUDr. Adriana Ručkayová
Advokátska kancelária, www.akr.sk
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PROGRAMY MsKS

január 2018
VÝSTAVA

VEČERNÝ KONCERT

JÁN MIKUŠKA: OBRAZY • KRESBY

24. januára o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční prvý koncert jarného
abonentného cyklu s účinkujúcimi: nádejné
slovenské sopranistky Veronika Gregušová
a Dominika Vičíková s klavírnym sprievodom
Blanky Juhaňákovej. Umelecké slovo: Ulrich
Ulmann.
Na novoročnom koncerte odznejú skladby
autorov: Cézar Franck, Johan Sebastian Bach,
Adolphe Adam, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Giordani, Wolfgang Amadeus Mozart,
Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini, Giulio Caccini, Franz Schubert a Andrew Lloyd Weber.

Do 25. januára vo výstavnej sieni MsKS
predlžujeme výstavu návratistu akad. maliara
Jána Mikušku s názvom: JÁN MIKUŠKA: OBRAZY*KRESBY.

JAVORINA, JAVORINA...
14. januára o 16,00 h v sále MsKS sa uskutoční tradičné januárové podujatie Javorina,
Javorina… spojené s pripomenutím si 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Súčasťou sviatku Podjavoriny a Podjavorincov bude okrem udeľovania ocenení Významná osobnosť Podjavoriny a Kvalitný produkt Podjavoriny sprievodný kultúrny program
s účinkujúcimi: inštrumentálna skupina MKO
a LA GIOIA.
Srdečne vás naň pozývame.

DIVADIELKO GALÉRIA
21. januára o 14,30 a 16,00 h Divadielko
galéria vo svojich priestoroch odohrá reprízu bábkovej rozprávky GAŠPARKOV DRAK
VETROPLACH.
Vstupné: 1,50 €.

ZÁPIS DO KURZOV
V januári od 8,00 do 15,30 h bude zápis
do kurzov: joga, cvičenie pre ženy, brušné tance
a latino tance pre začiatočníkov.

PREDAJ ABONENTIEK
Od 8. januára v MsKS sa uskutoční predaj
abonentiek na rok 2018 v sume 16 €/ks.
Bezplatná právna poradňa v januári nebude.

KURZY V JANUÁRI
Pondelok od 8. 1. 2018
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h
Utorok od 9. 1. 2018
18,30 h
Streda od 10. 1. 2018
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 V JANUÁRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 8. 1. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
9. 1. 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

KULTÚRA FOTOOBJEKTÍVOM
V predvečer začiatku adventu vo výstavnej
sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom sa 2.
decembra uskutočnil koncert Malého komorného orchestra (MKO) pri príležitosti 20. výročia
jeho založenia (1). Vo švíkoch praskajúca výstavná sieň bola svedkom frenetického potlesku
divákov za nevšedný umelecký zážitok.
Ten si odnášali aj návštevníci, ktorí 5. decembra prišli na Vianočný koncert HS PREMENY, kde ako hostia skupiny pôsobiacej pri
MsKS účinkovali žiaci ZUŠ J. Kréna pod vedením uč. J. Kukučovej (2 a 3) a známy hudobník
Š. Hrehora (4).
Po privítaní sv. Mikuláša na námestí (5) čakala na deti v Spoločenskom dome rozprávková
hra v naštudovaní Teátra Neline a mikulášska
diskotéka, kde sa mohli deťúrence pri tanci do
sýtosti vyšantiť.

1

Členovia z DFS Čakanka pri MsKS pod
vedením Mgr. A. Tobiášovej predviedli svoje
umenie a vzťah k folklóru 8. decembra na tribúne na námestí počas Vianočných trhov (6) a 19.
decembra v programe Vianočné potulky v sále
MsKS.
Vianočnú atmosféru navodil aj program
PLESAJTE ŠECCI LUDJÁ, ktorý 10. decembra predviedla vo výstavnej sieni ĽH Rovenec
pri MsKS so svojou speváckou skupinou pod
vedením Mgr. M. Mizerákovej a deťmi zo SŠ sv.
Jozefa. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
rovnomenného CD z dielne ĽH s koledami a vinšami z Nového Mesta a okolia (7).
Hudobnú vianočnú bodku v MsKS spravili:
koncert KPH 13. decembra telesa AD LIBITUM
ENSEMBLE a vystúpenie orchestra TASTE OF
BRASS v rámci Vianočných trhov.

2

3
4

3
5

6

7

7

P o z v á n ky
a v y,
n a j u b i l e á , ro d i n n é o s l
.
p ro m o č n é o z n á m e n i a . .

NAJLEPŠIE CENY
.
.V
N
E
T
S
E
M
M
O
V
O
N
V

IVÁ
LETÁKY | KATALÓGY | TLAČ
|
Y
ITK
VIZ
ME
KA
NÚ
PO
J
ĎALE
Y | NOVINY | POZDRAVY
PIS
SO
ČA
|
Y
ÁT
AG
PL
|
IVÁ
FIREMNÉ TLAČ
TY
KLAMY | REKLAMNÉ PREDME
RE
CIA
IZÁ
AL
RE
A
HY
VR
NÁ
É
ICK
GRAF

NOVOMESTSKÁ

TLAČIAREŇ
CENA - RÝCHLOSŤ - KVALITA
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w w w.tiknove mesto.sk
OSOBNOSTI JANUÁRA
Štefan HRUŠOVSKÝ (7.1.1848 - 9.9.1893) právnik, národovec, zástanca práv Slovákov. Nové
Mesto nad Váhom: rodák, úmrtie - 170. výročie narodenia;
Michal BEDNÁRI (1682 - 13.1.1728) - ﬁlozof, katolícky kňaz- jezuita. Narodil sa v Topoľča-
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noch, zomrel v Trenčíne. Nové Mesto nad Váhom:
pôsobenie – 290. výročie úmrtia;
Ján MAGÁL (2.12.1938 - 22.1.2003) – technik, strojár. Riaditeľ podniku Vzduchotechnika.
Narodil sa v Moravskom Lieskovom. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 15. výročie úmrtia;
-es-

ÚNIA NEVIDIACICH (NIELEN) BILANCOVALA
Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, ktorý si
každoročne pripomíname v deň
narodenia francúzskeho prekladateľa Valentína Haúya 13.
novembra, usporiadala ZO Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Novom Meste
nad Váhom 11. novembra slávnostnú akadémiu.
Medzi pozvanými hosťami
nechýbala pracovníčka Krajského strediska v Trenčíne Mgr.
Riečická, za vedenie nášho mesta
bola prítomná viceprimátorka
PhDr. K. Hejbalová. Ospravedlnená primátorka Starej Turej Ing.
A. Halinárová záujem o činnosť
organizácie potvrdila tým, že si
stretnutie s našimi členmi dohodla hneď na druhý deň v staroturianskom klube.
Schôdzu otvorila, prítomných privítala a oboznámila ich
s programom členka ZO J. Kolníková. Predsedníčka O. Vertáková
vo svojom slávnostnom príhovore pripomenula 20. výročie založenia ZO ÚNSS v Novom Meste
nad Váhom.
ZO zastrešuje nielen už spomínané dve mestá, ale aj všetky
obce Novomestského okresu.
Minútou ticha si prítomní uctili
pamiatku nedávno zosnulého
dlhoročného predsedu ZO Ing.
Pavla Strechaya. Na jeho počesť
v úvode predsedníčkiných slov
zaznel prednes jeho veršov.
V druhej časti príhovoru
predsedníčka ZO pripomenula
osobnosť V. Haúya. Bol prvý, kto
založil v Paríži školu pre nevidiace deti. Dal im tak možnosť vzdelávať sa. O niekoľko rokov neskôr
sa stal žiakom tejto školy aj Louis
Braille. Poznáme ho ako tvorcu
bodového písma pre nevidiacich.
Dodnes je základným kľúčom
ku vzdelávaniu ľudí so zrakovým
postihnutím. Ani v dnešnej dobe

informačných technológií nestráca Braillovo písmo na dôležitosti.
Vychádzajú v ňom knihy a časopisy. Vydáva ich Slovenská knižnica
pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči. Je jediná tohto druhu
na Slovensku. Jej špecializovaný
knižný fond vlastní takmer 2700
titulov kníh v Braillovom písme
a 5500 titulov zvukových kníh.
Na slávnostnej akadémii sa
nezabudlo ani na jubilantov, ktorí
v r. 2017 oslávili okrúhle narodeniny. Po gratuláciách a odovzdaní darčekov nasledoval kultúrny
program, v ktorom vystúpila spevácka skupina Hrachovienka.
Spevákov vedie pani Ľ. Urbančíková. Keďže na akcie ZO
ÚNSS chodí vystupovať už dlhé
roky, výbor ZO sa rozhodol spevácku skupinu z Hrachovišťa za
túto činnosť odmeniť. S milým
programom sa predstavili aj deti
z Detského domova v Novom
Meste nad Váhom. Mnohé sú šikovné a majú medzi sebou aj hudobne nadaných kamarátov.
V ďalšej časti akadémie predsedníčka stručne zhrnula činnosť
ZO v roku 2017.
Zdôraznila, že je iba prvý rok
na poste predsedníčky, ale aj tak
sa ZO podarilo usporiadať viace-

ro hodnotných akcií a aktivít pre
členov ZO.
Predsedníčku O. Vertákovú
pozvali na seminár zdravotných
sestier z Novomestského okresu,
kde ich informovala o činnosti
ZO ÚNSS v Novom Meste nad
Váhom, a vôbec, celkovo o práci
ÚNSS. Očné lekárky spolupracujú so ZO ÚNSS, k nej smerujú
svojich klientov ohľadom sociálneho poradenstva i pomoci pri výbere kompenzačných pomôcok.
ZO pomáha všetkým klientom
bez ohľadu na to, či sú, alebo nie
sú členmi ÚNSS.
Po krátkej diskusii nasledoval obed. Ako to už býva u nás zvykom, k bohatšiemu stolu prispeli
aj členky našej organizácie. Viaceré sa prezentovali svojou šikovnosťou a zručnosťou pri výrobe
zákuskov, sladkého či slaného
pečiva, ktoré sa priam žiadajú k
šálke voňavej kávy. Potom už bolo
počuť veselú vravu, aká môže byť
len medzi ľuďmi, ktorí sa dobre
poznajú a majú si čo povedať.
Deň nevidiacich sa nám
vskutku vydaril. Bol vhodnou príležitosťou na stretnutie sa s priateľmi a možnosťou podeliť sa s
nimi o radosti a starosti všedných
dní.
Výbor ZO ÚNSS
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NOVOROČNÉ TRADÍCIE V NOVOMESTSKEJ OBLASTI
Od začiatku 20. stor. sa aj
v novomestskom regióne novoročné zvyky orientovali na budúcnosť a zabezpečenie prosperity v rodine. V prostredí Nového
Mesta sa Silvestru nepripisoval
veľký význam. Tento deň pripomína pápeža sv. Silvestra. Počas
podvečernej svätej omše kňaz
bilancoval uplynulý rok a zverejňoval ročné štatistiky farnosti.
Večera bola podobná ako na Štedrý večer. Novomešťanom na stole
nechýbala silvestrovská kapustnica, ktorá však už nemusela byť
pôstna, ale s klobásou a slivkami.
„Jedli sme hustú sýtu slivkovo –
dubákovú omáčku s chlebom,
zatrepanú so smotanou.“ (H. P.)
Piekli sa orechovníky a makovníky z kysnutého cesta. Zákusky,
linecké pečivo a medvedie labky
sa tu rozšírili až po 2. sv. vojne.
V obľube Novomešťanov aj dedinčanov z obcí boli silvestrovské zábavy. Obyvatelia sa rozpomínajú
aj na maškarné plesy. Dychovka
pozostávala z trúbok, saxofónu,
klarinetu, bubna a harmoniky.
Hudobníci hrali ľudové piesne.
Počas zábav sa vždy pilo víno.
Pitie tvrdšieho alkoholu a piva
sa rozšírilo až v 60. rokoch 20.
storočia.
O polnoci na Silvestra bývalo
ticho. Strieľanie s výbušninami
bolo spočiatku zaužívané len na
Štedrý večer. Na silvestrovskú
noc sa prenieslo až po 2. sv. vojne.
„Strieľali sme s garbitom (karbit
vápnika), zmesou kamenného
vápna, ktoré keď sa dalo do vody,
šušťalo. Používali ho baníci. Vložil sa do škatule, plechovice. Mala
dieru, ktorú sme zakryli prstami.
Druhý pomocník zapálil sviečku
k diere a vyrazilo dekel.“ (M. P.)
„Do mažiarov, kľúčov na špagáte sa naškriabala síra zo siriek
a buchlo sa to o betónový múrik.“
(M. L.) V Novom Meste a okolí sa
na Nový rok tradovali podomové
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obchôdzky spojené s vinšovaním.
Vinše mali zabezpečiť prosperitu, zdravie a šťastie celej rodiny.
V niektorých obciach chodili vinšovať len muži.
Rodinný vinš z Nového Mesta nad Váhom: „Vinšujem Vám
vinše,/na moj veru neviem inšé./
Vinšujem Vám šťastný nový rok,/
aby Vám padol z pece bok,/ aby
Vám odpadla z povale hrada,/aby
sa vydala dievčinka mladá.“
V blízkych obciach boli zvykom obchôdzky Rómov, ktorí na
Nový rok po polnoci postupne
prechádzali všetky domy. Obce
mali väčšinou svojich Rómov muzikantov. Do domov, ktoré
nestihli navštíviť na Nový rok,
chodili koledovať na Troch kráľov. Rómovia prešli od domu do
domu a spievali nábožné piesne.
Trpezlivo, spevom, vyčkávali pred
vchodom, kým ich domáci nepozvali na verandu či chodbu, kde
potom zaspievali a zaželali novoročné vinše. Za spev nedostávali
peniaze. Gazda sa poďakoval
„štamprlíkom“ a gazdiná koláčmi
či zákuskami. Niektorí obyvatelia
neďalekých Potvoríc spomínajú,
že Rómovia, ktorí bývali na okraji
obci pri biskupskom kanáli, „trénovali“ spev už pred Vianocami.
Rómovia vinšovali samostatne,
príp. v menších skupinách. Väčšinou spev sprevádzala hra na
husle. Domy v Modrovej obchádzala trojčlenná skupina Cigánov. „Na husliach hral a spieval
Jožo Čierny. Za vinšovanie sme
mali preňho každoročne pripravené medové a malé pohostenie.
Sprevádzal cigánske speváčky Irenu a Maru.“ (M. L.)
U domácich boli novoročné
návštevy Rómov vždy očakávané a vážené. Obyvatelia verili,
že cigánsky vinš prinesie rodine
šťastie a zdravie po celý rok. V obciach na oboch stranách Váhu boli
obľúbené obchôdzky chlapcov,

Troch kráľov. Koledníci vinšovali
susedom a rodine, oblečení v naruby prevrátených kožuchoch či
v prehodených bielych košeliach.
Na hlavách niesli ručne zhotovené papierové kráľovské koruny
alebo „vysoké biskupské čapice“,
polepené pozláteným papierom.
Domáci chlapcov za vinš odmenili peniazmi a koláčmi. Vinš
na Troch kráľov z obcí na ľavom
brehu Váhu: „My trá králi ideme
k vám,/zdravjé, ščastjé neseme
vám./ Zdravjé, ščastjé, dlhé letá,/
my zme trá králi zdaleka.“
Naši predkovia verili, že si
rôznymi úkonmi môžu privolať
úspešný rok. Asi najznámejšie
porekadlo, ktoré vystihuje obdobie, je: „Jak na Nový rok, tak po
celý rok“. Výnimočnosť tohto dňa
a analogický vzťah k nastávajúcemu roku potvrdzujú aj rôzne zákazy a povery. „U nás sa na Nový
rok nesmelo zametať, aby sa nevymietlo šťastie. Nesmeli sa variť
jedlá z hydiny, aby šťastie nevyletelo z domu (v niektorých obciach sa
chránili, aby človek – ľudská duša
nevyleteli z domu). Nesmela sa
vešať bielizeň, aby sa nestalo niečo zlé v rodine.“ (H. B.) Na Nový
rok muselo byť preto všetko čisté,
aby sa čistota preniesla do celého
roka. Z pozorovaní prírody vznikli zasa rôzne pranostiky viažuce
sa na celé novoročné obdobie:
„Na Nový rok o slepačí krok. Na
Tri krále o krok dále. Na Hromnice, o hodinu více.“ „Na Hromnice,
konec sanice. Keď na Hromnice
slnko svieti, medveď si brloh opravuje.“ (H.B.)
Novoročné zvyky boli prechodom z pokojného vianočného
obdobia do nového roka. Boli
krokom k nasledujúcim fašiangom, sviatkom hojnosti, veselíc,
obchôdzok „maškár“ a zimných
zabíjačok.
Andrea Lazarčíková, vedúca odd.
Podjavorinské múzeum, TM Trenčín

SHAKESPEARE NÁS PREKVAPIL I POTEŠIL
Už sme si zvykli, že Poetická scéna DG pri MsKS
v našom meste nás niekoľkokrát v roku dokáže potešiť programom, ktorý pre svojich divákov pripravuje.
Nebolo to inak i naposledy, keď jej členovia siahli
po náročnej téme – Shakespearovi. Boli sme zvedaví, ako dokážu priblížiť tohto velikána svetovej literatúry divákovi tak, aby získal prehľad o jeho tvorbe.

Môžem skonštatovať za nás, vďačných divákov,
že sa to režisérke a scenáristke Mgr. D. Arbetovej podarilo na jednotku. Ona i všetci členovia Poetickej
scény nás svojimi výkonmi dokázali preniesť do čias
Romea a Júlie, odsúdili sme žiarlivosť Othella, tešili
sa z vynachádzavosti veselých paničiek z Windsoru,
alebo sledovali krotenie Kataríny v komédii Skrotenie zlej ženy.
Patrí im všetkým naša úprimná vďaka a želanie,
aby takých programov bolo čo najviac.
Ing. Anna Zlatá

ZOPAKUJE ÚSPECHY I V NOVOM KLUBE?
Krasokorčuliarka Janka Ochránková z nášho
mesta sezónu 2016/2017 zvládla výborne. V kategórii ml. žiačky 11 v pretekoch Slovenského pohára
(SP) 6× zvíťazila, raz bola druhá, celkovo v SP získala víťazstvo. Výkonom v SP postúpila aj na MSR, kde

sa po tretíkrát stala majsterkou. Za tieto úspechy si
Novomešťanka vyslúžila ocenenie na Dni mesta ako
Športovec mesta a v TSK ju ocenili ako Talent TSK.
V novej sezóne, ktorú začala po krátkom oddychu
v máji, prestúpila do KK Trnava k novému trénerovi M. Bokorovi. Tu chce zdokonaliť svoj dvojitý axel
a vyskúšať aj trojité skoky.
Prvý pretek v sezóne 2017/2018 absolvovala na
novej domácej pôde na 11. ročníku Tirnavia Riedell
Cup 2017, kde obsadila 2. priečku. No na medzinárodnom 1.st Riedell Cup Prague v Prahe okúsila
už víťazstvo (foto). Prvenstvo si odniesla aj zo SP
- 55.GP SNP v Ban. Bystrici. Na ďalší zahraničný
pretek cestovala až do Budapešti, 11.th Santa Claus
Cup jej nevyšiel podľa predstáv. Spomedzi 34 pretekárok z 13 krajín Európy skončila deviata.
Čakajú ju však ešte ďalšie pohárové preteky
a v marci majstrovstvá SR v Ružomberku. Dovtedy
však ešte tvrdé tréningy a nové prvky z krasokorčuliarskej abecedy.
AR
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BLAHOŽELÁME
96 rokov
Helena Bjalončíková
Elena Poriezová
95 rokov
Anna Hrková
Helena Ondrašovičová
94 rokov
Alexander Fačkovec
93 rokov
Ján Capka
Mária Kovačovská
Pavol Súčan
92 rokov
Mgr. Milan Hargaš
91 rokov
Martin Kovár
Anna Oravcová

V januári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
90 rokov
Ivan Hamara

80 rokov
Jozef Samek
Šarlota Ábelová
Miroslav Samotný
Oľga Kotlebová
Michal Jarábekk

Anna Machová
Blanka Hausknotzová
Ing. Oľga Peciarová
Helena Vojteková
Zdenka Tučková
Ing. Juraj Vitek
Eva Bieliková
Štefánia Dedíková
Jozef Kukučka
Ivan Vojtech
Eva Žáčková
Božena Balušková
František Tulis
MUDr. Mária Havranová
Eva Tlandová

75 rokov
Oľga Burdejová
Vladimír Nemček
Božena Balážová

70 rokov
Jozefa
Joz Atalovičová
Anna Peťovská
Natália Kováčová

85 rokov
Alžbeta Bučková
Kornélia Majtásová
Ing. Anton Hanzlík
Elena Priebrachová
Emilian Radošinský

KRSTY A UVÍTANIA V NOVEMBRI
Sebastián Stanko
Emma Pokopcová
Jakub Juriš
riš
Nela Melisa Jurišová
urišová
Radoslav Vido
Adam Illés
és
Pavol Hnát
át

Oliver Páleš
Katarína Firicová
Mateo Trautenberger
Ad
Adam Turčány
F
Filip Nagy
Soň
Soňa Sochová
Hana Adamusová

Helena Stieglerová
Stanislav Masarik
Ľubomír Bystrický
Marta Mináriková
Elena Hubinová
Zdenka Heráková
Čeněk Drápal
Ján Olaš
Ing. Ladislav Tomašov
Darina Hunčíková
Mária Krchnavá
Helena Osvaldová
Juraj Mašán
Ján Pevný
Jozef Dudáš
Emília Madilová
Júlia Ferová
Anna Margetiaková

SOBÁŠE V NOVEMBRI
Matej Liptai a Renáta Hantáková
Lukáš Vavro a Zuzana Gáborová
Dean Resan a Ľuba Uhlíková
Ing. Martin Vavro a Žaneta Gáborová
ová
Juraj Hrevúš a Monika Švachová
Roman Rehovič a Andrea Lazárová
á
Pavol Figura a Zuzana Čavojská
Rastislav Heldes a Janka Húževková
á

ÚMRTIA V NOVEMBRI
Jozef Dvoran
1946 Marta Miklánková 1933 Mária Fulierová
Jelena Kusendová 1942 Elena Zámečníková 1944 Igor Podhradský
Viliam Kotlár
1951 Martin Moravčík 1971 Štefan Huna

1933 Štefan Pačes
1959 Helena Vladová
1938 Jozef Hlatký

1929
1941
1974

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli
9. novembra naposledy rozlúčiť s našou drahou, milovanou
mamičkou, babičkou, prababičkou, sestrou, svatkou a priateľkou
Jelenou KUSENDOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 75 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ. Ďalej ďakujeme všetkým lekárom, sestričkám a zamestnancom interného
oddelenia pod vedením MUDr. M. Dostála za starostlivosť a odbornú pomoc, ošetrujúcej obvodnej
lekárke MUDr. M. Heldesovej, MUDr. I. Petkaničovej a p. L. Kozáčkovej z ADOS-u za ľudský prístup
pri ošetrovaní v domácej liečbe.
Deti Zuzana a Radovan s rodinami a ostatná smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
17. decembra sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Alojzie BIELIKOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.

Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom.
Všade okolo chýba aj Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás.
27. decembra 2017 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého
Petra GODÁLA z Hôrky nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname.
Zostali spomienky a odkaz jediný: veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny.
5. januára si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manžela, otca a starého otca
Jaroslava HLATKÉHO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra, vnučka, vnuk a ostatná rodina

Čas plynie, smútok zostáva, sviečky zapálime a stále spomíname.
6. januára uplynie 20 rokov od smrti môjho brata a uja
Rudolfa GURIŠA.
7. januára bude 13 rokov, čo nás opustila mama, babka a prababka
Alžbeta GURIŠOVÁ.
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
9. januára si pripomenieme 11. výročie, čo nás opustil náš otec
Jozef ŠTEFANOVIČ.
Spomínajú najbližší
Marta, Jozef a Dana

10. januára uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, sesternica a teta
PhMr. Marta GÁLIKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomínajú spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Marta s deťmi
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Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa radi mali, neprestanú na Teba spomínať.
13. januára uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
otec a manžel
Dušan MACHAJDÍK.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina

18. januára si pripomenieme 19. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
18. januára uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan ŽAÁR.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka s rodinou
Čas, ten neúprosný vládca...
27. januára uplynie päť rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ernest STUPARIČ.
Spomínajte, prosím, spolu s nami, jeho najbližšími

FARBY ULICE

Hviezdoslavova jedenásť. To bola moja odpoveď,
ak sa ma niekto spýtal: A kde bývaš? Nevedel som
si ani len predstaviť, že by som mal žiť niekde inde.
A keď raz predsa len prišiel ten čas, tušil som, že
najkrajšie, najšťastnejšie a najbezstarostnejšie dni
života, čo nevyblednú v mojej pamäti, mám za sebou.
V tejto chvíli však o tom neviem a spokojne lietam po ulici žijúc v bezčasí slobody, rákoši kamarátov a šťastnej nevedomosti, že okrem tohto nášho
malého sveta, kde k spokojnosti nepotrebujem tisíce
vecí, bude raz existovať aj iný. Svet ustavičného chcenia i úmerného zotročenia. Tekavý svet, kde k dennému prežívaniu bude treba stále niečo naháňať
a v ktorom barbituráty človeku v nemote zabudnutia
budú pomáhať večer zaspávať. Vraciam sa teda na
ono územie ohraničené dvomi - tromi ulicami, kde
čas kráčal ešte pomaličky a od rána do večera bolo
tak ďaleko. Možno práve preto, že sme naň nikdy nemysleli, zdalo sa, že z neho neubýva. Ba vôbec sme
nevnímali, že existuje. Bol nekonečný. Jeden z darov,
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ktorý sme do obdobia nevinnosti od Boha dostali.
Ten náš malý veľký svet mal množstvo brán
a bránok, z ktorých naprostá väčšina nikdy nebola
zamknutá a zväčša sa ani uzamknúť nedala. Buď
boli dokorán otvorené, alebo ste jednoducho stlačili rozheglanú hrdzavú kľučku a vošli. Ako keby ste
patrili k domácim. V tých dvoroch bývali celé rodiny.
Niekde držali kravu, kozy alebo aj kone a nechýbali
vozy, fúriky, káry, rebríky a najrozličnejšie porozhadzované harampádie tu a tam potrebné k životu.
V týchto otvorených spoločenstvách sa hádam nikdy
nestalo, žeby niekoho vykradli, či nebodaj prepadli
a nejako ublížili. Aj keď i vtedy ľudia boli iba ľuďmi.
A to obnášalo všetky tie slabosti pováh, kvôli ktorým sa dokázali hlasito škriepiť pre malichernosti,
vykrikovať z jedného konca na druhý, ohovárať sa,
či zanevrieť na seba. Iste. Ona tá prostá človečina
páchla, žila v nevedomej jednoduchosti a kedy tedy
vedela byť i sprostá. Lenže proti dnešnej cudzote,
uzavrenosti, chladnej opatrnosti a deﬁnitívneho roz-

delenia, to bolo ešte vždy teplo proti chladu. Okrem
dvoch automobilov, z ktorých jeden mal advokát
Vámoš a druhý náš domáci pán Handel, sa v tom
našom malom svete producírovalo množstvo bizarných postavičiek, ktoré patrili ku koloritu onoho
prostredia, nevedomky mu dodávali farbu a robili ho
pestrým. Z dnešného pohľadu sa mi zdajú ďaleko zaujímavejšie ako dva raritné automobily značky Ifa.
Tie obrazy z ulice sa mi odvíjajú ako ﬁlm. Napríklad deň, keď prišla obrovská búrka a ulicou sa
voda valila divým potokom rovno do dvora v prízemí
domu, čo stál na jej konci. Uzavretý dvor, ktorý mal
bránu tesne nad chodníkom a zostupovalo sa doň
troma schodmi ako do pivnice, sa vo chvíli zmenil
na veľký bazén. Domácim na hladine plávali postele, periny, stoličky, kusy odevov, medzi nimi pes, dve
mačky a s vystrčenými malými hlavami hore dole
brázdil húf potkanov. Práve tu býval Janko Janega,
jedna z podivínskych postavičiek, na ktorých sme
sa pri každej príležitosti tak radi bavili. Čo všetko
spôsobilo jeho odlišnosť od všetkých ostatných, sme
presne ani nevedeli.
Tento samotár sa večne ponevieral ulicami v dlhom kožáku, aké nosila nemecká tajná polícia za

vojny, kdekoho zastavoval a mlel piate cez deviate.
Nezvliekol ho zo seba, ako bol rok dlhý. Stačilo jedno
malé pivo, aby mal guráž a vykrikoval výplody vlastnej tvorivosti ako: - Komunisti na Kubu!- Malému
psíkovi, ktorý sa od neho na krok nepohol, hovoril:
Partizán, alebo velil: - Gagarin, ke mne! - Zubami
škrípal pri tom tak hlasito, že všetci pre ten neznesiteľný zvuk od neho utekali zapchávajúc si uši. Jeho
pomätená neškodnosť ho chránila, a tak mohol v takej či onakej nálade vykrikovať, čo len chcel. Prešiel
mu aj bláznivý nápad, keď dva tri dni po obrovskej
búrke krompáčom rozkopal rohovú časť domu asi
meter nad chodníkom. Kopal zúrivo a nereagoval na
nikoho. Až v bezradnosti zavolali samotného predsedu mestského národného výboru. Ten v zhrození, že
sa naruší statika poschodového domu, na neho v rozčúlení kričal: - Človeče! Pre živého Boha, čo to robíte,
veď ten dom spadne?! - Po chvíli, dostal vyčerpávajúcu odpoveď: – Počul som tu v noci cingat penáze... -.
Tá ulica ešte existuje. Aj meno má to isté. Iba je
iná. Tam na tú moju, ukrytú v spomienkach, sa občas
rád vrátim.
Milan Hurtík
Z pripravovanej zbierky poviedok:
KEĎ HODINY IŠLI TAK KRÁSNE POMALY

CERBEROS FIGHT NIGHT 4
Cerberos Gym (CG) má už za sebou v poradí
3. gala v Muay Thai, K1 a MMA pod názvom Cerberos Fight Night 4. V prvom zápase večera (75
kg MMA) sa predstavil D. Málik proti Čechovi L.
Zubíkovi. Zápas prebiehal prevažne v postoji, ale
v 2. kole sa dostali borci na zem a Dušan vyhral
škrtením. V 2. zápase do 66 kg v MMA si zmerali
sily J. Ondrejkovič a E. Polák z Victory Gymu Trenčín. Súboj bol veľmi vyrovnaný, ale v závere mal
viac síl práve J. Ondrejkovič, ktorý Poláka „uškrtil“
v 3. kole. Do boxerského zápasu do 72 kg po prestávke nastúpil F. Bača proti D. Farkašovi z Muay
Thai Brno. 1. kolo začal Farkaš tlačiť a bodovať
a vypadalo to, že chce ukončiť zápas v 1. kole. Filip
ale zabojoval a snažil sa zápas zvrátiť, no bodovo
nakoniec lepšie obišiel jeho súper. V treťom MMA
zápase tentoraz do 73 kg sa predstavil D. Ondriška
proti R. Díkoví z JMFS ČR, ktorý posledných päť
zápasov neprehral a patrí medzi českú špičku. Aj
keď sa Dominik na tento súboj pripravoval a snažil
sa, Čecha sa mu nepodarilo ohroziť a súboj prehral
v 2. kole. M. Lukáčik (K1 nad 91 kg) si zmeral sily
s T. Klimáčkom z MTC Bratislava. Lukáčik mal nastúpiť v zápase v MMA, ale dva dni pred gala sa mu
zranil súper a nakoniec sa mu podarilo dohodnúť
zápas v K1 so skúseným Klimáčkom, ktorý kedysi
pôsobil aj v CG. I keď bol Klimáček papierovo skú-

senejší, Lukáčik sa nezľakol a súpera dal 2-x do počítania, čím si zaistil výhru na body.

V šiestom ﬁghte do 73 kg v Muay Thai nastúpili M. Čermák z Victory Gym Trenčín proti D. Horníkovi z Marial Arts Academy. Tento zápas vyhral
s prehľadom M. Čermák. Tréner R. Fraňo sa pobil
s Čechom A. Borovcom v súboji do 73 kg podľa pravidiel K1. 1. kolo mal viac nabodované R. Fraňo,
kedy sa snažil rozkopávať súperovi prednú nohu.
2. kolo bolo vyrovnané, kedy súper opätoval údery.
Keďže v 3. kole Čech zmenil taktiku a viac nabodo-
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val, rozhodcovia posunuli ﬁgterov do 4. kola, v ktorom už tréner CG fyzicky nestačil.
V zápase do 73 kg podľa pravidiel Muay Thai
sa predstavil R. Kopunec proti M. Novosadovi z českého SAD Gymu, kde Reno ťažil hlavne z výškovej
prevahy. Súperovi roztrhol obočie a dal ho 3-x do
počítania hneď v 1. kole, takže tento súboj sa skončil technickým KO v prospech domáceho borca. A.
Morávek (foto na str. 23 vľavo) sa predviedol v boxerskom súboji do 67 kg so Zs. Osaďanom z ŠKP Bratislava. Tento súboj prebiehal vo vysokom tempe a bol
plný boxerských prestreliek. Víťazom sa nakoniec
stal skúsenejší Osaďan, ktorý vyhral na body. V predposlednom ﬁghte (MMA do 63 kg) sa predstavil miláčik obecenstva M.Kubáň proti T. Vaszutovi z JMFS
ČR. Bol to už ich druhý ﬁght. Kubáň sa snažil dostať
súpera čo najskôr na zem, čo sa mu podarilo asi
v štvrtej minúte 1. kola. Súperovi už potom nedal

šancu a vyhral uškrtením. Galavečer ukončil súboj
do 100 kg podľa pravidiel K1 medzi I. Bartekom
a Rakúšanom D. Barjamajom, ktorý mal veľa skúseností z MMA zápasov a K1 zápasov. V 1. kole Bartek
načal súperovi rebrá roundkickom a hoci to bol práve on, ten stále nebezpečný, len ťažko sa mu darilo
brániť pred domácim borcom. Po troch počítaniach
bol tento súboj ukončený v prospech I. Barteka.
Na ďalší galavečer Cerberos Fight Night 5 sa
môžu naši fanúšikovia tešiť 21. 4. 2018.
V závere r. 2017 sa v športovej hale konalo
1. kolo amatérskej ligy novovzniknutej federácie
SMTA, kde CG reprezentovali M. Andrášik, M. Šelepák, V. Mladý a M. Zavadinka. Víťazne zo súbojov
vyšiel len M. Andrášik, ale aj ostatní ﬁghteri ukázali
veľké srdce a bojovnosť aj napriek tomu, že to na
výhru nestačilo.
Mgr. Veronika Fraňová

V JANUÁRI OPÄŤ NOVOMESTSKÝ POHÁR
IX. ročník Novomestského pohára Fedory Kalenčíkovej sa uskutoční 13. a 14. januára na Zimnom štadióne (ZŠ) v Novom Meste nad Váhom.
Pretek, ktorý od r. 2016 nesie meno novomestskej rodáčky a slovenskej reprezentantky F. Kalenčíkovej, už po deviaty raz privíta krasokorčuliarov
všetkých vekových kategórií od 6 - ročných začiatočníkov až po juniorských reprezentantov SR. Bohatý športový program môžu diváci sledovať na ZŠ
po celý víkend, vstup je zdarma.
Najlepšie výkony predpokladáme v kategórii
juniorov, kde sa predstaví aj domáci krasokorčuliar

Jakub Kršňák. Očakáva sa súboj s jeho najväčším
rivalom Marcom Klepochom z ŠKP Bratislava.
Obaja sa v tejto sezóne uchádzajú o miestenku
na juniorské MS aj na moskovské ME dospelých,
ktoré sa uskutočnia už týždeň po Novomestskom
pohári.
Domáci krasokorčuliarsky klub vkladá nádeje
aj do mladších žiačok Anny Šimovej a Máši Moškovej, nádejí Ester Majerníkovej a Nicolasa Kalužu.
Prekvapiť môžu aj mladšie nádeje a starší žiaci.
Premiéru na domácom ľade budú mať naši 6 - 9 roční začiatočníci. Eva Simančíková, hlavná trénerka

AFC ZAČNE ZIMNÚ PRÍPRAVU V JANUÁRI
AFC Nové Mesto n. V. po jeseni zimuje v tabuľke II. ligy na 13. priečke. Od decembra si hráči
užívajú voľno. Aj počas voľných chvíľ však budú na
sebe tvrdo pracovať. Každý hráč dostal vypracovaný individuálny tréningový plán. Záleží na každom
jednom, ako si ho zoberie k srdcu a v akej kondícii
príde na spoločný otvárací tréning po novom roku.
Vedenie AFC stanovilo dátum začiatku prípra-

vy na 8. januára o 16:00 h. Počas zimnej prípravy
hráčov čaká tvrdá drina, aby boli čo najlepšie pripravení na ťažké druholigové stretnutia. V každom
jednom z nich pôjde na jar o veľa.
V príprave mužstvo odohrá 7 - 8 prípravných
zápasov s ťažkými súpermi. Káder mužstva sa bude
kreovať počas zimnej prípravy.
-AFC-

KAM NA TURISTIKU
1.1.2018
6.1.2018

Novoročný výstup na Ostrý vrch (Opatová - Kubrica)
Trojkráľový výstup na Čiernachov (Mníchova Lehota Soblahov)
19.1.2018
Malé Karpaty (podľa snehových podmienok)
25.-28.1.2018 Slovenský zimný zraz turistov - Oščadnica
Do nového roku iba pekné dni v spoločnosti príjemných ľudí. -jk-
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FUTBAL
13. januára o 11,00 h
AFC Nové Mesto n.V.
- Zbrojovka Brno jun.

Pomôcky :
ABC, RIO,
EIMER,

divadlo
v Prahe

1. as
tajni ky

ženské
meno

mužské
meno

E V
Piešan

krájaj

odborník
v etike

mužské
meno

2. as
tajni ky

tvorkya

ANTABUS

otec

ve
nehabkajú
ijské
kyslé
mlieko

odoberal

jestvovanie
naloži ,po
nemecky

vyškierajú
zuby
Pomôcky :
LADEN,
ROGO,
AIRAN

dával
potravu
mužské
meno

kilogram
jednotka
objemu
tvrdá
hudobná
stupnica
tpol

minerál,
po anglicky
radi,
po esky

chem. zn.
astátu

všetko
v poriadku
vedro, po
nemecky

kolotanie
nie je
potrebné
so kyseliny sírovej

hrdina

rozsiahla
epická
báse

nekaz
mobilný
telefón

cela
v gréckom
chráme
lúna
rastlina

hrubý
koberec

kutralo
materiál
na zátky
akváriová
rybka

meno
Lenky
vyžarujem
teplo
rieka, po
portugalsky
požiar, po
taliansky

liek
proti alkoholizmu
aký,
ktorý

druh
papagája

nitova

chem. zn.
arzénu

avšak

roh
podbradok
chem. zn.
argónu

predložka

úloha
herca

pobrežné
jazero

anglická
plošná
miera

ovinul

PREŽITE PEKNÝ ROK, SPOLUOB ANIA

chem. zn.
hliníka

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Na archívnej snímke zhruba okolo r. 1915 je námestíþko na Lúke.
VĐavo je požiarna stanica s drevenou vežou (Steigerhaus),
vpravo poschodová budova tzv. Korontályho domu.
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