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Ako počtujeme, tak gazdujeme
Najzásadnejší dokument mesta pre rok 2017 dostal zelenú. Poslanci MsZ jeho návrh schválili na svojom
poslednom vlaňajšom snemovaní. Platí pri ňom známe porekadlo Ako počtujeme, tak gazdujeme.

Schválený rozpočet mesta
na rok 2017 nám priblížil jeho
predkladateľ Ing. Miroslav
Trúsik, vedúci OFIS na MsÚ
v Novom Meste nad Váhom:
Rozpočet mesta na rok 2017
je vyrovnaný v celkovej čiastke
22 387 745 € vrátane príjmových a výdavkových ﬁnančných
operácií.
Bežný rozpočet je prebytkový
vo výške 1 776 744 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 7 920 205 €. Tento
schodok je krytý prevodom
z rezervného fondu vo výške
4 443 955 €, úverom ŠFRB vo
výške 2 128 410 € a prebytkom
bežného rozpočtu.
Bežné príjmy predstavujú
čiastku 13 914 161 €. Z toho najväčšie položky sú: daň z príjmov
fyzických osôb vo výške 5 700 000
€ a daň z nehnuteľnosti v čiastke
2 200 000 €.
Príspevky na prenesené a originálne kompetencie škôl a príjmy
z vlastnej činnosti škôl sú rozpočtované vo výške 2 594 207 €,
vlastné príjmy zo zariadenia pre
seniorov vo výške 417 120 €, dotácie vo ﬁnančnej čiastke 655 263
€.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 877 219 €
v členení: príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív predstavuje 200 000 €, dotácie na bytový
dom na Ul. J. Kréna 1 146 070 €
a na nákup strojového vybavenia
pre TSM 531 149 €.
A čo výdavky?
-Výdavkovú časť rozpočtu
tvorí 15 programov. Jej celková
výška je 22 387 745 € v členení: bežné výdavky 12 137 417 €,
kapitálové výdavky 9 797 424 €
a výdavkové ﬁnančné operácie

452 904 € (sú určené na splácanie istiny úverov zo ŠFRB).
Z jednotlivých programov
mesto vyčlenilo na prípravnú
dokumentáciu 93 500 €, na projektovú dokumentáciu 147 000
€ (v sume je zahrnutá aj štúdia
uskutočniteľnosti kúpaliska).
Realizácia a technické zhodnotenie stavieb je naplánované vo
výške 9 354 681 €. Z toho najväčšie akcie sú:
Kúpa bytového domu na Ul.
J. Kréna v čiastke 3 280 500 €,
rekonštrukcia budov bývalých
vojenských skladov pre TSM za
1 300 000 €. Na rekonštrukciu
a výstavbu ciest, chodníkov, odstavných plôch, cyklistickcých
chodníkov a vnútroblokov sa ráta
so sumou 900 000 €, rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody „si vypýta“ 700 000 €, strojové
vybavenie na podporu triedeného
zberu mesto rozpočtuje v celkovej
čiastke 569 181 € (z toho dotácia
540 721 €). Na spevnené plochy a inžinierske siete k 67 b.j.
na Ul. J. Kréna mesto vyčlenilo
400 000 €, na parkoviská a oddychovú zónu na Ul. Jánošikovej
o 100 000 € menej, t. j. 300 000
€. Rovnakú čiastku predstavuje
pripojovacia komunikácia z Ul.
Bzinskej. Parkoviská a oddychová zóna na Ul. Klčové – 1. etapa
sú rozpočtované v sume 250 000
€. Takisto po štvrť milióna €
pôjde na rekonštrukciu telocvične v bývalých kasárňach na Ul.
Bzinskej, na ihriská s umelým
povrchom a detské ihriská a cyklistické chodníky na Ul. rybárskej,
Trenčianskej a Kočovskej. Rekonštrukcia bývalej ubytovne na
Ul. Weisseho na byty bude stáť
150 000 €, po 100 000 € pôjde na
opravu mestských komunikácií,

chodníkov, parkovísk a vnútroblokov, ďalej na rekonštrukciu budovy súp. č. 2078 na Ul. Jánošikovej (budova záhradkárov) a na
rekonštrukcie budov na Námestí
slobody. 85 000 € je vyčlenených
na výstavbu kolumbária, 50 000
€ na nákup lavičiek a smetných
košov po meste a 20 000 € na mobilné vybavenie detského dopravného ihriska na ZŠ Tematínska.Ako na záver zdôraznil Ing.
M. Trúsik, vzhľadom na obmedzený priestor nie je možné dopodrobna sa venovať všetkým
položkám rozpočtu mesta na
rok 2017.
Kompletný schválený rozpočet záujemcovia nájdu na
webovej stránke mesta: www.
nove-mesto.sk, k nahliadnutiu
je i v prístavbe mestského úradu,
1. poschodie, č. d. 229.

SNEMOVANIE
POSLANCOV MsZ
Úvodná schôdzka mestskej rady v novom roku sa
uskutoční 9. februára, snemovanie poslancov je naplánované na 28. februára.

ROK 2017 JE ROKOM
*200. výročia narodenia J.
M.Hurbana (* 19. 3. 1817
v Beckove), manžela A. Jurkovičovej;
* 500. výročia inštalácie oltára Majstra Pavla v Levoči;
*Volieb do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) 4.
novembra;
* Storočnice od zjavenia Panny Márie vo Fatime;
*Školský rok 2016/2017 je
Rokom čitateľskej gramotnosti.
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JUBILEJNÁ JAVORINA OCENILA SEDEM OSOBNOSTÍ
Sedem Významných osobností Podjavoriny, jeden Kvalitný produkt Podjavoriny a jeden ďakovný list.
Aj to priniesol jubilejný – XX. ročník podujatia Javorina, Javorina…15. januára v mestskom kultúrnom
stredisku. Priblížime si Významné osobnosti Podjavoriny:
Ing. Ján HARGAŠ, PhD. je
od r. 1994 riaditeľom SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad
V. Škola pod jeho vedením prešla
zásadnými organizačnými zmenami, pružne reagujúc na meniace sa spoločensko-ekonomické
požiadavky a potreby kvaliﬁkovanej pracovnej sily v regióne. Je
držiteľom Veľkej medaily sv. Gorazda. Pôsobí aj
ako vysokoškolský pedagóg a senátor akademického senátu na Vysokej škole - DTI v Dubnici nad
Váhom. Venuje sa i prednáškovej činnosti so zameraním na manažment škôl. Od r. 2005 je predsedom OZ Javor, ktorý je o. i. spoluorganizátorom
stretnutí Podjavorincov. Je členom Predsedníctva
OO SZPB Nové Mesto n.V. a tajomníkom ZO
SZPB v Mor. Lieskovom, kde žije. Vo veľkej miere
sa podieľal na organizovaní seminárov pre učiteľov
a žiakov SŠ na témy 2. sv. vojny, SNP a holokaustu.
Je poslancom obecného zastupiteľstva a predsedom obecnej komisie školstva a športu. Má tiež
blízko k hudbe. Dychovke zasvätil 33 rokov ako
kapelník, umelecký vedúci i ako muzikant. Pôsobil
v DH Priemyslovák, Lieskované a v Staroturanskej
kapele.
Prof. PhDr. Emília KRATOCHVÍLOVÁ, CSc. vyrastala
v Cetuni. V r. 1970 ukončila štúdium na FF UK v Bratislave, odbor pedagogika, vedecký smer.
V r. 1996 až 2014 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka, o. i. viedla
prednášky a semináre. V r.1996
sa stala docentkou a od r. 2006 je
profesorkou na FF UK v Bratislave a Pedagogickej
fakulte Trnavskej univerzity. Súčasne aj na FF UKF
v Nitre a Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela
v Ban. Bystrici. Jej publikačná činnosť zahŕňa vyše
150 prác, odborných článkov, vedeckých štúdií. Je
spoluautorkou knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, hesiel v encyklopédiách, autorkou
dvoch knižných monograﬁí. Je členkou Slovenskej
pedagogickej spoločnosti a odborných komisií
a expertných skupín ministerstva školstva. Podporuje aj kultúrne dianie v regióne: podieľala sa na
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príprave 1. ročníka prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy žiakov Trenčianskeho okresu
Podjavorinskej Bzince, na zorganizovaní celoslovenskej súťaže detí Výtvarný Trenčín a i. Je spoluautorkou publikácie Bzince pod Javorinou 1337-1997
k výročiu 1. písomnej zmienky o obci s kapitolami
o dávnej histórii obce a kraja.
Doc. Ing. Peter LIPTÁK,
CSc. žije v meste od r. 1973.
V roku 1974 vyštudoval elektrotechnické inžinierstvo na Vojenskej akadémii (VA) v Brne, tituly
kandidát technických vied a docent získal na VA v Lipt. Mikuláši. V roku 1974 – 2002 pôsobil vo
VUPP v Novom Meste n. V., kde
vykonával rôzne pedagogické a riadiace činnosti.
V roku 2002 – 2004 bol náčelníkom oddelenia Veliteľstva síl výcviku a podpory v Trenčíne. Súčasne externe pôsobil na Fakulte špeciálnej techniky (FŠT)
TU A. Dubčeka, kde bol vedúcim katedry a prodekanom pre rozvoj a spoluprácu. Od r. 2004 pôsobí
ako vysokoškolský učiteľ na FŠT TU A. Dubčeka
v Trenčíne, kde do r. 2014 zastával funkciu dekana.
V súčasnosti je jej prorektorom a naďalej vykonáva
učiteľskú a vedeckú činnosť. Je autorom a spoluautorom vedeckých monograﬁí, vysokoškolských
učebníc, vedeckých prác v časopisoch, príspevkov
na konferenciách doma i v zahraničí. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ho ocenil
striebornou medailou za prínos v odbore strojárske
technológie a materiály so špeciﬁkáciou na špeciálnu techniku. Výsledky jeho práce a pracoviska,
ktoré riadi, sú uznávané i v zahraničí.
Pani Helena PORIEZOVÁ,
rod. Gelbová, 1. januára oslávila v kruhu svojej rodiny vzácne
95. narodeniny. Ako 20-ročnú
ju deportovali zo Žiliny do koncentračného tábora Osvienčim,
kde prežila a stala sa svedkom
neľudských hrôz. „Zobrali nám
všetky osobné veci, dali nám staré
väzenské šaty, na ruku vytetovali číslo,“ spomína si
na príchod do tábora smrti, kde bola väznená do

januára 1945. „Neustále sme trpeli hladom, zimou,
chorobami a nepredstaviteľným ponižovaním“. Pochodom smrti sa i s ďalšími väzňami presúvala do
táborov v Nemecku: Ravensbrück, Rechlin-Retzov,
Malchov. Tu sa dočkali konca vojny, oslobodili ich
ruskí vojaci a autobusmi, ktoré pre nich prišli z Prahy koncom mája 1945, sa dostali domov. Po čase sa
stretla s bratom, ktorý ako partizán bojoval v oddiele kpt. M. Uhra na Lubine. Vo vojne prišla o celú rodinu, prežili iba ona a brat. Z mnohých ocenení pre
p. H. Poriezovú spomeňme Pamätnú medailu k 70.
výročiu SNP a oslobodenia Slovenska a víťazstva
nad fašizmom od MO SR.
O týchto veciach treba hovoriť i dnes: upozorňovať mládež na to, do akých obludných rozmerov
môže prerásť nenávisť a scestná ideológia.
Ing. Stanislav ŠTEPANOVIČ sa narodil 16. 11. 1947
v Lubine, býva v Bratislave. Popri
zamestnaní študoval na Vysokej
vojenskej škole zameranej na automobilovú techniku. Od r. 1972
bol v služobnom pomere v Zbore
národnej bezpečnosti v Bratislave, o pár rokov neskôr (v r. 1977)
ho prevelili na ministerstvo vnútra. Tu pracoval aj
po odchode do výsluhového dôchodku vo funkcii
generálneho štátneho radcu, a to až do roku 2014.
Za svoju prácu ho viackrát ocenili.
Pán S. Štepanovič síce nepatrí k zakladajúcim
členom Klubu podjavorinských rodákov (KPR)
v Bratislave, ale postupne sa aktívne zúčastňoval
rôznych spoločenských podujatí klubu, ktoré bratislavský KPR organizoval. V r. 1996 ho zvolili do
funkcie tajomníka, neskôr podrichtára pre kultúru.
Od roku 2005 je richtárom KPR v Bratislave. Stál
aj pri začiatkoch pôsobenia pobočky KPR v Novom
Meste nad Váhom pred 20 rokmi a odvtedy sa výrazne podieľa na organizovaní aj týchto januárových stretnutí podjavorinských rodákov v Novom
Meste nad Váhom.
Ing. Eva TOMISOVÁ sa narodila v Starej Turej. Po absolvovaní VŠE v Bratislave pracovala
v podnikoch Chirana St. Turá
a Chirasys. Po odchode do dôchodku (2003) sa venovala rôznym koníčkom, napr. genealógii.
Vytvorila rozsiahly rodokmeň
rodiny, stala sa predsedníčkou
Jednoty dôchodcov Slovenska (2008), zaoberala

sa históriou rodného mesta. To vyústilo do napísania kníh: Zabudnutá „stará“ Stará Turá (2012)
a Zabudnuté osudy škôl Starej Turej (2013). V tejto reprezentatívnej publikácii priniesla svedectvo
o dejinách školstva a osudoch škôl v St. Turej a jej
rozľahlých kopaniciach. V r. 2007 začala pátrať po
osudoch židovských občanov v St. Turej a v roku
2015 jej vyšla kniha: Osudy Židov v St. Turej o.i.
i s príbehmi ľudí, ktorí zachránili židovských spoluobčanov počas nacistickej okupácie. Už niekoľko
rokov uverejňuje články v regionálnej tlači: Staroturiansky spravodajca, Kopaničiar, Bradlo a MY
Trenčianske noviny.
Patrí k ľuďom, ktorí dedičstvo minulosti odovzdávajú budúcim generáciám, aby v nich vzbudili
pocit spolupatričnosti s mestom.
Ing. Jozef TRSTENSKÝ,
ktorý je vo funkcii primátora
mesta šieste volebné obdobie, sa
snaží o dynamický rozvoj mesta.
Z mnohých aktivít spomeňme
rekonštrukciu námestia a CMZ,
výstavbu do 700 mestských nájomných bytov, realizáciu zimného štadióna, atletickej dráhy
s umelým povrchom, futbalového ihriska s umelou
trávou a osvetlením, rekonštrukciu ŠH, tiež budovy
MsKS vrátane zriadenia Galérie P. Matejku a DG,
rekonštrukciu kina na Spoločenský dom, ako aj
všetkých ZŠ a MŠ, ZUŠ a CVČ, revitalizáciu skládky TKO v Mnešiciach, výstavbu zberného dvora
na Ul. banskej, výstavbu Zariadenia pre seniorov
na Ul. F. Kráľa. Ako poslanec TSK sa zaslúžil o výstavbu CSS na Bernolákovej ul., výstavbu južného
obchvatu mesta na Čachtice, rekonštrukciu ciest,
chodníkov, parkovísk a vnútroblokov… Zastáva
i rad ďalších funkcií Od r. 2001 je poslancom TSK,
od v r. 2014 podpredsedom TSK. Vyše 10 rokov
je podpredsedom predstavenstva Trenčianskych
vodární a kanalizácií, je predsedom správnej rady
NsP v meste, od r. 2002 je členom Rady ZMOS
a od r. 2010 je predsedom Regionálneho združenia
miest a obcí Stredného Považia.
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JAVORINA, JAVORINA...FOTOOBJEKTÍVOM
XX. ročník Javorina, Javorina… sa začal pripomenutím si 24. výročia vzniku samostatnej SR
básňou v interpretácii M. Barteka (1) a príhovorom
primátora mesta Ing. J. Trstenského (2). Hudobne
prispeli žiaci ZUŠ pod vedením uč. klavíra Mgr.
H. Zemanovej (3). Prihovorili sa i hostia podujatia: poslanec NR SR a preds. TSK Ing. J. Baška (4)
a poslanec NR SR Mgr. D. Bublavý (5). Moderátorka podujatia PhDr. E. Berková (6) potom pozvala
na pódium richtárku novomestskej pobočky Klubu

podjavorinských rodákov (KPR) Ing. V. Vienerovú
(7), po jej príhovore nastal slávnostný akt oceňovania. Z jej rúk a rúk viceprimátorky mesta PhDr. K.
Hejbalovej a poslancov NR SR dovedna deviati prevzali ocenenia. Za ocenených sa poďakoval richtár
KPR v Bratislave Ing. S. Štepanovič. O dobrú náladu v sále sa postarali sólista Opery SND v Bratislave D. Jarjabek (8) a operná speváčka Júlia Jamrišková s klavírnym sprievodom D. Stankovského.
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* Ocenení (sediaci) s oceňujúcimi. Za Mgr. J. Šteklerovú ďakovný list prevzala jej neter Ing. Ratzenböcková
(prvá zľava), za p. H. Poriezovú titul Významná osobnosť Podjavoriny prevzal jej syn Ing. M. Poriez (4 sprava).
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Od dňa „Dé´´ tri „Dé“

DOMA TRETIE, V MESTE PRVÉ
Deň „D“ pre 28 – ročnú Luciu Kačányovú nastal 3. januára, kedy o 2,10 h nadránom porodila svoje
tretie dieťa, inak svoju prvú dcérku. Malá Danielka má nielen teraz už v päťčlennej rodine primát (ako
prvé dievčatko), ale i v tej veľkej, novomestskej. Vďaka tomu, že sa vypýtala na svet o dva dni skôr, ako mala
jej mamina stanovený termín pôrodu (5. januára), patrí jej prívlastok prvý občan mesta v novom roku.

Rodičia dnes už troch
detí:. 6 – ročného Danielka,
4 – ročného Dávidka a zhruba
mesačnej Danielky nemali ani
tušenia, že majú doma okrem
prvej dcérky zároveň i prvého
občianka Nového Mesta nad
Váhom r. 2017.

deň po pôrode, na Troch kráľov,
si mladá mamina, ktorej ambície študovať externe na vysokej
škole v Trnave zmarili zdravotné problémy najstaršieho synčeka, spolu so šťastným otcom
priviezli bábino domov do útulného dvojizbového domčeka
s kúpeľňou a sociálnym zariadením na Tehelnej ulici.
-Malá je dobručká, spinká, dá o sebe vedieť hlasným
plačom, len keď je hladná. Materské mlieko jej chutí, Chcem
ju čo najdlhšie dojčiť, pretože
materské mlieko nedokáže nič
nahradiť, je to to najlepšie, čo
jej môžem dať.Narodením Danielky pribudli v rodine nielen radosti.
-Z dcérky sa všetci tešíme,
dokonca i jej bračekovia, ktorí
na malú nežiarlia, ako býva zvykom. A tatino? Ten by ju najrad-

šej stále pestoval. Popritom sa
treba starať o chod domácnosti
i synčekov. Našťastie, všetko
stíhame v pohode. Danielko
chodí do O. ročníka na ZŠ Ul.
odborárska, učenie mu ide. Život nám trochu komplikuje jeho
choroba, musíme s ním chodiť
po doktoroch na bratislavské
Kramáre a do Martina. Mladší
Dávidko je škôlkár, na rok bude
z neho už predškolák.Danielko, Davidko a od dňa
„Dé“ i Danielka, deti napospol
s menami začínajúcimi na „D“,
sú pre Daniela a Luciu Kačányovcov všetkým. Vytvárajú
pre nich láskyplný domov. No
určite im dobre padne i „darček“ od mesta pre prvého občianka Nového Mesta nad Váhom v novom roku.
-r-

Niekdajšiu
absolventku
gymnázia zo Spojenej školy sv.
Jozefa chytili bolesti 2. januára
nadránom. 33 – ročný manžel
Daniel, inak živnostník v stavbárčine, pochádzajúci z Čachtíc, naštartoval svoj červený
Seat a odviezol manželku do
trenčianskej pôrodnice.
Pod vedením pôrodníčky
MUDr. Masárovej prišlo o pár
hodín neskôr na svet tmavooké
dievčatko s čiernym páperím na
hlávke s pôrodnou hmotnosťou
3 290 g a dĺžkou 46 cm. Štvrtý

5

K ﬁremným oceneniam pribudlo ďalšie
Spoločnosť Silgan Metal
Packaging Nove Mesto a.s.,
ktorá sa od 15. januára hrdí
titulom Kvalitný produkt
Podjavoriny, oslávila vlani 80
rokov svojej existencie.
-V r. 1936 česká ﬁrma Jozef Černý a syn začala v našom
meste s výrobou plechových
púzdier pre vojenské masky,
- v histórii podniku pre NS zalistoval Ing. Rudolf
Růžička (na foto), člen predstavenstva spoločnosti,
ktorý na podujatí Javorina, Javorina… za ﬁrmu
prevzal ocenenie a ďalej pokračoval:
-Vyrábaný sortiment sa časom preorientoval
na produkciu obalov pre potravinársky a chemický
priemysel. V roku 1950 bola ﬁrma zoštátnená a premenovaná na OBAL, š.p. Významným míľnikom
v nie takej dávnej minulosti bol vznik ﬁrmy OBAL VOGEL & NOOT, a. s., v r. 1992.
V decembri 2010 sa uskutočnil predaj
rakúskeho holdingu VOGEL & NOOT americkému
holdingu Silgan, ktorý je lídrom vo výrobe plechových

a plastových obalov vo svete.
Spoločnosť Silgan v našom meste zamestnáva
280 kmeňových zamestnancov, spolupracuje so
strednými a vysokými školami, a podieľa sa tak na
rozvoji zamestnanosti v meste a regióne. V súčasnosti
sa zameriava na výrobu jemných plechových obalov
a viečok rôznych priemerov pre zákazníkov v Európe
pôsobiacich hlavne v potravinárskom priemysle.Získaný titul Kvalitný produkt Podjavoriny,
z ktorého sa ﬁrma teší a je pre ňu záväzkom
i do budúcnosti, obohatil „zbierku“ doterajších
ﬁremných ocenení.
Na medzinárodnom veľtrhu PRINTING ’99
získal OBAL - VOGEL & NOOT, a. s., cenu GOLD
PACK za kolekciu ozdobných obalov na trvanlivé
pečivo. V r. 2000 obalová asociácia SYBA udelila
ﬁrme cenu Najlepší obal roku 2000 trom výrobkom:
kruhovej nasadzovacej plechovke, darčekovej
hranatej plechovke a veľkoobjemovej plechovke
pre chemický priemysel. Od r. 2015 je Silgan Metal
Packaging Nove Mesto a.s. držiteľom certiﬁkátu
Významný exportér SR.
-r-

Život zasvätila výchove a vzdelávaniu mládeže
Celý svoj profesijný život zasvätila výchove
a vzdelávaniu mladých ľudí. Mgr. Jana Šteklerová
po ukončení štúdia na FFUK v Bratislave, aprobácia
dejepis - občianska náuka, až do odchodu do
dôchodku učila na SPŠS v Novom Meste nad
Váhom. Počas týchto 40 rokov odovzdávala svojim
študentom na hodinách dejepisu nielen odborné
vedomosti, ale snažila sa ich viesť k vlastenectvu,
najmä cez hlbšie poznávanie našich dejín a života
a tvorby významných osobností Slovenska a tohto
kraja. So zanietením pripravovala svojich študentov
na stredoškolskú odbornú činnosť. Súťažné práce
sa zameriavali najmä na osobnosti regiónu, napr.
spisovateľa F. Cádru, generála I. Institorisa a i.,

o ktorých sa podarilo vytvoriť portréty s cenným
zdrojom dovtedy nepublikovaných informácií.
Pozornosť si zaslúži aj spoločenská angažovanosť p. J. Šteklerovej: piate volebné obdobie je
poslankyňou MsZ, je predsedníčkou komisie školstva a telesnej kultúry pri MsZ a pôsobí aj ako prísediaca sudkyňa na Okresnom súde v Novom Meste
nad Váhom. Je tiež členkou výboru pobočky KPR
v Novom Meste n.V., stála aj pri jej vzniku pred 20
rokmi.
Za celoživotnú tvorivú prácu v oblasti
vzdelávania a výchovy mládeže a aktívnu činnosť
v pobočke KPR v Novom Meste nad Váhom udelili
Mgr. J. Šteklerovej ďakovný list.

JE NÁS VIAC!
K 31. decembru 2016 malo mesto 20 025 obyvateľov, o 16 viac ako bola na konci roka 2015. Vlani
sa narodilo 190 detí, z toho 107 dievčat. Na spoločnú cestu životom sa vydalo 67 snúbeneckých párov.
Spomedzi všetkých sobášov bolo 40 občianskych. Vlani bolo 212 úmrtí, podľa pohlavia smrť „kosila spravodlivo“ presne na polovicu. Do mesta sa prisťahovalo 321 osôb, z toho 175 žien. Z trvalého pobytu sa
odhlásilo 283 občanov, z toho 154 žien. Vlani spomedzi chlapčenských mien boli najviac v kurze Adam
a Samuel (po 5 – x), rovnocennú trojčlennú skupinu mien (po 4 – x) tvorili Alex, Jakub a Pavol.
Z dievčenských mien bola favoritom Nina (8-x), po nej nasledovala Karolína (6-x) a skupinu najfrekventovanejších mien dievčat uzatvárala dvojica Emma a Soﬁa (5-x).
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Štvrtý charitatívny ples fotoobjektívom
Nielen noblesa, krása a zábava. S výrazným
podtextom pomôcť sa 21. januára v Spoločenskom
dome pri MsKS v Novom Meste nad Váhom
uskutočnil Štvrtý charitatívny ples v Novom Meste
n. Váh. Konal sa tradične pod záštitou primátora
mesta Ing. Jozefa Trstenského s manželkou, ktorí
ples i slávnostne otvorili. O zábavu sa v kultúrnom
programe postarali cimbalová muzika POĽUN
zo Starej Turej, FS OTAVA pri MsKS, tanečná
skupina TOPIC, tanečná dvojica Janka Yasmin

Krivánková a Miloš Juriga a sólista Opery SND
v Bratislave Ivan Ožvát. Ples, ktorého súčasťou bola
i tombola so zaujímavými cenami, mala pod palcom
viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová.
Pozvanie naň prijali i vzácni hostia, o. i. poslanec NR
SR Mgr. Dušan Bublavý s manželkou, no ples si užili
všetci jeho návštevníci.
Výťažok z plesu poputuje trom rodinám
s hendikepovanými deťmi.
Foto: Vlado Mádr
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DO POZORNOSTI DIVADELNÍKOM
Divadelným súborom, ktoré sa chcú zúčastniť
jubilejného - XX. Festivalu A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, dávame do pozornosti dátum 20. február. Do tohto termínu treba zaslať prihlášky na adresu: MsKS, Hviezdoslavova 4, 915 01
Nové Mesto n. V. alebo na e-mail: fandrova@msks.
sk. Do 1. marca je nutné, aby na uvedenú adresu
dodali videonahrávku s naštudovanou inscenáciou
hry.
Z doručených DVD programová komisia vyberie divadelné kolektívy, ktoré postúpia na XX.
divadelný festival v MsKS 8. – 12. apríla (súťažná
prehliadka sa začne 9. apríla).
Tohoročná divadelná prehliadka s medzinárodnou účasťou s tematikou úlohy a postavenia

ženy v spoločnosti sa koná v kontexte dvoch jubileí.
Okrem tohoročného okrúhleho ročníka sa festival ponesie i v znamení 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (* 19. marca 1817 v Beckove), manžela Aničky Jurkovičovej. Výročiu veľkého národovca
bude venované hudobno – poetické pásmo 8. apríla vo
výstavnej sieni MsKS.
Tradičnou súčasťou podujatia s 20 - ročnou
históriou bude slávnostné odovzdanie Kvetu Tálie
významnej slovenskej herečke. V tomto roku túto
poctu získa v poradí už šestnásta slovenská herečka. 9. apríla sa tiež uskutoční slávnostné otvorenie
výstavy z tvorby výtvarníčky – ženy a začne sa súťažné zápolenie o titul laureáta festivalu a ďalších
ocenení.

KARNEVAL PRILÁKAL POLSTOVKU DETÍ
Zhruba polstovka detí dostala chuť aspoň
na chvíľu byť niekým či niečím iným. Dievčence
a chlapci zobrali rozum do hrsti, a predovšetkým
zapojili svoju fantáziu a s pomocou rodičov, starých
rodičov či súrodencov si zhotovili masky podľa svojich predstáv.
Najlepšie z nich, pri ktorých ich tvorcovia najviac uplatnili svoju kreativitu a predstavivosť, získali zaujímavé ceny. Tešili sa z nich deti, z ktorých
4. januára dočasne boli: hasičské auto, mobil, snehuliak, kukurica, korytnačka, Mexičanka, piráti,
noc, Pipi dlhá pančucha a motýľ.
Ale nikto neobišiel naprázdno. Každého účastníka Karnevalu na ľade (s povinnou výbavou korčúľ) organizátori podujatia, ktorými boli Mesto,
CVČ a TSM v Novom Meste nad Váhom, obdarili
veľkou čokoládou.
-jh-

VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH
V evanjelickom kostole bolo pokrstených 16 detí,
z toho 10 dievčat. Konﬁrmovaných bolo 13 detí,
z toho sedem dievčat. Svoju lásku v kostole spečatilo 8 snúbeneckých párov, z toho v jednom prípade
išlo o požehnanie už existujúceho manželstva. Celkovo bolo podľa obradov EC a.v. pochovaných 32
zosnulých, z toho 23 žien. Z celkového počtu pohrebov bolo 26 v Novom Meste nad Váhom.
V rímskokatolíckom kostole sviatosť krstu prijalo 114 detí, z toho 52 dievčat a jedna dospelá žena.
Na prvom svätom prijímaní bolo 98 detí, z toho 47
dievčat. Sviatosť birmovania bola vyslúžená raz pri
krste dospelej ženy a raz v nebezpečenstve života.
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Áno spoločnému životu pred Bohom vyslovilo 20
snúbeneckých párov. Podľa obradov RKC sa konalo
108 pohrebov, z toho bolo pochovaných 49 žien.

UPOZORNENIE

Mesto Nové Mesto nad Váhom upozorňuje
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré vlani prevádzkovali
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, aby si v termíne do 15. februára splnili zákonnú oznamovaciu povinnosť o prevádzkovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia za rok 2016 (tlačivá
- na MsÚ, II. posch., č. dv.325).

ZA GENERÁLOM GABLECHOM
Vo veku 101 rokov 16. decembra 2016 zomrel gen. Imrich Gablech, jeden z posledných čsl. pilotov, ktorí
počas II. sv. vojny slúžili v britskom kráľovskom letectve RAF.
Rodák z Hrachovišťa (*4.
novembra 1915) začal v r. 1937
navštevovať
leteckú
školu
v Prostějove. Po vyhlásení Slovenského štátu odletel 7. júna
1939 s vyzbrojeným lietadlom
do Poľska. Po tom, čo sa do útoku na Poľsko zapojil aj Sovietsky zväz, sa Gablech dostal do
zajatia a bol odsúdený na päť
rokov nútených prác za špionáž.
Keď nacistické Nemecko napadlo Sovietsky zväz, Gablecha
z pracovného tábora prepustili.
Spoločne s Poliakmi sa dostal
do Veľkej Británie. Tam pôsobil
v britskom letectve RAF. Pre
zdravotné ťažkosti v dôsledku

krutých podmienok v lágroch
musel s lietaním skončiť. Pracoval v letovej kontrole na letisku
Coltishall. kde zotrval až do kapitulácie Nemecka. V r. 1945 sa
vrátil do vlasti a slúžil u leteckej
kontroly v Prahe a Havlíčkovom

Brode. Vo februári 1948 ho prepustili z armády, zastával robotnícke povolania, po r. 1989 ho
rehabilitovali.
Autor autobiograﬁckej knihy
Spomienky vojnového pilota, ktorá
na Slovensku vyšla v roku 2005,
získal viacero českých i zahraničných vyznamenaní a medailí.
Z roku 2013 Významnú osobnosť
Podjavoriny 11. novembra 2016
pri príležitosti 100. narodenín
povýšili do hodnosti brigádneho
generála.
Posledné roky života strávil
gen. I. Gablech v Havlíčkovom
Brode.
Česť jeho pamiatke!

ČISTÉ SLOVO S VEĽKÝM SRDCOM
Nadácia Čisté slovo ukázala, že má čisté, a hlavne veľké srdce. Detskému domovu (DeD) v Novom Meste
nad Váhom venovala čiastku 5 000 €.
Nadácia vznikla v lete 2003
s pôvodným cieľom podporovať
novinárov - seniorov, študentov žurnalistiky či vydavateľov
kníh. V ostatnom čase rozšírila
oblasť svojho záujmu a rozhodla
sa pomôcť deťom z Klčového
107/32. Symbolické odovzdanie
ﬁnančnej čiastky sprostredkovalo Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave. Jeho
zástupkyňa M. Michaelová spolu so zakladateľom a správcom
nadácie Ing. K. Bustinom a K.
Grossmanovou, prvou podpredsedníčkou Slovenského syndikátu novinárov, zavítali pred Vianocami do nášho mesta.
Z vianočného darčeka mal
samozrejme najväčšiu radosť riaditeľ Detského domova v Novom
Meste nad Váhom Ing. Milan Taran. Prezradil nám, ako plánujú
v detskom domove so získanými

prostriedkami naložiť.
-Peniaze chceme využiť
v prospech našich detí, chystáme
sa pre ne zriadiť relaxačné miestnosti, kde by odborník dokázal
pracovať s deťmi na vyššej úrovni
ako doteraz. Taktiež by sa z nich
malo ujsť aj na zveľadenie detského domova a jeho okolia. -

Päťtisíc eur je vskutku pekný
darček pre DeD v Novom Meste
nad Váhom, ktorý je od r. 1973,
vôbec ako prvý na Slovensku,
domovom rodinného typu. Mimochodom, novomestský DeD
si 12. februára pripomenie 67
rokov svojej existencie.
Foto: TV Pohoda
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ZÁKON ČASU
Ten pocit pri návšteve v Zariadení pre seniorov
v Novom Meste nad Váhom, keď prejdete parkom
a potom cez sklené dvere popri vrátnici na chodbu
s kreslami a stolíkmi, kde posedávajú obyvatelia tohto domu… Zdravím sa so všetkými ako so svojimi starými známymi; som v priestore, do ktorého sa bývať
neponáhľa asi nikto a nikto z jeho terajších obyvateľov
si predtým ani len nevedel predstaviť, že tu raz bude
žiť.
Aj ja som rád zabúdal na všemocný Zákon Času,
ktorý nás všetkých a bez rozdielu posúva k hranici,
ktorú by sme najradšej nikdy nevideli. Neuvedomujeme si, že spravodlivosť tohto sveta je práve v tom,
že tento Zákon platí pre nás rovnako ako pre všetky
bytosti na tejto planéte bez rozdielu. Byť starým znamená v niektorých kultúrach vrchol ľudskej skúsenosti. Staroba je v týchto kultúrach cenená. A tak to bolo
aj v tejto krajine, veď nenadarmo nás učili „ctiť otca
i matku svoju“.

Staroba sa aj v našej národnej tradícii spájala
s nadobudnutými skúsenosťami a múdrosťou.
Doba, ktorú prežívame, však prináša zvláštny
a umelý kult „večnej“ mladosti – médiá, reklama,
prijímacie pohovory v práci, všetko okolo nás velebí
mladosť. A tak žijeme v klame o tom, že nás sa Zákon Času netýka. Správame sa, akoby sme tu mali byť
večne.
Ale nebudeme.
Stlačím gombík výťahu a po chvíli sa ponáram
do celkom iného sveta ako tam vonku. Pocit, ktorý tu
mám, vychádza z čohosi skutočného; akoby ten svet
ilúzií a falošných predstáv o nás samých ostával za
pohyblivými dverami. Akoby tento viac-menej uzavretý svet seniorov, odkázaných na pomoc blížnych,
bolo skutočnejšie miesto ako všetko ostatné vonku,
ten zhon za nezmyselnosťami bláznivého sveta. Po
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niekoľkých návštevách tejto budovy si začínam uvedomovať, že sa tu cítim pokojnejšie a akosi plnšie ako
„tam vonku“.
Rozprávam sa so seniormi i s personálom a pomaly sa mi zdá, že som členom „rodiny“.
Skláňam sa pred naozaj neľahkou (a nielen fyzicky) prácou zamestnancov, obdivujem ich humor
a úsmevy, ktoré tu, napriek všetkej vážnosti ich práce,
prevažujú. Vidím a vnímam, že to nie sú hrané úsmevy a hraná láskavosť.
Zúčastnil som sa spoločných osláv výročí a sviatkov v tomto zariadení a prežíval som v okruhu seniorov jedny z mojich najsilnejších zážitkov. Verte
mi, program, ktorý tvoria zamestnanci spolu s pani
riaditeľkou Kubrickou a mnohými dobrovoľníkmi,
nie je iba formálnou záležitosťou. Cítiť úctu, pokoru
a priam rodinnú spolupatričnosť…
Je jasné, že každý by bol najradšej u seba
a „doma“ - sú však okolnosti života, ktoré nás nútia
žiť s pomocou druhých, s pomocou odborného personálu, s pomocou mesta či spoločnosti. A preto je dobré, že existuje takéto miesto. Viem si predstaviť, aké
náročné ho bolo vybudovať a aké náročné je udržať ho
v prevádzke. A preto je dobré, že sa našli ľudia, ktorí
tento projekt zrealizovali a ktorí mu vdychujú život.
Dnes už viem, že nemilosrdný Zákon Času neurobí výnimku nikomu z nás - na druhej strane však pod
strhnutými maskami a malichernými hrami vonkajšieho sveta odhaľuje našu podstatu, ktorou je Láska
s veľkým začiatočným písmenom. A ja ju tu cítim.
Fotografujem – usilujem sa zachytiť priam hmatateľné emócie. A som vďačný za túto školu života.
Len ťažko vyberám záber, ktorý by vystihol moje pocity z tohto miesta – priestor mi však umožňuje vybrať
iba dve z mnohých, a tak ich tu uverejňujem.
Mgr. Karol Hlávka

SPOLOČNOSŤ V KRÍZE (II.)
Plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje, aj napriek tomu, že bolo poskytnuté v predminulom čísle
charakterizovanými osobami, nie je plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za
účelom jej prekonania podľa reštrukturalizačného plánu, poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní (to však neplatí, ak sú poskytnuté opakovane), odklad splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov (to
neplatí, ak je odklad poskytnutý spoločnosti opakovane) a bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo
inej majetkovej hodnoty spoločnosti.
Ak osoba, ktorá spoločnosti poskytla plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, počas krízy zabezpečí
záväzok spoločnosti voči veriteľovi ručením, zálohom alebo inou zábezpekou, môže sa veriteľ uspokojiť z takejto zábezpeky bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči spoločnosti. Na odlišné
zmluvné dojednanie sa neprihliada. Ak zaviazaný zo zábezpeky (ručiteľ) splní záväzok za spoločnosť,
nemôže mu byť z tohto dôvodu poskytnutá náhrada, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku
toho do krízy dostala. V konkurze alebo v reštrukturalizácii možno nárok na náhradu plnenia uplatniť
ako pohľadávku.
Ak veriteľ požaduje od spoločnosti počas jej krízy poskytnutie plnenia, ktoré bolo takto zabezpečené, môže spoločnosť počas krízy požadovať od zaviazaného zo zábezpeky, aby plnil veriteľovi do
výšky hodnoty zábezpeky. Ak spoločnosť plnila veriteľovi zabezpečený záväzok, musí požadovať za
toto plnenie od zaviazaného zo zábezpeky bez zbytočného odkladu náhradu v hodnote zábezpeky ku
dňu plnenia.
Zaviazaný zo zábezpeky sa zbaví povinnosti poskytnúť náhradu v hodnote zábezpeky aj tak, že
majetok, ktorý veriteľovi slúžil ako zábezpeka, prevedie bezodplatne na spoločnosť. Veriteľ, ktorý
poskytol spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá a v čase vzniku
záväzku spoločnosti o jej kríze vedel, alebo z poslednej zverejnenej účtovnej závierky mohol vedieť,
počas krízy spoločnosti alebo do vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie môže svoj
zabezpečený nárok na majetku spoločnosti uspokojiť iba v rozsahu, ktorý pripadá na rozdiel medzi
výškou pohľadávky a hodnotou zábezpeky.
Novela Obchodného zákonníka taktiež ustanovuje zákaz vrátenia vkladu ako prostriedok ochrany veriteľov spoločnosti v kríze. Okrem zákazu vrátenia vkladu pre jednotlivé obchodné spoločnosti,
ustanovenom ešte pred prijatím tejto novely, sa za vrátenie vkladu po novom považuje aj plnenie bez
primeraného protiplnenia, poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného so
spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. To platí rovnako
pre plnenie spoločnosti poskytnuté z dôvodu ručenia, pristúpenia k záväzku, záložného práva či inej
zábezpeky poskytnutej spoločnosťou na zabezpečenie záväzkov spoločníka alebo v jeho prospech. Pri
posudzovaní primeranosti protiplnenia je potrebné zohľadniť najmä schopnosť druhej strany ho poskytnúť, obvyklú cenu na trhu, ako aj cenu, za ktorú spoločnosť obvykle poskytuje obdobné plnenia
v bežnom obchodnom styku s inými osobami. Ak takých informácií niet, je potrebné zohľadniť jeho
najpravdepodobnejšiu cenu ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné dosiahnuť
na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, pri konaní s primeranou opatrnosťou,
zohľadnení všetkých dostupných informácií a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Deﬁnícia spoločníka určená jednotlivými ustanoveniami o obchodných spoločnostiach sa taktiež
rozširuje a za spoločníka sa na účely zákazu vrátenia vkladu v spoločnosti, ktorá je v kríze, považuje
aj bývalý spoločník, ak k vráteniu vkladu došlo v lehote dvoch rokov, odkedy prestal byť spoločníkom
spoločnosti, a taktiež sa za spoločníka považuje osoba, ktorá sa stala spoločníkom spoločnosti v lehote dvoch rokov od plnenia poskytnutého v rozpore so zákazom vrátenia vkladu. Plnenie sa považuje
za poskytnuté v prospech spoločníka, ak bolo poskytnuté tomu, kto má priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločníka alebo hlasovacích právach v spoločníkovi,
alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločníka, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu alebo blízkej osobe spoločníka, a taktiež osobe konajúcej na účet spoločníka.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
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PROGRAMY MsKS

február 2017
VÝSTAVA

VEČERNÝ KONCERT

SÚZVUK: MAĽBY IGIHO BREZA
A ARTEFAKTY JANKA LEHOTSKÉHO

21. februára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční druhý koncert jarného abonentného cyklu KPH.
Účinkujú: Karin Lukáčová – soprán, Peter
Šubert – barytón, Zuzana Fabiánová – klavír
a Ulrich Ulmann – umelecké slovo.
Na koncerte odznejú piesne a árie z operiet,
muzikálov G. Dusíka, G. Gershwina, K. Svobodu a ďalších.

17. februára o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční výstava s názvom SÚZVUK
s maľbami výtvarníka Igiho Breza a artefaktami
Janka Lehotského. Kurátorom výstavy je výtvarný teoretik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
Na vernisáži svoje knihy Kreativita 1 – tvorivosť a vedomie (Motivačná kniha pre každého)
a Kreativita 2 – Cyklus tvorenia (odkrýva skryté
prejavy vedomia, ktoré vnímame ako kreativitu ľudského ducha) predstaví Ing. arch. Pavol
Mrázek.
Výstava potrvá do 24. marca.

DIVADLO: MENO
20. februára o 18,00 h sa v sále MsKS uskutoční divadelné predstavenie autorov M. Delaporte a A. de La Patelliére s názvom: MENO.
Ide o klasickú konverzačnú komédiu so svižnými
dialógmi a prekvapujúcimi pointami.
Dva manželské páry, jedna súrodenecká
dvojica a dlhoročné priateľstvá na život a na
smrť. Aj v týchto konšteláciách sa nájdu nevyjasnené záležitosti, ktoré vyplávajú na povrch
v priebehu jediného večera. Herci a herečky
v réžii Jakuba Nvotu hrajú na javisku skutočné
konﬂikty, v ktorých jedno detinské ego naráža
na druhé a v ktorých sa vyťahuje dávna špina.
Všetko vážne sa však u divákov mení na oslobodzujúci smiech.
Účinkujú: Ady Hajdu, Lucia Hurajová,
Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard
Stanke. Réžia Jakub Nvota.
Vstupenky po 14 € si môžete kúpiť online
na www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č.
tel.032/285 69 21.

DIVADIELKO GALÉRIA
26. februára o 14,30 a 16,00 h Divadielko
galéria vo svojich priestoroch uvedie reprízu
bábkovej rozprávky Zlatá priadka.

KLUBY VO FEBRUÁRI
Pondelok Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
14. 2. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 8. 2. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub
*ZÁJAZD NA OPERU. Mestské kultúrne stredisko, Klub priateľov hudby 23. februára usporadúva
zájazd na operu G. Pucciniho: BOHÉMA v novej budove SND v Bratislave.

PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej
poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 16. februára o 17,00 h v MsKS.

Súzvuk Igiho Breza a Janka Lehotského
Od 17. februára si vo výstavnej sieni MsKS - Galérii P. Matejku budete môcť pozrieť výstavu dvoch
osobností umeleckého sveta – výtvarníka Igiho
Breza a hudobníka, speváka a skladateľa Janka Lehotského.

J. Lehotský - Belmondo

Výtvarník I. Brezo mal k maľovaniu blízko už
od detstva. Úspešne sa zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží. Výsledkom bolo, že od r. 2008
začal maľovať a vystavovať profesionálne. Nosnou
inšpiráciou jeho malieb je príroda. Podoby a premeny živlov – zeme, vody, ohňa
Igi Brezo - Kráľovné
a vzduchu, ale aj nálady a atmosféra krajiny, jej celistvosť
a detaily… Viditeľný povrch
i vnútorné sily a energia.
Východiskom jeho krajinárskej maľby boli romantizmus a realizmus. Od r. 2009
inklinuje k americkému abstraktnému expresionizmu.
Jeho obrazy predstavujú explozívne maliarske erupcie.
Maľuje aj ﬁgurálne kompozície: biblické motívy utrpenia
Krista, ľudské tváre, rozprávkové motívy, hudobné
inšpirácie a kvetinové zátišia. Medzi jeho obrazmi nájdeme aj pohľady do vesmíru.
Sú to obrazy videnia, reality
i fantázie, ale aj maliarskej a ľudskej meditácie. Igi
Brezo maľuje komorné i veľké formáty, používa
akryl a kombinované techniky.
Známy slovenský spevák a skladateľ J. Lehotský, tohoročný jubilant (16. 4. 1947), sa nám predstaví v inej ako hudobnej polohe – ako výtvarník.
Výtvarnej tvorbe sa venuje zhruba 10 rokov. S maľbou začal v r. 2006 – 2007. Obrazy maľuje technikou
akrylu podľa podkladu. No viac si ho získali kameň
a drevo. Tie dotvára farbou, rezom, aby tak vdýchol
do matérie ľudskú dušu, dal jej nový tvar i tvár.
Janko Lehotský maľuje, fotí a centrom jeho záujmu sa stali aj kameň a drevo. Na vernisáži bude
nielen hrať a spievať, ale predovšetkým ukáže svoje
výtvarné diela.

KURZY VO FEBRUÁRI
Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
MsKS
Streda 17,00 h
joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
MsKS
Štvrtok 16,15 a 18,00 h
joga
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LÁSKA JE PROSTÁ AKO DOBRÝ DEŇ
Januárová repríza poeticko – šansónového večera LÁSKA JE PROSTÁ AKO DOBRÝ DEŇ podľa
scenára a v réžii Daniely Arbetovej vdýchla komornému priestoru Divadielka galéria, - rovnako ako
počas novembrovej premiéry, - atmosféru lásky,
typickej francúzskej nonšalantnosti, šarmu a pôžitkárstva, esprit, charakteristický pre Francúzov,
milujúcich život.
Verklikár v podaní B. Kincelovej vovádzal diváka do jednotlivých období dávneho, staršieho
i súčasného Francúzska. Najkrajšie texty francúz-

skej poézie tých čias pretkané hudbou a spevom
L. Trautenbergera a V. Kepshovej recitovali: J. Bocian, M. Bohuš, K. Eriksson, P. Ferenčík, K. Godálová, H. Hasislová, J. Kazda a E. Sélešiová (technicky
na podujatí spolupracovali: T. Bačo a I. Radošinský).
Diváci odchádzali domov naplnení príjemným
umeleckým zážitkom a presvedčení, že sa im oplatilo opustiť teplo domáceho krbu a vymeniť ho za
krásu poézie ospevujúcej najkrajší ľudský cit hrejúci pri srdci.

HOTELOVÁ AKADÉMIA V MESTE
Od budúceho školského 2017/2018 pribudne
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom nový študijný odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA. Rozhodla o tom Krajská rada
pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) vlani na svojom
zasadaní. Ide o jednu z dvoch schválených zmien
v sieti škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK

(druhou je zaradenie študijného odboru masér pre
Strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici
od 1. 9. 2018). Krajská rada o.i. tiež aktualizovala
Stratégiu rozvoja stredného odborného školstva
v TSK na roky 2013 – 2020. Základným princípom
stratégie je zvýšenie kvality a atraktívnosti stredného školstva a prispôsobenie vzdelávania potrebám
trhu práce.
-TSK-
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KVAPKA LÁSKY
V jednom príbehu som čítal o chorom chlapcovi, ktorý sa narodil
v roku 1975 v USA telesne a mentálne postihnutý. Tento chlapec Raymond Dunn bol slepý a nemý a denne dostával niekoľko epileptických
záchvatov. Ako päťročný dostal alergiu takmer na všetky možné produkty. Mohol prijímať len jeden druh detskej výživy. Bola vyrábaná
zložitým a nákladným postupom, a preto ju ﬁrma Gerber prestala vyrábať. Rodičia všemožne skúšali nájsť rôzne náhrady. Ale chlapec nič
neprijímal. Preto sa rodičia rozhodli cestovať po celej krajine a skúpiť
všetky zásoby. Ale aj tie nakoniec došli. Preto sa rodičia obrátili na
manažment ﬁrmy s prosbou, aby znova obnovili výrobu. Po čase sa nemožné stalo skutočnosťou. Veľká spoločnosť obnovila nákladnú výrobu
produktu, špeciálnej výživy pre jediného chlapca, ktorý bol prakticky
na pokraji smrti. Tento chlapec síce o päť rokov skutočne zomrel vo
veku dvadsiatich rokov, ale v povedomí mnohých zostala silná skúsenosť ľudskosti a súcitu s ťažkou situáciou jednej rodiny.
Možno si povieme, že ide
o jednu lastovičku, ktorá ešte
nerobí leto v mori egoizmu a širokých lakťov. V evanjeliu podľa
Lukáša čítame jedno nádherné
podobenstvo O milosrdnom samaritánovi (Lk 10, 25-37).
Tento známy príbeh preukázania milosrdenstva biednemu človeku sa stal v dejinách
kresťanstva obrazom lásky. Aj
zoči-voči tomuto podobenstvu
by niekto mohol namietať, že je
to len jedna lastovička, ktorá neprináša leto. Predsa však môžeme povedať, že týmto podobenstvom Pán Ježiš radikálne mení
náboženskú klímu tej doby. Do
chladu dodržiavania zákona zaznieva slovo o teple Božej lásky.
Čo stálo na začiatku? Prečo
Pán Ježiš povedal toto podobenstvo? Prichádza za ním učiteľ
zákona s otázkou, čo má robiť,
aby bol dedičom večného života? Zvláštna otázka. Ako by sme
odpovedali my? Ako sa stať dedičom? Stačí sa správne narodiť.
A potom žiť tak, aby vás rodičia
nevydedili.
Akú odpoveď očakával učiteľ
zákona? Na jednom mieste Pán
Ježiš dostal inú otázku: Ktoré
prikázanie je najväčšie? Zákonníci očakávali svoju odpoveď:
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No predsa najväčšie prikázanie
je to, ktoré dodržiava aj sám Pán
Boh. Ktoré? No predsa sobotný
príkaz. Dokonca aj sám Pán Boh
odpočíva na siedmy deň po stvorení. Vtedy musí byť predsa aj
na nebeskom dvore odpočinok.
Zrejme takúto odpoveď očakávali zákonníci a farizeji od Pána
Ježiša. A preto ich jeho odpoveď
zaskočila. Keby ho tak mohli
obviniť, že prevracia rebríček
prikázaní. Ale to Kristus nerobí.
Necituje ani jedno z desiatich
prikázaní. On hovorí o inom. Pán
Ježiš hovorí o láske. Chce zmeniť
zimu zákona teplom Božej lásky.
Zákon totiž rozdeľuje ľudí na
tých, ktorí ho dodržiavajú a ktorí
nie. Zákon vylučuje človeka z Božej priazne, ak ho nedodržiava.
Láska je pre všetkých. Zákon je
založený na zásluhe. Na druhej
strane láska je dar. Židovské knihy Tóry by sa dali zhrnúť vetou:
„Buďte svätí, lebo ja, váš Pán, som
svätý“ (Lv 11, 44). A ako dospieť
k tejto svätosti? No predsa dodržiavaním zákona. A čo prináša
Ježiš Kristus? Podobnosť Bohu
ako Otcovi. K tomuto vyzýva Pán
Ježiš. Starý zákon je tak zmluva
medzi človekom a Bohom založená na poslušnosti zákonu.
Nový zákon je ale zmluva medzi

Bohom a človekom založená na
podobaní sa Bohu.
V dramatickom príbehu
biedneho človeka, ktorého dobili skoro na smrť, čítame, ako
okolo neho prejde kňaz i levita.
Nábožní ľudia, poznajúci zákon. Očakávame, že poskytnú
pomoc. No nedeje sa tak. No
zvrat v príbehu je vyjadrený poznámkou Pána Ježiša: „Bolo mu
ho ľúto“(Lk 10,33). Iba na troch
miestach v evanjeliách je použitý
tento výraz. Dvakrát je to vtedy,
keď Boh dáva život. Keď Pán Ježiš stretne vdovu, ktorá pochováva svojho jediného syna. Bolo
mu jej ľúto a syna jej vzkriesil.
Podobne keď otec vidí, ako sa
jeho syn vracia domov po tom, čo
premrhal dedičstvo. Bolo mu ho
ľúto a prijal ho. Dal mu možnosť
začať odznova. A to, že Pán Ježiš
používa tento výraz práve v tom
podobenstve, ukazuje, kto je tým
milosrdným Samaritánom. Je to
on sám. On, ktorý dáva život. On,
ktorý si všíma našu biedu. On,
ktorý neprejde bez povšimnutia.
On, ktorý ma volá: „Choď a rob
aj Ty podobne“ (porov. Lk 10,37).
Príležitosti okolo seba máme
mnoho. Len otvorme oči. Možno,
že to bude len malá kvapka lásky
v oceáne egoizmu tohto sveta.
Ale ta malá kvapka by v tom oceáne chýbala.
o. Igor Cingeľ,
gréckokatolícky farár v Trenčíne

* ODIŠLA DO HERECKÉHO NEBA. 18. januára vo veku
83 rokov zomrela významná slovenská herečka Zdena Gruberová, držiteľka Kvetu Tálie z r. 2008.

SZ Cantabile obhájil bronzové pásmo
Spevácky zbor (SZ) CANTABILE sa na sklonku vlaňajška
zúčastnil Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave. Prítomné
boli zbory zo SR, ČR, Litvy, Fínska, Nórska, Ruska, Slovinska
a z Južnej Afriky. Na našu radosť
sme obhájili bronzové pásmo. Od
strieborného pásma nás delili iba
tri body. Umiestnenie je o to cennejšie, že konkurencia bola veľmi
silná, pričom náš SZ mal spomedzi súťažných kolektívov najvyšší vekový priemer. Napriek
tomu sme dosiahli takéto skvelé
umiestnenie! Nezabudnuteľným
zážitkom pre nás zostane vystúpenie na Hlavnom námestí na
Vianočných trhoch. Bolo plné,
praskalo vo švíkoch, počas vystúpenia nás publikum odmeňovalo búrlivým potleskom.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým kolegom zo SZ za
zodpovedný prístup k nácvikom
a samotnému vystúpeniu. Zá-

roveň naša vďaka patrí vedeniu
mesta na čele s p. primátorom
mesta a MsKS na čele p. riaditeľkou za účinnú podporu počas
r. 2016 a možnosť zúčastniť sa
Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne v Bratislave.
Veríme, že toto nie je náš posledný úspech a v ďalších rokoch
budeme naďalej úspešne repre-

zentovať naše mesto. Ďakujeme
všetkým našim priaznivcom
a záujemcov o zborový spev pozývame medzi nás, aby sa aj oni
mohli podieľať na našich úspechoch.
SZ CANTABILE praje všetkým veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov v novom roku.
Pavol Pavlovič,
predseda OZ CANTABILE

ZÁŽITKY Z AFRIKY
-Pôsobenie na tejto škole, i keď krátke, patrilo medzi jedno z najkrajších období v mojom živote.- Takto začala rozprávanie doc. MUDr.
Andrea Kalavská, PhD., MHA, lekárka I. Internej kliniky SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre a Polikliniky cudzokrajných
chorôb v Bratislave, ktorá od apríla 2016 pôsobí aj ako štátna tajomníčka MZ SR.
Andrejka, ako sme ju familiárne volali, prijala naše pozvanie,
aby nám porozprávala o svojom
pôsobení lekárky v krajinách ako
Južný Sudán, Kambodža, Haiti či
Kirgizsko. V úvode nás zaujímalo, ako sa dostala k práci lekárky
a čo táto práca pre ňu znamená:
-Je neobyčajné, keď človek
už od detstva vie, čo bude robiť
ako dospelý. Už keď som mala
tri roky, som vedela, čím chcem
byť. Ako dieťaťu sa mi páčilo, keď

človeku s problémom a bolesťou
niekto vedel pomôcť. Zdalo sa mi
úžasné mať takúto danosť. A tento môj sen sa mi splnil. A prečo
Afrika? Môj strýko bol misionárom v západnej Afrike. Vždy,
keď prišiel, veľmi som sa tešila na
jeho historky o afrických deťoch.
Rozprával, ako tam žijú, akí sú
tam lekári a mne sa to zdalo dobrodružné. Povedala som si, že budem doktorkou v Afrike. Po škole
som vyrazila do južného Sudánu,

zmietajúceho sa vo vojne. Moja
prvá skúsenosť bola náročným
krstom ohňom. Nič nebolo vybudované, žiadne cesty, hotely,
obchody, mobily… Prišla som do
naozajstnej džungle a naozajstnej Afriky. Tamojší každodenný
život bol ťažký, nikdy som však
neľutovala, že som sa na to dala.
Mala som možnosť v reále si vyskúšať skutočný život v úbohých
podmienkach. Čo je ozajstný
hlad, som zistila až tam. Bývala
som v unimobunke v buši v období dažďov, kedy 90 % mojich
pacientov malo maláriu a riziko,
že ju dostanem i ja, bolo vysoké.S úžasom sme sledovali prezentáciu s fotograﬁami a hltali
každé jej slovo.
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-Už len keď som letela, býval
to spravidla adrenalínový zážitok. Cestovať v dávno vyradenom
lietadle, v batožinovom priestore
s kuframi, keď ani pohľad na pilotov vás veľmi neupokojí, to nie
je ktoviečo. A keď môžete letieť
iba v určitej letovej hladine, lebo
vás môžu zostreliť… Ukrajinskí
piloti boli oveľa „odvážnejší“ ako
tí americkí. Často sme pristávali
na blate a zastavil nás až banánovník. Veľakrát som sa naozaj
bála. Keď som vystúpila z lietadla, ešte som mala v ruke plastovú
fľašu od koly. V tom okamihu sa
na mňa vrhli nadšení domáci, že
mám „kontajner“ a či im ho nedám. Isteže, dala som, veď som
aj tak tú fľašu plánovala vyhodiť, len mi nebolo jasné, na čo ju
potrebujú. O pár dní som cenu
tohto „kontajneru“ pochopila.
Prázdna fľaša bola v Sudáne bohatstvo, v ktorom sa skladuje
pitná voda, rovnako ako igelitové
vrecko bolo super módnym doplnkom tunajších žien.
Začínala som ordinovať
v malom hlinenom domčeku so
slamenou strechou a malým oknom, kde bola tma a neskutočné
teplo. Odvšadiaľ na nás padali
rôzne malé potvorky a pavúky.
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Naša operačná sála bola zriadená v úplne obyčajnom stane. Až
keď som sa do Sudánu vrátila po
niekoľkých rokoch, operovalo sa
už v murovanej budove.Zaujímali nás zvyky a miestna kultúra v tejto časti sveta.
S prekvapením sme zistili, že
v Sudáne má napr. žena menšiu hodnotu ako krava a u muža
nemá žiaden rešpekt. Muži si
ženy kupujú od ich otcov za kravy - tie sú platidlom, pretože peniaze vlastne nemajú. Andrejka
s úsmevom na tvári spomína, ako
sa jej miestni muži pýtali, koľko
stojí žena u nás.
-Keď som im povedala, že
nič, hneď chceli vedieť, kde to je
a ako dlho im tam bude trvať cesta. Ku mne sa však muži správali
s rešpektom, pretože ma brali
ako bielu doktorku, ktorá im
chce pomôcť. Tradičné zvyky
v Sudáne a hlavne ľudská hlúposť nám však niekedy narobili
viac práce ako napr. nedostatok
liekov. Šamanizmus v týchto
krajinách má stále veľkú moc, no
liečba šamanov je naozaj veľmi
čudná. Chudému človeku, ktorému rýchlo bilo srdce, narezávali
kožu, aby srdce malo „priestor
na dýchanie“. Chlapcovi s malým
kožným defektom na hlave „vyčistili ranu“ kyselinou sírovou.

Samozrejme, rana zmizla, ale
s ňou aj pokožka z pol hlavy. Pre nás bolo fascinujúce, aj
keď Andrejka rozprávala o ľuďoch trpiacich Hansenovou chorobou. Lepra napáda periférne
nervy, čím dochádza k poškodeniu rôznych častí tela. A keďže
v minulosti bola prakticky neliečiteľná, obyvateľstvo sa chránilo
kontaktu s postihnutými tak,
že ich sústreďovali na jednom
mieste - v leprozáriu. Aj v Sudáne
uprostred kukuričného poľa bolo
vyklčované malé územie, kde žili
títo ľudia, odvrhnutí, a zároveň
odtrhnutí od ostatnej civilizácie.Čas ubiehal rýchlo a naša
prednáška sa chýlila ku koncu. Spoznali sme, aký je ťažký
a náročný život ľudí v Afrike. No
i napriek svojim ťažkostiam sú
títo ľudia vo svojej jednoduchosti
milí, usmievaví a vedia sa radovať z maličkostí.
Pomáhať ľuďom je humánne a pre človeka aj obohacujúce.
Preto Andrejka verí, že po čase
nahradí kancelársku prácu prácou v „teréne“ a bude tak môcť
napĺňať svoje najväčšie túžby.
Prácu lekára nemožno brať ako
zamestnanie, ale ako poslanie.
A to MUDr. A. Kalavskú posúva
stále vpred.
Mgr. Ingrid Fuhrmannová

GYMNAZISTI NAVŠTÍVILI EURÓPSKY PARLAMENT
Program Euroscola vytvorený Európskym parlamentom umožňuje mladým ľuďom navštíviť Štrasburg
a na malú chvíľu stať sa europoslancami. Túto príležitosť využilo aj 38 študentov Gymnázia M. R. Štefánika
v Novom Meste nad Váhom a predvianočný čas strávili na výlete v západnej Európe.
Na tento poznávací a oddychový zájazd sme sa vybrali 5. decembra v sprievode pedagogičiek
a pedagóga Mgr. Alexandry Malovcovej, PaedDr. Michaely Zenkovej a PaedDr. Daniela Bradáča.

žil nám históriu budovy.
Vyčerpaní, ale plní dojmov
z Frankfurtu, sme sa dostali do
hotela, kde sme sa ubytovali
a mohli si oddýchnuť.
Tak ďaleko sme však neces-

Výlet do Štrasburgu sme
spojili s návštevou ďalších miest
spätých s Európskou úniou, konkrétne Frankfurtu nad Mohanom a Luxemburgu.
Po náročných 900 kilometroch sme dorazili do piateho
najväčšieho mesta Nemecka.
Frankfurt nad Mohanom nás
očaril nielen svojím historickým
centrom, ale tiež modernou časťou s mrakodrapmi.
Najväčším zážitkom však
pre nás bola návšteva Európskej
centrálnej banky, ktorá vznikla
v roku 1998. Nevyhli sme sa prísnej bezpečnostnej kontrole, ktorá mala zabrániť nepredvídaným
udalostiam na pôde banky. Hneď
po nej sme boli konečne pripravení vstúpiť aj do jadra európskeho
bankového systému. Absolvovali
sme prednášku v anglickom jazyku o úlohách a práci Európskej
centrálnej banky a sprievodca,
ktorého nám pridelili, nás previedol priestormi banky a priblí-

tovali len preto, aby sme oddychovali, a tak nás čakal skorý budíček. Pokračovali sme do mesta
Trevír, ktoré v roku šestnásť pred
Kristom založili Rimania a je bohaté hlavne na rímske pamiatky.
Tie sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Zaujímavá prehliadka mesta
však nebola ani zďaleka záverom
našej cesty. Po nej sme sa vybrali
priamo do Luxemburgu, hlavného a najväčšieho mesta Luxemburska. Prezreli sme si jeho
pamätihodnosti a vianočné trhy,
ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria.
Na konci tohto dňa sme sa
konečne dostali do cieľa našej
cesty a naše nohy pocítili „štrasburgskú pôdu“. Čakala nás návšteva Európskeho parlamentu
a možnosť vyskúšať si prácu
europoslancov. Nadviazali sme
tu kontakty a priateľstvá so študentmi z ďalších 23 krajín Európskej únie, ktorí tiež v tento deň

navštívili Európsky parlament.
Práve takéto stretnutia slúžia na
to, aby sme si vymenili názory
na prácu európskeho rozmeru
a tiež o záležitostiach, ktoré sú
pre mladých ľudí zaujímavé,
ako napríklad nezamestnanosť,
ľudské práva, rasizmus, školský
systém a podobne. Zároveň to
bola pre nás príležitosť využiť
naše jazykové znalosti. O tom,
že sme ich využili naozaj dobre,
svedčí i fakt, že naša študentka
z 3. B triedy Kristína Gerová so
svojím 3-členným medzinárodným tímom v hre EUROGAME
zvíťazila a porazila ďalších 420
zahraničných študentov.
Skúsenosť ako táto je pre nás
veľmi obohacujúca, pretože nie
každý mladý človek v našom veku
sa môže dostať na miesta, ako je
napríklad spomínaná Európska
centrálna banka alebo europarlament. Z týchto miest sme si odniesli veľa zážitkov a nových poznatkov o fungovaní európskeho
systému, ale taktiež sme si užili
aj voľný čas a vianočnú atmosféru, ktorou žili nami navštívené
mestá.
Michal Bartek, sexta
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SRDEČNÉ BL AHOŽEL ANIE

25. februára sa dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov
naša mamička, babička a prababička
Emília HRVOLOVÁ.
Do ďalších rokov života jej želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
v kruhu svojich najbližších.
S láskou dcéra Mária, vnučka Jana s manželom Ľubomírom
a pravnuci Jakubko a Filipko

BLAHOŽELÁME
97 rokov
Mária Stuchlíková
93 rokov
Františka Krištofová
Anna Hamarová
Matilda Poláčková
92 rokov
Aurel Cok
Ondrej Staňa
90 rokov
Emília Hrvolová
František Šteiner
85 rokov
Ing. Jozef Číž
Mária Lacková
Emília Kučerová
Katarína Bunčáková

Vo februári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
Irena Čelková
Ján Lehocký
Anna Kubánová
Julianna Ričková
Matilda Pavlíková
80 rokov
Rudolf Benko
Mária Čapková
Jozef Kuchta
Anna Vallášová
Oľga Golubcová
Jozefa Martáková
Marian Mora
Erika Budayová
Miroslav Miklánek
Jozef Gúčik

75 rokov
Ján Haruštiak
Mgr. Daniela Jankovičová
Anna Zbudilová
Ján Vráblik
Karol Kalina
Jaromíra Kozáčková
Štefánia Roháčková
Július Janotka
Ján Kubiš
Vít Lazarčík
Peter Malík
Ján Melicher
Michal Milata
Pavol Lazár
Jaroslav Pastorek
Veronika Pavlovičová
Jana Martišková
Mária Mlčúchová
Ján Pongrác
Alfréd Považský
MUDr. Štefan Porubský
FrantiškaHašáková
Ing. Ľubomír Slimák
Ľudmila Slobodová
Terézia Ondrášková
Liduška Wernerová
Milan Šišovský
Jozef
Štefánek
70 rokov
J
Jarmila Bystrická
Marta Forgácsová

KRSTY V DECEMBRI
Štefan Rehák
Klára Jarošová
hofská
Lucie Kundschofská
vá
Bianka Balážová
Adam Kasala

Monika Matejovičová
M
M
Marco Raspolini
Agá
Agáta Trenčanská

ÚMRTIA V DECEMBRI

Dalibor Bárta
Ján Dedík
Milena Dlugopolská
Anna Horňáková
Ing. Vlasta Juričová

(1946)
(1929)
(1947)
(1922)
(1933)

Eva Kačicová
Emília Klinčúchová
Jozef Kolečanský
Mária Korienková
František Kovenc
Kristián Krištof

SOBÁŠE V DECEMBRI
Andrej Čavojský a JUDr.Barbora Fraňová
Ivan Solovic a Daniela Betáková

(1948)
(1935)
(1950)
(1940)
(1949)
(2000)

Božena Kukučová
Ing. Rudolf Mičke
Rudolf Mikuška
Jozef Prachniar
Sandra Šimová
Ján Tulis

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym,
ktorí sa prišli 2. decembra rozlúčiť s naším drahým
Pavlom MALÍČKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
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(1936)
(1923)
(1940)
(1955)
(1994)
(1953)

21. decembra sme sa naposledy rozlúčili s naším drahým
Jozefom PRACHNIAROM.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa mu snažili uľahčiť
posledné dni života, predovšetkým ďakujeme
MUDr. Tichej za jej ochotu a obetavosť.
Smútiaca rodina
Neplačte a nesmúťte, neodišiel som, ja som Vás iba predbehol.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, kolegom, kamarátom i susedom,
ktorí sa prišli 5. januára rozlúčiť s naším drahým
Vladimírom DUŠOM ml.,
ktorý nás náhle a bez rozlúčky navždy opustil vo veku 48 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
19. januára uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef PRACHNIAR.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Helena s rodinou
V našich srdciach stále žije…
4. februára uplynie 35 rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Vladimír ŠTUKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry Anna a Elena s rodinami
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nedovolia.
4. februára si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho milovaného manžela,
otca, dedka a brata
Jozefa ADAMČÍKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Viera, synovia Ľubomír, Miloš a Peter s rodinami a sestra s rodinou
14. februára to budú presne tri roky, čo nás zasiahol veľký žiaľ,
keď nás vo veku 74 rokov navždy opustil a do nebíčka odišiel
náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Ján JURÁK.
S láskou v srdci na neho stále spomínajú
manželka Monika, dcéry Renáta a Marcela s rodinou, vnučky Lucia, Bibiana,
Lenka a Monika s rodinami. Za všetkých starkému do nebíčka posielajú
sladký bozk pravnúčatá Patrik, Vikinka, Saška, Rebeka, Timejka, Simonka a Petrík.
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25. februára uplynie 20 rokov od úmrtia nášho drahého
Michala KAŠAJA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou manželka Valéria, syn Igor, dcéry Jarmila a Alena s rodinami

SPOMIENKY NA VLASTENCA
Štefan Miklánek sa narodil pred 95 rokmi 21. 2. 1922 v Dolnom Srní v roľníckej rodine ako predposledné
z piatich detí otcovi Jurajovi Miklánkovi (1881 – 1954) a matke Anne, rod. Hargašovej (1891 – 1960). Manželka Anna, rod. Liptáková (1924 – 2014), povila manželovi syna Štefana (1952) a dcéru Annu (1958), vyd.
Zubríkovú, oboch budúcich inžinierov. Rodinu obšťastňujú vnúčatá Richard, Barbara a Kristína a pravnučka Ellie Teresa.
Ľudovú školu navštevoval v rodisku, kde ako učiteľka pôsobila budúca spisovateľka a prekladateľka M.
Rázusová – Martáková, sestra evanjelického farára, spisovateľa M. Rázusa zo susedného Mor. Lieskového,
kam dochádzal na bohoslužby. Meštiansku školu navštevoval v blízkom
Novom Meste. Zakrátko na to pracoval ako volontér (neplatený zamestnanec) na Okresnom úrade v Novom
Meste n. V. Možno i táto nedobrá
ekonomická situácia vedno s dusnou
politickou klímou tých rokov primäla
mladíka koncom r. 1938 k rozhodnutiu opustiť vlasť. Od tohto zámeru ho neodradila ani
zrada kamaráta, ani zauzlenia z nelegálneho prechodu hraníc do Maďarska a Rumunska.
Štefan išiel pevne za svojím cieľom! Loďou
z Konstance, cez Blízky východ a Stredozemné
more doplával do Marseilles, keď sa medzitým prihlásil k formujúcim sa čsl. jednotkám. Absolvoval
tu vojenský výcvik a na francúzsko – nemecký front
odchádzal ako 18 - ročný mladík bez skúseností
z bojovej reality!
Po kapitulácii Francúzska sa v prístave Sete
nalodil, aby s mnohými vlastencami 7. júna 1940
zakotvil v Liverpoole vo Veľkej Británii. V Cholmondeley podstúpil ďalší výcvik pre novotvoriacu
sa čsl. vojenskú jednotku. Dialo sa tak v podmienkach intenzívneho bombardovania ostrovov nemeckou Luftwaffe! Štefana napokon vyradili ako
rádiotelegraﬁstu a stal sa zástupcom veliteľa tanku
typu Sherman M-4. V tomto obrnencovi, v 21. armádnej skupine gen. Montgomeryho, sa zúčastnil
i vyloďovania v deň D, 6. 6. 1944 na plážach Normandie na francúzskom pobreží. So slzami v očiach
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si spomínal na kamarátov, ktorí tu
padli i na svoju niekoľkohodinovú
drámu v znehybnenom tanku pri jeho
prechode z vody na pevninu, ktorá na
šťastie pre ich osádku dopadla dobre,
prežili! Štefan tak svojou osobnou
účasťou prispel na konečné otvorenie
západného frontu v Európe! Prichádzali však ďalšie boje o francúzske
Falaise, Dunkerque či vytláčanie
Nemcov z Belgicka postupne ďalej na
východ. V bojoch utŕžil viacero zranení, viackrát prežil životunebezpečné situácie. Druhú svetovú zakončil
v západných Čechách v radoch americkej armády v hodnosti seržanta.
Po demobilizácii v r. 1945 sa zamestnal na letisku Praha – Ruzině, potom na letiskách Karlovy
Vary, Ostrava a Bratislava. V neprajnej dobe pracoval vo Vagónke Poprad, následne po dobrej náhode
na tamojšom letisku. Trvalo sa tu usadil a uzavrel
manželstvo s Annou, rod. Liptákovou z Košíc, jednou z prvých pilotiek v Československu. V Poprade
sa im narodili i obe deti. Manželia Miklánkovci sa
nedali zlomiť ani krutosťou vtedajšieho režimu, keď
obaja prišli o zamestnanie. Po oteplení politickej
klímy sa Š. Miklánek vrátil znova na letisko. Trvalá túžba po vzdelaní ho priviedla študovať na SPŠ
elektrotechnickej. Tiež sa zdokonaľoval v angličtine
na jazykovej škole, ktorú ukončil štátnou skúškou.
Oba tieto kroky mu ako pracovníkovi Riadenia letovej prevádzky na letisku Poprad pomohli kvaliﬁkovanejšie vykonávať svoju náročnú a zodpovednú
prácu, v ktorej zlyhania sa platia ľudskými životmi.
Vo voľnom čase sa venoval záhradkárčeniu,
ako i výpomoci matke a sestrám pri poľnohospodárskych prácach v rodisku. Nezanedbával ani

milované Vysoké Tatry. Svoju poslednú túru urobil
ako 67- ročný spolu s manželkou na Veľké Hincovo
pleso! Záujem o zemepis podnietil jeho záľubu cestovať, väčšinou v dôchodkovom veku precestoval
celú desiatku európskych krajín.
Po novembri 1989 ocenili vlastencove niekdajšie bojové zásluhy. Veľmi si cenil Československú
medailu za chrabrosť. Pribudli i ďalšie vyznamenania, k najcennejším patria: Rytier Čestnej légie, ktorý mu udelil francúzsky prezident J. Chirac a Rytier
Národného radu za zásluhy udelený tiež ich prezidentom F. Mitterandom, oba pri príležitosti výročia
vylodenia a bojov vo Francúzsku. Prišli i pozvania
na osobnú návštevu britského, francúzskeho či
belgického veľvyslanectva. Preňho nezabudnuteľné boli stretnutia s členmi britskej kráľovskej rodiny, s Alžbetou, manželkou kráľa Juraja VI., keď
25. 9. 1941 navštívila vojenský klub v Londýne a 10
minút svojho vzácneho času venovala rozhovoru

s naším vlastencom. V r. 2009 v Bratislave pribudlo
i stretnutie s jej dcérou, Alžbetou II., súčasnou
kráľovnou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Slobodného Írska spolu s manželom Philipom,
vojvodom z Edinburgu a stretnutie s princom Charlesom, následníkom trónu. Vtedy v prezidentskom
paláci v Bratislave obdržal Medailu prezidenta SR.
Pri príležitosti osláv 70. výročia vylodenia
v Normandii bol prítomný ako jediný žijúci slovenský veterán tých bojov. Spolu s ďalšími 20 spolubojovníkmi sa zúčastnil i slávnostného obeda za
prítomnosti hláv 21 štátov v Benouville, ktorý podával prezident Francúzskej republiky F. Hollande.
V roku 2013 mu udelili titul Významná osobnosť
Podjavoriny.
Život Š. Miklánka, plný statočnosti, rozvážnosti, ale i životného optimizmu, sa naplnil vo veku 92
rokov. Zomrel v Poprade 28. novembra 2014.
Gustáv Rumánek

DEŇ ZDRAVÉHO ANJELA
„Dobrá výchova človeka je najlepšie zabezpečenie proti zlému správaniu iných ľudí.“
Lord Chesterﬁeld
Na SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad
Váhom sa 14. december 2016 niesol v duchu zdravého životného štýlu a charitatívnej pomoci. Deň
zdravého anjela priniesol študentom zaujímavé
prednášky o nových trendoch v oblasti zdravej výživy, ukážky cvičení, besedy o pomoci ľuďom v núdzi
a charitatívnu burzu. Sladkým a zdravým osviežením bola súťaž Tvoríme z jablka.
Adventné obdobie tradične prinieslo so sebou
rôzne charitatívne akcie. Je veľa ľudí, ktorí pomoc
potrebujú a je veľmi dôležité viesť mládež k empatii
a úcte k ľuďom a životu. Na našej škole sme sa však
rozhodli začať možno z opačného konca. Človek
môže pomáhať iným, ale môže to byť aj on sám, kto
nešťastím osudu alebo vlastným pričinením pomoc
potrebuje. Ciest ku šťastiu je veľa, tou overenou
a osvedčenou cestou je byť zdravý, fyzicky aj psychicky. Netreba žiadne drastické diéty, ani náročné
kondičné tréningy. Možno stačí malá zmena v životnom štýle a pozitívny pohľad na život.
O tom, ako sa k takémuto cieľu aspoň malými
krôčikmi priblížiť, nám porozprávali a predviedli
viacerí odborníci z praxe aj z radov učiteľov našej
školy. Zamestnanci a majiteľka funkčného ﬁtnesscentra Mgr. J. Kubíčková naviedla žiakov na
cestu zdravého životného štýlu. Za pomoci školených inštruktorov mali žiaci možnosť vyskúšať si
nové trendy v cvičení. Dilemu jesť, či nejesť cukor
žiakom pomohla vyriešiť Mgr. N. Muthová. Návšte-

vou nás poctili aj Ing. M. Dzurech, riaditeľ Trnavskej
arcidiecéznej charity, PhDr. A. Kubicová a Mgr. M.
Gulová z Dubnice nad Váhom. Žiakom vysvetlili
zmysel a naliehavosť pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli
v zložitej životnej situácii. Výťažok z charitatívnej
burzy sme venovali Farskej charite v Novom Meste
nad Váhom.
Ak sa mladí ľudia naučia zodpovednosti a úcte
k sebe, svojmu telu a svojmu životu, budú v budúcnosti možno zodpovednejší aj k svojim blízkym,
známym aj neznámym. Otvoria srdcia a duše a pomoc iným sa stane ich prirodzenou potrebou.
Mgr. Zuzana Bezáková
a Ing. Dana Hradileková,
organizátorky podujatia
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PODEBATOVALI SI A UTUŽILI PRIATEĽSTVO
Okresné centrum Slovenského zväzu
telesne postihnutých (OC SZTP) v Novom
Meste nad Váhom pozvalo do klubu v závere
vlaňajška na vianočné posedenie delegácie
zo ZO SZTP Nové Mesto nad Váhom, Starej
Turej a Hornej Stredy. Členovia sa navzájom
mali o čom porozprávať, pospomínať, utužiť
vzájomné priateľstvo základných organizácií
SZTP z Novomestského okresu.
K prítomným sa prihovorili a poďakovali
im za ich aktívnu činnosť predsedníčka OC
SZTP J. Kubánová, primátor mesta Ing. J.
Trstenský a viceprimátorka mesta PhDr. K.
Hejbalová.
Text a foto: Viliam Solovič

Anna ČERNOCHOVÁ (4. 7. 1947 –
4. 2. 2012) – spisovateľka, publicistka. Narodila sa
v Karlových Varoch. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 5. výročie úmrtia;
Ján HRUŠOVSKÝ (4. 2. 1892 – 7. 3. 1975) –
spisovateľ, novinár. Zomrel v Bratislave. Nové
Mesto nad Váhom: rodák - 125. výročie narodenia;
Henrich MANGOLD (október 1828 5. 2. 1912) – lekár-balneológ. Zomrel v Budapešti.
Nové Mesto nad Váhom: rodák - 105. výročie úmrtia;
Štefan VRANA (14. 2. 1768 – 5. 2. 1822) – katolícky kňaz, cirkevný hodnostár. Zomrel v Budapešti. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 195. výročie
úmrtia;

KEDY NA FUTBAL
Sobota 4. februára o 11,00 h
AFC - Brno
Streda 8. februára o 17,00 h
AFC - Púchov
Sobota 11. februára o 11,00 h
AFC - Dubnica
Sobota 25. februára o 10,30 h
AFC - Kromněříž

ŽIHADIELKO JE SPÄŤ!

Po roku je tu opäť Žihadielko! Ak chcete, aby
v našom meste pribudlo jedno z 10 detských ihrísk,
ktoré postaví spoločnosť Lidl, zapojte sa do súťaže,
hlasujte zaň! Naše mesto môžete podporiť svojím
denným hlasovaním na stránke zihadielko.lidl.sk.
do 28. februára.
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Peter MATEJKA (26. 6. 1913 – 10. 2. 1972) –
akademický maliar, pedagóg. Zomrel v Bratislave.
Nové Mesto nad Váhom: rodák, pôsobenie – 45.
výročie úmrtia;
Alexander POCKODY (21. 8. 1906 –
12. 2. 1972) – spisovateľ, pedagóg. Narodil sa
v Bábe. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 45. výročie úmrtia;
Šalamún BERGER (25. 2. 1852 – 11. 1. 1936) –
etnograf, múzejník. Zomrel v Záhrebe. Nové Mesto
nad Váhom: rodák - 165. výročie narodenia;
Ivan ÚRADNÍČEK (27. 2. 1937 – 14. 2. 1973) –
Narodil sa v Starej Turej. Zomrel v Bratislave. Nové
Mesto n. V.: štúdium – 80. výročie narodenia.

FUTBALISTA ROKA ’16 V AFC
MARTIN ŠEBEK

OSOBNOSTI FEBRUÁRA

Novomestský pohár F. Kalenčíkovej úspešný
Víkend 14.-15. januára bol
v znamení krasokorčuliarov. Na
zimnom štadióne sa konal 8. ročník Novomestského pohára Fedory
Kalenčíkovej. Po dva dni predvádzalo svoje umenie 162 korčuliarov z celého Slovenka a tri zahraničné pretekárky. Podujatie
organizoval Krasokorčuliarsky
klub (KK) Nové Mesto nad Váhom. Z jeho radov sa súťaže zúčastnilo 17 pretekárov.

žiačkach 11 sa jej to vyplatilo.
V tejto kategórii sme mali až tri
pretekárky. M. Mošková skončila štvrtá, A. Šimová bola druhá
a víťazstvo patrilo s náskokom
7,94 b. J. Ochránkovej (na foto).
Je to už jej štvrté víťazstvo v tejto
sezóne a patrí jej aj 1. miesto v súťaži Slovenského pohára s veľkým
náskokom. Ceny odovzdával aj
riaditeľ TSM Ing. A.Veselka, ktorý nám tiež neodopiera podporu

Už v sobotu ráno sa začala
prvá kategória Nádeje 9, kde sme
mali zastúpenie. E. Majerníková nesklamala, získala bronz.
Svoju premiéru v súťaži zažila aj
K. Valovičová, išla nebojácne
a nič nepokazila. V Nádejách
9 pretekala aj P. S. Zervanová,
skončila deviata, tiež nesklamala. Výbornú atmosféru pretekárom robili priatelia, spolužiaci,
známi a rodina. O potlesk nebola
núdza.
Náš nádejný ml. žiak N.
A. Kaluža si svoju jazdu užíval
ako profesionál. Za jazdu získal
najviac bodov, a tým aj pohár
s prvým miestom.
Poobede sme na zimnom
štadióne privítali viceprimátorku mesta Ing. V. Vienerovú, ktorá nás prišla za mesto podporiť
a odovzdať trofeje víťazom. V ml.

pri našich aktivitách.
Aj v nasledujúcej kategórii
ml. žiačky 12 sme mali zástupkyňu. L. Plačková predviedla
výborný výkon a skončila tretia. Tiež naši juniori zabojovali.
Čerstvý majster SR v senioroch
J. Kršňák zvíťazil aj na našom
pohári. Juniorka B. Dobiášová si
za krátky program a voľnú jazdu
vybojovala 2. priečku. I. Novacká
skončila šiesta. Vyhlasovanie výsledkov bolo pre náš KK obzvlášť
vzácne. Pozvanie prijala predsedníčka Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu F. Babušíková, ktorá zablahoželala víťazom
(foto z odovzdávania cien členovi
nášho KK J. Kršňákovi).
Prekvapivo úspešne skončila
kategória st. žiačok. S. Šimoníková po víťazstve na pretekoch na
VC Liptova bola aj teraz výborná,

skončila druhá. Divácky najobľúbenejšia kategória Hviezdičky
mala silné obsadenie z nášho KK.
V. Kalužová bola druhá, N. Studená a M. Valovič získali identické
ohodnotenie a skončili spolu na
slušnom 8. mieste.
Pri organizovaní podujatia sme sa stretli so záujmom aj
zo strany TSK. Touto cestou sa
chceme kraju, takisto i mestu
poďakovať za podporu nášho
preteku. Organizačne sa na Novomestskom pohári podieľali aj
TSM, ktoré nám vypomohli pri
prípravách s úpravou štadióna.
Popri riaditeľovi TSM vďaka
patrí najmä ľadárom. Netreba
zabudnúť ani na ostatných, ktorí
pretek organizovali: trénerka E.
Simančíková, S. Macková, rodičia
a starí rodičia. Záverečné poďakovanie patrí sponzorom, ktorí
nám prispeli ﬁnančne alebo vecne. Diváci, verím, že si užili veľa
pekného a že sme im spríjemnili
víkend. Deťom, ktorým sa zapáčili piruetky a skoky na ľade, pozývame do nášho klubu. Príďte
medzi nás, o rok môžete byť aj vy
v kat. začiatočník.
Alena Rojková, preds. KK
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Jubilejný Vianočný turnaj s charitatívnym rozmerom
Vyše štvrťstoročie (26 rokov) uplynulo od
chvíle, čo vedenie Mestskej ligy v malom futbale
(MLMF) Nové Mesto nad Váhom pre svojich členov
usporiadalo po prvýkrát futsalový turnaj, ktorý dostal názov Vianočný turnaj. Vtedy si nikto z organizátorov neuvedomoval, že tým naštartovali tradíciu
dnes už najstaršieho, pravidelne sa opakujúceho
futsalového turnaja na Slovensku. Je to tak! Už od
r. 1991 sa v Novom Meste nad Váhom pravidelne
v medzivianočnom čase rok čo rok uskutočňuje
tento futsalový sviatok, ktorý od r. 1996, na počesť
významnej osobnosti novomestského futbalu Ivana
Stana, nesie názov Memoriál Ivana Stana.
V dňoch 29. a 30. decembra sa opäť pod organizačnou taktovkou MLMF konal jubilejný XX.
ročník Memoriálu Ivana Stana. Oproti svojim ročníkovým predchodcom priniesol novomestskému
publiku opäť niečo naviac, niečo lepšie a kvalitnejšie. S prívlastkom „viac“ môžeme spojiť počet
tímov, ktoré sa prihlásili do turnaja. Ich konečný
počet sa ustálil na čísle 13, a tak organizátori boli
kvôli systému hry nútení posledný prihlásený tím
odmietnuť. I tak, po viac ako šiestich rokoch, sa turnaja zúčastnilo 12 herne kvalitných tímov celkovo
so 125 hráčmi. Losovanie pred turnajom ich rozdelilo do dvoch skupín: do skupiny A, ktorú tvorili
tímy: Varion (3. miesto z r. 2015), FC Načo Názov,
Enjoy, Etna, New Era, Young Boys a skupinu B, kde
boli: Royal Team (víťaz VT 2015), DAC HWB, Cvernovka, AKM, PŠK a Palermo. Prihlásené tímy mali
ďalšie spoločné naj, a to doposiaľ najväčší počet
novo prihlásených tímov s novými mladými hráčmi
s vekovým priemerom do 20 rokov.
Do
ﬁnálového
stretnutia postúpili Varion a Royal Team a do
zápasu o 3. miesto tímy
Palermo a Enjoy. V súboji
o bronzovú priečku jednoznačne po skóre 6:0
zvíťazil tím Palermo.
Finále sa nieslo v duchu kvalitného a zodpovedného výkonu minuloročných ﬁnalistov Varionu
a Royal Teamu, v ktorom
výkony oboch tímov posunuli ﬁnálový zápas do
penaltového
rozstrelu,
keďže v riadnom hracom
čase skončil zápas remízou 2:2. Po penaltovom
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rozstrele sa nakoniec radoval tím Varionu, ktorý aj
vďaka skvelej forme svojho brankára Denisa Kukučku vyhral na penalty 2:1 a celkovo 3:2.
Konečná poradie ocenených tímov bolo nasledovné: 1. Varion, 2. Royal Team a 3. Palermo.
Za najlepšieho hráča vyhodnotili Filipa Blažeka z tímu Palermo a najlepším brankárom turnaja sa
stal Denis Kukučka z tímu Varion. Publikum v priebehu turnaja mohlo vidieť celkovo 36 duelov a 244
úspešných gólových momentov.
Okrem kvalitných zápasov prítomní diváci
mali možnosť po prvýkrát privítať v novomestskej
hale majsterku sveta vo football freestyle z r. 2012,
vicemajsterku Európy 2014, 2015 a vicemajsterku
sveta z roku 2014, 2015 a 2016 Luciu Kevickú, ktorá im vo svojom programe predviedla neskutočné
umenie techniky s loptou, čo prítomní ocenili viacnásobným potleskom.
Vianočný turnaj niesol v sebe okrem športového i charitatívny cieľ, a to vo forme ﬁnančného daru
zo sumy za predané vstupenky, ktorý bol určený pre
Patrika Fabu z Nového Mesta nad Váhom, ktorý zápasí s ťažkým zdravotným postihnutím.
Organizátorom sa s podporou divákov podarilo
pre Patrika vyzbierať 490 €, čo je doposiaľ najvyššia
suma, ktorá bola na vianočnom turnaji za takýmto
účelom vyzbieraná. Cieľ pomôcť niekomu, kto to
naozaj potrebuje, je to najväčšie naj, ktoré v sebe
Vianočný turnaj nesie. Viac o akcii sa dozviete na
www.facebook.com/MLMFNMNV/.
Ing. Libor Barborík,
preds. MLMF

SPRÁVNA ODPOVEĆ

Na archívnej snímke je novomestská
železniþná stanica
zo sklonku 19. storoþia.

NAŠA
FOTOHÁDANKA
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