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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Na 12. decembra je naplánované ostatné tohoročné
snemovanie poslancov, kde sa
bude o. i. schvaľovať rozpočet
mesta na rok 2018. 31. októbra
sa konalo predposledné - 17. zasadnutie poslancov mestského
zastupiteľstva (MsZ). Po procedurálnych otázkach, kontrole
uznesení MsZ a správe o činnosti mestskej rady medzi 16.
a 17. zasadnutím pokračovalo
MsZ Nakladaním s majetkom
mesta. V rámci neho zaznela
informácia o nadobudnutí pozemku od Železníc Slovenskej
republiky (ŽSR).
ŽSR Bratislava vypísali ponukové konanie na odpredaj pozemkov medzi Lidlom a autobusovou stanicou. Vyvolávacia cena
bola 204 595,00 € (t.j. 85 €/m²)
bez DPH. Keďže mesto má dlhodobý záujem o jeho získanie,
primátor mesta predložil ponuku vo výške 210 001,00 € bez
DPH. ŽSR oznámili, že túto cenovú ponuku prijímajú. Zmluva
o uzavretí budúcej zmluvy, ktorej súčasťou bola kúpna zmluva, bola po podpise primátorom mesta zaslaná Železniciam
SR 10. apríla na podpis. Tie bez
uvedenia dôvodu oznámili, že
odmietajú zmluvu podpísať
a navrhli uzatvoriť nájomnú
zmluvu s mestom.
MsZ a) zobralo na vedomie,
že ŽSR napriek úspešnej účasti
mesta v ponukovom konaní na
odpredaj nehnuteľného majetku - pozemku parcela registra C
KN č. 2166/177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2407
m² v k. ú. mesta zapísaného
na LV 262 odmietajú podpísať Zmluvu o uzavretí budúcej
zmluvy bez uvedenia dôvodu
a navrhli uzatvoriť nájomnú
zmluvu s mestom a b) uložilo
písomne požiadať ŽSR o vy-

svetlenie dôvodov, pre ktoré
odmietli podpísať zmluvu a zároveň deklarovať záujem o prenájom predmetného pozemku.
Do pozornosti sa ďalej dostal návrh stanoviska mesta
k petícii občanov - prevádzková doba kaviarne Grand Caffe.
Na MsÚ bola doručená
petícia spoločnosti Live your,
s.r.o., za zmenu času prevádzky
kaviarne na Ul.Tematínskej 27.
Petíciu podpísalo 123 občanov,
ktorí žiadajú MsZ, aby prehodnotilo Dodatok č.3 k VZN
mesta č.2/2008. Jeho prijatím bola skrátená doba v tejto
a obdobných prevádzkach na
Hájovkách vo vnútri a na terasách prevádzok o jednu hodinu.
Dodatkom č.3 MsZ odsúhlasilo zmenu prevádzkovej doby
v prevádzkach poskytujúcich
pohostinské služby na Ul. Považskej, Škultétyho a Tematínskej, a to v Po – Ne od 6.00
do 22.00 h. V exteriérových
priestoroch, napr. na terasách,
je určený čas od 6.00 do 21.00
h. Spol. Live your life, s.r.o.,
požiadala MsZ, aby udelilo pre
túto prevádzku výnimku.
Prevádzkové hodiny podobných prevádzok s obdobným
vplyvom na kvalitu života v tej
istej lokalite musia mať rovnaké
podmienky, prípadná výnimka
by bola v rozpore so zákazom
diskriminácie a takéto rozhodnutie by mohol prokurátor
protestom napadnúť. Z tohto
dôvodu MsZ neprijalo v súlade
so zákonom o petičnom práve
petíciu spol. Live your, s.r.o., za
zmenu času svojej prevádzky
na Ul. Tematínskej ul. vo veci
predĺženia prevádzkového času kaviarne.
V ďalšej časti MsZ zobralo
na vedomie informáciu o pripravovanom ukončení zmlu-

vy č.7/2007 dohodou medzi
mestom a spol. Bolt, s.r.o.,
Nové Mesto n. V. na prenájom
rekreačného areálu Zelená
voda (ZV).
Primátor mesta informoval o liste doručenom na MsÚ,
v ktorom fa Bolt vypovedala
nájomnú zmluvu (NZ) na celý
areál ZV s uvedením dôvodov.
Na základe toho primátor
mesta zvolal komisiu schválenú MsZ a oboznámil ju s výpoveďou. Všeobecný názor
bol, že mesto má akceptovať
vypovedanie zmluvy dohodou. Ďalším krokom by malo
byť vzájomné vysporiadanie
záväzkov a následné založenie
príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie mesta, ktorá
by sa starala o ZV. Komisia
vyjadrila názor, že mesto má
ukončiť NZ dohodou, vysporiadať vzájomné pohľadávky
a záväzky a určiť ďalší postup.
V komisii sa tiež preberala
otázka umiestnenia kúpaliska.
Podľa primátora mesta je výstavba kúpaliska na Ul. Bzinskej neefektívna investícia,
pretože ZV i naďalej zostane
rekreačnou zónou. Ak by bolo
súbežne postavené i kúpalisko
v inej zóne, išlo by o konkurenčný projekt v inej časti mesta.
Vypovedaním zmluvy podľa
neho nastal priestor na predloženie návrhov, čo ďalej so ZV.
Mesto bude musieť pripraviť
organizáciu, ktorá zabezpečí
prevádzku v prvom roku tak,
aby bolo zabezpečené kúpanie
pre verejnosť.
V ďalšej časti MsZ zobralo
na vedomie správy o výsledkoch z následnej ﬁnančnej
kontroly v TSM a Zariadení
pre seniorov v Novom Meste
nad Váhom.
(Dokončenie na str. 2.)
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ZVOLENÍ POSLANCI ŽUPNÉHO PARLAMENTU
Volebný obvod Nové Mesto nad Váhom bude
v trenčianskom župnom parlamente zastupovať
táto pätica zvolených poslancov: Jozef Trstenský
(koalícia SMER-SD, SNS, MOST – HÍD a Strana
zelených), ktorý získal 4518 platných hlasov, Dušan Bublavý so 4048 hlasmi (koalícia SMER-SD,
SNS, MOST – HÍD a Strana zelených), Ján Bielik
(nezávislý kandidát) s 3920 hlasmi, Anna Hali-

nárová – 3395 hlasov (koalícia SMER-SD, SNS,
MOST – HÍD a Strana zelených) a Vladimír Fraňo
s 3041 hlasmi voličov (koalícia SMER-SD, SNS,
MOST – HÍD a Strana zelených).
Na poste trenčianskeho župana zostal Jaroslav Baška. Staronovému predsedovi TSK dalo
dôveru 49,98 % voličov so 62 807 platnými hlasmi.
-r-

MIKULÁŠ OTVORÍ AJ VIANOČNÉ TRHY
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.
Veru tak, blíži sa Mikuláš a spolu s ním aj obdarúvanie všetkých dobrých detí.
- Známy dobrodinec so svojou zázračnou berlou na námestí rozsvieti vianočný stromček, okolité stromy i fontánu a symbolicky otvorí v našom
meste Vianočné trhy, - upresňuje PhDr. Kvetoslava Hejbalová, zástupkyňa primátora mesta a pokračuje ďalej:
-Vianočné trhy sa začnú 6. decembra a potrvajú
do 22. decembra. V čase od 9,00 h do 20,00 h v ponuke bude najmä vianočný sortiment, napr. oblátky, medovníky, trubičky, med, medovina, vianočné ozdoby, výrobky ľudových remeselníkov a pod.
Predajcovia v drevených, girlandami ozdobených a večer osvetlených stánkoch, rozmiestnených
po námestí, sa budú po troch - štyroch dňoch striedať. Podľa ich vlastných slov je pre nich zbytočné,
doslova neefektívne, zotrvať dlhšie na jednom mieste. Záujemca, ak si bude chcieť niečo kúpiť, si kúpi
a viac stánok spravidla už nenavštívi.Naopak, na bohatú návštevnosť sa určite
môžu tešiť Mikuláš a jeho sprievod, ktorí na námestí budú rozdávať deťom sladkosti ako odmenu
za zaspievané pesničky a zarecitované básničky či
riekanky na vyzdobenej tribúne.
- Vlani sme po prvý raz po rozlúčke s Mikulášom pripravili pre detičky v Spoločenskom dome
diskotéku. Aj tentoraz si budú môcť deti zatancovať
pri veselých pesničkách (od 18,00 h), ešte predtým
ich však o 17,00 h poteší vianočná hra s pastiermi,
ovečkami, anjelom a čertom na motívy ľudových
hier s názvom Nesiem vám novinu v podaní Teátra
Neline. V prestávkach medzi tancovaním sa malí
drobci budú môcť predviesť krátkymi básničkami
či pesničkami. Ktovie, možno sa dočkajú aj sladkej
odmeny.
Počas trhov vianočnú atmosféru návštevníkom navodia koledy znejúce z mestského rozhlasu
a kultúrny program na tribúne, ktorý sme zabez-
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pečili predovšetkým z vlastných zdrojov (CVČ,
ZUŠ, súbory ZUČ pri MsKS, ZŠ, MŠ…), no nielen
z tých. 13. decembra sa zapojíme do projektu istého rádia s názvom Celé Slovensko spieva koledy. Počas Vianočných trhov si ľudia (okrem nákupov) budú môcť podebatovať a zahriať sa pri
stánkoch s vareným vínom, medovinou či grogom,
v ponuke bude čo – to i na zakusnutie.
-Na obdiv bude aj betlehem, sprístupnený
v deň otvorenia Vianočných trhov a príchodu Mikuláša. Vytvorili ho účastníci rezbárskych sympózií; ohrádka a strecha prešli nedávno obnovou
prispením Bc. R. Pečenkára, majstra odborného
výcviku na Strednej odbornej škole obchodu a služieb a jeho žiakov a ľudového rezbára Ferdinanda
Bolebrucha, ktorý má jasličky takpovediac pod
palcom.Svojho druhu najväčší ľudový betlehem z dreva s 38 ﬁgúrami so získaným certiﬁkátom o slovenskom rekorde zo 6. decembra 2011 bude občanom a návštevníkom Nového Mesta nad Váhom
sprístupnený do Troch kráľov.
Kratšie trvanie budú mať Vianočné trhy. Skončia dva dni pred Vianocami. Dovtedy si ich, verme,
občania a návštevníci mesta užijú do sýtosti.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

(Dokončenie zo str.1.)
Na program sa dostal návrh na zmenu tajomníka komisie výstavby, investícií a územného
rozvoja mesta. V súvislosti s odchodom Ing. D.
Macúcha na dôchodok ho MsZ odvolalo z funkcie
tajomníka komisie výstavby, investícií a územného rozvoja pri MsZ a s účinnosťou od 1. novembra
zvolilo nového tajomníka KVRM - Ing. Milana
Blašku, vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ.
Po odpovediach na pripomienky poslancov,
bode rôzne a schválení uznesení sa 17. zasadanie
MsZ skončilo.
-r-

NAJLEPŠÍ MEDZI PRIMÁTORMI
Na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 1. apríla do 31.
októbra prebiehali súťaže: IX.
ročník NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a VI. ročník Primátor/
Starosta Slovenska 2017.
Na základe výsledkov
hlasovania sa tento rok NAJ
mestom stal Liptovský Mikuláš, Nové Mesto nad Váhom
skončilo na 32. mieste. Za NAJ
obec hlasovanie určilo Halíč.

Spomedzi primátorov najviac hlasov, a tým aj prvenstvo
v súťaži získal primátor nášho mesta Ing. Jozef Trstenský.
Srdečne blahoželáme! Medzi
starostami zvíťazil Ing. Michal
Kotrady, starosta Smižian.
Oﬁciálne verejné odovzdávanie cien bude na výstavisku
Incheba v Bratislave na výstave ITF Slovakiatour v januári
2018.
-r-

PRVÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA V MESTE

Konečne sa aj naše mesto
môže pochváliť svojou prvou komunitnou záhradou! Tá vznikla
vďaka projektu Poď von, prírodu
máš pod oknom! Mestu sa podarilo získať grant na tento projekt
vo výške 2 500 € z Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Žiadosť podalo prostredníctvom nadácie Pontis v rámci výzvy Obec – bližšie k Vám
2017. Ďalších, približne 2 500 €
potrebných na doﬁnancovanie
projektu použilo mesto z vlastných zdrojov.
Záhrada vznikla revitalizáciou vnútrobloku na Ulici J.
Kollára pri cirkevnej materskej
škole Alexia a Spojenej škole (bývalá špeciálna základná škola).
Hlavným zámerom projektu
bolo premeniť ošumelý vnútroblok na živú komunitnú záhradu, miesto, ktoré by svojím
príťažlivým prírodným charakterom vylákalo pohodlných
mestských ľudí tráviť viac času
vonku v prírode. Trendom záhradnej a krajinnej architektúry je návrat k úžitkovým drevi-

nám a bylinám, ktoré môžu byť
vkusne včlenené do okrasných
záhonov. Takéto rastliny poskytujú osoh nielen v podobe liečivých účinkov, ale majú aj zaujímavý habitus, ktorý celoročne
dotvára charakter prostredia.
Preto sa dominantou novej záhrady stal veľký kruhový bylinkový záhon. Jeho základom sú
známe liečivé trvalky ako mäta
pieporná, levanduľa úzkolistá,
šalvia lekárska, medovka lekárska, echinacea purpurová,
alchemilka, materina dúška
a yzop lekársky. Zo stromov pribudli dva jedlé gaštany, jedno
ginko dvojlaločné, tiež známe
ako ginko biloba a tri dreviny
jarabiny vtáčej. Okolo byliniek
sú osadené nové drevené lavičky s dvoma
stolčekmi, kde
si návštevníci
môžu vychutnať príjemné
posedenie.
Areál záhrady dopĺňajú
interaktívne
drevené stanovištia, teda prvky, ktoré poslúžia na hru, ale aj
na vzdelávanie.
Napríklad pní-

ky so stopami našich zvierat,
skladačka z kociek s možnosťou
zostaviť štyri zvieracie obrázky
a štyri rastliny, infotabuľa s obrázkami a radami o využití zasadených byliniek a pod. I keď
v zimnom období bude viac –
menej „ležať ľadom“, svojich
návštevníkov sa dočká príchodom prvých jarných slnečných
lúčov.
Spolu s realizátormi projektu veríme, že sa občanom
mesta, hlavne z tejto lokality,
bude v novej záhrade páčiť a že
aj vďaka ich zodpovednému
prístupu počas jej návštevy sa
ju podarí zachovať a zveľaďovať
tak, aby slúžila aj ďalším generáciám.
Ing. Marcela Černá, MsÚ
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ĎALŠÍ OSVETLENÝ PRIECHOD
Chodci v našom meste sa opäť
môžu cítiť o niečo bezpečnejšie.
Na Ul. Malinovského pri autobusovej a železničnej stanici pribudol ďalší osvetlený priechod pre
chodcov.
Projekt osvetlenia ﬁnančne
podporila Rada Vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.
Mestu Nové Mesto nad Váhom sa na realizáciu osvetlenia
priechodov podarilo získať už tre-

„Projekt ﬁnančne
podporila Rada Vlády
Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality“.

tiu dotáciu z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne.
Samospráva s úsilím o zvyšovanie bezpečnosti nekončí.
V spolupráci s mestskou políciou už pripravuje ďalší projekt,
na ktorý požiada dotáciu v rámci
Výzvy Rady Vlády Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.
-mč-

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM
December má oproti ostatným mesiacom
roka výnimočné postavenie. Toto 31 – dňové obdobie vo svojom závere predstavuje koniec starého
a začiatok niečoho nového.
31. decembra starý rok odovzdá štafetu novému roku s koncovým dvojčíslom osemnásť.
So starým rokom sa tradične rozlúčime 31. decembra na námestí.

V radostnej silvestrovskej atmosfére, kultúrnym programom, príhovorom zástupcu vedenia
mesta a čašou perlivého moku spoločne privítame
Nový rok so želaním zdravia, šťastia, úspechov
v práci i osobnom živote, nech sa nám po všetky
dni darí, nech nás sprevádzajú tvorivá atmosféra,
pokoj, tolerancia a vzájomné porozumenie nielen
v našich rodinách, ale i tej veľkej, novomestskej.

PIATY CHARITATÍVNY
Jubilejný Piaty charitatívny ples Mesta Nové Mesto nad Váhom pod záštitou
primátora mesta s manželkou sa uskutoční 20. januára o 19,00 h v Spoločenskom dome.
Vstupenky po 35 € (z toho 10 € pôjde na charitu) budú v predaji v priebehu
decembra v pokladni MsKS, č. tel. 032 2856921.
Do tanca i na počúvanie budú hrať hudobná skupina TOPIC a ľudová
hudba POĽUN, chýbať nebude ani ďalšie hudobné prekvapenie.
Neváhajte, kapacita sály je obmedzená!

Drahí Novomešťania,

s blížiacimi najkrajšími sviatkami roka dovoľte mi zaželať Vám, nech každý z Vás v sebe, vo
svojom srdci nosí svoje malé Vianoce, plné lásky,
porozumenia, tolerancie a Božieho požehnania.
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta

Milí čitatelia,

Vážení spoluobčania,

k nadchádzajúcim sviatkom pokoja a lásky Vám chceme popriať len to najlepšie, hlavne
veľa zdravia, šťastia, vzájomného porozumenia
a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
a JUDr. Vladimír Fraňo,
viceprimátorka a viceprimátor mesta

k sviatkom si priatelia zvyknú poslať pohľadnicu so želaním všetkého najlepšieho.
Aj my Vám touto cestou posielame pomyselný pozdrav s prianím, aby Vás v živote sprevádzali len šťastie, pokoj a tolerancia vo vzájomných vzťahoch. Spoločníka pri tom nech Vám
i naďalej robí náš – váš Novomestský spravodajca. Vydavateľ, redakčná rada a redakcia
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PRINC EDWARD OCENIL GYMNAZISTOV
V minulom škol. roku sa
naša škola - Gymnázium M. R.
Štefánika - ako jedna z prvých
na Slovensku zapojila do komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu (skrátene DofE).
Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých
ľudí vo veku od 14 do 24 rokov.
Jeho cieľom je nájsť vyváženosť
medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľnočasovými aktivitami či dobrovoľníctvom. Tento
program už od r. 1956 podporuje
mladých ľudí na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, sociálnej zodpovednosti a úspechu
v živote. Úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávané
ocenenie, ktoré im otvára cestu
k vysnívaným cieľom, neskôr
i k vysnívaným povolaniam či
vzdelaniu na najlepších univerzitách.
Mentormi projektu v našej
škole sú Mgr. Alexandra Malovcová a Mgr. Vladimír Kucek,
vedúcim expedície je PaedDr.
Daniel Bradáč. Ich úlohou je
podporovať a rozvíjať talent žiakov, viesť ich k samostatnosti
a zodpovednosti, ale predovšetkým pripraviť ich prostredníctvom komplexného vzdelávania
do budúcnosti. V tomto smere je
dôležitá i spolupráca s rodičmi,
podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva na prepojenie školy
a rodiny.
Program sa zameriava na
štyri oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Študenti si v každej
z týchto oblastí volia konkrétnu
aktivitu a určujú ciele, ktoré by
chceli v danej oblasti a aktivite
dosiahnuť.
V školskom roku 2016/2017
sa do projektu zapojilo 15 našich

študentov. Venovali a stále sa
venujú rôznym aktivitám, ako
napr. venčenie psov v útulku,
práca pre Domov sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,
práca so staršími ľuďmi, výroba
šperkov, maľovanie obrazov,
hra na hudobný nástroj, výučba
cudzích jazykov, športové aktivity pre deti, písanie kuchárskej
knihy…
Jednou z podmienok DofE
je i uskutočnenie dobrodružnej
expedície, ktorú do projektu zapojení gymnazisti absolvovali
v júni. V septembri sa podarilo
dosiahnuť svoje ciele na bronzovej úrovni týmto študentom:
Vladimírovi Smetanovi (SEPTIMA), Tereze Machajdíkovej,
Soﬁi Strakovej, Dominike Durdíkovej a Monike Ozimej, všetky zo IV. A. Za svoju prácu boli
ocenení a odmenení 18. 9. na
Trenčianskom hrade bronzovou
medailou, ktorú prevzali z rúk
veľvyslanca Spojeného kráľovstva
Andrewa Gartha. V ďalšom mesiaci nás čakal ďalší veľký úspech.
2. 11. sa naša študentka Petra
Zmatková (OKTÁVA) zúčastnila slávnostného odovzdávania
ocenení v historickej budove NR
SR v Bratislave, kde sme boli ako
jediná slovenská škola zapojená do programu DofE ocenení
striebornou medailou. Ocenenie

sme prevzali z rúk britského veľvyslanca A. Gartha a B. Kleskeňa, spoluzakladateľa a predsedu
správnej rady DofE. Slávnostnej
ceremónie sa zúčastnila aj jeho
kráľovská výsosť princ Edward,
vojvoda z Wessexu.
Z úspechov našich študentov sa veľmi tešíme a veríme, že
aj v budúcom škol. roku sa nám
podarí opäť prekonávať hranice
a limity a získame i zlatú medailu. Mgr. Alexandra Malovcová
* V polovici novembra
sa uskutočnilo SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÝCH
PRIESTOROV TSM NA BANSKEJ UL. Vznikli rekonštrukciou
18 objektov bývalých vojenských
skladov. Obnovu si tiež vyžiadali
kanalizácia, vodovod, rozvody
plynu, elektriky, verejného osvetlenia i telekomunikačné rozvody.
Vybudovaním nových šatní, spŕch, jedálne a i. sa výrazne
zlepšili pracovné podmienky
zamestnancov TSM. Premiestnenie tohto mestského podniku
na okraj mesta si pochvaľuje aj
osadenstvo sídliska Rajková –
Klčové, kde zbúraním starých
objektov vo dvere niekdajších
TSM časom pribudne 99 miest
na parkovanie a oddychová zóna
s ihriskami, fontánou a zeleňou.
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SVETLUŠKY PRINESÚ SVETLO LÁSKY A POKOJA
Svetlušky, v zhode so svojím názvom, prinesú
tento rok na Slovensko svetlo lásky a pokoja. No nie
je to kvôli ich pomenovaniu. Svetluškám z Popradu sa
dostane cti odpáliť 16. decembra večné svetlo počas
slávnostnej ekumenickej ceremónie vo Viedni ako tohoročnej skautskej Družine roka.
Bude to už po 28.- krát, čo príslušníci Slovenského skautingu prinesú na Slovensko betlehemské
svetlo.
Podľa spracovaného harmonogramu po odpálení
plamienka lásky 16. decembra vo Viedni Družinou
roka odovzdajú slovenskí skauti betlehemskú štafetu
poľským priateľom hneď v ďalší deň 17. decembra. Do
rúk prezidenta SR A. Kisku by mali posolstvo lásky
a pokoja doručiť v sobotu alebo nedeľu 16., resp. 17.
decembra.
Hlavným dňom, kedy sa svetielko z Betlehema
začne šíriť po celej krajine, je posledná predvianočná
sobota. 23. decembra od skorého rána sa rozbehnú
vlaky so skautskými posádkami, aby odovzdali Betlehemské svetlo ľuďom. V priebehu dňa doručia svetlo
do viac ako 330 miest a obcí na Slovensku, jedným
z miest bude i Nové Mesto nad Váhom.
Členovia Slovenského skautingu - 15. zboru
Javorina Nové Mesto nad Váhom sa postarajú o to,
aby sa večné svetlo dostalo do kostolov, domovov
dôchodcov, nemocníc, zariadení sociálnych služieb,

skautských klubovní, domácností a cintorínov v meste a okolí.
Milou tradíciou, ktorá sa dodrží aj tento rok, bude
odovzdanie večného svetla na česko - slovenskej hranici, kde ho 22. decembra o 9,00 h novomestskí skauti
spolu s predstaviteľmi mesta odovzdajú členom českého Junáka.
Na Slovensku sa plamienok lásky a pokoja po
prvýkrát rozhorel v r. 1990, tradíciu preberania večného svetla zrodenú v XI. storočí za pontiﬁkátu pápeža
Urbana II. „oprášili“ v Rakúsku, ktoré neskôr inšpirovalo aj iné krajiny, medzi inými i Slovensko.

VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ
KRISTUS NECH SA NARODÍ AJ V TVOJOM SRDCI
Vianočný príbeh pozná dnes väčšina ľudí. Keďže
ho čítame a počúvame od detstva každý rok, mnohým
možno zovšednel. Nachádza sa v ňom však viacero
prekvapivých momentov. Medzi ne určite patrí aj
prehliadka rôznych ľudí, ktorí sa prichádzajú pokloniť dieťatku do betlehemskej maštale. Je to veľký paradox, pred dieťaťom v jasličkách sa skláňajú v úcte
nielen jednoduchí nevzdelaní pastieri, ale aj urodzení
mudrci.
Aj okolnosti, ktoré ich vedú na kolená v maštali,
sú rôzne. Vzdelaní mudrci svojím vedeckým bádaním
zachytili na oblohe úkaz, ktorý ich rozrušil. Niečo také
zaujímavé nemohli nechať bez povšimnutia. Pastieri
poslúchli zázračné pozvanie anjelov a tiež sa ponáhľajú do Betlehema. Jedni i druhí hľadajú niečo viac ako
len senzáciu a nasýtenie vlastnej zvedavosti. Stretávajú tu toho, ktorý prišiel zachrániť svet.
Dnes zo všetkých strán počúvame, že tento svet
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smeruje do záhuby. Svetoví vedci, mudrci dnešnej
doby, poukazujú na rôzne hrozby, ktoré nevedia vyriešiť. Z ich úst počujeme varovania o nezvratných
krízach v ekológii, zdravotníctve i hrozbe atómového
konﬂiktu.
Na druhej strane jednotliví ľudia čelia problémom na svojej osobnej úrovni. Či už hovoríme
o ekonomických, existenčných problémoch, ako sa
postarať o seba a svoju rodinu, alebo o zničených medziľudských vzťahoch.
Ježiš Kristus, Syn Boží, prišiel zachrániť svet. Je
odpoveďou pre všetkých. Jednoduchých pastierov aj
urodzených mudrcov. Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Pokloň sa pred ním
tieto Vianoce aj ty a prijmi zjavenie jeho milosti. Prajem ti, aby sa dnes Kristus narodil aj v tvojom srdci.
Matúš Moyzes,
pastor Apoštolskej cirkvi

ADVENTNÉ UPRATOVANIE
Všetci dobre vieme, že slovo ADVENT znamená príchod. Ako kresťania si opäť budeme pripomínať ten prvý príchod Mesiáša do dejín ľudstva. Ortodoxní Židia na Mesiáša stále čakajú. My vieme,
že pred dvetisíc rokmi sa naplnili proroctvá. Presne
podľa nich sa Mesiáš narodil v Betleheme, vyrastal
v Nazarete a napokon priniesol tú najväčšiu obeť
v Jeruzaleme. Posolstvo o Ňom a Jeho záchrane sa
odvtedy šíri po celom svete. Všetkým národom, aj
tomu nášmu, je zvestované, že za každého človeka
už bolo zaplatené. Stačí prijať túto záchranu a čerpať z nej silu na každý deň.
A predsa okrem tejto zvesti, o tom, čo Boh urobil pre nás a my k tomu nemôžeme nič pridať, sme
povolaní niečo robiť. Všetko okolo nás sa upratuje.
Výklady obchodov sú elegantne upravené, naše príbytky čaká tiež veľké upratovanie a chystanie vianočnej výzdoby. Nie to je však dôležité. To sa rýchlo pominie, po niekoľkých dňoch opäť na všetko
sadne prach a krásne vyzdobené domácnosti bude

treba po čase opäť poupratovať. Dôležité je to, čo
je hlboko vo vnútri každého z nás. Tam nechceme,
aby bolo upratané? Je tam všetko v poriadku? Sme
s tým spokojní? To, čo sa tam nachádza a v akom je
to stave, za to nesie zodpovednosť každý sám. Boh
nie je násilník, pokiaľ Mu my nedáme súhlas, On
sa nám nebude miešať do života. On túži vniesť poriadok do nášho chaosu, On jediný pôsobí usporiadanosť a dáva pokoj. Ja Mu to však musím dovoliť.
On to neurobí proti mojej vôli. Boh rešpektuje moje
rozhodnutie: či si chcem vládnuť sám alebo dovolím Jemu, aby upratal moje vnútro. Ja sám seba
nedokážem „poupratovať“. Nemám síl zbaviť sa
svojich žiadostí, nerestí, i keď vidím, ako som tým
spútaný, priam zviazaný.
Mesiáš už prišiel. Ponížil sa, aby rozväzoval,
oslobodzoval, zachraňoval. On prináša poriadok
a pokoj. Nie ten pozlátkový – vonkajší, ale vnútorný – hlboký. Dovolím Mu, aby „poupratoval“ moje
vnútro?
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

POZOR NA HLAVU!
Vo Svätej Zemi, v Betleheme, sa nachádza
Bazilika Narodenia Pána zo štvrtého storočia. Jej
zvláštnosťou je, že sa do nej vstupuje veľmi malým
vchodom. Je nízky - asi ako pre desaťročné dieťa.
A úzky - len pre jednu osobu. Takže pozor na hlavu! Ak sa pútnik neskloní, môže ňou naraziť. Táto
špeciálna chrámová brána symbolicky naznačuje,
že Božie tajomstvá, akým je aj narodenie Božieho
syna Ježiša Krista, nemožno pochopiť pyšným rozumom. Treba sa s pokorou a vierou skloniť pred
tajomstvom Božej lásky k nám. Nechať ho zostúpiť
z hlavy do srdca.
Vianoce sú časom, keď treba nanovo skloniť
hlavu smerom k dieťaťu v betlehemských jasličkách
a dívajúc sa naň ponad horizont času objaviť vzácnu pravdu: Ježiš sa narodil uprostred rodiny. Rodina je najlepším prostredím pre príchod Boha a jeho

lásky na tento svet. Najlepším pre ten prvý Ježišov
príchod v Palestíne, ale aj pre ten dnešný. On túži
so svojím požehnaním vstupovať do našich rodín.
Uzdravovať zranené vzťahy, viesť nás k chápavosti
a obetavosti. Učiť nás prekonávať svoj egoizmus.
V zdravej rodine cez ovzdušie lásky je možné zakúsiť, že sme Bohom milovaní.
Nebo je bližšie, ako si myslíme. Zostúpilo
k nám v betlehemskom dieťati. Skúsme prežívať
tieto Vianoce ako čas rodiny, čas odpustenia, čas
prekonávania chladu a nezáujmu voči tým, s ktorými bývam pod jednou strechou. S Ježišom v srdci
to pôjde.
Milé rodiny nášho mesta, prajem vám milostiplné Vianoce. Božie požehnanie nech hojne zostúpi do vašich sŕdc a nech zostáva s vami.
Blažej Čaputa, dekan

ŠTVRTÁ SVIECA SA ROZHORÍ NA VIANOCE
Blíži sa advent, doba
prípravy na Vianoce. Prvú
adventnú sviečku na adventnom venci zapálime
3. decembra, poslednú
netradične 24. decembra.
Na Vianoce sa celkovo na
ňom rozhoria štyri adventné sviece.

Prvé začiatky slávenia adventu, ktorého termín je pohyblivý, sa objavili koncom 4.
storočia. Sprevádzajú ho rôzne
zvyky a tradície, pre kresťanov
má však výsostne duchovný
rozmer spojený s očakávaním
príchodu mesiáša (lat. adventus = príchod).
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Príležitosť aj pre Novomešťanov
O T O P GA S TRO RO ZHO DN E VER EJ N OS Ť
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa
rozhodla oceniť najlepších v cestovnom ruchu. Ocenenie TOP V CESTOVNOM RUCHU TRENČIANSKEHO KRAJA získa najlepšie ubytovacie zariadenie, gastro zariadenie, inovácia a výnimočná osobnosť
cestovného ruchu.
„Cieľom ocenenia je motivo- bude prebiehať od 10. decemvať zariadenia v cestovnom ruchu bra 2017 do 10. januára 2018 na
k rastu kvality a podpore tvorby web stránke www.trencinregion.
takých produktov, ktoré zatrak- sk prostredníctvom on-line fortívňujú turistickú ponuku. O ude- mulára. Meno víťaza, čiže TOP
lení ocenení rozhodne odborná GASTRO ZARIADENIE, bude
i laická verejnosť. Odborná poro- známe 11. januára 2018, kedy
ta rozhodne o TOP ubytovacom systém vyberie zariadenie s najzariadení, TOP inovácii v cestov- vyšším počtom bodov.
ODMENA ZA HLASOVANIE
nom ruchu a osobnosti cestovnéK účasti na predkladaní
ho ruchu v kraji. O TOP gastro
zariadení, teda najlepšej reštau- nominácií a hlasovaniu bude
rácii, bistre, kaviarni či bare, verejnosť motivovať atraktívna
rozhodne verejnosť“, uviedla vý- výhra. Spomedzi tých, ktorí sa
konná riaditeľka KOCR Trenčín zapoja do predkladania nominácií a hlasovania v kategórii
región Eva Frývaldská.
TOP GASTRO ZARIADENIE,
VEREJNOSŤ ROZHODNE
bude vyžrebovaný jeden výherca
O TOP GASTRO ZARIADENÍ
O kandidátoch na ocene- darčekového poukazu na Wellnie v kategórii TOP GASTRO ness pobyt pre 2 osoby na dve noci
ZARIADENIE rozhodne široká v Hoteli Panorama**** v Trenverejnosť. Predkladanie nomi- čianskych Tepliciach. Darčekový
nácií na ocenenia odštartovalo poukaz zahŕňa ubytovanie v izbe
8. novembra, možnosť zasielať Komfort s balkónom a raňajkanávrhy trvá do 8. decembra. mi formou bufetových stolov. PoNávrhy môže verejnosť zasielať čas pobytu je možný neobmedzee-mailom na adresu: info@tren- ný vstup do zážitkového bazéna,
cinregion.sk, alebo prostredníc- ﬁtness centra a vstup do saunotvom Facebook fanpage Trenčín vého sveta pre dve osoby. Výherregión, príp. písomne na adresu: cu potešia aj zľavy na procedúry
KOCR Trenčín región, K dolnej podľa vlastného výberu a zľava
stanici 7282/20A, 911 01 Tren- v hotelovej Á la Carte reštaurácii.
Žrebovanie spomedzi hlačín. Zaslané nominácie pôjdu
do verejného hlasovania, ktoré sujúcej verejnosti sa uskutoční

OSOBNOSTI DECEMBRA

Karol ROVAN (11. 11. 1908 – 15. 12. 1982) –
matematik, pedagóg. Narodil sa v Nemčiňanoch.
Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 35. výročie úmrtia.
Štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe ukončil
v r.1930. Ako učiteľ pôsobil v Piešťanoch, Novom
Meste nad Váhom a Bratislave. Pozornosť venoval príprave študentov na matematickú olympiádu. V r. 1952
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po 11. januári 2018.
Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční 25. 1. 2018
na 24. medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.

BUDE ŽIVÝ BETLEHEM
AJ KAPUSTNICA
Počas Vianočných trhov
bude námestie žiť spevom,
hudbou a ďalšími kultúrnymi
aktivitami. Na ich návštevu
vás chceme navnadiť niekoľkými tipmi z ponuky „duševnej
potravy“ trhov: 8. 12. o 17,00
h vystúpi skupina KABI
A SPOL., 13. 12. o 18,00 h sa
naše mesto zapojí do projektu
Celé Slovensko spieva koledy.
15. 12. o 17,00 h na rockovú
vlnu vás naladí HS FIVE FACES EXPERIENCE. 18. 12.
o 17,00 h mesto návštevníkom
stánku kultúry venuje Vianočný koncert orchestra Taste of
Brass. 19. a 21. 12. o 16,00
a 17,00 h návštevníkov poteší
živý betlehemom v podaní PS
DG pri MsKS. 20. 12. o 16,00
h bude Vianočný ekumenický
koncert s účasťou troch SZ.
V ten istý deň sa bude od 14,00
h za symbolický príspevok
min.1 € podávať Poslanecká
kapustnica. Získaný výťažok
pôjde ťažko skúšanej rodine
bez mamy.
-r-

– 1953 bol členom ÚV MO. V r. 1968 – 1969 sa aktívne
zúčastňoval na príprave vytvorenia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
Tomáš TVAROŽEK (21. 12. 1892 –
20. 7. 1945) - ﬁnančník, verejný činiteľ. Zúčastnil
sa na reorganizácii slov. peňažníctva. Spoluzakladateľ Demokratickej strany. Narodil sa v Brezovej
pod Bradlom. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie – 125. výročie narodenia.

PLESAJTE ŠECCI LUDJÁ
Vo vianočnom čase si azda každý z nás rád
vypočuje koledy. Sú to obradové piesne, pôvodne spievané od Štedrého večera do sviatku Troch
kráľov. Spolu s nimi počuť množstvo vinšov - slovesných prejavov želania, majúcich najčastejšie
veršovanú formu, ktorými sa metaforicky vyjadruje
prianie zdravia, prosperity, pozemského a posmrtného života.
Aby sa nezabudlo na tie, ktoré bolo počuť

v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí takmer
pred sto rokmi, nahrala ľudová hudba Rovenec,
pôsobiaca pri tunajšom mestskom kultúrnom
stredisku, CD s názvom Plesajte šecci ludjá.
Materiál na tento nosič jeho tvorcovia čerpali
z monotematických a regionálnych piesňových
zbierok, monografie Nové Mesto nad Váhom

a z vlastného výskumu vedúcej ľudovej hudby.
V úvode CD je krátky veršík, ktorý prednášali
žiaci pri roznášaní vianočných oblátok, napečených pánom učiteľom. Po ňom nasledujú koledy
pochádzajúce z okolia nášho mesta, spievané počas
obchôdzky - koledovania, ktorej hlavným poslaním
bolo priniesť do domu šťastie v rodinnom živote
a blahobyt v hospodárskom snažení. K interpretom patrili odrastenejší chlapci, neskôr deti, a najmä chudobnejšie vrstvy obyvateľstva
a Rómovia.
Tak ako koledníkov, očakávali
v domácnostiach i príchod betlehemcov, nazývaných aj valasi. Boli to
chlapci či mládenci, ktorí predvádzali
ľudovú hru o narodení Ježiša. Koledy,
na CD uvádzané ako z Nového Mesta
nad Váhom, boli súčasťou práve takejto betlehemskej hry. Zaradená je
tu aj koleda spievaná pri trojkráľovej
obchôdzke.
So spievaním kolied sa stretávame
i v kostole pri bohoslužbách, ako aj
v rodinnom kruhu, spolu s prednášaním vinšov. Práve vinše sú zaradené na
konci nosiča, spolu s bonusom - koledou, ktorú upravil aj novomestský rodák Štefan Anton Pyšný (1889-1969)
a nachádza sa v Jednotnom katolíckom spevníku.
Spomenuté koledy a vinše z Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia
budú znieť 10. decembra vo výstavnej sieni MsKS
o 15,00 h.
Záverom by som chcela v mene ľudovej hudby
Rovenec poďakovať všetkým našim priaznivcom, ktorí
nám pomohli pri realizácii CD.
Mária Mizeráková,
vedúca ĽH Rovenec

ZAŽIJÚ ČARO VIANOC
Osoby bez vlastnej strechy nad hlavou, ktorých
prichýlil novomestský útulok pre ľudí bez prístrešia, zažijú vďaka Mestu Nové Mesto nad Váhom
a sponzorom čaro Vianoc.
K sviatočnej vianočnej atmosfére obyvateľov
azylového domu na Trenčianskej ul. 46, ktorí sa
do nezávideniahodnej životnej situácie dostali či
už vlastným, alebo cudzím pričinením, prispeje
tradičná štedrovečerná tabuľa s vianočnou ka-

pustnicou, zemiakovým šalátom s vyprážaným ﬁlé
a ovocím.
Počet ľudí v útulku s kapacitou 30 osôb nie je
stabilný, pohybuje sa okolo 20 ľudí. V zimnom období, kedy vonku prituhne, možno očakávať, že sa
kapacita azylového domu naplní.
Vďaka „vianočnému darčeku“ samosprávy tak
aspoň počas vianočných sviatkov jeho obyvatelia
okúsia teplo domova.
-ep-
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VIANOCE V SRDCIACH
Vianoce v srdciach po celý
rok bez ohľadu na ročné obdobie
majú pracovníčky a dobrovoľníci
Slovenskej charity v Novom Meste nad Váhom. Dôkazom toho je
nedávna zbierka potravín, ktorú
už po štvrtýkrát za svoju relatívne
krátku existenciu (v r. 2014) zorganizovala novomestská charita
9. – 11. novembra v spolupráci
s OC TESCO.
-Na tri dni „vyštartovalo“
vyše tridsať dobrovoľníkov do
supermarketu TESCO, aby nielen oblečením s logom charity,
ale aj prívetivým slovom oboznámili kupujúcich s prácou charity
a jej poslaním. Oproti minulým
rokom cítiť v Novom Meste nad
Váhom nárast záujmu o systém
charitatívnej pomoci a občania už
neredukujú našu prácu na pomoc
bezdomovcom alebo Rómom.
Pri týchto zbierkach naša
úloha spočíva v prvom rade v príprave. Je dôležité nájsť a vytipovať
sociálne slabšie rodiny, ktoré sú
na pomoc odkázaní pre zdravotné postihnutie, neúplné rodiny,
viacdetné rodiny, kde ich sociálna
situácia nie je najlepšia. Pomoc
konzultujeme s úradom práce,
mestským úradom a školami tak,
aby vyzbierané potraviny išli ad-

resne a neminuli sa účinkom.
Tridsať hodín strávených
v TESCO obchode prinieslo aj
nám, 30 dobrovoľníkom, radosť
z výsledku. Zbierka dosiahla
sumu zhruba 1400 €. Potešujúce
bolo vidieť päť rómskych rodičov,
ako s deťmi vložili potraviny do
koša a vysvetlili deťom, prečo treba pomáhať.
Po zbierke sú to ďalšie hodiny
práce, kde znova nastúpi 5 – 10
dobrovoľníkov, aby triedením
a balením pripravili potravinovú
pomoc na distribúciu. Každý balíček osobne odovzdá dobrovoľník, aby sme i do budúcna mali
kontakt, a obdarovaní tak stratili
zábrany hovoriť o svojej núdzi.
Hovorí sa, že chudoba cti
netratí. A je naozaj pravdou, že
mnohokrát práve pre našu nevšímavosť tieto rodiny nemajú
dostatok. Pýtať si hanbia. Ľudská
nevšímavosť, ignorancia či nadradenosť a pohŕdanie nás zbavujú
ľudskosti.
Neraz si navlečieme anjelské
oblečenie lásky, aby si nás pre
našu „dobrotu“ ľudia, a hlavne tí
slabší, ctili, skláňali sa pred nami
ako pred záchrancami, či dokonca akýmisi „vyššími“ bytosťami. A potom nosíme plášť lásky

VIANOCE V KNIŽNICI

a milosrdenstva ako športový
oblek. A tak máme pre spoločnosť
témy – a srdce bez lásky. Charita
je v prvom rade o tom, že nebudeme myslieť na seba, ani počítať,
komu a čo sme urobili…
Pri ochote, s ktorou sme sa
stretli u dobrovoľníkov, ktorí
vďačne odstáli a hovorili tri - štyri
hodiny k ľuďom, taktiež vedeniu
TESCO obchodu, tým, čo vozili
a nakladali potraviny, hodiny triedili a robili balíky, tým všetkým
môžeme len poďakovať a priať si,
aby sme dobrovoľníkov mali čo
najviac. Aby čo najviac ľudí malo
VIANOCE V SRDCIACH, a nielen na Štedrý deň.
Preto znova opakujeme: nezabudnite, že vedľa vás možno
stojí človek, ktorému stačí prostý úsmev a otázka, či potrebuje
s niečím pomôcť. Ak sami neviete pomôcť, je nás v charite viac
a každý máme okruh, v ktorom
vieme nájsť riešenie, aj keď nie
sme všemocní.
Charita v Novom Meste nad
Váhom je aj pre vás, pomocníkov a dobrovoľníkov, otvorená.
Stačí prísť na Palkovičovu ul. 23
v pondelok, stredu alebo piatok
od 10,00 do 16,00 h.OL

Na tradičné vianočné besiedky
sa môžu tešiť najmenší návštevníci Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera
v Novom Meste nad Váhom.
V nastávajúcom sviatočnom
čase sme pre deti materských škôl
pripravili zaujímavé, vianočnou
hudbou podfarbené stretnutia, na
ktorých sa dozvedia niečo o vianočných zvykoch u nás a vo svete. Započúvajú sa tiež do príbehov, ktoré
sprevádzajú vianočné sviatky už od
nepamäti.
A na záver sa malí drobci, potenciálni čitatelia novomestskej knižnice, možno dočkajú aj malého sladkého prekvapenia.
-ms-
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ČOKOLÁDA
NA
STROMČEK

300 g cukru, 250
g stuženého tuku, 50
g kakaa, 100 g mletých
orechov, 1 BB puding,
1 PL rumu – vymiešame vo vodnom kúpeli,
čokoláda tuhne vo formičkách vypláchnutých studenou vodou.
(Z
rodinného
striebra M. Baloghovej, recept z maminho
kuchárskeho zošita.
K článku Samotárske Vianoce na str. 14).

MALÝ ORCHESTER S VEĽKÝM ZANIETENÍM
Dve desaťročia existencie
má za sebou Malý komorný orchester (MKO). Dvadsať rokov
nácvikov, skúšok, tvorby repertoáru a vystúpení.
MKO vznikol 7. októbra
1997. Začiatky neboli ľahké, ale,
našťastie, Ing. M. Wróbel, zakladateľ MKO, ktorý predtým založil
a viedol viaceré hudobné telesá,
našiel pochopenie u vtedajšieho
riaditeľa MsKS akad. mal. Jána
Mikušku. Stánok kultúry orchester, pôvodne pôsobiaci pri MsKS
a Gymnáziu M. R. Štefánika,
postupne materiálno – technicky
zabezpečil, čím vytvoril základ
pre činnosť a vôbec fungovanie
orchestra. Členmi MKO pri jeho
zrode boli: M. Wróbel – viola, Ľ.
Koštialová – husle, M. Palkovičová – husle, K. Ončáková – violončelo, M. Pristaš – klarinet a M.
Vyzváry – kontrabas. Neskôr sa
pridali ďalší študenti GMRŠ: M.
Krajčovič - klarinet, A. Rojková –
priečna ﬂauta, T. Divéky – klavír
a syntetizátor.
Milan Wróbel, ktorý od vzniku MKO až do roku 2012 pôsobil ako jeho umelecký vedúci, je
dodnes jediný, ktorý od začiatku
až dodnes v MKO hrá. Súčasným
vedúcim MKO je Peter Pristaš.
Prvý samostatný koncert
MKO absolvoval 11. mája 1998.
O takmer 2,5 roka neskôr sa
zúčastnil Bellových hudobných
dní, kde získal diplom za sympatický interpretačný prejav. Na
jar 2001 s úspechom koncertoval
v Anglicku. Prvý Vianočný koncert MKO absolvoval pred pol
druha desaťročím: 17. 12. 2002.
V análoch MsKS je 5. máj 2007
zapísaný ako termín 10. samostatného koncertu MKO. V októbri toho istého roku sa MKO
prezentoval pri príležitosti 10.
výročia svojho založenia. Osobitné postavenie v sérii vystúpe-

ní mal 12. koncert MKO, kedy
vystúpil s komorným zborom
Apollo z Bratislavy a Marcom
Čaňom z ČR (25. 4. 2009). MKO
spolu s M. Čaňom z ČR prispeli
aj k slávnostnému galaprogramu
k 50. výročiu otvorenia MsKS
20. 11. 2010, kde o. i. účinkovala
aj Novomešťanka, husľová virtuózka J. Špitková. O necelý rok

v Dome umenia v Piešťanoch.
7. 2. 2014 MKO vystúpil na
plese meracej techniky v Starej
Turej. Krátko pred Vianocami
20. 12. 2014 MKO koncertoval
na krajskom kole súťaže Divertimento Musicale v Prievidzi.
5. 6. 2017 MKO odohral svoj 20.
koncert.
Začiatkom decembra sa

neskôr (15. 10. 2011) sa MKO
zúčastnil celoštátneho kola súťaže Divertimento Musicale
v Rimavskej Sobote. 21. 4. 2012
MKO absolvoval koncert s vokálnou skupinou Close Harmony Friends z Nitry. O týždeň
neskôr mal už MKO na svojom
konte 15. koncert spolu s komorným orchestrom Archi Iuventi
z Ostravy. Počas Noci kostolov
1. 6. 2012 orchester účinkoval
v Kostole Narodenia Panny Márie. 15. 11. toho istého roku dostal orchester atraktívnu ponuku
vystúpiť na módnej prehliadke
Lukáša Kimličku a jeho hostí
v Starej Turej. 1. 1. 2013 tlieskali
návštevníci piešťanských kúpeľov členom MKO za bravúrne
odohraný novoročný koncert.
Podobný koncert s prívlastkom novoročný bol 24. 1. 2013

svojim priaznivcom predstaví na
koncerte v rámci 20. výročia založenia MKO. Medzitým inštrumentálne skupiny MKO účinkovali na mnohých vernisážach
a ďalších akciách mestského kultúrneho strediska, pod ktorým
súbor pôsobí.
Hlavným poslaním malého
(komorného) orchestra s veľkým
zanietením pre hudbu bolo a je
dať hráčom príležitosť hrať.
Od zrodu súboru sa počas
dvoch desaťročí v jeho radoch
vystriedalo 63 hudobníkov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje. Za obdobie 20 rokov nacvičili
a svojim divákom zahrali okolo
270 skladieb od 100 skladateľov
od renesancie až po súčasnosť.
Peter Pristaš,
vedúci MKO
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PROGRAMY MsKS

december 2017
VÝSTAVA

ĽH ROVENEC

JÁN MIKUŠKA: OBRAZY • KRESBY

PLESAJTE ŠECCI LUDJÁ

Do 15. decembra si vo výstavnej sieni MsKS
môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť
v rámci Návratov do Nového Mesta nad Váhom výstavu novomestského rodáka akad. mal.
J. Mikušku, tohoročného jubilanta a niekdajšieho riaditeľa MsKS s názvom JÁN MIKUŠKA:
OBRAZY * KRESBY.

10. decembra o 15,00 h vo výstavnej sieni
MsKS zaznejú piesne, vianočné koledy a vinše
z Nového Mesta nad Váhom z CD Plesajte šecci
ludjá, ktoré ĽH Rovenec vlani nahrala.

K 20. VÝROČIU ZALOŽENIA
KONCERT MKO
2. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční koncert Malého komorného
orchestra pôsobiaceho pri MsKS pri príležitosti
20. výročia založenia MKO.
Na koncerte odznejú skladby J. Ch. Bacha, H.
Purcella, A. Vivaldiho, Ch. W. Glucka, H. Zimmera, J. Johowa, C. Jenkinsa a i. v úprave M. Chrastinu, P. Pristaša a M. Wróbela.
Vstupné: 2 €

VIANOČNÉ KONCERTY
HS PREMENY A JEJ HOSTIA
5. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční Vianočný koncert HS Premeny a jej hostí – žiakov ZUŠ J. Kréna pod vedením p. uč. Jany Kukučovej.
Vstupné: 2 €

BEZPLATNÁ 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 14. decembra o 17,00 h v MsKS v Novom Meste nad Váhom.

AD LIBITUM ENSEMBLE
13. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční posledný koncert jesenného abonentného cyklu. Účinkuje: AD LIBITUM ENSEMBLE:
Ildikó Szakács – soprán, András Tallián –
husle, Peter Kazán –klarinet, Ramona Rédli –
violončelo, Eszter Beáta Ginsai – klavír.
Na vianočnom koncerte odznejú skladby
autorov: G. F. Händla, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Masseneta, G. Pucciniho,
P. I. Čajkovského a i.

MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
12. decembra o 18,00 h v sále
MsKS vás pozývame na stretnutie
s autorom (nielen) Šlabikára šťastia. Hudobným hosťom podujatia
bude Michal Kulich – „JednoDuchá“ hudba srdca. P. „Hirax“ Baričák sa vo svojej prednáške zameria hlavne na
svoje tri motivačné knihy zo série Šlabikárov
šťastia. Najväčší dôraz dá na vzťahy, ako aj na
poslednú vydanú knihu: Rodičia deťom, deti
svetu.
Vstupenky po 6 € si môžete zakúpiť online
na: www.msks.sk a v pokladni MsKS, č. tel. 032
28 569 21.

SMEJKO A TANCULIENKA
14. decembra o 17,00 h sa v sále MsKS
uskutoční najnovšie predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou.
Príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoloč-

ne zahrajú nové hity z tretieho DVD KUK ANI
MUK! Chýbať nebudú pesničky ako Motáčik
Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj… a zaspievajú aj toľko žiadané pesničky Boxerista, Vajce na
vandrovke a Baba Jaga!

KLUBY V DECEMBRI

KURZY V DECEMBRI

Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 11. 12. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
12. 12. 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

JESEŇ V KULTÚRE

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
18,30 h
brušné tance
18,30 h
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Utorok 18,30 h
latino tance
Streda 17,00 h a 18,15 h joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga
Foto: Mgr. V. Polák

Do Divadielka galéria zavítala 19. októbra na
pozvanie Klubu priateľov poézie pri MsKS držiteľka pätnásteho Kvetu Tálie.

3. novembra vo výstavných priestoroch
MsKS – Galérie P. Matejku sa uskutočnila vernisáž návratistu akad. mal. Jána Mikušku. Výstavu: JÁN MIKUŠKA: OBRAZY • KRESBY si
záujemcovia môžu pozrieť do 15. decembra
Večer s Idou Rapaičovou priniesol jeho návštevníkom nielen príjemný umelecký zážitok, ale
i zaujímavé a poučné rozprávanie.
Známa slovenská herečka sa totiž ako jedna
z mála recitátoriek zaujíma o život Konštantína
a Metoda a poéziu, ktorá odkazuje na našich nositeľov písma, napr. v tvorbe Jána Hollého. Publiku
v straoslovienčine a slovenčine zarecitovala o. i.
Konštantínov Proglas, predniesla tiež Hollého Cyrilometodiádu. V interpretácii rodáčky z Trenčína
zaznel i úryvok z diela jej obľúbenej literátky a priateľky Máše Haľamovej, na „objednávku“ z publika
divákom zarecitovala tiež Smreka a Rúfusa.

Vážení zákazníci a obchodní partneri!
S blížiacim sa záverom roka 2017 chceme Vám
úprimne poďakovať za Vašu doterajšiu dôveru a spoluprácu,
ktorú ste prejavili v tomto roku.
Tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu v novom roku,
v ktorom Vám želáme veľa pracovných a osobných úspechov.
Traﬁka Pavlech 1. mája a Traﬁka Námestie slobody
Kolektív ME – TRADEX
75$),.$3$9/(&+
VtGOLVNRSUL%LVWUHDNQLåQLFL
a =PHQiUHĖ  QDMOHSãLH NXU]\ Y PHVWH EH]
SRSODWNX
a7UDILND  GHQQi WODþ D þDVRSLV\ VORYHQVNi DM
]DKUDQLþQiWODþYLDFDNRWLWXORY
a &LJDUHW\  9ä'< YãHWN\ GUXK\ QD VORY WUKX
a9HĐNêYêEHUIDMþLDUVN\FKSRWULHE
a1DMYlþãtYêEHUFLJiULHNDFLJiU
a'DUþHNRYp ND]HW\ FXNURYLQN\ D GUREQp
GDUþHN\
a 3RKĐDGQLFH  QD YãHWN\ SUtOHåLWRVWL D XGDORVWL

a7êåGHQQHQRYp$.&,(SUHQDãLFK]iND]QtNRY
a3SDUNRYDQLHSULDPRSULSUHGDMQLEH]SODWQp
a'HQQHRWYRUHQpSRVHGHQLHSULNiYLþNHY%LVWUH
a.RStURYDQLH  DM IDUHEQp YãHWN\ IRUPiW\ GR
$DM]86% Y3')IRUPiWH
a)27.<QDSRþNDQLHIRWRNLRVN.2'$.
a3ODWEDNDUWRX9,6$0$67(5&$5'
Po - Pia
5:30 - 18:00 h
Sobota
5:30 - 13:00 h
t.þ.: 771 60 34
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SAMOTÁRSKE VIANOCE
„Na tú svatú Katarínu,
katarínskú nedelu“ – všetci Samotári vyzerali, čo vyveští: Vianoce na ľade či na blate? Blata
bolo dosť celú jeseň, medzi osamelými, kde-tu obývanými či
rozostavanými domami, čo pred
sedemdesiatimi rokmi začali
vyrastať od železničnej trate na
Čachtice po úpätie obsiateho
kopca pod Čachtickou cestou.
Zato keď sa vydarila zasnežená
zima, bol rád, kto nemusel do
školy. Snehu neúrekom, a že sa
vietor mal kade preháňať, záveje
jedna radosť. Prváčence (aj mňa)
nosili mamy na chrbte po prvý vyšliapaný chodník. A že poriadne
fučalo, na chrbte školská kabela,
vpredu páperový vankúšik. Zo
školy sa šlo veselšie, okolo cestičiek samí „anjeli“. Hádzali sme
sa do snehu a metali rukami-nohami. A kde sa dalo, prefrčali
dlhánskou šmykľávkou. Baganče
podkuté „plieškami“ na Mikuláša v okne. Ráno plné jabĺčok,
orechov a jeden medovník s obrázkom. Do Vianoc robota a roboty! Na Luciu, ani Lucky chodiť
nemuseli, naozajstným husacím
krídlom s brkami poometala
mama nielen kúty, ale aj sadze
z kachľových rúr a kolien. Dlhé
zimné večery pri petrolejke, na
zavedenie elektriny si bolo treba
niekoľko rokov počkať. Vyrábajú

sa domáce salónky. Kto z kociek
cukru, kto z voňavých cukríkov
ľadoviek: zakrútiť do ostrapkaného papiera, pridať staniol,
stiahnuť špagátikom na oboch
koncoch cukríka, zviazať nitku
na zavesenie. A počítať, koľko
už máme. Ešte voňavejšia je čokoláda na stromček – domáca.
Tuhla vo formičkách vyložených
do snehu a na stromčeku tešila.
V teplej izbe sa nitky prerezávali,
čokoládové hviezdičky a zvieratká cupkali z halúzok ako v milej
samoobsluhe: čo spadlo, treba
zjesť. Pár dní pred Vianocami
prišli babička z Novej Vsi, s noškou, obložená košíkmi. Zas nakúpili v Budúcnosti na námestí!
Bez lístkov, na voľno, za veľké
peniaze! A keď ich mama hreší,
pozrú na ňu zdola, drobná ako
dievčatko, ťapnú si po sukniach
a smejú sa: „Já mám penazí,
kolko já scem!“ Nik by neuhádol,
že prišli z hlinenej chalúpky pod
slamenou strechou: práve predali prasiatka, zgazdovali.
Už pečieme na sviatky:
každý rok to isté a veľa – všetky
susedky sa predháňajú, kto má
koľko a akých druhov od výmyslu sveta. Len naša mama hreší
Palka, že ju zahanbil pred susedou: „Sak ked ti zhorí, nám
dás!“Má len štyri roky a nevie, že
sviatočné koláčiky sa pred šted-

rou večerou nejedia. Už skoro
nespíme. A ešte: kto chce vidieť
zlaté prasiatka, na Štedrý deň sa
postí. Raz to vydržím. Rádio nemáme, u tety počúvam rozprávku
o Snehulienke, čo v ochotníckom
krúžku práve hráme. A večer:
dvere s vysvieteným stromčekom
otvorené, na stene Snehulienka
s trpaslíčkami! Ako blízučko je
k zázraku. (Kým zistíme, že sme
práve dostali diaprojektor s kreslenými ﬁlmami.) Na stole všetko
zo záhrady (tatova pýcha). Spoločná modlitba. Na ľútosť nad
kaprom sa zabudlo, veď sa treba
najesť „jako sellák na Vánoce“.
Kým začnú na námestí búchať
rany z kľúčov, uveličení z nových knižiek (pančucháče by sa
boli kúpili aj tak), spíme vo veľkých duchnách. Kachle pukocú.
Zajtra sa ide na sanicu! Ba nie –
na Božie narodenie sa ide len do
kostola. Aj sánok sa dočkáme: na
Klúčaku (lebo v NM ľ nemáme)
pol mesta. Na zľadovatených hrboľoch kriku, smiechu do samého
večera. Červených jabĺčok je všade oveľa viac, o tie na detských
líčkach. Aj tí, čo sa vykrbáľali do
závejov, na slzy chytro zabudnú.
Veď sú prázdniny. Do Nového
roka určite. A ak sa zadarí, budú
aj chrípkové či uhľové. Veď sme
na začiatku 50. rokov…
Magda Baloghová Šišovská

Drevosklad v Novom Meste nad Váhom príjme pracovníka na prácu

skladníka – oprava paliet .

Jednozmenná prevádzka, plat nad 1100,00 €.
Kontakt 0903 248 802.
*PREDÁM NOVINOVÝ STÁNOK
na sídlisku Rajková vedľa bývalých TSM.
Cena dohodou. Kontakt: 0911 730 696

MsKS PRIJME UPRATOVAČKU
prednostne z mesta s nástupom od
nového roka. Č. tel.: 032 2856920
alebo redakcia@msks.sk

OZNAM REDAKCIE
Uzávierka januárového
vydania je 8. decembra

w w w.tiknove mesto.sk
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V KOSTOLE ZNELI ORGAN A SPEV
Rok 2017 je pre slovenskú
cirkevnú kultúru významným
výročím: presne pred 80 rokmi
vydal Spolok svätého Vojtecha
Jednotný katolícky spevník, ktorý je hlavným bohoslužobným
spevníkom
Rímskokatolíckej
cirkvi na Slovensku. V našom
meste sme si túto historickú
udalosť pripomenuli Hudobnou
akadémiou v Kostole Narodenia
Panny Márie v jedno nedeľné popoludnie.
„Nuž iďte, zbožné piesne,
rozleťte sa po celej milej našej
vlasti slovenskej, ožite na ústach
bohuverného spevavého národa
slovenského,“ týmito slovami
vyprevádzal slovenský skladateľ
Mikuláš Schneider - Trnavský
v roku 1937 na púť Jednotný katolícky spevník (JKS), ktorý bol
výsledkom vyše dvanásťročnej
práce troch odborných komisií –
hudobnej, vieroučnej a prozodickej – pod vedením hudobného
skladateľa Mikuláša Schneidera
- Trnavského. Práve on na základe poverenia vtedajšieho správcu
Spolku svätého Vojtecha Jána
Pöstenyiho celý projekt zastrešoval. Cieľom zostavovateľov spevníka bolo zozbierať duchovné
piesne zo všetkých slovenských
regiónov, vybrať z nich tie najkrajšie a zladiť ich po jazykovej i hudobnej stránke. Dielo obsahuje
vyše päťsto piesní, medzi ktorými
sú okrem slovenských ľudových
nápevov aj diela nemeckých
a českých hudobných skladateľov.
Trnavský skomponoval a do spevníka zaradil 226 vlastných piesní.
Konceptu spevníka, ktorého
piesne katolícki veriaci využívajú pri každodenných bohoslužbách, sa držala aj dramaturgia
Hudobnej akadémie pri príležitosti 80. výročia prvého vydania
Jednotného katolíckeho spevníka. Skladala sa z dvoch častí:

v prvej sa poslucháčom
predstavili piesne tvorby
siahajúcej až do stredoveku. Mnohé z nich boli do
JKS prevzaté zo starších
spevníkov, vrátane prvého
slovenského tlačeného katolíckeho kancionálu Cantus catholici, ktorý v roku
1655 zostavil a vydal Benedikt Szőllősi. V druhej
časti si prítomní vypočuli
novšiu tvorbu JKS, ktorú
tvoria autorské piesne Mikuláša Schneidera -Trnavského.
Na píšťalovom organe,
ktorý je po generálnej oprave od jari 2015 uspôsobený
nielen na bohoslužobné,
ale aj koncertné účely, sprevádzal spev zboru Chorus
catholici hudobný hosť –
organista František Beer z Košíc.
Zbor Chorus catholici spieva
v novomestskom chráme počas
svätých omší v rámci rôznych slávení liturgického roka už niekoľko
rokov. Jeho členovia a členky podporujú hudobný život vo farnosti
aj sólovo ako hudobníci, žalmisti,
prednášatelia pašií či ako členovia mužského zoskupenia Scholy
gregoriany, ktorá sa venuje interpretácii gregoriánskeho chorálu.
Prizvaný umelec František
Beer hudobne pôsobí nielen
doma v Košiciach, koncertuje
v rámci celého Slovenska, okrem
toho študuje hru na organe na
univerzite
Musikhochschule
Lübeck v Nemecku. Prednes
piesní obohatil virtuóznymi organovými improvizáciami, ktoré
sa rodili priamo v daný okamih
pod jeho prstami. Vyšperkoval
ich vkusným a citlivým výberom
zo širokej palety registrov a zvukových kombinácií, ktorú náš
píšťalový organ poskytuje.
Pásmo piesní bolo popretká-

vané umeleckým prednesom
Dr. Jána Dziana, ktorý v chráme
pôsobí ako lektor pri svätých
omšiach. Prednes textu pozostával z citácií rukopisu Mikuláša
Schneidera -Trnavského. Opisoval nielen samotný proces zostavovania JKS, konkrétne motívy
a ciele, ale zahŕňal aj osobné
pocity a odkaz skladateľa. Počas koncertu mohli poslucháči
na plátne sledovať zaujímavosti
o jednotlivých skladbách, ich
autoroch, informácie o ich historickom pôvode či ich používaní
v rámci liturgie.
Na celom technickom a organizačnom zabezpečení koncertu sa podieľala trojica miestnych organistov: spevácky zbor
dirigoval a viedol Martin Petrek,
prednášané pasáže hovoreného slova vybral Matúš Mravec
a spolu s Michaelom Augustínom
pripravili celý repertoár Hudobnej akadémie. Záštitu nad
podujatím prevzal dekan a farár
Blažej Čaputa.
Mgr. Michael Augustín
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BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁTE
Betlehemy (jasličky), stvárnenie biblického
narodenia Ježiša Krista, tradične spríjemnia vianočnú atmosféru Podjavorinského múzea v Novom
Meste nad Váhom.
Za pôvodcu myšlienky betlehemov sa považuje
sv. František z Assisi, ktorý v 13. storočí počas svätej omše postavil prvý betlehem. V 16. a 17. storočí
františkáni a jezuiti rozšírili betlehemy v kostoloch
po celej Európe. Do mestských a ľudových domácností prenikli po jozefínskych reformách, kedy boli
v kostoloch zakázané a považované za nedôstojné.
Betlehemy zľudoveli a našli svoje miesto v kultovej
časti izby. Drotári šírili koledovanie s betlehemom,
obchôdzky betlehemcov postupne prenikli do tradičného prostredia slovenského vidieka. Výroba
betlehemov sa stala samostatným ľudovo - umeleckým remeslom. Podnes sú neoddeliteľnou časťou
našej tradície, jedným zo symbolom Vianoc.
Expozíciu Podjavorinského múzea aj tento rok
tradične oživuje pohyblivý betlehem. Jeho autorom
je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Centrom betlehemu je zobrazenie narodenia
Ježiša Krista so Svätou rodinou vsadené do prostredia mesta Betlehem. Autor pri jeho tvorbe vychádzal z moravských ľudových betlehemov, ktoré
sú blízke našim kultúrnym tradíciám. Epoxidové
ﬁgúrky vytvoril podľa existujúcich originálov poškodených drevených sôch od neznámych autorov
z Moravy (na foto vpravo hore).
Naproti tomu starší podsvietený betlehem od
Michala Hanzlíka z Nového Mesta nad Váhom
(dole), patriaci do rozsiahlych zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne, pôsobí na diváka orientálne, až exoticky. Autor sa snažil zobraziť biblické
mesto Betlehem vložené do izraelského prostredia.
V ústredí je výjav narodenia Ježiša Krista, ktorému
prinášajú dary Traja králi. Počas vianočných sviatkov budú oba betlehemy
prístupné až do konca februára 2018
v priestoroch Podjavorinského múzea.
Známe betlehemy tento rok dopĺňa
výstava s názvom Betlehemy ako ich nepoznáte s prezentáciou viac než 300 miniatúrnych betlehemov pochádzajúcich
z autorskej tvorby Jozefa Práznovského.
Pri ich znázornení autor vychádza zo
slovenských ľudových tradícií zobrazenia Svätej rodiny a narodenia Ježiša
Krista, zároveň však tradičný betlehem
ozvláštňuje o nové použité materiály.
Miniatúrne ﬁgúrky vsádza do mate-

16

riálov získaných z prírodných zdrojov, ako sú plody
tekvice, vlašského či kokosového orecha, morské
mušle, kôra stromov či vápenec. Vo ﬁgurálnych
kompozíciách sa sústreďuje na kombinovanú techniku dreva a hliny, niekedy so spojením skla. Rád
pritom spracováva aj netradičný prírodný materiál,
ako sú rybie kosti, šupiny či lesné plody.
Autor vytvoril niekoľko stoviek
miniatúr betlehemov, s ktorými získal
množstvo ocenení. V roku 2009 úspešne prezentoval svoju tvorbu na celosvetovej výstave betlehemov v bazilike
Santa Maria del Popolo v Ríme. Jozef
Práznovský žije a tvorí v Žiline. Vianočnú výstavu Betlehemy ako ich nepoznáte
možno vidieť v oddelení Podjavorinské
múzeum v Novom Meste nad Váhom od
konca novembra 2017 do konca februára 2018.
Mgr. Andrea Lazarčíková,
vedúca oddelenia
Podjavorinské múzeum, TM v Trenčíne

Z HISTÓRIE: OSOBNOSTI REGIÓNU (II.)
Dovoľte mi tu niečo pripojiť aj o osobnosti Starej
Turej, o Jánovi Slezákovi (1896 - 1984) alias John
Slezak. Je predpoklad blížiaci sa istote, že Slezákovci
na Starej Turej pôvodne boli Habáni, ktorí prišli na
toto územie po rozpade ich komunity z okolia Sobotišťa v druhej polovici 17. storočia.
Priezvisko Slezák vzniklo poslovančením priezviska Schlesinger.
Základné vzdelanie získal Ján Slezák v bydlisku,
následne nastúpil na učenie za zámočníka v Škodových závodoch v Plzni, kde sa vyrábali i zbrane. Tu sa
zoznámil a osobne zblížil s chorvátskym mladíkom,
o štyri roky starším Josipom Brozom (1892 – 1980).
Osemnásťročný sa v r. 1914 nalodil v Amsterdame
a išiel za svojím americkým snom.
V apríli 1917 USA skončili s neutralitou a vyhlásili Nemecku vojnu. O tri mesiace neskôr sa John Slezak stretol osobne vo Washingtone pri tlmočení s M.
R. Štefánikom. Po vojne John Slezak začal následne
pracovať na základe svojej profesie v zbrojnom priemysle. Túžil získať vyššie vzdelanie. Prihlásil sa na
Wisconsinskú univerzitu, ktorú úspešne absolvoval
v r. 1923. V r. 1926 sa oženil s učiteľkou Dorothy Goodwill (1902 – 1999), Američankou anglického pôvodu. Manželia sa usadili v meste Sycamore, asi sto
kilometrov na západ od Chicaga v Illinois. Tu John
pracoval vo významnom priemyselnom podniku
Turner Brass Works. Po vstupe USA do druhej svetovej vojny major John Slezak vstúpil do služieb Pentagonu. V r. 1942 už plk. John Slezak mal na starosti
zásobovanie armády za okrsok Chicago. V tomto období sa osobne zblížil s Dwightom Eisenhowerom
(1890 – 1969), ktorý tiež mal habánskych predkov.
Stal sa členom jeho diplomatického zboru. Do r.
1945 získal viaceré vysoké štátne vyznamenania.
Známy je po r. 1945 tiež jeho celý rad diplomatických rokovaní s rôznymi význačnými svetovými politikmi, ako s Čankajškom, ale i s J. Brozom – Titom.
Hoci mal John Slezak oﬁciálne odísť z Ministerstva
obrany USA už v r. 1956, v skutočnosti sa tak stalo
až o jedenásť rokov neskôr. Ešte v r. 1972 – 1977
predsedal Výboru pre zásobovanie americkej armády a v r. 1975 ho mali povýšiť do hodnosti generála.
Uvažuje sa, že pôsobil tiež ako kontaktný diplomat
niekoľkých amerických prezidentov.
Naši krajania a rodáci žijúci v zahraničí zaraďujú význam osobnosti Johna Slezaka hneď za osobnosť M. R. Štefánika. Za prezidentovania Dwighta
Eisehowera bol námestníkom ministra obrany
USA, do Bieleho domu mal trvale „otvorené dvere“!
I po r. 1945 dostal viaceré vysoké vyznamenania,

obdivuhodné sú i jeho ďalšie vtedajšie obchodné
aktivity, služby a čestné členstvá v mnohých spoločnostiach a inštitúciách. Jeho osobné materiály však
ešte dodnes neboli odtajnené! John Slezak zomrel
14. apríla 1984, pochovaný je na arlingtonskom národnom cintoríne v hrobe č. 59 509 po boku amerických prezidentov. Náhrobný kameň uvádza hodnosť
plukovníka. Konečnú odpoveď vo veci neujasnenosti
okolo generality Johna Slezaka môžeme nájsť napr.
v citácii Zákona o služobnom pomere vojakov Slovenskej republiky, ktorý pripúšťa prepožičanie vyššej vojenskej hodnosti. Takáto prax bola i v USA.
John Slezak mal generálsku hodnosť zapožičanú na
isté obdobie, obdobne ako Dwight Eisenhower za
druhej svetovej vojny, keď velil armáde v západnej
Európe!
Ján Slezák má v Starej Turej odhalenú pamätnú
dosku na budove mestského úradu z r. 1996.
Nepriamym šetrením pri obhliadke nápisov so
životopisnými údajmi v Eisenhower Center, Abilene,
Kansas, USA, v rodisku a mieste posledného odpočinku D. Eisenhowera, nikde nebola pri jeho mene
uvedená jeho generalita, čo tiež potvrdzuje tu spomenutú domnienku o jemu zapožičanej generálskej
hodnosti počas 2 sv. vojny!
Gustáv Rumánek

Vianođný koncert

TASTE OF
BRASS
v rámci Vianođných trhov

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
18. DECEMBRA 2017 • 17:00
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O JEŽIŠKOVI
Tento rok na Vianoce oslovím Ježiška. Tak ako počujete;
Ježiška! Možno sa vám to zdá detinské, ale musím vám povedať,
čo sa mi prihodilo…
Stalo sa to v nedeľu popoludní, keď som sedel v kaviarni a za
sklenou stenou padalo októbrové lístie. Nikdy neviem popísať
pocit, keď sa listy ako farebné
motýle mihnú v priezračnom
priestore medzi nehybnými konármi a poletujú k zemi. Je to
akoby mali vlastný život a skôr,
ako navždy opustia svoj domov,
chcú nám povedať čosi dôležité,
ja však nedokážem zachytiť, čo…
Čašníčka priniesla espreso.
V jednej chvíli som bol opäť
v časoch svojho detstva. Teplo,
pocit domova, kolísavý pohyb
listov v čírom a nehybnom vzduchu za oknom… Akoby to lístie
padalo vo mne! Aha, už to mám;
tie listy predsa padajú v nás!
K vedľajšiemu stolíku si
prisadol mladý párik, keď som
začul tlmené „bum“. Mladý muž
prekvapene povedal: „Ty kokso!“
Pocítil som bolesť…
V ten deň, ale dopoludnia,
som v obchode stretol redaktorku. Nadhodila tému Vianoc.
Z času na čas totiž píšem pre
mestský časopis. Aj keď je november, časopis treba pripravovať už teraz. Na stole som mal
rozrobenú inú, zmluvne dohodnutú prácu a tej sa dnes bolo
treba venovať. Nejako mi to však
stále chodilo po rozume… Vianoce, Vianoce… Na Vianoce nám
nosil darčeky Ježiško. Veril som
tomu, až dokedy sme s bratom
neobjavili na vrchu skrine ukryté balíčky. Detstvo odchádzalo
súbežne s tým, ako sa rozplývala
viera v Ježiška. Nakoniec som
celkom zabudol – ani nie tak na
tie časy, ako na pocit čarovného
života, keď lístie i sneh padali vo
mne. V skutočnosti nám ani nie
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je tak ľúto za minulosťou, ako
nás trápi vedomie, že už nie sme
zajedno so zbytkom stvorenia,
ako to bolo celkom bežné v čase
nášho detstva…
Nuž o tomto mám písať?
Premýšľal som v kaviarni v to
nedeľné popoludnie, keď ma zaskočil ten zvuk.
To vtáčik, menší ako detská
pästička, narazil v plnej rýchlosti
na sklo, takže som priam fyzicky
zacítil jeho bolesť. Aj párik vedľa
bol tupým úderom zaskočený
a teraz obaja pozerali tam, kam
ja; na vydláždený chodník, kde
ten vtáčik – neviem aký druh –
ostal ležať s roztiahnutými krídlami ako zostrelené lietadlo.
Nehýbal sa. Zaliala ma nečakaná
vlna súcitu, no nechcel som, aby
to na mne ľudia v kaviarni poznali. Bola to predsa bezvýznamná
udalosť, rovnako nezaujímavá
ako padanie lístia v nás.
Vtáčik sa silným nárazom
zrejme dolámal, videl som, ako
mal krídla nehybne natiahnuté
pozdĺž tela… Prichádzala si pre
neho smrť. Nedalo sa s tým nič
robiť… Po cestičke sa trúsili ľudia, v rádiu ticho hrali, čašníčky
sa bavili s novým hosťom a všetko išlo ako predtým. Odkiaľ sa
však vo mne vzala tá nečakaná
bolesť? Zdalo sa, že nielen lístie,
ale aj vtáčik padol kdesi vo mne…
„Ten to nepredýcha,“ povedal mládenec a ďalej sa venoval
svojej partnerke.
V tej chvíli sa stalo čosi nečakané, až mi zimomriavky naskočili! Rovnako nečakane, ako
keby sa pohla mŕtvola v rakve,
aj toto telíčko, tak ako tam bolo,
celé nehybné, odrazu sa vztýčilo
a… Môj ty, bože! Hlava sa mu
zvrátila dozadu, pričom ostal sedieť na vlastnom chvoste, ako zajac v roli. Zobáčik mal však stále
otvorený s hlavou obrátenou
smerom ku korunám stromov.

V tej jeho novej polohe bol čosi
ako výkrik života odchádzajúci
na večnosť.
„Takto funguje príroda. Nezasahuj do toho…,“ zaznel vo
mne hlas. Poznám ho. Poznal
som ten chladný hlas po celý život – hlas mysle, ktorá si od vekov robí právo rozhodovať.
Aby som zastrel návaly detinských emócií, uchlipol som si
kávy – takýto druh súcitu je pre
naše okolie skôr smiešny…
„Buď predsa normálny…,“
radil mi ten hlas. „Nie si už malé
decko, nepripúšťaj si to tak, veci
sa proste dejú a vo svete umierajú milióny a…“
Napriek hlasu vo mne som
cítil, že v tej chvíli nie je pre mňa
na tomto svete nič dôležitejšie
ako celkom obyčajný život malého vtáčika. Politika v rádiu, vojny, úklady, nespravodlivosť sveta – nič nebolo teraz prednejšie.
Iba to, aby tento tvor ožil!
Neviem, čo by ste urobili vy,
ale ja som si spomenul na Ježiška!
Hlas sa mi medzitým vysmieval. Hovoril mi, že to nie je
vedecké, smrť je nevyhnutná súčasť života, a tak ďalej, no ja som
stále prosil Ježiška. Áno, Ježiška
z čias, keď nielen lístie a sneh
boli vo mne, ale v sebe som mal
naskenovanú našu ulicu, ľudí na
nej, mal som v sebe svoje mesto,
živé i neživé tvory a v podstate celučičký svet.
„Nechcem nič pre seba, daj
iba život tomuto vtáčikovi!“,
prosil som v sebe samom.
Videl som, ako po plote o kus
ďalej sa zakráda mačka. Ešte ho
nezaregistrovala.
Neviem, ako dlho bol vtáčik v tej vykrútenej zamrznutej
pozícii, pozoroval som jeho sivé
hladké krídelká, priložené k telu,
jedno nehybné oko a otvorený
zobáčik smerujúci k nebu – sedel takmer smiešne, podobne

ako sedávajú psíci a nie vtáci…
Prosil som za neho celým svojím
odhodlaním.
Zvyčajne pijem svoju kávu
asi tak trištvrte hodiny. Bol som
asi v polovici, keď som si všimol,
že začalo mrholiť. Pár kvapiek
padlo na chodník tehlovej farby
a namaľovalo okolo nehybného
tela krúžky ako dvadsaťcentovky.
V tej istej chvíli pohol hlavičkou.
Stále bol vo mne.
Celou mojou bytosťou prebehla radosť… Tichá, opatrná…
Neprestával som prosiť.
„No dobre, žije, ale každú
chvíľu je po ňom… Ak nie, dorazí
ho mačka…,“ hovoril mi hlas.
Po dlhej, pre mňa nekonečnej
dobe čakania, sa jeho hlavička
akoby automaticky vrátila do polohy, akú zvyčajne vtáci mávajú,
keď sedia na chodníku. Dokonca,
akoby sa poobzeral. Cítil som úľavu, nesmiernu úľavu a ešte čosi…
Nevedel som, čo to je…
„To, že sa pohol, nič neznamená. Ak nevzlietne, tak či tak
zahynie,“ presviedčal ma hlas.
To „čosi“ bola vďaka. Nie
vďaka prostredníctvom slov,
ale prostredníctvom celej mojej
bytosti. Zároveň mi bolo jasné,
že ešte nie je po všetkom. Vtáčik
žil – bola to však iba prvá fáza.
Pochopil som, že sa musí vrátiť
do stavu plného zdravia. Musí
vzlietnuť! Musí odletieť, inak je
toto všetko márne!
Božemôj, aká samozrejmosť
je to pre nás, keď sme zdraví
a keď nám nič nie je, že máme
schopnosť pohybu. To, že to samozrejmosť nie je, pochopíme,
keď tú schopnosť tak či onak –
stratíme. Rovnako ako tento vtáčik. Videl som v ňom seba a mojich blízkych a celé ľudstvo… Aký
je to dar, že sme „iba“ normálni,
aký je to dar, že máme svoj „obyčajný“ deň! A tak som prosil Ježiška ďalej.
„On sa hýbe, kokso, to nie je
možné!“, čudoval sa mládenec

pri susednom stolíku. Pohľady sa
nám stretli a ja som sa usmieval.
Nemohol som zadržať úsmev,
z hĺbky mojej bytosti sa valili vlny
hlbokej radosti…V jednej chvíli
vtáčik pohýbal hlavou doprava,
doľava, akoby sa nikdy nič nestalo. Bol zrazu z neho celkom
obyčajný operenec, nikto by si
nič zvláštne nevšimol. No stále
sedel na mieste a mačka bola
ktoviekde…
Mrholilo. Barmanka vyšla
na terasu a namierila si to za roh,
zrejme do skladu.
„Teraz ho zastupí,“ ozval sa
s istotou môj hlas a ja som ako
katapultovaný vyletel zo stoličky.
„Pozooor!“, zabúchal som
na sklo a stál som tam z rozpaženými rukami, až si ma všimlo
tých pár návštevníkov v bare.
Bolo mi jedno, že vyzerám smiešne. Dievčina však iba vysypala
popolník a vtáčika si nevšimla,
mala svoju prácu.
Fakt mi bolo fuk, ako ma kto
berie, či posudzuje – čupol som
si a znížil sa na úroveň vtáčika.
Pripadal mi ako strapatý, pár
pierok neposlušne odstávalo od
tela, ale to bolo všetko.
Naše oči sa stretli – vedel
azda, že takmer hodinu bol vo
mne?
Či už vedel, či nie, v jednej
chvíli sa odrazil, mávol krídlami
a rýchle ako blesk sa stratil v ešte
stále zelenom lístí vysokého kra.
Stratil sa mi z dohľadu, rovnako
ako sivej mačke, ktorá ľahostajne
preskočila múrik a nezbadala ho.
Dopil som kávu, zaplatil
a vrátil sa do svojej pracovne,
rozhodnutý odložiť zmluvnú
prácu a zaraz napísať o svojom
zážitku a o tom, ako som sa znova raz obrátil s prosbou k svojmu Ježiškovi. Ako počujete –
k Nemu a nie Dedovi Mrázovi,
ba ani Santaklausovi nie. Myslite
si o tom, čo chcete, ale ja už viem,
na koho sa v týchto veciach obracať…
Mgr. Karol Hlávka

NÁVRAT
K TROJKRÁĽOVÉMU KONCERTU

Príjemný umelecký zážitok
z koncertu s výrazným charitatívnym podtextom v rímskokatolíckom kostole, ktorý
každoročne vo vianočnom čase
organizuje operný sólista Marian Pavlovič, budete môcť tentoraz zažiť počas Troch kráľov
6. januára.
Rodák z nášho mesta sa
tým vracia k niekdajšej tradícii
usporadúvania trojkráľových
koncertov.
Tentoraz umeleckým hosťom operného speváka, ktorý
toho času účinkuje v parížskej
opere, bude legendárne vokálne teleso Spiritual kvintent
z Českej republiky, ktoré v tomto roku oslavuje 55 rokov svojho pôsobenia.
(viac v januárovom vydaní)

VODIČ NAFÚKAL 3,63 PROMILE

Novomestskí
dopravní
policajti pri cestnej kontrole
14. novembra v Zemianskom
Podhradí si všimli vodiča nákladného vozidla, ktorý jazdil
bez osvetlenia. Preto ho predpísaným spôsobom zastavili
a skontrolovali. 45 - ročného
Vladimíra z okr. Nové Mesto
nad Váhom vyzvali k predloženiu dokladov potrebných
k vedeniu vozidla a podrobili
ho i dychovej skúške. Takmer
neverili vlastným očiam, keď
im alkotest ukázal hodnotu
1,74 mg/l, čo predstavuje 3,63
promile alkoholu v dychu!
Policajti Vladimíra následne v zmysle zákona obmedzili
na osobnej slobode a po vytriezvení ho neminulo obvinenie z prečinu ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky. Za
tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
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SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE

Keď zaznie Áno oboch nás, organa tichá melódia, sľuby nám splynú v jediný hlas
– ja som Tvoj a Ty si moja…
Takéto krásne motto mali na svadobnom oznámení manželia
ANDREJ A ANGELA VLASTA NÉMETHOVCI 28. októbra 1967.
Odvtedy prešlo už 50 rokov a dnes oslavujú zlatú svadbu.
Tak ako kedysi – i dnes vám v srdci zvony znejú a spolu s nami šťastie,
zdravie a lásku prajú. Nech ste spolu ešte veľa, veľa krásnych rokov a prejdete tisíce spoločných krokov.
To vám prajú dcéry Ingrid, Vlasta a Monika s rodinami a vnúčatá Peťka, Karin, Saška, Martin,
Emka a Simonko svojho deduška a babičku vrúcne objímajú.

BLAHOŽELÁME
94 rokov
Ing. Milan Koman
Emília Jurčová
92 rokov
Anna Kršáková
Štefánia Košťálová
91 rokov
Kristína Michalcová
Alžbeta Struháriková
90 rokov
Mária Zelenayová
Mária Janegová

V decembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
85 rokov
Milan Filip
Božena Hrušovská
Zita Poláčková
Jozef Durdík
80 rokov
Mária Pastorková
Emília Kolečanská
Helena Kališová
Mária Oravcová
Jozef Mercek
Štefan Struhárik
75 rokov
Mária Hunčíková
Rudolf Škratek

70 rokov
František Horňáček
Marta Zámečníková
Ján Jurda
Jozef Karvay
Ivan Súčan
Eva Lácayová
Pavel Macek

Ivan Čičmanský
Jaroslav Obdržal
Milan Sadloň
Eva Olašová
Květuše Kožuchová
Oľga Gállová
Jaroslav Jankovič
Milan Kučera
Zdena Javorská
Božena Štefková
Marta Kollárovicsová
Helena Lauerová

SOBÁŠE V OKTÓBRI

KRSTY A UVÍTANIA V OKTÓBRI
Lenka Glodžáková
Sebastián Katrinec
Ľuboš Jozef Nemečkay
Florián Forgács
Martin Dedík
Diana Naomi Megová
Alexej Stachovič
ovič
Martin Dlhopolec
polec
Karolína Ella
lla
Hoscheková
vá

Milan Ondráš
Ján Pátrik
Anna Dolinská
Zdeněk Barták
Ivan Maxian
Lucia Mráziková
Ladislav Baláž
Oľga Nápokyová

Martin Poláček a Katarína Jurdová
Marián Slávka a Martina Javorová
Matúš Sobolčiak a Zuzana Lesajová
Marcel Kušnír a Ivana Imrišková
Jaroslav Lendel a Dominika Geržová
Lukáš Školuda a Monika Juhásová
Marián Mlčúch a Martina Gestingerová
Ľubomír Nemšák a Zuzana Lukáčiková
Marek Tomáš a Zuzana Jakušová
Rastislav Radoš a Veronika Pavlíková
vá
Štefan Huna a Eleonóra Hunová
Richard Obeda a Diana Lamačková
Jozef Bundál a Amália Slováčková

Filip Macháč
Lenka Nemčeková
Matúš Držík
Tobias Laco
Samuel Vojtek
Tibor Kyselica
Vane
Vanessa Pevalová
Filip Skokánek

ÚMRTIA V OKTÓBRI
Terézia Čechvalová 1929
Ján Drahniak
1930
Valéria Felcanová 1933
Ing. Ján Galajda 1966
Oľga Hamajová
1927
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Anna Harusková
Dušan Jakube
Jozefa Jurisová
Magdaléna Kotlebová
Ján Labuda

1935
1960
1927
1955
1945

Zdenko Lacko
1937 Ivan Roško
Ladislav Madala 1966 Jozef Snopek
Viera Ondrejovičová 1933 Ing. Ján Viener
Milan Plesník
1946
Mgr. Mária Poláčková 1943

1952
1938
1951

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 19. októbra
prišli rozlúčiť na poslednej ceste s naším drahým
Duškom JAKUBE.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Zvlášť ďakujeme všetkým lekárom, sestričkám a zamestnancom Interného oddelenia
A pod vedením primára MUDr. M. Dostála za ľudský prístup a odbornú pomoc,
zamestnancom dialyzačného pracoviska, ako aj ošetrujúcej pani MUDr. O. Muthovej.
Smútiaca rodina
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí 8. novembra odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
otca, dedka, brata, svata a priateľa
Jozefa DVORANA,
ktorý nás náhle opustil vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Veľmi nám všetkým chýba a život bez neho je smutný.
Zároveň sme si 10. novembra pripomenuli rok, čo od nás navždy odišla jeho mamička,
babička, prababička a sestra
Mária DVORANOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Stíchlo srdce, stíchol hlas. Zostali spomienky v nás.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ.
22. novembra sme si pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia našej mamičky
Jozefy JURÁKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Albert a Miroslav
Kto v srdci žije, nikdy nezomiera.
1.decembra si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko, brat, švagor, svat a priateľ
Rudolf MIKUŠKA.
S láskou spomína celá smútiaca rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú…
4. decembra uplynie desať rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Vladimír ONDREJČÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka s deťmi a vnúčatami
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Odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich srdciach žijú v spomienkach…
5. decembra uplynie 20 rokov od úmrtia nášho otca a dedka
Karola KAMENICKÉHO
a 26. septembra uplynulo šesť rokov od smrti jeho manželky
Anny KAMENICKEJ.
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
Spomína celá rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. decembra uplynie šesť rokov od úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Daniela HYKANIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta s deťmi a ostatná rodina
Čas plynie, spomienky zostávajú…
11. decembra uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko
Imrich VAŇÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
12. decembra si pripomenieme 5. výročie úmrtia
Angely ARBETOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomína celá rodina

So smútkom v srdci si 15. decembra pripomíname 15. výročie, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec
Jaroslav TRÚSIK.
S láskou na neho spomínajú manželka Mária, synovia Ivan a Marián s rodinami.
Za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.
27. decembra uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Jaromír VAVRINEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

22

Nečakane rýchlo tíško si zaspal, zanechal si všetkých, čo si mal rád.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s Tebou každý deň.
Smútok, žiaľ a bolesť v srdci máme, na Teba s nekonečnou láskou spomíname.
28. decembra uplynie jeden rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
Vladimír DUŠA.
S láskou spomínajú rodičia, sestra s manželom a deťmi a ostatná rodina

VIANOČNÝ TURNAJ VO FUTSALE
O pár týždňov tu máme záver roka a ten sa už
viac ako 21 rokov neodmysliteľne spája s najznámejším a najstarším futsalovým turnajom v Novom
Meste nad Váhom a jeho širokom okolí, ktorý všetci
fanúšikovia futbalu a futsalu poznajú pod názvom
Vianočný turnaj alebo Memoriál Ivana Stana.
Jeho XXI. ročník sa tento rok uskutoční v sobotu
a nedeľu 29. a 30. decembra v mestskej Športovej
hale v Novom Meste nad Váhom. Organizačne turnaj už tradične zabezpečuje Mestská liga v malom
futbale v Novom Meste nad Váhom.
Ak patríte medzi priaznivcov kvalitného futsalu, prijmite naše pozvanie do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom na tento futsalový sviatok.
Svojou účasťou prispejte k pravej športovej atmosfére a zároveň spolu s ostatnými pomôžete naplniť ušľachtilý cieľ akcie - pomoc človeku v núdzi,

pretože organizátor opäť neporuší tradíciu dobročinnosti celej akcie a výťažok zo vstupného venuje
pre konkrétnu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Informácie o turnaji, zúčastnených tímoch,
časovom harmonograme a pravidlách nájdete postupne počas novembra a decembra na webovej
stránke www.mﬂ.php5.sk.sk, facebookovej stránke mlmfnmnv alebo na plagátoch na informačných
tabuliach mesta. V týchto dňoch je pre záujemcov
o aktívnu účasť v turnaji na webe k dispozícii prihláška k účasti.
MLMF je presvedčená, že tak ako po minulé
roky, i tento rok sa naše mesto stane dejiskom výborného turnaja s kvalitným hráčskym obsadením
a početným diváckym zastúpením. Všetci ste vítaní.
Ing. Libor Barborík, predseda MLMF

ÚSPEŠNÁ RYBÁRSKA JESEŇ
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v intenciách svojho plánu na rok 2017 uskutočnila v jeseni rybárske preteky v revíroch Zelená
voda a Považany a takisto zarybnenie revírov organizácie pre r. 2018.
NOVOMESTSKÝ KARF MARATÓN sa konal 7. až 10. septembra za účasti 23 trojčlenných
družstiev z Českej a Slovenskej republiky. Družstvá
spolu ulovili 24 rýb. Najväčším úlovkom bol 130
cm dlhý amur s hmotnosťou 29,90 kg. Najlepšie
výsledky a ﬁnančnú odmenu a poháre MO SRZ
získali družstvá: 1.CT Holstart 6 rýb s hmotnosťou
4,455 kg, 2. CT Slovák – 2 ryby s hmotnosťou 3,470
kg a 3. CT Ajvenovce – 2 ryby s hmotnosťou 2,350
kg rýb. 7. októbra boli preteky detí v love pstruhov
v Považanoch za účasti 40 mladých rybárov, ktorí

dovedna ulovili 66 pstruhov. Najlepšie výsledky dosiahli, medaily a poháre MO SRZ získali:
1. A. Havrlet z Piešťan: 7 ks a 218 bodov, 2. P.
Dobrovský z Vrbového: 6 ks a 188 bodov a 3. M. Cagala z Nového Mesta nad Váhom: 6 ks a 181 bodov.
O deň neskôr (8. 10.) deti v Považanoch v love
pstruhov vystriedali dospelí. Najlepšie výsledky,
ﬁnančnú odmenu a poháre MO SRZ získali: 1.J.
Lojko: pstruh s hmotnosťou 0,62 kg, 2. M. Pisara:
pstruh s hmotnosťou 0,60 kg a 3. J. Jurík: pstruh
s hmotnosťou 0,50 kg.
Pre zabezpečenie úspešnej rybárskej sezóny
v r. 2018 uskutočnila MO SRZ v tomto roku zarybneneie svojich revírov rôznymi druhmi rýb v hodnote viac ako 60 000 €.
Ing. Jozef Dvorštiak

AFC PO JESENI TRINÁSTY

Po poslednom zápase sezóny 18. novembra, kedy Skalica nad AFC Nové Mesto nad Váhom na domácej pôde vyhrala 2 : 0, prezimuje náš tím v tabuľke na 13. mieste so skóre 15 : 33 a 18 bodmi.
Tréner AFC D. Kramlík vyjadril spokojnosť s jesennou časťou, v ktorej mužstvo za podmienok,
za akých v II. lige pôsobí, odviedlo na trávniku kus dobrej roboty.
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Z JESENNÝCH SÚŤAŽÍ ATLÉTOV
V Nových Zámkoch sa v druhej polovici septembra konali majstrovstvá SR v atletike jednotlivcov staršieho žiactva do 15 rokov. Naším najúspešnejším pretekárom bol 13 – ročný Tomáš Grajcarík
(na foto), ktorý za 2. miesto získal striebornú medailu v behu na 800 m časom 2,07,52 min. V behu
na 300 m skončil piaty časom 38,59 s.
Ako druhý na 800 m bol nominovaný reprezentovať Slovensko na tradičnom medzištátnom
päťstretnutí staršieho žiactva do 15 rokov, ktoré sa
konalo koncom septembra v chorvátskom Varaždíne. Tu hájil farby Slovenska v behu na 1000 m, kde
v konkurencii kvalitných súperov vytvoril nový slovenský rekord mladších žiakov časom 2,47,07 min.
Bronzovú medailu na M SR v Nových Zámkoch
za 3. miesto vybojovala v hode kladivom Danka Malíková výkonom 35,26 m. Štartovala aj v hode diskom, kde skončila šiesta výkonom 23,94 m.
Nie celkom podľa predstáv sa darilo nášmu
strednotratiarovi Tadeášovi Hiadlovskému, keď
v behu na 1500 mm prek. skončil šiesty časom
5,09,86 min. Čas 10,53,61 min. v behu na 3000 mu
stačil na 11. miesto.
Do ﬁnále v behu na 800 m sa prebojovala Simo-

na Horňáková, kde skončila ôsma časom 2,34,82
min.
Ďalším atletickým podujatím, kde naši mladí atléti bojovali o medaily, boli majstrovstvá Zsl. atletického zväzu jednotlivcov 1. októbra v Skalici. Súťažilo
sa v dvoch vekových kategóriách: mladšie žiactvo
12 – 13 rokov a najmladší žiaci 10 – 11-roční.
Najúspešnejším z našich pretekárov bol víťaz
troch disciplín Tomáš Dvoran, ktorý súťažil v týchto
disciplínach: 60 m – 8,09 s, 150 m – 19,06 s a diaľka – 566 cm.
Mladšia žiačka Delia Farajpour skončila
v behu na 60 m na 4. mieste časom 8,81 s. Paulína
Paučinová v behu na 1500 m dobehla šiesta časom
5,36,03 min.
Medzi najmladšími žiakmi bol najúspešnejší
Natan Petrovič: bronzový v behu na 60 m – 9,50
s a v behu na 150 m skončil šiesty – 23,66 s.
Bežcov čakajú ešte majstrovské súťaže v cezpoľných behoch, kde majú šancu zabojovať o ďalšie
medaily. V zimnom období ich už čakajú súťaže
v bratislavskej hale Elán, odkiaľ sa v minulosti vracali aj s medailami. Dúfame, že i v nastávajúcej halovej sezóne to nebude inak. Držíme im palce! J.Jek

KAM NA TURISTIKU
9. 12. Mikulášska „opekačka“ - Salášky (09:00
od Gymnázia M.R. Štefánika)
30.12. Výstup na Veľký Lopeník 911 m (bus Nová Bošáca)
31.12. Silvester na Veľkej Javorine (bus alebo
ŽSR - podľa podmienok)
31.12. Silvester na Čachtickom hrade (ŽSR Višňové)
Jozef Kováčik
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Želáme Vám
príjemné prežitie
vianoʂných
sviatkov

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Na archívnej snímke je niekdajšia Považská továreĖ na rastlinné tuky,
Ing. Tibor Bock a spol., Nové Mesto nad Váhom z 30. rokov 20. storoþia.
Podnik neskôr niesol názov Palma.
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