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so sídlom Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 
v zastúpení Ing. Jozefom Trstenským,  primátorom mesta

vyhlasuje
v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.

Miesto výkonu práce: Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Základná zložka mzdy: od 800 €  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky  v zmysle uvedeného zákona

Kvalifi kačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa; 
- 5 rokov praxe v oblasti kultúry.

Predpokladaná náplň práce: 
- zodpovednosť za riadenie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) a v ďalších zariadeniach, ktoré patria 
 pod priamu pôsobnosť MsKS;
- kontrola a koordinovanie činnosti zamestnancov MsKS a zamestnancov v zariadeniach patriacich 
 do pôsobnosti MsKS;
- podpisovanie zmlúv a dokumentov;
- hospodárne a efektívne vynakladanie fi nančných prostriedkov z rozpočtu MsKS;
- zabezpečovanie a koordinácia kultúrno-spoločenských akcií, ich propagácia a iné;
- spolupráca s orgánmi mesta;
- dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie.

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí;
- všeobecný  prehľad  o  kultúrnom a spoločenskom dianí v spoločnosti;
- riadiace a organizačné schopnosti;
- komunikatívnosť a kreativita;
- práca s počítačom (Word, Excel, internet ...);
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
- bezúhonnosť;
- vodičský preukaz skupiny „B“ vítaný.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu;
- motivačný list;
- čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce; 
- kópie dokladov o splnení kvalifi kačných predpokladov;
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť;
- písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení;
- písomný návrh koncepcie práce a rozvoja MsKS a organizácií v jeho pôsobnosti v rozsahu 5 strán  formátu A4.

Iné výhody uchádzača:
- samostatnosť v rozhodovaní;
- schopnosť teamovej práce;
- komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti.

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu  riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom so sídlom Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: 
„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom  – NEOTVÁRAŤ“.
Požadované doklady zašlite poštou do 08.02.2019, na adresu: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 
Nové Mesto nad Váhom, alebo osobne prineste do podateľne MsÚ (č. dverí 243) do 12.00 hod. Predpokladaný nástup na pracovné 
miesto najneskôr od 01.03.2019 a je spojený s preberaním pracovnej agendy. 
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, 
oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.
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Nerátajúc ustanovujúce mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) 10. decembra 2018 svoju premiéru si novo-
zvolené MsZ „odbilo“ 11. januára, kedy sa usku-
točnilo mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ.

Jeho predmetom okrem zloženia poslanec-
kého sľubu MUDr. M. Bielika a Bc. Miroslava 
Vidličku do rúk primátora mesta bolo prerokova-
nie Investičného zámeru mesta realizovať vý-
stavbu 63 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 
objektu súp. č. 6312 na bytový dom, Ul. J. Kré-
na“ na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom 
stavby a schválenie podmienok k poskytnutiu 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB) a k poskytnutiu dotácie z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR (MDaV SR).

Mesto má záujem zrealizovať výstavbou 
nájomné byty, ktoré postaví v r. 2019 - 20 spol. 
STROJSTAV, s.r.o., Prievidza v súlade so zá-
konom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB 
a v súlade so súvisiacimi vyhláškami a nariade-
niami, resp. s platnou legislatívou v čase podania 
žiadosti a za podmienky, že mesto získa na vý-
stavbu fi nančné prostriedky zo štátnej podpory 
formou úveru zo ŠFRB a dotácie z MDaV SR.

Návrh na schválenie výstavby 63 nájomných 
bytov na Ul. J. Kréna bol podaný za účelom rozšíriť 
bytový fond v meste s podporou štátu.

Hlavnou podmienkou výstavby týchto bytov 
v areáli bývalých kasární je schválenie podpory zo 
strany ŠFRB a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 
podpory a schválenie dotácie z MDaV SR a uza-
tvorenie písomnej zmluvy na poskytnutie dotácie. 
Celková cena stavby vrátane projektovej doku-
mentácie je 2 383 527,66 €, z toho cena stavby je 
2 352 927,66 € s DPH a cena za projektovú doku-
mentáciu je 30 600 € s DPH.

Výstavba by sa mala fi nancovať z úveru zo 
ŠFRB vo výške 1 668 120 €, dotácie z MDaV SR vo 
výške 714 780 € a fi nancovania z vlastných zdrojov 
vo výške 627,66 €.

Na podanie žiadosti bolo potrebné uznese-
ním MsZ schváliť: investičný zámer a predloženie 
žiadosti o poskytnutie dotácie a štátnej podpory 
formou úveru, podmienky žiadosti o poskytnutie 
dotácie a podpory vo forme úveru, zabezpeče-
nie záväzku mesta zahrnúť do rozpočtu mesačné 
splátky istiny a úroku, zabezpečenie záväzku zá-
ložným právom, vyčlenenie vlastných fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufi nanco-

vanie výstavby nájomných bytov a fi nancovanie 
technickej vybavenosti v r. 2019 a 2020 a zabezpe-
čenie záložným právom po nadobudnutí vlastníc-
tva k stavbe.

Po diskusii poslanci predložené návrhy uzne-
sení schválili.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 26. febru-
ára. 14. februára mu bude predchádzať schôdzka 
mestskej rady.       - red.-

ZLOŽENIE VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ
Poslanci na ustanovujúcom MsZ v Novom 

Meste n. V. 10. decembra schválili aj rozdelenie 
poslancov do výborov v mestských častiach (VMČ) 
a odporučili zvoliť predsedov na 1. zasadnutí VMČ:

MČ č. 1: MUDr. Marián Mora, Ing. Viera
Vienerová, Ing. František Mašlonka a Ing. Tomáš 
Urminský.

Odporúčanie na preds. VMČ č. 1: Ing. Viera
Vienerová.

MČ č. 2: Ing. Mário Vyzváry, MUDr. Matej
Bielik, Viera Nemšáková.

Odporúčanie na preds. VMČ č. 2: Mário
Vyzváry.

MČ č. 3: Ing. Iveta Antalová, Martin Kole-
sár, PhDr. Kvetoslava Hejbalová, Mgr. Peter Bača
a Bc. Miroslav Vidlička.

Odporúčanie na preds. VMČ č. 3: Ing. Iveta
Antalová.

MČ č. 4: Mgr. Jaroslav Košťál, Miroslav
Ostrenka a Tatiana Tinková.

Odporúčanie na preds. VMČ č. 4: Mgr. Jaroslav 
Košťál.

MČ č. 5: Bc. Ján Kudlík. Mgr. Tomáš Malec
a Ing. Alena Čechvalová.

Odporúčanie na preds. VMČ 5: Bc. Ján Kudlík.

MČ č. 6: JUDr. Filip Vavrinčík, Ing. Daniel 
Kopunec a Mgr. Ján Vojtek.

Odporúčanie na preds. VMČ č. 6: JUDr. Filip 
Vavrinčík.

MČ č. 7: Mgr. Ján Pavlíček, JUDr. Vladimír
Fraňo, LL.M., Ing. Milan Špánik a Helena Minári-
ková. 

Odporúčanie na preds. VMČ č.7: Mgr. Ján Pavlí-
ček.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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TRI (PO TRI) S ATRIBÚTOM VÝBORNÝ
Tri. V škole trojka znamená dobrá. V kontexte s Podjavorinou sa za číslom tri skrýva atribút výborný. 

V našom prípade tri, resp. po tri znamená počet Významných osobností Podjavoriny, Kvalitných produk-
tov Podjavoriny a ďakovných listov. Výborné, vynikajúce osobnosti a produkty, ktoré si zaslúžia ocenenie. 
Predstavíme si ich.

Ing. Ivan KUKO, CSc.
Absolvoval tri vysoké 

školy technického zamerania 
v Bratislave, Košiciach a Žili-
ne. V r. 1971 - 1992 pracoval 
vo VÚMA v Novom Meste n.V. 
na viacerých pozíciách, o. i. 
ako riaditeľ pre výskum a vývoj 
a napokon ako vedúci odbo-

ru riadenia akosti. V r. 1992 - 2000 bol riaditeľom 
spoločností: DARMA, s.r.o., Vzduchotechnika, 
a.s., a VZT-Vzduchotechnika, a.s. V r. 2000 - 2009 
bol konateľom fa Tech-Holding, s.r.o., v súčasnosti 
je konateľom tejto spoločnosti na čiastočný úvä-
zok. Popri svojej pracovnej činnosti pôsobil aj ako 
učiteľ na SPŠS v NMnV, asistent člena sekcie me-
dzinárodnej spolupráce v oblasti technologických 
a kontrolno-meracích zariadení, prednášateľ na 
detašovanom pracovisku Slovenskej vysokej školy 
v NMnV, predseda Krajskej rady Čsl. vedeckotech-
nickej spoločnosti v zsl. kraji, člen výboru Sloven-
ského zväzu chladiacej a klimatizačnej techniky, 
člen MsR a MsZ v NMnV, člen fi nančnej komisie 
pri MsZ v NMnV, súdny znalec v odbore strojár-
stva, člen vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky 
TU A. Dubčeka v Trenčíne.

Bohatá je aj jeho odborná, vedecká a publikač-
ná činnosť, ktorá zahŕňa prednášky na odborných 
akciách a sympóziách, články v odborných časopi-
soch a zborníkoch z oblasti strojárstva, automati-
zácie a počítačovej simulácie.

MUDr. Miroslav ŠORF, CSc.    
Po absolvovaní Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave (1980) 
krátko pôsobil na internom 
oddelení (IO) nemocnice 
v Trenčíne. V novembri 1981 
nastúpil na IO NsP v Novom 
Meste n. V. Od r. 1996 popri 
svojej odbornej praxi gastro-

enterológa pracuje aj ako riaditeľ NsP. Má zásluhy 

na tom, že nemocnica je dynamicky rozvíjajúce sa 
zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotníc-
ke služby v regióne na vysokej odbornej i technic-
kej úrovni. Pochopil dôležitosť kvalitnej a presnej 
diagnostiky a následnej liečby pomocou modernej 
zdravotníckej techniky. K skvalitneniu zdravot-
níckych služieb tak prispeli moderné prístroje na 
včasnú diagnostiku srdcovo - cievnych ochorení, 
vnútorných a pohybových orgánov. Popri lekár-
skej a riadiacej činnosti pracuje Osobnosť mesta 
z r. 2016 i na svojom odbornom raste štúdiom 
odbornej literatúry, študijnými pobytmi na špič-
kových lekárskych pracoviskách a účasťou na od-
borných podujatiach doma i v zahraničí. V odbore 
vnútorné lekárstvo získal špecializáciu v gastro-
enterológii. Je autorom a spoluautorom viac ako 
50 vedeckých prác a odborných lekárskych pred-
nášok. Jeho vedeckú prácu ocenili v r. 1989 dvomi 
cenami hepatologickej a gastroenterologickej spo-
ločností za najlepšie vedecké publikácie roka.

Ako lekár i človek je príkladom najmä pre mla-
dých lekárov, ktorým dáva priestor na realizáciu 
v odbore medicína.

(Cenu za neprítomného MUDr. M. Šorfa, CSc. 
prevzal jeho syn Ing. Martin Šorf, PhD.)

Elena KOVÁROVÁ,
rod. Stachová

Narodila sa (25. 11. 1929) 
v osade Hlavina. Vyučila sa za 
predavačku. Do r. 1957 praco-
vala v obchode Vesna najskôr 
ako predavačka, neskôr ako 
vedúca predajne. Od r. 1958 
až do odchodu na dôchodok 

v r. 1986 pracovala v Podjavorinskom výrobnom 
družstve v Starej Turej ako skladníčka, neskôr ako 
úradníčka.

Počas 2. sv. vojny, najmä počas príprav SNP, 
bola Hlavina medzi prvými, kde sa začali združovať 
partizáni. Celá rodina sa zapojila do príprav SNP 
a pomáhala partizánom. I keď v tom čase bola len 
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Titulom Kvalitný produkt 
Podjavoriny boli ocenené: kni-
ha: Čachtický hrad a Alžbeta 
Báthoryová od Dr.H.c. prof. 
PhDr. Jaroslava Straku, Dr.Sc. 
za mimoriadny prínos k pozna-
niu regionálnej histórie s prezen-
tovanými novými skutočnosťami 
(recenziu knihy sme uverejnili 
v 12/2018 NS), ďalej spoločnosť 
Hella Slovakia Front – Ligh-
ting, s.r.o., Kočovce za hos-
podársky rozvoj a podporu 
zamestnanosti v meste a podja-
vorinskom regióne a výrobku 
Hutnícke omietacie a betóno-
vacie zariadenie MPCS 3 z fi r-
my Strojstav CM, s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom.

ĎAKOVNÉ LISTY udelili: 
Jozefovi Dedíkovi st. za celoži-
votnú obetavú prácu v dychovej 
hudbe Bučkovanka a propagáciu 
ľudovej hudby podjavorinského 
kraja doma i v zahraničí, Mariá-
novi Chudíkovi za mimoriadne 
úspechy v 3D lukostreľbe a repre-
zentáciu podjavorinského kraja 
a Slovenska na svetovej úrovni 
a Milanovi Zemanovičovi a dcére 
Janke za zviditeľňovanie a ucho-
vávanie ľudových tradícií Lubiny 
a podjavorinského regiónu.

Ocenení spolu so zástupcami organizátorov podujatia:
Horný rad zľava: preds. OZ Javor Ing. J. Hargaš, PhD., viceprimátor  mesta  

a nový richtár pobočky KPR v Novom Meste nad Váhom Ing. F. Mašlonka, primátor 
mesta Ing. J. Trstenský a preds. KPR v Bratislave Ing. S. Štepanovič.

Dolný rad zľava: J. Dedík st., M. Chudík, M. Zemanovič s dcérou Jankou,  
Dr.H.c. prof. PhDr. J. Straka, Dr.Sc., gen. riaditeľ  a konateľ spol. Hella Slovakia 
Front – Lighting, s.r.o., Kočovce Mgr. S. Spišák,  gen. riad. fa Strojstav CM, s.r.o.,  
Nové Mesto nad Váhom Ing. B. Paulen, PhD., E. Kovárová, Ing. I. Kuko, CSc. a Ing. 
M. Šorf, PhD.                                                                                             Fotografi e: Mgr. J. Šišovský

KVALITNÉ  PRODUKTY PODJAVORINY

žiačkou ZŠ, pracovala ako spojka, správy o po-
hybe nemeckých vojakov ubytovaných v St. Turej 
odovzdávala skupine II. Stalinovej brigády.

Celý život sa spoločensky angažovala. Od r. 
1950 je členkou ZO SZPB v St. Turej. Najskôr bola 
vo funkcii tajomníčky, neskôr predsedníčky a od 
tohto roku je čestnou predsedníčkou ZO SZPB 
v St. Turej. 20 rokov vykonávala funkciu predsed-

níčky Slovenského zväzu žien v St. Turej. Tri voleb-
né obdobia bola poslankyňou MsNV v Starej Turej, 
pracovala v rôznych komisiách, bola členkou Rady 
MsNV. Za spoločenskú činnosť ju viackrát ocenili.

Pani Elena Kovárová sa i dnes veľmi aktívne za-
pája do spoločenského života. Je členkou Klubu dô-
chodcov v Starej Turej, zaujíma sa o veci verejné, ako 
žijúca účastníčka SNP chodí na besedy s mládežou.

K PREZIDENTSKÝM VOĽBÁM 
Oprávnený volič, ktorý  sa chce zúčastniť volieb  prezidenta SR v marci, no nemôže  voliť vo svojom  

volebnom  okrsku, musí pre 1. kolo prezidentských  volieb  požiadať  mesto o vydanie hlasovacieho 
preukazu  písomne alebo elektronicky do 25. februára (osobne stačí aj neskôr, v marci).

Požiadať možno o vydanie hlasovacieho preukazu zvlášť pre I. a II. kolo, ale aj súčasne pre obe kolá 
volieb prezidenta SR (16. a 30. marca). 

Primátor mesta Ing. J. Trstenský knihu ČACHTICKÝ HRAD – ALŽBETA BÁTHORYOVÁ  
od prof. Straku vyprevadil na cestu k čitateľom vetvičkou namočenou vo víne  príznačne  
nazvanom Báthoryčkina krv. Vpravo moderátorka podujatia PhDr. E. Berková
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SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA ROZVOJ MESTA

JE NÁS MENEJ!

V prvom rade by som 
chcel, vážení Novomešťa-
nia, poďakovať sa vám za 
prejavenú dôveru, keď ste 
ma v posledných komunál-
nych voľbách zvolili za 
poslanca MsZ.

Od 1. januára vyko-
návam funkciu prvého 
zástupcu primátora mesta. 
Prijal som ju nie pre plnenie 

svojich snov a napĺňanie vlastných ambícií, ale ako 
prevzatie spoluzodpovednosti za ďalší rozvoj nášho 
mesta. Som Novomešťan a otec troch detí, preto mi 
na našom meste a kvalite života v ňom záleží. Nie 
je mi jedno, aké prostredie a mesto pripravujeme 
ďalšej generácii - našim deťom. Pozícia poslanca 
a zástupcu primátora zaväzuje, v žiadnom prípa-
de nezväzuje. Budem ju vykonávať ako službu pre 
vás a naše mesto: zodpovedne, slušne, spravodlivo 
a poctivo.

Budem podporovať doteraz vykonávané dobré 
diela a projekty, ako sú výstavba nájomných bytov, 
revitalizácia vnútroblokov a ďalšie projekty, ktoré 
prinášajú mestu úžitok.

Cieľom je postupné napĺňanie spoločného vo-
lebného programu, ktorý je náročný a zameraný na 
všetky vekové kategórie s cieľom premeny nášho 
mesta.

Mám niekoľko priorít. V prvom rade dostup-

nosť vedenia mesta pre vás, občanov. Zverejním 
čas, kedy ma určite na mestskom úrade (MsÚ) náj-
dete, kedy tu budem len pre vás. Dvere kancelárie 
sú otvorené vždy, keď nebudem mimo MsÚ, preto-
že ako pracovisko vnímam každú časť nášho mesta. 
Ďalej je to mestské kúpalisko, aby ste v horúcich 
letných dňoch nemuseli utekať z nášho okresného 
mesta do blízkych miest, ktoré takéto vyžitie sa po-
núkajú. Potom je to revitalizácia Zelenej vody, aby 
sme sa priblížili k dobe jej zašlej slávy, kedy rodiny 
trávili voľný čas a dovolenky v tomto obľúbenom re-
kreačnom areáli.

Budem sa zasadzovať za otvorenú a transpa-
rentnú samosprávu, aby sme postupnými krokmi 
dosiahli lepšie hodnotenie otvorenej samosprávy 
a jej umiestňovanie na vyšších priečkach ako do-
teraz.

Za dôležité považujem informovanosť. To zna-
mená zverejňovať všetko zverejniteľné: všetky výbe-
rové konania, verejné obstarávania, ich účastníkov 
a výsledky. Zverejňovať všetky zámery rozvoja a vý-
stavby mesta. Informovať vás o činnosti mestských 
podnikov a službách, ktoré poskytujú.

Napĺňanie priorít programu rozvoja chcem 
dosahovať spolu s vami, občanmi, s vašimi nápad-
mi, postrehmi, pomocou, kontrolou a samozrejme, 
s Božím požehnaním a využitím darov Ducha svä-
tého.

V nasledujúcom vydaní sa predstaví
2. viceprimátor mesta MUDr. Marián Mora.

K 31. decembru 2018 malo mesto 20 045 oby-
vateľov, o 21 menej ako bolo na konci roka 2017. 
Do Nového Mesta nad Váhom sa prisťahovalo 328 
osôb, z toho 162 žien. Z trvalého pobytu sa odhlási-
lo 299 občanov, z toho 149 žien.

Vlani sa narodilo 206 detí, z toho 100 dievčat. 
Áno pre spoločnú cestu životom v meste vyrieklo 75 
snúbeneckých párov. Spomedzi všetkých sobášov 
bolo 45 občianskych. Vlani bolo 205 úmrtí, z toho 
podľa pohlavia smrť „kosila“ viac mužov (114).

Spomedzi chlapčenských mien bol vlani naj-
viac v kurze Adam 10 - x, nasledovali počtom rov-
nocenné mená Jakub a Michal (po 6-x), v pätách im 
bola dvojica mien Alex a Matej (po 5-x).

Z dievčenských mien sa najviac rovnako páčili 
Ema a Nina (po 6-x), za nimi nasledovala Nela (4-
x) a skupinu najfrekventovanejších mien dievčat 
uzatvárala dvojica rovnocenných mien Adela a Ka-
tarína (po 3-x).

- vb -

Na úvodnom snemovaní mestského poslaneckého zboru primátor mesta Ing. Jozef Trstenský poveril, 
ako iste už viete, na zastupovanie dvoch poslancov. Na výkon funkcie zástupcu primátora mesta (ZPM) 
boli dlhodobo uvoľnení zo zamestnania: Ing. František Mašlonka ako prvý ZPM a MUDr. Marián Mora 
ako druhý ZPM. Oslovili sme viceprimátorov, aby nám priblížili svoje predstavy a zámery na nových 
postoch. Dnes tak spraví 1.viceprimátor mesta ING. F. MAŠLONKA:



5

V NAŠOM MESTE PRVÉ, DOMA TRETIE 

DAR MENOM DORIEN
Vlaňajšok bol pre nich rokom zásadných 

zmien. Po 14 rokoch súžitia bez „papiera“ sa 36 
- roční Klaudia Hvolková a Ľubomír Drobňák roz-
hodli, že svoju lásku spečatia sobášom. Termín 
svadby si stanovili na 1. júna. V máji operátorka 
výroby v novomestskej fi rme ZF-TRW zistila, že 
pod srdcom nosí plod ich vzájomnej lásky – dieťa. 
Spočiatku to bol pre partnerov, najmä ženu, šok, 
keďže už nedúfali, žeby mohli mať ešte dieťa, no 
vzápätí ho vystriedali radostné prekvapenie a veľké 
šťastie. Trochu inak, oponentsky, ako takmer všetci 
tínedžeri, to vnímali ďalší členovia rodiny: 17 – roč-
ná Sandra, ktorá je dcérou K. Drobňákovej Hvol-
kovej z predchádzajúceho vzťahu a ich spoločný, čo 
nevidieť (vo februári) 13 - ročný syn Damián.

Názor na príchod malého benjamínka do rodi-
ny starší súrodenci postupne menili. Bezvýhradne, 
s láskou, ho prijali hneď, ako malého Doriena uvi-
deli. Rovnako ako rodičia ho berú – v súlade s jeho 
netradičným menom – ako dar. Tešia sa z neho, 
prejavujú mu svoju lásku… Obaja bez rozdielu. 
Tak študentka 3. ročníka Pedagogickej akadémie 
v Trnave, ako aj siedmak ZŠ Odborárska ul., inak 
futbalista AFC hrajúci za mladších žiakov.

Mama Klaudia si toto nezvyčajné meno, v pre-
klade znamenajúce dar, vyhliadla už dávnejšie - pre 
svojho vnuka.

-Ani vo sne mi nenapadlo, že sa opäť stanem 
mamou a manžel otcom. O to viac sme sa nemohli 
dočkať, až sa dozvieme, čo to bude – dcéra či syn. 
Keď bolo jasné, že do rodiny pribudne mužský po-
tomok, jasná bola i voľba jeho mena: Dorien.-

Termín pôrodu mamičke gynekológ stanovil na 
30. decembra. V súvislosti s týmto dátumom budú-
cej mamine a jej manželovi preblyslo hlavou, či to 
nebude posledné dieťa Nového Mesta nad Váhom 
v roku 2018, ale žeby mu mohol patriť atribút prvé-
ho bábina roka 2019, nad tým ani neuvažovali.

Tehotenstvo budúcej treťorodičky bolo bez-
problémové, bez ťažkostí. Termín pôrodu prešiel, 
mamina v kruhu rodiny privítala Silvestra, Nový 
rok a - stále nič. Všetko sa zmenilo 3. januára.

-O 3,45 h nadránom som dostala bolesti, ale 
doma som čakala do 6,00 h rána, aby som sa uis-
tila, že nejde o planý poplach. Nešlo, malý sa sku-
točne pýtal na svet (veď bolo na čase!). Manžel ma 

odviezol do pôrodnice v Trenčíne. Dorien sa narodil 
o 9:01 h s váhou 4050 g a dĺžkou 51cm.

Pôrod prebehol bez komplikácií, manžel pri 
ňom nebol, keďže má citlivú povahu, ale v duchu 
bol so mnou, cítila som jeho podporu.-

Na narodenie synčeka budúci dvojnásobný 
otec, povolaním montér plynovodov v GAS - MET, 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, čakal na chodbe 
pôrodnice.

-Keďže malý nemal novorodeneckú žltačku ani 
žiadne iné komplikácie, domov sme išli 6. januára.

Malý je dobručký, spinká a ľúbi sa napapať. 
Keďže je z neho riadny cvalík, vyzerá na tri mesiace, 
popri kojení ho ešte prikrmujem. Vraj sa podobá na 
mňa.-

Tvrdí to aj babina, ktorej kroky často smerujú 
do dvojizbového bytu na Karpatskej ulici, aby sa 
potešila zo svojho vnúčika a pomohla mamine, kto-
rá si plnými dúškami užíva materstvo.

Po našej informácii o prvenstve bábätka si 
šťastní rodičia užívajú aj výnimočnosť a vedomie, 
že Dorien Drobňák je prvým Novomešťanom roka 
2019.

Traduje sa, že dieťaťu s rovnakými iniciálkami 
mena a priezviska (v tomto prípade D.D.) sudičky 
dávajú do vienka šťastie. Či tomu veríme, alebo nie, 
želáme ho nielen malému Dorienovi, ale i celej, od 
3. januára päťčlennej rodinke, nech sa jej darí, nech 
zdravie a spokojnosť sprevádzajú všedné i sviatoč-
né dni jej života v Novom Meste nad Váhom.
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Pri príležitosti 26. výročia vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky pre-
zident Andrej Kiska 8. januára udelil 
štátne vyznamenania tridsiatim osob-
nostiam. Medzi ocenenými bol aj spi-

sovateľ Dušan Mitana (9. 12. 1946), 
pochádzajúci z Moravského Lieskové-
ho (v našom meste absolvoval strednú 
školu). Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za 
otca prevzala jeho dcéra.

Termín na zaslanie prihlášok na 
XXII. Festival A. Jurkovičovej sa krá-
ti. Do 15. februára sa môžu neprofesi-
onálne divadelné súbory prihlásiť na 
tohoročnú, v poradí XXII. celonárod-
nú divadelnú prehliadku s medziná-
rodnou účasťou. Do konca februára je 
potrebné zaslať videozáznam (DVD) 
s inscenáciou hry, s ktorou sa budú 
divadelné súbory uchádzať o účasť na 
celonárodnom divadelnom festivale, 
ktorý nesie meno našej významnej 
rodáčky. Prihlášku nájdu na webovej 
stránke mestského kultúrneho stre-
diska (www.msks.sk FESTIVALY), 
potrebné je zaslať ju do stanoveného 
termínu na adresu: MsKS Hviezdosla-
vova 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
alebo e-mail: kolinek@msks.sk (č. tel. 
032 2856924).

Tento rok sa divadelný festival, 
ktorý sa na počesť novomestskej ro-

dáčky zrodil v roku 1998, ponesie 
v znamení 195. výročia narodenia 
jednej z prvých slovenských herečiek, 
Novomešťanky Aničky Jurkovičovej. 
Uskutoční sa v mestskom kultúrnom 
stredisku v dňoch 7. – 10. apríla v No-
vom Meste nad Váhom.

Povestnou čerešničkou na „festi-
valovej torte“ je od r. 2002 udeľovanie 
Kvetu Tálie významnej slovenskej he-
rečke. Tento rok v poradí 18. Kvet Tálie 
organizátori festivalu udelia známej 
slovenskej herečke Kvete Stražano-
vej. Tabuľka s jej menom a autogra-
mom tak pribudne vo foyer MsKS 
k doterajším držiteľkám Kvetu Tálie, 
ktorými sú:

v r. 2002 Katarína Kolníková, r. 
2003 Viera Strnisková, r. 2004 Mária 
Kráľovičová, r. 2005 Eva Krížiková, r. 
2006 Vilma Jamnická, r. 2007 Magda 
Paveleková, r. 2008 Zdena Gruberová, 

r.2009 Soňa Valentová - Hasprová, r. 
2010 Božidara Turzonovová, r. 2011 
Emília Vášáryová, r. 2012 Eva Ryso-
vá, r. 2013 Zita Furková, r. 2014 Eva 
Kristinová, r. 2015 Eva Landlová, r. 
2016 Ida Rapaičová, r. 2017 Emília 
Došeková a r. 2018 Elena Petrovická.

KVET TÁLIE PRE KVETU STRAŽANOVÚ

Typická silueta mesta 
vlastná tvorba Jakub MasnýVLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH

ROK 2019

OCENENIE PRE DUŠANA MITANU

V evanjelickom kostole bolo vlani pokrstených 20 
osôb, z toho po 9 chlapcov a dievčat a dvaja muži. Zo 16 
konfi rmovaných bolo 13 detí, z toho šesť chlapcov a tri oso-
by v dospelom veku, z toho jeden muž. Sobáš uzavrelo se-
dem snúbeneckých párov. Podľa obradov evanjelickej cirkvi 
a.v. bolo pochovaných 30 osôb, z toho z Nového Mesta nad 
Váhom dvadsaťtri.

V rímskokatolíckom kostole bolo vlani pokrstených 
91 detí, z toho 47 dievčat. Sviatosť prvého sv. prijímania 
prijalo 87 detí. Sviatosť birmovania absolvovalo 35 dievčat 
a mládencov. Áno v chráme pred Pánom vyrieklo 23 snúbe-
neckých párov.

Podľa obradov rímskokatolíckej cirkvi bolo 80 pohre-
bov, spomedzi zosnulých bolo 44 žien.

*16. marca sa uskutoční I. kolo 
volieb prezidenta SR, II. kolo je stano-
vené na 30. marca;

*V máji uplynie 100 rokov od 
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika 
(21. 7. 1880 Košariská - 4. 5. 1919 
Ivanka pri Dunaji);

* V máji sa budú konať voľby do 
Európskeho parlamentu;

*15. júna sa končí funkčné
obdobie prezidenta Andreja Kisku 
a uskutoční sa inaugurácia novozvole-
ného prezidenta Slovenskej republiky;

*V máji (10. - 26. 5.) sa na Slo-
vensku, v Bratislave a Košiciach, 
uskutočnia majstrovstvá sveta v ľado-
vom hokeji 2019;

* V novembri si pripomenieme 
30 rokov od zamatovej revolúcie.

  -r-
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ČO PRINIESOL ROK 2018
Prvým občiankom Nového Mesta nad Váhom 

v roku 2018 sa stal Patrik Sendrei s pôrodnou 
hmotnosťou 3070 g a dĺžkou 51 cm. Narodil sa 7. 
januára o 14,14 h  v trenčianskej pôrodnici.

15. januára  dotĺklo srdce novomestského 
rodáka prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc., 
(*25. 11.1921 v Solárni), čestného občana No-
vého Mesta nad Váhom a prvého predsedu Slo-
venského olympijského výboru (SOV), tiež člena 
Medzinárodného olympijského výboru. (1).

V r. 2018 sa mesto pustilo do záchrany histo-
rických  budov v centrálnej mestskej  zóne  – niek-
dajšieho Plessovca, neskôr ĽŠU, resp. základnej  
umeleckej  školy na námestí (2), bývalej  sýpky na  
Komenského ul. (3) a budovy niekdajšej  geodézie 
s výstavbou svadobky. V rámci nej došlo k zbúra-
niu 21 m dlhej zástavby. (4).

 V apríli sa konal XXI. ročník Festivalu A. Jur-
kovičovej a v poradí 17. Kvet Tálie získala sloven-
ská herečka Elena Petrovická (5). Nový moderný 
vzhľad a širšie využitie dostala lokalita na Jánoší-
kovej ul. s parkoviskom s prístupovými komuniká-
ciami (6) a oddychovou zónou. Pribudlo tiež nové 
centrálne detské ihrisko v Parku J. M. Hurbana, 
jeho slávnostné otvorenie bolo v predvečer MDD 
(7).

Vlani sa konal jubilejný – X. Festival zboro-
vého spevu, venovaný aj 100. výročiu vzniku ČSR, 
premiérovo sa ho zúčastnil PS Svatopluk z Uh. 
Hradišťa (8).

V novembri boli komunálne voľby, občania po-
vedali áno kontinuite, keď zvolili staronového pri-
mátora mesta Ing. J. Trstenského (9). Poslanecký 
zbor je výrazne omladený.

2 6

7

1

3

4 8

5

9
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Zákonom NR SR zo 4. 12. 2018, ktorým bol novelizovaný zákon č. 544/2010 o dotáciách v pô-
sobnosti MPSVaR SR a zákon č. 245/2008 - školský zákon, dochádza v novom roku 2019 k zmenám 
v školskom stravovaní. Okruh príjemcov „dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
detí“, čiže na obed a ďalšie jedlo poskytované v školských jedálňach, sa od 1. januára rozšírilo na 
všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1. septembra 2019 na všetkých 
žiakov základnej školy. Doposiaľ si nárok na dotovanú stravu mohli uplatniť len rodičia detí, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima.

Materské a základné školy tak dostanú na úhradu stravy dotáciu zo štátneho rozpočtu 1,20 € za 
každý deň a za každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučova-
nia v ZŠ a odobralo stravu. Ak si zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyža-
duje diétne stravovanie (šetriaca diéta, diabetická diéta, bezlepková diéta) a v školskej jedálni sa mu 
nezabezpečí diétne jedlo, dotáciu vyplatí zriaďovateľ školy priamo rodičovi dieťaťa podľa počtu dní, 
v ktorých sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.

Toto sociálne opatrenie sa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom týka 
cca 180 predškolákov v materskej škole a vyše 1 450 žiakov základnej školy. Treba poznamenať, že 
vyhlásenia o obedoch zadarmo nevyjadrujú presne podstatu tohto sociálneho opatrenia, pretože 
v skutočnosti ide o dotovanie stravy pre deti, na ktorú rodičia v niektorých prípadoch budú prispie-
vať aj naďalej, a to sumou, ktorá predstavuje rozdiel medzi cenou stravy určenou všeobecne záväz-
ným nariadením mesta a sumou dotácie 1,20 €. Rodičia predškolákov v mestskej materskej škole 
tak priplatia denne 7 centov za celodennú stravu, t. j. ak dieťa dostane desiatu, obed a olovrant, 
a rodičia žiakov základných škôl od 1. 9. 2019 na 1. stupni 8 centov a na 2. stupni 7 centov za každý 
deň, ak žiak dostane obed aj desiatu. Zadarmo čiže bez doplatku, bude v materskej škole len strava 
pozostávajúca z obeda a desiatej a v základnej škole len obed bez desiatej.

Zavedenie tohto sociálneho opatrenia sa nezaobíde bez problémov. Možno očakávať aj nega-
tívne sprievodné javy ako zvýšenie množstva kuchynského odpadu (a nákladov za jeho likvidáciu), 
zvýšenie administratívnej záťaže škôl aj zriaďovateľa, a samozrejme, zaťaženie rozpočtu zriaďova-
teľa ďalšími výdavkami na mzdy, na prevádzku, na vybavenie a nakoniec aj na investície, pretože 
vzhľadom na zvýšený počet stravníkov treba posilniť personál školských jedální v základných ško-
lách a v Základnej škole na Ul. kpt. Nálepku treba rozšíriť kapacitu školskej jedálne prístavbou.

Vzhľadom na to, že dotácia na stravu v ŠJ sa poskytuje a využíva podľa podmienok stanovených 
zákonom a podlieha zúčtovaniu, je potrebné, aby rodičia detí v prihláške na stravovanie v školskej 
jedálni poskytli potrebné údaje. Osobitne to platí pre rodičov detí, ktorých zdravotný stav podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie (šetriaca diéta, diabetická diéta, bez-
lepková diéta), nakoľko v mestských školských jedálňach sa nezabezpečuje diétne jedlo a v zmys-
le zákona tak dotáciu na stravu vyplatí zriaďovateľ školy rodičom detí podľa počtu dní, v ktorých 
sa ich dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole (v základných školách sa bude takto 

postupovať až od septembra 2019). Dotácia 
sa bude vyplácať spätne vždy za uplynulý 
mesiac a za mesiac december do 31. decem-
bra.

Rodičia detí v inom ako v poslednom 
ročníku MŠ v hmotnej núdzi alebo s príj-
mom najviac vo výške životného minima 
a do 31. augusta 2019 aj takíto rodičia žia-
kov základných škôl, si uplatnia nárok na 
poskytnutie dotácie na stravu podľa poky-
nov úradu práce.

Mgr. Dušan Hevery, vedúci OŠMaTK

O ZMENÁCH V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
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K 1. novembru 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. Primárnym účelom novely je odstránenie niektorých problémov so správou bytových 
domov, no novela sa neobmedzuje výhradne na riešenie tohto problému.

Účinnosťou novely sa mení defi nícia podlahovej plochy bytu, do ktorej sa po novom bude za-
rátavať taktiež plocha balkónov a terás, ak tieto nie sú súčasťou spoločných častí bytového domu. 
Taktiež sa výhradne pre účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zavádza zákonná 
defi nícia garáže, garážového stojiska a skladovacích priestorov v bytovom dome. Garážou sa rozu-
mie nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie 
a parkovanie vozidiel. Garážovým stojiskom sa pre účely zákona rozumie plošne vymedzená časť 
garáže, ktorá nie je samostatným nebytovým priestorom. Skladovacími priestormi je časť neby-
tového priestoru v dome, ktorá je fyzicky oddelená od ostatných častí tohto nebytového priestoru, 
určená podľa rozhodnutia stavebného úradu na skladovanie, pričom o skladovacie priestory ide len 
v prípade, ak nie sú príslušenstvom bytu.

Ďalšie zmeny sa týkajú prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Ruší sa povin-
nosť, aby bolo v zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru (napríklad kúpna 
alebo darovacia zmluva) obsiahnuté zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa 
znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich 
mesiacoch, ak o takého zistenie technického stavu požiada nadobúdateľ vlastníckeho práva k bytu 
alebo nebytového priestoru. Zrušenie tejto podmienky však nevylučuje zistenie stavu bytu alebo 
nebytového priestoru znaleckým posudkom ako také, ak o to žiada nadobúdateľ vlastníckeho prá-
va k bytu alebo nebytovému priestoru. Výsledky takéhoto zistenia už naďalej nebudú musieť byť 
obsiahnuté v zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru. Vypúšťa sa 
taktiež povinnosť priložiť k zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, v prípa-
de, že je tento predmetom prenájmu, vyhlásenie prenajímateľa (prevodcu) o tom, že nájomca nemá 
nedoplatky na nájomnom a úhradách spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.

Novelou sa taktiež zrušuje predkupné právo nájomcov nebytového priestoru v bytovom dome, 
vlastníkov a nájomcov bytov v bytovom dome k nebytovému priestoru v bytovom dome. Taktiež 
sa zrušuje povinnosť vyžadovať v prípade prevodu vlastníctva k nebytovému priestoru v bytovom 
dome na inú osobu ako je nájomca tohto nebytového priestoru alebo vlastník, či nájomca bytu 
v bytovom dome, súhlas spoločenstva vlastníkov bytov, prípadne schválenie prevodu vlastníctva 
k nebytovému priestoru nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov alebo nájomcov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome.

Najväčšie zmeny nastali pri správe bytov a nebytových priestorov. Podľa novej právnej úpravy 
sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní zabezpečiť správu bytového domu buď spolo-
čenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správcom na základe zmluvy. Povinnosť 
zabezpečiť správu bytového domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva k bytu alebo nebytové-
mu priestoru v bytovom dome. Spoločenstvo sa zriaďuje na základe písomnej zmluvy o spoločen-
stve, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú a schvaľuje sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba po-
verená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Podpisy týchto osôb musia byť úradne overené. 
Podpisy ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa nevyžadujú. Takáto 
zmluva je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom predse-
da spoločenstva je povinný ju do 30 dní odo dňa jej schválenia alebo schválenia jej zmeny, doručiť 
každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru. Spoločenstvo pritom koná v mene a na účet 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

(Dokončenie v budúcom čísle.) JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk

K NOVELE ZÁKONA  
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúce-
ho projektu sa Stredná priemyselná škola (SPŠ) 
v Novom Meste n. V. opäť zapojila do projektu 
Erasmus+. Aktuálny projekt nesie názov Culture 
and Work in Europe, teda kultúra a práca v Európe.

Úvodné pracovné stretnutie učiteľov bolo ešte 
v októbri v Taliansku. Tentoraz dostali príležitosť 
vycestovať aj žiaci. Z novomestskej SPŠ išlo šesť 
študentov, sprevádzali ich dve vyučujúce. V západ-
nej časti Nemecka, v meste Mönchengladbach, sa 
stretli účastníci zo škôl zapojených do projektu, 
t.j. vybraní žiaci a vyučujúci z Talianska, SRN, 
Chorvátska a SR. Mobilita trvala od 10. do 16. de-
cembra 2018.

Prvý deň patril rôznym zoznamovacím akti-
vitám, prehliadke školy a okolia. Uskutočnili sa 
aj prezentácie hosťujúcich krajín – každá skupina 
predstavila svoju krajinu a školu. Spoločne sa vy-
bralo logo projektu. Každá krajina priniesla jeho 
návrh, následne sa hlasovalo a z návrhov sa vybralo 
víťazné logo. Druhý až piaty deň boli kombináciou 
aktivít v škole i mimo nej. V škole prebehli rôzne 
prezentácie a worshopy o tradíciách krajín, škol-
skom systéme a duálnom vzdelávaní v Nemecku, 
situácii na trhu práce v SRN, tvorení dotazníkov, 
ale aj o používaní Moodle v škole. Za bránami školy 
bol priestor na spoznávanie miestnej kultúry a tra-
dícií priamo v praxi nielen v Mönchengladbachu, 
ale aj blízkych mestách Venlo a Kolín nad Rýnom. 
Vládla v nich predvianočná atmosféra, prispeli 
k nej aj vianočné trhy s typickými miestnymi špe-

cialitami a dekoráciami. V Kolíne bola prehliadka 
historickej časti mesta s anglicky hovoriacim sprie-
vodcom. V Mönchengladbachu sme navštívili fut-
balový štadión Borussia – Park s významným vply-
vom na rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest.

Pridanou hodnotou projektu bolo zlepšenie 
komunikačných zručnosti jeho účastníkov v cu-
dzom jazyku, práca v medzinárodných skupinách 
a nadviazanie nových priateľstiev. Ďalšie stretnutie 
partnerov je plánované na marec 2019 v chorvát-
skej Požege.

Mgr. Dominika Rarigová, 
pedagogička SPŠ

Štvrtého januára si na ľade 
dali rande masky od výmyslu 
sveta. Na zimnom štadióne sa 
konal tradičný KARNEVAL NA 
ĽADE. Porota vyberala tie naj-
krajšie spomedzi vyše ôsmich 
desiatok masiek, ktoré sa pred-
viedli v defi lé. Avšak ani jedno 
z 83 zúčastnených detí neobišlo 
naprázdno. Zo zaujímavého 
podujatia na korčuliach si každé 
z nich odnieslo nejakú – tú slad-
kosť.

Tuctu detí s najzaujímavejší-
mi maskami, zhotovenými s in-
venciou, tvorivosťou a nápadi-

tosťou, organizátori udelili vecné 
ceny. Páčili sa im: chladnička, 
perníková chalúpka, šašo, spi-
derman, lego postavička, rake-
ta, indián, čert, baba Jaga, kôň 
a motýľ.

Odmenené deťúrence mali z cien 
úprimnú radosť, no nielen ony, 
ale i ostatní účastníci karneva-
lu sa už teraz tešia na jeho ďalší 
ročník.

- jh -

Z VYŠE OSEMDESIATICH MASIEK TUCET NAJLEPŠÍCH

S PROJEKTOM ERASMUS+ PRIEMYSLOVÁCI V NEMECKU
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Druhý februárový týždeň je už po deviatykrát 
na Slovensku vyhlásený ako Národný týždeň man-
želstva. Táto iniciatíva, ktorá prebieha v týždni 
osláv sv. Valentína, chce osloviť nielen zaľúbených, 
ale propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu 
hodnotu pre moderného človeka. 

Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale 
vzťah, ktorý treba rozvíjať. O tom svedčili aj jednot-
livé heslá týchto týždňov: Na všetko dvaja (2011), 
V dobrom i v zlom (2012), Vernosť nie je slabosť 
(2013), Manželstvo – viac ako papier (2014), On 
a ona – jednota v rozdielnosti (2015), Recept 
na dobré manželstvo (2016), Manželstvo – spolu 
na ceste (2017) a Manželstvo ako umenie (2018).

Tohtoročným heslom Národného týždňa man-
želstva je Hráme spolu! Možno niekto na to za-
reaguje varovaním, že život predsa nie je hra. Áno, že-
lali by sme si, aby život jednotlivca alebo páru bol po-
dobný hre. Niekedy prichádzajú extrémne ťažké situ-
ácie. Musíme sa rozhodnúť a naše rozhodnutia majú 
dlhodobé následky. Nedá sa vrátiť späť a začať odzno-
va ako pri nejakej spoločenskej hre alebo športe.

Pri každej hre je však dôležité, či ten druhý je 
pre nás súperom, alebo hráme spolu proti nieko-
mu inému. V mnohých manželstvách sa z partne-
rov stali súperi. Zabudli na to, že Boh ich spojil, aby 
boli jedno. Namiesto toho, aby pomohli partnerovi, 
vysmejú sa mu a odhaľujú jeho slabosti. Nedopĺ-
ňajú sa, ale vyhadzujú si na oči svoje rozdielnosti. 
V mnohých vzťahoch dospeli k otvorenému boju jeden 
proti druhému. Vyčítajú tomu druhému, že sa zmenil, 
a preto je ťažké, priam nemožné žiť s ním ďalej...

Národný týždeň manželstva je prevenciou, aby 
k takémuto niečomu nemuselo dochádzať. Treba si 
uvedomiť, že ak sa niekto po rokoch zmenil, som to 
v prvom rade ja. Áno, už nie som taký pozorný voči 
svojej manželke ako vtedy, keď sme sa brali. Už ne-
hľadám, ako by som ju každý deň prekvapil a urobil 
jej radosť. Prestal som z jej očí čítať, po čom túži. 
Už nevyhľadávam každú voľnú chvíľu, aby som bol 
s ňou... Ja som sa zmenil – to si musím priznať. 
Ja, ktorý som jej sľúbil lásku a vernosť za každých 
okolností. Ja, ktorý som jej sľúbil, že sa budem o ňu 
starať a že s ňou budem verne nažívať až do smrti. 
Problém nie je v mojej manželke, v deťoch, v po-
vinnostiach, v okolnostiach.., problém je vo mne. 
Ja si potrebujem uznať svoju vinu, ja potrebujem 
pomoc. Nemám právo súdiť moju manželku a po-
ukazovať na jej pochybenia.

Viackrát som to zakúsil na vlastnej koži, že 
uzdravenie akéhokoľvek vzťahu prichádza cez po-

korenie sa. Písmo hovorí, že „Boh sa pyšným proti-
ví, ale pokorným dáva milosť“(Jak 4,6). Každý člo-
vek je veľmi rýchly posúdiť, v čom zlyhal ten druhý, 
čo zanedbal, v čom si nesplnil svoju povinnosť. 
K sebe nie sme až takí prísni. Svoje poľavenia 
zľahčujeme a ospravedlňujeme zlyhaniami tých 
druhých.

Dobrá správa pre všetky manželstvá znie: Boh 
žiaden pár neprestal milovať! On najlepšie vie aj 
o tých najmenších detailoch spojenia i škrípania 
každého vzťahu. On vie, že mnohé manželstvá 
vznikli bez pevných základov, a preto sa po čase 
otriasajú. Boh však ešte stále všetkým ponúka mi-
losť a pomoc. On má moc uzdraviť každé zranenie. 
Pretože v Kristu mi všetko odpustil, dáva mi silu 
odpustiť akékoľvek ublíženie. Pretože mňa prijal, 
môžem aj ja prijať moju manželku takú, aká je. Mô-
žem ju vidieť hodnejšiu ako seba. Môžem ju prijať 
ako dar. Ako spoluhráčku, ako spolubojovníčku 
proti všetkému, čomu musíme čeliť. Spolu môžeme 
dať za pravdu slovám Písma: „Dvaja sa majú lepšie 
ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Lebo 
ak padnú, jeden zdvihne svojho druha, beda však 
samotnému, ak padne! Nemá druhého, čo by ho po-
zdvihol.“ (Kaz 4,9-10)

Spolu sme povolaní bojovať, avšak ako je-
den tím. Tím, kde jeden hráč je pomocou pre toho 
druhého, kde sa navzájom povzbudzujú. Tím, ktorý 
je spolu vďaka jedinečnému trénerovi (ak ho tak 
možno nazvať) – vďaka Bohu. Takýto tím nikdy ne-
prehráva. Takýto tím sa nezľakne žiadnych preká-
žok. Takémuto tímu budú všetci len závidieť.                                                                                                

 Ľubomír Ďuračka, ev. farár

MANŽELIA, HRÁTE SPOLU?

ZIMNÁ IDYLA, Foto: Mgr. J Šišovský
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STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE

Po-Pia 7.00–17.00, So 8.00–12.00
Lekáreň Vo vilke oproti nemocnici



PROGRAMY MsKS

február 2019

22. februára o 17,00 h vo výstavnej  sieni 
MsKS sa uskutoční slávnostné otvorenie vý-
stavy výtvarníkov B. Jánoša a Ľ. Markuska 
s názvom JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁTOV, na 
ktorej predstavia svoje kresby a maľby.

Výstava  potrvá do 22. marca. 

10. februára o 14,30 a 16,00 h Divadielko 
galéria uvedie vo svojich  priestoroch reprízu 
bábkovej rozprávky ELIÁŠOVE HUSLE .

Vstupné: 1,50 €.

11. februára o 18,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční divadelná lahôdka s Milanom Lasi-
com a Martou Sládečkovou.

Krásny, fascinujúci, úchvatný obraz man-
želstva s jeho démonmi, žiarlivosťou, pokrytec-
tvom, egoizmom, zaslepením, ošúchanosťou, 
ťažkopádnosťou a na druhej miske váh sú ne-
zabudnuteľné spomienky, zviazanosť, humor 
a neha.

 „Nikdy som nepochopil, k akému žánru 
patrí manželský život. Je to tragédia alebo ko-
média?“ Tento výrok E. E. Schmitta charakte-
rizuje celú hru. 

K jej napísaniu ho údajne podnietilo to, že  
nepoznal hru o láske,  ktorá pretrvá. Existuje 
množstvo  hier o láske, ktorá sa skončí, najsláv-

VÝSTAVA nejšia – Rómeo a Júlia – hovorí o jej začiatku 
a konci zároveň, ale zatiaľ nik nenapísal hru 
o pretrvávajúcej manželskej  láske. Veď akí by 
asi boli Shakespearoví milenci po 15-ročnom 
spolužití?

 E.E. Schmitt je nositeľom viacerých pres-
tížnych ocenení. Tento súčasný francúzsky 
dramatik a prozaik sa  v priebehu 10 rokov stal 
jedným z najčítanejších a najuvádzanejších 
autorov na svete. Jeho knihy preložili do 35 
jazykov a jeho hry sa pravidelne  hrajú vo vyše 
40 krajinách.

 V réžii Vladimíra Strniska účinkujú: 
Milan Lasica a Marta  Sládečková.

Vstupenky  po  16 € si môžete  zakúpiť on-
line na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, 
č. tel: 032 / 285 69 21.

BRAŇO JÁNOŠ, ĽUBO MARKUSEK 
MAĽBA, KRESBA JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁTOV

DIVADIELKO GALÉRIA

ERIC – EMMANUEL  SCHMITT
MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY

14. februára o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční druhý koncert jarného abo-
nentného cyklu. Odznie na ňom klavírny recitál 
umeleckej dvojice Idy Černeckej a Františka 
Perglera, niekdajšeiho žiaka ĽŠU v Novom 
Meste nad Váhom. Ako klavírne duo umelci pô-
sobia od r. 1998. Ich repertoár pozostáva najmä 
zo skladieb pre klavír štvorručne (Beethoven, 
Schubert, Grieg, Schumann, Brahms, Bizet, 
Debussy, Poulenc). Venujú sa aj interpretácii 
diel slovenských skladateľov (Hatrík, Kar-
doš-Bokes, Andrašovan, Lauko, Kupkovič), 
pričom niektoré aj premiérovali (Cikker, Kup-
kovič, Zeljenka). Zrealizovali rad koncertných 
projektov a viaceré CD nahrávky. Duo pravidel-
ne účinkuje na domácich a zahraničných kon-
certných pódiách (ČR, Poľsko, SRN, Taliansko, 
Bosna a Hercegovina a i.).

 Umelecký zážitok z ich koncertu umocní 
umelecké slovo Ulricha Ulmanna.

VEČERNÝ KONCERT



Pondelok 16,15 a 18,00 h           joga
 18,30 h                        brušné tance
 18,30 h                       cvičenie pre ženy 
                                                     Spoločenský dom  
Utorok 18,15 h (5. a 19. 2.) výtvar. kurz 
                                                     pre dospelých
 18,30 h latino tance             
Streda 17,00 h  a 18,15 h joga
 18,15 h (6. a 20. 2.) výtvar. kurz 
                    pre dospelých
                 18,30 h  cvičenie pre ženy 
                                                 Spoločenský dom
Štvrtok  16,15 a 18,00 h joga

KURZY VO FEBRUÁRI
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
11. 2. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý  utorok v mesiaci
12. 2. od 12,30 - 17,30 h  
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda 13. 2. o 16,00 h LK A-PROPÓ
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

KLUBY VO FEBRUÁRI

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-

práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inovec-
kej 8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej 
poradne. Najbližšie termíny stretnutia s advo-
kátom  sú 7. a  21. februára o 17,00 h v MsKS.

KURZ ŠITIA KRIVOU IHLOU
NA 16. FEBRUÁRA MsKS PRIPRAVUJE 

KURZ ŠITIA KRIVOU IHLOU. 

VIAC NA PLAGÁTE.

Je dobré mať kamarátov. Svo-
je  o tom vedia aj protagonisti rov-
nomennej výstavy Braňo Jánoš 
a Ľubo Markusek, ktorí vo výs-
tavnej  sieni MsKS predstavia svo-
je maľby a kresby.

B. Jánoš, rodák z Banskej Štiav-

nice, po absolvovaní Strednej ume-
lecko-priemyselnej školy v Kremnici 
(1982) pracoval ako konzervátor 
na Oravskom hrade a Oravskej  ga-
lérii v Dolnom Kubíne. Od r. 1996 
pôsobí ako výtvarník v slobodnom 
povolaní. Venuje sa komornej a in-
teriérovej tvorbe a monumentálnym  
prácam v architektúre. Jeho diela sú 
zastúpené v domácich i zahranič-
ných zbierkach. 

Ľ. Markusek v r. 1979 absol-
voval odbor tvarovania strojov 
a nástrojov na Strednej  škole 
umeleckého priemyslu v Kremni-
ci. Škola mu poskytla remeselné 
základy a rozvinula  jeho zmysel  
pre formu a farbu. Odhliadnuc od 
prvých  pokusov v r. 1978 - 1980 
začal maľovať po návrate z vojen-
činy (1981). Nastúpil ako dizajnér 
do Elektrosvitu v Nových Zám-
koch. Žil v Dulovciach. Skúšal rôz-
ne  spôsoby maľby, hľadal námety, 
kombinoval plošnú a iluzívnu maľ-
bu, príp. ich striedal. Od začiatku  
sa zaujímal o fungovanie  foriem 

na  ploche a v priestore. Svoje ná-
pady skôr kreslil a tvarovala akom 
maľoval. Sľubne rozvíjajúca sa 
umelecká dráha Ľuba Markuska 
trvala zhruba 10 rokov. Roky ma-
ľuje už len v hlave. 

U nás na sa bude prezento-
vať ukážkami zo svojej zaujímavej 
tvorby.

JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁTOV 

Ľ. Markusek: DVAJA, r. 1984

B. Jánoš: NOČNÝ ŽIVOT V B.Š.
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www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk

Po - Pia 6:00 - 18:00 h   So 6:00 - 13:00 h   Ne 8:00 - 12,30 h Kontakt: 032 / 771 01 17

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok, 
dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná 
výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718

ZVESTI – RADY – POSTREHY
2. februára  - Svetový deň zasväteného života
4. februára  - Svetový deň proti rakovine
6. februára  - Svetový deň bez mobilu
8. februára  - Deň pre bezpečnejší internet
10. februára  - Svetový deň manželstva
11. februára  - Svetový deň chorých
14. februára  - Deň zaľúbených
15. februára  - Deň osamelých

20. februára  - Svetový deň sociálnej spravodlivosti
21. februára - Medzinárodný deň turistických 
    sprievodcov
 - Medzinárodný deň materinského 
    jazyka (UNESCO)
22. februára
 - Medzinárodný deň skautiek
 - Európsky deň obetí zločinu
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Veľkofi lm o živote Alexandra Dubčeka s ná-
zvom ĽUDSKÁ TVÁR bude režírovať svetozná-
my juhoslovanský režisér a scenárista LORDAN 
ZAFRANOVIĆ v spolupráci so svetovo uznávaným 
fi lmárom KRZYSZTOFOM ZANUSSIM a sloven-
ským hercom a režisérom ĽUBOMÍROM PAULO-
VIČOM.

Tvorcovia pripravujú uvedenie fi lmu v roku 
2021 pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexan-
dra Dubčeka.

Produkčná spoločnosť LECA production po-
kračuje v prípravách projektu ĽUDSKÁ TVÁR. So 
snahou preniesť na plátno kín príbeh politika s ľud-
skou tvárou prišli Novomešťania - producent Andrej 
Antonio Leca a scenárista Karol Hlávka už pred nie-
koľkými rokmi.

Andrej Antonio Leca: „Vo februári 2018 som na 
spoluprácu oslovil svetovo uznávaného poľského reži-
séra a scenáristu Krzysztofa Zanussiho, ktorý účasť 
na projekte prijal ako umelecký a odborný konzultant 
a supervízor fi lmu.

Účasť maestra Zanussiho je jednoznačným prí-
nosom pre projekt, o čom svedčí jeho mnohostranné 
dielo, zaoberajúce sa najdôležitejšími problémami 
ľudstva, jeho otvorenosť voči všetkému novému, veľký 
rozsah jeho analytického uvažovania a v neposled-
nom rade jeho vysoká profesionalita. Keď mi maestro 
Zanussi odporučil vybrať si pomocného režiséra zo 
Slovenska, jednoznačne som sa rozhodol osloviť Ľu-
bomíra Pauloviča, ktorého si vážim nielen ako skvelé-
ho herca, ale aj ako režiséra. To isté platí u divadel-
nej, televíznej ale aj fi lmovej dramaturgičky Janky 
Liptákovej. O krátky čas na to som sa spojil so svetovo 
uznávaným juhoslovanským režisérom Lordanom 
Zafranovićom, ktorý na moje veľké potešenie prijal po-
nuku ujať sa hlavnej réžie fi lmu. Jeho doterajšie sním-
ky, v ktorých často skúma tlaky, aké zažívajú obyčajní 

ľudia za extrémnych historických okolností i fakt, že 
napádajú najhlbšie korene nacionalizmu a spochyb-
ňujú ospravedlnenie historického násilia, sú zárukou, 
že príbeh politika s ľudskou tvárou bude vsadený do 
širšieho geopolitického pozadia historických udalos-
tí nielen roku 1968 ale i 20. storočia. Participácia 
Lordana Zafranovica a Krysztofa Zanussiho pred-
povedá, že dielo má šancu obstáť nielen na Slovensku 
a v Česku, ale aj v medzinárodnom fi lmovom svete, 
a tým zviditeľniť našu krajinu a jej neodmysliteľné 
miesto v Európe.“

Producent súčasne oslovil na spoluprácu aj 
osobnosti, ktoré budú garantovať prísne dodržiava-
nie historických faktov: genmaj. Svetozára Naďovi-
ča – odborného poradcu, bývalého náčelníka Sprá-
vy odchodu sovietskych vojsk z Československa, 
historikov a súčasne blízkych priateľov Alexandra 
Dubčeka - prof. Ivan Laluhu a doc. Pavla Polláka, 
ale aj súčasného poslanca Európskeho parlamentu, 
politológa doc. Borisa Zalu.

Osobnosť Alexandra Dubčeka pomôže pri prí-
pravách fi lmu dokresliť aj jeho najbližšia rodina.

Vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorého hlav-
ným aktérom je azda najznámejší Slovák vo svete 
(mimochodom, jeden z adeptov na Najväčšieho 
Slováka) - Alexander Dubček, veríme, že jeho príbeh 
v kontexte svetových pohybov 60. rokov a nových 
myšlienok o slobode ľudstva osloví súčasnú zložitú 
dobu a azda aj ponúkne východiská z jej chaosu. Aby 
humanistické ideály ako ľudskosť, úprimnosť a dô-
vera platili vždy a pre všetkých.

   Andrej Antonio LECA, C.E.Tr.

PRÍBEH POLITIKA S ĽUDSKOU TVÁROU

OSOBNOSTI FEBRUÁRA
Alexander DOMAN (2. 2. 1914 - 29. 10. 1996) - spra-

vodajský dôstojník 2. čs. paradesantnej brigády. Zomrel vo 
Zvolene. Nové Mesto n.V.: rodák - 105. výr. narodenia;

Josef Václav KRAFTA (12. 1. 1854 - 4. 2. 1914) - 
spisovateľ, pomológ, autor cestopisov. Narodil sa v Prahe. 
Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Novom Meste nad Vá-
hom. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 105. výr. úmrtia;

Vojtech THOTT (16. 5. 1746 - 4. 2. 1834) - pedagóg, 
básnik, kňaz. Narodil sa v Pate. Zomrel vo Svätom Jure. 
Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 185. výr. úmrtia;

Juraj STRUHÁRIK (13. 4. 1893 - 6. 2. 1969) - evan-
jelický kňaz a publicista. Pôsobil ako generálny presbyter. 
Narodil sa v Lubine. Nové Mesto n. V.: úmrtie - 50. výr. 
úmrtia.        -es-
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UŽ NEZAVÍTA DO SVOJHO RODISKA 
(VIDO HORŇÁK 30. 4. 1934 - 30. 12. 2018)

Do Nového Mesta nad Váhom, svojho rodiska, 
už nezavíta, už nenavštívi rodinu svojho bratranca 
žijúceho v našom meste.

Na sklonku vlaňajška vo veku 84 rokov zomrel 
novomestský rodák, scenárista, televízny a fi lmový 
režisér Vido Horňák (3. 4. 1934 v Novom Meste 
nad Váhom - 30. 12. 2018 Bratislava).

Vido bol režisérov pseudonym, ktorý si zvolil 
po svojom starom otcovi. Skutočným menom sa 
volal Miroslav.

Od detstva sa zaujímal o literatúru, preto aj 
mohol v televízii s úspechom adaptovať najväčšie 
diela svetovej klasiky. Komentoval to slovami: „Keď 
som sa dostal k svetovej literatúre, k drámam, romá-
nom, najmä z 30. rokov, zistil som, kde je bolesť, kde 
ľudská hlúposť, kde naivita a falošné zjednodušova-
nie.“

Na FAMU študoval v rokoch 1954 až 1957 
odbor fi lmovej scenáristiky a dramaturgie. Oceňo-
val, že pedagógovia pobádali študentov vytvoriť si 
vlastný názor na svet. „Pedagógovia nechceli, aby 
sme realitu prikrášľovali, chceli, aby sme v nej hľa-
dali hĺbku.“

Po vojenskej službe nastúpil ako asistent réžie 
Čsl. televízie v Bratislave a od r. 1961 sa stal reži-
sérom Hlavnej redakcie literárno-dramatického 
vysielania.

Veľmi ho poznačilo stretnutie na škole s Mi-
lošom Formanom a Ivanom Passerom. Naučili ho 
správať sa fair play. „Boli to Tarzani. Všetko sme 
si medzi sebou hovorili,“ hovoril Horňák. „Naučili 
sme sa priznávať si aj chyby a brať za ne zodpoved-
nosť.“ Pre neho osudové bolo aj stretnutie s Mila-
nom Kunderom, ktorý na FAMU prednášal fran-
cúzsku literatúru. Len o niekoľko rokov mladšieho 
študenta Horňáka naučil odmietať dogmy a urobiť 
si skvelý prehľad vo svetovej literatúre.

Vido Horňák v televízii začínal ako asistent 
réžie, v tejto pozícii bol pri prvom slovenskom tele-
víznom fi lme Smrť sa volá Engelchen (1960). Od r. 
1961 už nakrúcal ako režisér vlastné fi lmy, takmer 
výhradne sa venoval televíznej tvorbe.

Medzi jeho prvotiny patrí fi lm O dvoch bratoch 
nakrútený podľa prózy P. Jilemnického. Nasledo-
vali snímky V páse zlomená (1966), Román o base 
(1968) alebo známy fi lm S Rozárkou (1970) nakrú-
tený podľa rovnomennej prózy V. Šikulu. V hlavnej 

úlohe sa tu objavila vtedy len 21- ročná česká hereč-
ka Eliška Balzerová.

Ako režisér sa podpísal pod fi lmy Zojka a Va-
léria (1971), Čierne ovce (1973). Jeho dielom je aj 
známa a divácky úspešná trojdielna televízna insce-
nácia Buddenbrookovci (1974) podľa románu Tho-
masa Manna. Televíznymi adaptáciami ruských 
klasických diel bola Piková dáma (1974) podľa 
Alexandra S. Puškina, a tiež televízne spracovanie 
romantickej drámy Michaila J. Lermontova Čudný 
človek (1975). Nasledovali fi lmy Zenovo vedomie 
(1976), opäť trojdielna inscenácie Sesternica Beta 
(1979) podľa románu Honoré de Balzaca.

V r. 1989 nakrútil dvojdielny fi lm Staroružová 
dráma a detektívku Húkanie sovy. Jeho posledným 
hraným fi lmom bola snímka Európa, moja láska 
(1992).

Po roku 1990 nakrúcal fi lozofi cké dokumen-
tárne fi lmy o stave spoločnosti Quo vadis 20. sto-
ročie (1990), Stálo za to obetovať človeka? (1998) 
a Dejiny bezcharakternosti (2002).

Pôsobil aj ako predseda poroty slovenskej fi l-
movej ceny Igric obnovenej v r. 1993. Bol členom 
výboru Slovenského fi lmového zväzu, Únie sloven-
ských televíznych tvorcov a Literárneho fondu Slo-
venskej republiky. Angažoval sa aj ako konzultant 
a spoluautor zásadných materiálov ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí Zá-
kon o audiovízii či Kinematografi cký fond.

Česť jeho pamiatke!
(Zdroj: internet)
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PRE ZDOKONAĽOVANIE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ
Program Európskej únie (EÚ) Erasmus+ pod-

poruje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prí-
pravy, mládeže a športu. Akákoľvek participácia na 
zahraničných projektoch umožňuje zúčastneným 
zlepšiť si zamestnateľnosť, nadobudnúť odborné 
zručnosti, ako aj osvojiť si ďalšie kompetencie pre 
plnohodnotný život v našom rôznorodom svete.

Erasmus+ nie je pre pedagógov a študentov 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ 
OaS) niečím novým, naopak. V minulosti sme sa 
zapojili do viacerých, grantmi EÚ podporených, pre 
nás úspešných projektov. V každom z nich sme mali 
svoje ciele a očakávania. Medzi tie najzásadnejšie 
patrili a patria konkrétne príležitosti na absolvovanie 
zahraničnej praxe našimi pedagógmi a ich študent-
mi a miera zhodnotenia, využitia i aplikovateľnosti 
získaných skúseností a vedomostí pri skvalitňovaní 
odbornej výučby a výchovy na škole. Medzinárodné 
projekty nám pomohli vybudovať fungujúce zahra-
ničné partnerstvá s inými školami a organizáciami, 
prostredníctvom ktorých sme si vytvorili úzke pre-
pojenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou 
a svetom práce. Účastníci mobilít sa taktiež zdoko-
nalili aj v cudzom jazyku a získali množstvo spolo-
čensko-kultúrnych a osobných benefi tov.

Vďaka projektu Zahraničnou stážou k zdokona-
leniu odborných zručností sme sa 5. 11. - 20. 11. 2018 
stali hostiteľskou školou pre našich zahraničných 
partnerov z Poľska, pe-
dagógov a študentov 
Zespół Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich 
v Toruńi. S touto školou 
nás spájajú vzájomné 
skúsenosti z prechá-
dzajúcej spolupráce na 
projektoch EÚ i spoloč-
né zážitky a priateľské 
putá. Tentoraz sme sa 
stali účastníkmi dvoj-
ročného projektu a spo-
lu s nami sa na ňom 
zúčastnili aj partnerské 
školy zo Slovinska, Ta-
lianska a Portugalska. 
Primárnym cieľom 
projektu bolo zlepšiť 
odborné kompetencie 
a skvalitniť prípravu žia-
kov pre trh práce, pre 
budúcich zamestnáva-

teľov v oblasti gastronómie, hoteliérstva a regionál-
neho cestovného ruchu. A tak 11 poľských študentov 
absolvovalo odbornú stáž na zmluvných pracovis-
kách našej školy, kde pod vedením lektorov si osvo-
jovali nové poznatky a kompetencie v stravovacích 
a hotelových zariadeniach, cestovných kanceláriách 
(CK), ako aj v strediskách praktického vyučovania. 
Pracovali a know how získavali v kongresovom hote-
li LIPA v St. Turej, Agropenzióne Adam v Podkylave, 
v CK Motýľ v Trenčíne, cestovnej agentúre Via v No-
vom Meste n.V. a na našej SOŠ OaS.

Spektrum odborného vzdelávania stážistov bolo 
široké – obsahovalo od oboznámenia sa s regionál-
nou gastronómiou a prípravou vybraných národ-
ných jedál cez výber a servírovanie nápojov až po 
poskytovanie komplexných služieb klientom v hote-
loch a CK, a to až po samotné plánovanie a realizova-
nie výletov do turisticky atraktívnych miest regiónu. 
Dôraz sa kládol nielen na odborné vedomosti a zruč-
nosti, ale i na plynulú komunikáciu so zákazníkom 
v anglickom jazyku. Nové odborné kompetencie na-
dobudli aj študenti našej školy. Naučili sa, ako sa pri-
pravujú a servírujú tradičné poľské jedlá a dozvedeli 
sa mnoho nového o špecifi ckých kulinárskych tradí-
ciách našich severných susedov. Dvaja poľskí peda-
gógovia sa počas tejto zahraničnej stáže oboznámili 
s naším školským vzdelávacím systémom, obsahom 
odborného vzdelávania, pozorovali metódy a formy 
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Dozneli predvianočné re-
klamné šoty. Vianoce sú už tiež 
za nami. Za nami sú aj reklamy 
obchodov lákajúcich na zľavy. A je 
tu február. Prichádza sviatok „za-
ľúbených“ – sv. Valentín. Kolotoč 
reklám sa roztáča znova.

Zaľúbenosť a Láska. (Často si 
tieto dva pojmy zamieňame.) Dve 
hodnoty, bez ktorých si nevieme 
život predstaviť. Bol by prázdny. 
Zaľúbenosť je silná, ale zároveň 
prchavá. Môže prerásť v lásku, ale 
nemusí. Láska trvá. Zaľúbenosť 
nás ženie, ťahá k milovanej osobe 
(všade vidíme jej tvár), často nás 
vtiahne až do manželstva, no nie 
je preň podstatná. Tento prchavý 
cit vie i rozbíjať. Rozbíjať man-
želstvá a vytvárať nové vzťahy. 
Nie je zdravé úplne sa oddávať 
tomuto citu. Niekedy je zaľúbe-
nosť ako voňavka, ktorá časom 
vyprchá a pomaly sa úplne stratí. 

Inokedy ako oheň. Vtedy všetko 
spáli a z toho krásneho, nami pod-
porovaného, zostane iba popol 
a prach.

Láska. Jedinečný vzťah. Vzťah 
trvalý, ničím nepodmienený, s ni-
čím neporovnateľný. Dáva nám 
pocit istoty, pocit domova, pocit 
tepla, pocit radosti, šťastia, pocit 
naplnenia. Láska si nevyberá a ne-
pýta si viac len vtedy, keď je celá. 
A my ju všetci, všetci bez rozdielu, 
dostávame celú – úplne celú, ale 
skutočne máme iba toľko, koľko 
sme schopní prijať, prežiť, precítiť.

A k nám iba rôčikmi – cestou 
žitia prichádza poznanie, že všet-
ko, čo nám treba, vmestí sa do 
dlane. Je to dlaň priateľa, partnera 
- dlaň človeka.

A tu, sviatok sv. Valentína na-
dobúda svoj reálny zmysel. Je pre 
všetkých.
                 Jozefína Hrkotová-Hladká

ZAĽÚBENOSŤ A LÁSKA

teoretického i praktického vyučovania odborných 
predmetov a sledovali príklady dobrej praxe. Pri-
danou hodnotou projektu bolo fi nálne zlepšenie 
kompetencií študentov v oblasti spolupráce v me-
dzinárodnom tíme, zlepšenie komunikácie v an-
glickom jazyku a pokrok sme zaznamenali aj v prá-
ci s informačno-komunikačnými technológiami. 
Nezanedbateľným prínosom bola zaangažovanosť 
praktikantov, motivácia zdokonaľovať sa vo svojom 
remesle, chuť dosahovať nadštandardné výsledky vo 
svojej profesii. Odborné exkurzie, výlety a voľnoča-
sové aktivity sa zameriavali na poznávanie kultúry, 
histórie a tradícií bližšieho i širšieho regiónu. Posil-
nili sa tak vzájomné vzťahy, schopnosť každého byť 
otvorený novým veciam, myšlienkam aj zážitkom, 
schopnosť byť empatický a tolerantný k inakosti 
toho druhého. Všetky aktivity sa stretli so záujmom 
a priniesli všetkým zainteresovaným partnerom po-
cit pohody a súdržnosti.

V projekte sa uplatňoval medzinárodný systém 
hodnotenia zručností ECVET (európsky systém 
kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu). Po 
absolvovaní odbornej stáže študenti získali certifi kát 
a ich novonadobudnuté odborné zručnosti sa zazna-
menali v platnom európskom dokumente Europass 
Mobility. Tento dokument im umožní byť konkuren-

cieschopnými na domácom trhu práce a zvýši ich 
šancu zamestnať sa aj v zahraničí.

Projekt Zahraničnou stážou k zdokonaleniu 
odborných zručností bol ďalším v poradí našich 
úspešných konceptov spolupráce na medzinárod-
nej úrovni. Svoj zámer i ciele v odbornej príprave 
a vzdelávaní sme naplnili. Využili sme čas a možnos-
ti európskeho programu Erasmus+, možnosti školy 
i samotného regiónu, a to všetko v prospech tých, 
ktorí sa doňho zapojili. Sme presvedčení, že sme 
opäť bližšie ku kvalitnej, modernej a globálnej spolu-
práci na odbornej úrovni. A to nás teší, povzbudzuje 
i zaväzuje.

V kontexte uvedeného je potrebné osobitne 
vyzdvihnúť prijatie našich zahraničných hostí pred-
staviteľmi mesta, konkrétne p. primátorom Ing. 
J. Trstenským. V príjemnom prostredí a uvoľnenej 
atmosfére magistrátu priblížil život mesta a regiónu. 
Zároveň načrtol najbližšie perspektívy a ambiciózne 
plány na ďalší rozvoj mesta a skvalitnenie života jeho 
obyvateľov. Za čas, záujem a pozornosť, ktorú veno-
val účastníkom projektu Erasmus+, mu patrí uzna-
nie a vďaka hostí i vedenia našej školy.

PaedDr. Viktória Beličková,
zástupkyňa riaditeľa školy

ĽAD
Urobím si ľad.

Bez vody.

Stačí mi trochu hnevu, hlúposti,
strachu, pýchy, nenávisti.

Len ľudský chlad,
stačí na môj ľad.

Ľahnem si na ľad nahý!
Beriem to ako výzvu!

Kto z koho?
Ja či ľad?

Zamrznem, či ľad roztopím?
 

Budem sa na ľade plaziť, kopať, 
smiať,

plakať, skákať, sedieť, jesť 
a hrať!

Budem ho z celého srdca 
milovať!

Až kým sa neroztopí.

Potom si urobím druhý.

Peter Kosa, člen LK A-PROPÓ
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VIANOČNÉ REMINISCENCIE SENIOROV
Hoci Vianoce a vianočný čas sú už za nami, 

s radosťou spomíname na naše VIANOČNÉ PO-
SEDENIE SENIOROV, členov Klubu a Jednoty 
dôchodcov, ktoré sa konalo začiatkom decembra 
v Spoločenskom dome a nieslo sa už v predvianoč-
nom duchu, s predvianočnou náladou.

Prišli medzi nás primátor mesta Ing. Jozef Trs-
tenský a v tom čase jeho viceprimátorka PhDr. Kve-
toslava Hejbalová i s vianočným darčekom.

Program začali p. učiteľky ZUŠ Eliška Magá-
lová a Eva Masárová so svojimi žiačkami Elenkou 
a Majkou. Pani Eliška prítomných pozdravila aj za 
Maticu slovenskú a všetkým popriala zdravie, lásku 
a pokoj v duši. Potom sme si vypočuli pár krásnych 
melódií a vianočných piesní.

Detský folklórny súbor Čakanka pri MsKS pod 
vedením p. učiteľky Mgr. Alexandry Tobiášovej 
vbehol na pódium ako veľká lavína a všetkým prí-
tomným učaroval (na foto). So svojím programom 
nás vrátil do čias našej mladosti, keďže zvyky, ktoré 
má Čakanka vo svojom programe, si dobre pamä-
táme. Vystupujúcich sme odmenili dlhotrvajúcim 
potleskom.

Na záver spevácky súbor Zvonky pri KD pod 
vedením dirigentky Mgr. Františky Chalániovej za-
spieval krásne vianočné koledy.

Krátky príhovor mala predsedníčka klubu p. 
Anna Balkovicová. Všetkým popriala krásne preži-

tie najkrajších sviatkov v roku pri sviatočne prestre-
tom stole so svojimi najbližšími a zároveň vyzdvihla 
neoceniteľnú podporu MsÚ a MsKS, ktoré nám 
veľmi pomáhajú. Srdečná vďaka patrí aj členkám 
a členovi KD a JDS, ktorí nezištne podali pomoc-
nú ruku pri organizovaní tejto akcie. Ďakujeme aj 
šikovným žiačkam zo Strednej školy obchodu a slu-
žieb v Novom Meste nad Váhom.

Nakoniec sa k prítomným prihovoril pán 
primátor a poprial všetkým do roku 2019 hlavne 
dobré zdravie, aby sme sa stretli v týchto krásnych 
priestoroch aj o rok.    Anna Balkovicová, preds. KD

Asi pred dvoma rokmi som sa dozvedel 
o Svätojakubskej ceste nazývanej aj ako Camino de 
Santiago. Pretože som chcel vedieť o nej viac, sadol 
som si za počítač a začal pátrať. Zistil som, že pod 
týmto názvom sa ukrýva sieť dvanástich historic-
kých pútnických trás, ktoré vedú k hrobu svätého 
Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela. 
Viažu sa k nim mnohé zaujímavé historky, legendy 
a skutočnosti. Prvú písomne doloženú púť vykonal 
v roku 951 francúzsky biskup z Le Puy. Z územia 
Slovenska bol prvým známym pútnikom Herman 
Lank zo Spišského Hrhova, ktorému bol v roku 
1307 za vraždu udelený trest vykonať štyri púte do 
Ríma, Bari, Santiaga de Compostela a Aacheonu. 
Asi najznámejším pútnikom v novodobej histórii sa 
stal svetoznámy brazílsky spisovateľ Paulo Coelho, 
ktorý napísal bestseller Pútnik z Compostely - Má-
gov denník. Počas celej svojej histórie púť prežívala 
v priebehu storočí obdobia veľkého rozkvetu, úpad-

ku a dokonca takmer úplne upadla do zabudnutia. 
V roku 1987 vyhlásila Rada Európy Camino de 
Santiago za Európsku kultúrnu cestu a v roku 1993 
ju zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO.

Koncom júna 2016 som sa rozhodol stať pútni-
kom (peregrino). Vybral som si historicky najzná-
mejšiu, 800 km trasu Camino francés - Francúzska 
cesta, ktorá začína vo francúzskom pohraničnom 
mestečku Saint-Jean-Pied-de-Port. Tiahne sa z vý-
chodu na západ severnou časťou Pyrenejského 
polostrova cez španielske provincie Navarra, La 
Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo a La Coruňa. 
Končí na severozápade Španielska v Katedrále sv. 
Jakuba v Santiagu de Compostela, hlavného mes-
ta autonómneho spoločenstva Galícia v provincii 
La Coruňa. Cestu som si predĺžil až k Atlantiku do 
mestečka Muxia, odtiaľ na mys Finisterre (stre-
doveký koniec sveta) a späť do Santiaga de Com-

NEDAJME SI ZOBRAŤ ČARO ZÁZRAKOV
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postela, teda o ďalších 220 km. Takmer za sedem 
týždňov som autobusom, vlakom, lietadlom a peši 
precestoval niekoľko tisíc kilometrov, z toho peši 
nezabudnuteľných viac ako tisíc. Stravoval som sa 
samostatne. Po ceste som si priebežne dokupoval 
konzervy, ovocie, bagety, sladkosti a všetko potreb-
né, ale nepohrdol som ani miestnymi špecialitami 
alebo občasným pohostením od iných pútnikov. 
Väčšinou som prespával v pútnických ubytovniach 
(albergue peregrinos) alebo vo voľnej prírode. Na 
ceste do Santiaga de Compostela a na koniec sveta 
som prežil mnoho duchovných i svetských zážit-
kov. Našiel som pokoj v duši a o voľačo viac spo-
znal Boha takého, ako som ho cítil. Pochopil som, 
že Boh nesídli niekde na nebesiach či v honosných 
chrámoch, ale je medzi nami i v každom z nás rov-
nako ako nebo či peklo, dobro i zlo a Boh nám dal 
slobodnú voľbu rozhodnúť sa.

Mal som za sebou asi 400 km putovania a už 
niekoľko dní som šiel cez rozsiahlu náhornú ploši-
nu Meseta Central so šírymi obilnými poľami sia-
hajúcimi až po horizont. Prekonanie tohto 230 km 
úseku nebolo pre mňa náročné na fyzické sily, ale 
psychickú odolnosť. Žiadny strom, len rovina, obil-
né polia a rozpálené slnko nad hlavou. Občas som 
niekoho stretol, ale v skutočnosti som bol väčšinou 
sám. Mal som dostatok času na meditáciu, prepie-
ranie svedomia a poznávanie seba samého.

Unavený, ubolený, horúčavou utrápený a bez-
radný som sedel na lavičke v pustatine pri prašnej 
ceste a ošetroval si krvavé otlaky na nohách. Staré 
botasky sa mi rozpadli asi po 350 km. V nejakom 
mestečku popri ceste som si kúpil nové. Nesadli mi. 
Po prejdení pár desiatok kilometrov mi bolo jasné, 
že ďalej v nich pokračovať nemôžem, pretože mi ro-
bili nepríjemné a bolestivé otlaky. Rozmýšľal som, 
čo urobiť. Ísť niekoľko dní v sandáloch a niekde kú-
piť iné botasky, alebo sa putovania vzdať a vrátiť sa 
domov. Počas mojich úvah mi zrazu pohľad padol 
na kolík vedľa cesty, na ktorom sa voľačo hompáľa-
lo. Zo zvedavosti som k tomu prišiel bližšie a…???, 
botasky. Nedôverčivo som ich prezrel a zistil, že 
sú vo veľmi dobrom stave. Sadli mi ako uliate. 

Po niekoľkých dňoch putovania mi neuveriteľne 
rýchlo zmizli všetky otlaky a nasledujúcich niekoľ-
ko stoviek kilometrov som v nich prešiel bez jediné-
ho nového otlaku. Žeby sa stal zázrak?

Možno to bude znieť neuveriteľne, ale pred ces-
tou do Compostely som niekoľko rokov trpel neprí-
jemným chronickým kašľom. Lekári ho pripisovali 
môjmu fajčeniu. Aj keď som na jeden rok fajčiť pre-
stal, kašľal som ďalej. Počas putovania som sa ho 
zbavil za pár dní. Ešte prekvapivejšie bolo, že doma 
som musel pravidelne užívať lieky na vysoký krvný 
tlak a niekoľkokrát denne si pichal inzulín. Na ces-
te nebolo treba, pretože krvný tlak a obsah cukru 
v krvi som mal úplne v poriadku. Po návrate domov 
som príhodu porozprával mojej lekárke a diabeto-
lógovi. Zo žartu som im odporúčal, aby namiesto 
liekov predpisovali pacientom púť do Compostely. 
Môj návrh prijali s úsmevom a vtipne mi odpove-
dali, aby som ju navrhol do zoznamu povolených 
liekov a oni ju budú s radosťou predpisovať pacien-
tom.

Aj keď viem, že obe príhody sú racionálne vy-
svetliteľné, odmietam to, pretože si nechcem dať 
zobrať čaro zázrakov. Veď zázraky sú tak milo pre-
kvapivé, že stoja zato, aby sme im verili. 

Štefan Javorík

VIETE O TOM, ŽE... 
...  krátko po vianočných prázdninách budú mať žiaci a študenti opäť voľno, i keď  krátke? 1. februára 

budú totiž polročné prázdniny. Do školy opäť nastúpia po predĺženom víkende 4. februára.

ZIMNÝ ČAS V NOVOM MESTE NAD VÁHOM 
Zimný čas v Novom Meste nad Váhom je  názov II. ročníka fotosúťaže spojenej s výstavou MOJE 

MESTO - NOVÉ MiESTO, ktorú organizuje občianska iniciatíva NOVÉ MiESTO. Do súťaže  sa  možno 
zapojiť do 3. marca. Viac informácií získate na: www.nove-miesto.sk  .                       (Zdroj: www.nmnv.sk )



20

...Kto v srdci žije, neumiera...
6. januára uplynulo 50 rokov, čo nás navždy opustila vo veku 40 rokov moja 

drahá mamička  
 Alžbeta PAÁROVÁ     
a zároveň 3. februára si pripomenieme 10. výročie od  úmrtia 
nášho drahého otecka a deduška  
Jána PAÁRA.        
Kto ste  poznali mojich  najdrahších rodičov, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
       S láskou a úctou spomínajú dcéra Alica s manželom, vnúčatá a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú...
30. januára sme si pripomenuli 20. výročie, čo nás navždy opustila naša 

drahá mamička a stará mama
Margita ŠIMOVIČOVÁ, rod. Strechayová

S láskou a vďakou spomínajú dcéra Mária s manželom 
a vnuci Beáta s rodinou a vnuk Ladislav

19. decembra 2018 vo veku 95 rokov nás opustil 
skvelý manžel, otec, deduško, sused, priateľ 
pplk. v.v. Ladislav BELANSKÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

So smútkom, ale s vďakou spomínajú manželka a synovia s rodinami

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 2. januára odprevadili na poslednej ceste 
môjho drahého manžela, otca a starého otca 
Bartolomeja LOVÁSA.
Ďakujeme tiež za početné prejavy sústrasti.        Manželka Mária Lovásová a deti s rodinami

Po vianočných sviatkoch 30. 12. 2018 zomrel v Bratislave vo veku 84 rokov novomestský rodák, 
scenárista, televízny a fi lmový režisér VIDO HORŇÁK.
   S úctou rodina Kalinová

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I A

S M Ú T O Č N É  O Z N Á M E N I E

S O B Á Š E  V  D E C E M B R I
Miroslav Kubovic a Anna HetešováAdrián Chorvát  

Viktória Braunová   
Leonard Stránsky

Nataša Jakušová
Emma Hudeková

Jakub Danihel

á
vá

      KRSTY V DECEMBRI

N O V O M E S T S K Ý   C H Ý R N I K

S P O M Í N A M E
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Pred koncom základnej časti sa naše volejbalistky 
predbežne nachádzajú na 5. mieste. Posledný zápas 
základnej časti sa odohral až po uzávierke aktuálneho 
vydania. Juraja Šujana, športového manažéra a asis-
tenta hlavnej trénerky Lucii Šujanovej, sme sa spýtali 
na doterajší priebeh druhej extraligovej sezóny.

*Podľa vás, ako ste sa vyjadrili, bude mať súťaž 
jediného lídra a ostatné tímy budú vyrovnané. Ako 
s odstupom času hodnotíte úroveň súťaže?

Predpoklady sa takmer do bodky naplnili. 
K majstrovi STRABAG VC FTVŠ sa úspešne pridal 
aj ďalší favorit Slávia UK Bratislava. Nepredpo-
kladalo sa, že Slávia už v úvode sezóny siahne po 
legionárkach. Angažovala dve Američanky, ktoré 
podávajú stabilne dobré výsledky. U ostatných tímov 
sa nedá vravieť o veľkých výkonnostných rozdie-
loch, jedno - dve zaváhania môže znamenať pokles 
v tabuľke aj o tri miesta. Trnava je predbežne na 
poslednom mieste, ale ani ju nemožno podceňovať.

*Čo naše nové posily, smečiarka Richweissová a na-
hrávačka Hradecká, splnili očakávania?

Na základe výsledkov, keď sa nám podarilo 
dvakrát zdolať skúsené družstvo Kežmarku, prvý 
raz sme doma pokorili UKF Nitra a uhrali sme 
ťažké stretnutie s disponovaným Pezinkom, mu-
síme povedať, že by sme to bez týchto hráčok len 
tak nedokázali. Hráme určite stabilnejšie a lepšie 
ako v minulej sezóne. Na druhej strane sú v ich 
výkonnosti aj rezervy. Čo je pozitívne, že môžu na-
predovať. No baby nie sú v rovnakej pozícii ako 
v bývalom klube UKF. Do Nového Mesta musia na 
tréningy precestovať množstvo kilometrov, nema-
jú okolo seba legionárky a skúsené hráčky, ako boli 
zvyknuté. Od nich u nás očakávame odovzdanie 
skúseností mladším spoluhráčkam. Musia sa vy-
sporiadať s novým, pre nich náročnejším režimom. 
Viac cestovania z práce, zo školy a menej trénova-
nia. Verím však, že neukázali všetko, čo v nich je.

AKO SA DARÍ EXTRALIGISTKÁM V DRUHEJ SEZÓNE?

Čas plynie, spomienky zostávajú...
2. februára uplynie 30 rokov od úmrtia 

môjho otca, nášho dedka a pradedka
Jozefa ŽEMBERA  

a 22. marca uplynie 27 rokov od smrti 
mojej mamy, našej babky a prababky
Emílie ŽEMBEROVEJ, rod. Lieskovskej.    

Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
                                                                                                Dcéra Viera s celou rodinou

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
6. februára uplynú dva roky, čo nás navždy opustila 

naša milovaná maminka, babička a prababička
                  Jožinka BUBLÍKOVÁ.  

Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S láskou, vďakou a úctou v srdci spomína celá rodina

Očiam ste odišli, v srdciach zostali...
16. februára si pripomenieme 2. výročie úmrtia 
našej milovanej mamy 
Boženy BROKEŠOVEJ, rod. Tomanovej.

Zároveň si 23. apríla pripomíname 30. výročie úmrtia 
nášho milovaného otca  

Jána BROKEŠA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku spolu s nami.   
Smútiaca rodina

S P O M Í N A M E
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* Pred sebou máte ešte posledný zápas základ-
nej časti proti VK Eperia Prešov, o čo pôjde v tomto 
zápase?

Po tomto zápase si budeme môcť povedať, či sme 
s účinkovaním v prvej časti súťaže spokojní, alebo nie. 
Víťazstvo nás môže posunúť do elitnej štvorky. Nemá-
me to však už vo vlastných rukách, družstvo UKF by 
muselo doma stratiť aspoň dva sety a my zvíťaziť za 
tri body. Nie je to samozrejmosť. Prešov angažoval tri 
nové hráčky, jeho skalp chýba ešte v našej zbierke, pre 
nás o motiváciu naviac. Za naše mladé účinkovanie 
v extralige sme zatiaľ prehrali 3:0, 3:2, 3:1. Zbrane 
neskladáme, doma podávame podstatne lepšie vý-
kony ako na palubovkách súperov. Pokiaľ zvíťazíme, 
tak s bilanciou po sedem víťazstiev a prehier budeme 
spokojní.

*Čo čaká Novomešťanky v nasledujúcom období?
Po zápase s VOLLEY Project UKF Nitra 

16. 12. 2018 dostali hráčky sedem dní voľna a už 
v druhý sviatok vianočný sme nabehli na dvojfázové 
tréningy. Cieľom je nabrať nové sily na nadstavbu. 
Po Prešove 12. 1. 2019 sa súťaž rozdelí na dve sku-
piny (1- 4, 5 - 8), v ktorých odohráme šesť stretnutí. 
V nich sa bojuje už o nasadenie do PLAY OFF. Všet-
ky výsledky zo základnej časti sa započítavajú. Ako 
som spomenul, dobrým výsledkom proti Prešovu 
nemáme garanciu postupu do skupiny 1- 4. Preto sa 
pripravujeme tak, aby sme kondične vydržali zápasy, 
v ktorých môže ísť pre nás v skupine 5. – 8. o oveľa 
viac.

*Odohrali ste od nového roku nejaké prípravné 
stretnutia?

Druhý týždeň prípravy sme ukončovali maj-
strovským stretnutím proti aktuálnemu majstrovi 
STRABAG VC FTVŠ Bratislava. Podali sme zlý vý-
kon. Podpísalo sa pod to viacero faktorov. Únava, 17 
st. v hale, zlý vstup do zápasu, nedodržanie taktiky, 
zbrklosť. Bol to náš najhorší výkon. Mohli sme sú-
perky viac potrápiť. 5. 1. 2019 sme odohrali 8 setov 
proti Ostrave. Začali sme zle, ale v hre sa postupne 

objavovali aj dobré úseky. 9. 1. sme ešte odohrali 
premiérový zápas v boji o slovenský pohár proti VTC 
Pezinok – Bíliková (prehrali sme 3 : 0, súper zaslúže-
ne postupuje, držíme mu palce v semifi nále). Takže 
herná prax pred Prešovom chýbať nebude. Snažíme 
sa počas sezóny konfrontovať s kvalitnejšími súper-
mi z ČR čo sa nám darí.

*Máte predstavu o cieľoch na sezónu, konečné 
umiestnenie a podobne?

Bude úspech udržať na PLAY off 4.-5. miesto. 
Samozrejme, priali by sme si začínať na domácej pa-
lubovke a dostať sa do hornej štvorky v nadstavbovej 
časti. Horná štvorka prináša aj určité riziká, nemu-
síme v nej vyhrať ani zápas. Bude to silná skupina 
pre náš tím. Bojovali by sme v nej o česť. Nedá sa 
vopred predpokladať, ako by to zvládlo naše mladé 
družstvo. Konečné umiestnenie? Päť a vyššie by bol 
veľký úspech.

*Nedalo by sa zabojovať o medaily?
Reálne? Môžeme poškuľovať po slovenských 

hráčkach. Nestoja v zástupoch, je ich málo Legi-
onárky? Asi je ešte priskoro, sme radi, že dávame 
priestor hráčkam, ktoré nemenia dres z roka na 
rok. Zatiaľ držíme tím spolu. Potom je tu aj otázka 
fi nancií a konkurencie. Je predpoklad, že UKF Nitra 
a Kežmarok posilnia družstvo. Hovorí sa, že Pezinok 
posilní o reprezentačnú nahrávačku. Na medailu by 
nestačila jedna hráčka. To však neznamená, že to 
nie je možné aj v danom zložení, bol by to „husársky 
kúsok“. Eufória a fanklub môžu spraviť veľa.

*Pretrváva záujem o volejbal v našom meste aj 
zo strany fanúšikov?

Slovenský fanúšik patrí k tým náročnejším, 
„ubrblaným” priaznivcom. Máme v meste generá-
cie volejbalistov, fanúšik je tak v podstate vyspelý 
a vo veľkej miere volejbalu rozumie. Nebránime sa 
konštruktívnej kritike, patrí to k tomu. Aj hráčky si 
musia uvedomiť, že všetci okolo majú a máme na 
predvedené výkony určité nároky. Hráme najvyššiu 
súťaž. Pravidlá sa musia dodržiavať. V rámci konku-
rencie patria naši fanúšikovia k tým najvernejším. 
Hala je útulná, kapacita zatiaľ dostačujúca. Z dote-
rajších šiestich víťazstiev sme na domácej palubovke 
vybojovali štyri a za žiaden výkon sme sa ani s favo-
ritmi nemuseli hanbiť. Chcem poďakovať všetkým 
našim fanúšikom za priazeň. Nie jedenkrát merajú 
za nami cestu aj na palubovky súperov. Ďakujem 
všetkým sponzorom a mestu, ktorí stoja za našou 
existenciou.

                KEDY NA FUTBAL
Sobota 9. 2. o 10,00 h    Sobota 16. 2. o 10,00 h
 AFC – FK Hodonín    AFC – PŠK Pezinok

hhh
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Športová hala opäť ožila futsalom. Tradičný Via-
nočný turnaj, ktorý píše už svoju 28 - ročnú históriu, 
30. 12. 2018 zorganizovala mestská liga malého 
futbalu s podporou mesta. Od r. 1996, na počesť vý-
znamnej osobnosti novomestskej futbalovej ligy Iva-
na Stana, poznajú Novomešťania tento turnaj i pod 
názvom Memoriál I. Stana.

O turnajové prvenstvo v XXII. ročníku zabojo-
valo 8 kvalitných tímov. Medzi účastníkmi nechýbali 
prvé tri víťazné tímy z predchádzajúceho ročníka: 
Botafogo, Varion a Royal Team, doplnené tradičným 
8 - násobným účastníkom AKM, ale i novými tímami 
ako Fepa Team, FC Selesao, BET365 a Hrochovci. 
Ich súpisky tvorilo 76 výborných hráčov, medzi kto-
rými nechýbali hráči, aktívne hrávajúci v najvyšších 
futbalových a futsalových súťažiach v SR i Čechách. 
Svojou hrou i tento ročník posunuli medzi herne naj-
kvalitnejšie turnaje podobného zamerania v SR. Fut-
salové majstrovstvo mohli publiku predviesť napr. 
hráči obliekajúci dres futsalového tímu Slavie Praha, 
účastníka najvyššej českej futsalovej ligy.

Kvalita hráčov sa na turnaji prejavovala od prvé-
ho zápasu základnej časti. Turnaj bol rozdelený do 
dvoch základných skupín po štyri tímy, zápasy sa 
hrali systémom každý s každým. Víťazi základných 
skupín (Royal Team a Varion) postupovali do se-
mifi nálovej časti a tímy z 2. a 3. priečky základných 
skupín (Botafogo, BET365, Fepa Team a Hrochov-
ci) zohrali barážové zápasy o postup do semifi nále. 
Sem postupovali štyri najlepšie tímy (Varion, Royal 
Team, BET365 a Hrochovci). Postupový pavúk tur-
naja v semifi nálových dueloch postavil proti sebe 
tímy Varion – Hrochovci a Royal Team – BET365. 
Prvý semifi nálový zápas skončil výhrou 7:1 pre Va-
rion. Z druhého semifi nálového zápasu sa po podob-
nom výsledku 7:2 tešil Royal Team.

V boji o konečné 3. miesto boli sily súperiacich 
BET365 a Hrochovci vyrovnané, a tak po riadnom 
hracom čase, keď zápas skončil nerozhodne 2:2, 
nasledoval penaltový rozstrel. V ňom presnejšiu 
mušku mali hráči tímu BET365, ktorí si výsledkom 
2:3 vybojovali 3. priečku. Finále patrilo odvekým 
turnajovým rivalom, tímu Varion a Royal Team, 
ktorého súpisku tvorili i hráči spomínanej Slavie 
Praha. Energiou, individuálnou hernou ekvilibris-
tikou a taktickou vyspelosťou tímov nabité fi nále 
bolo lahôdkou pre kulisu 173 platiacich divákov 
v hľadisku, ktorí potleskom odmeňovali hráčov za 
každú peknú akciu a povzbudzovali ich k hre na 
hrane ich fyzických a technických možností. Hráči 
si nedarovali ani centimeter priestoru, čo sa odzr-

kadlilo i na malom počte vsietených gólov, ktorých 
stav po riadnom čase sa zastavil v pomere 3:3 na 
oboch stranách, keď prvý polčas herne patril Royal 
Teamu s vybudovaným náskokom 0:2 a druhý 
naopak Varionu, ktorému sa podaril nečakaný zvrat 
na 3:2, ktorý nakoniec dobiehal Royal Team. Pomy-
selnou čerešničkou na torte turnaja bol penaltový 
rozstrel, v ktorom sa rozhodlo o konečnom víťa-
zovi turnaja. Po dvoch presných zásahoch hráčov 
Varionu do brány Royal Teamu, a naopak, dvoch 
chytených penaltách brankárom Varionu Denisom 
Kukučkom, po dvoch rokoch opäť zasadli na pomy-
selný trón pre víťaza aktuálneho XXll. ročníka hráči 
tímu Varion (na foto).

Konečná tabuľka: 1. Varion, 2. Royal Team 
a 3. BET365.

Najlepším hráčom turnaja bol za 8 presných 
zásahov a predvedenú hru ocenený hráč Royal 
Teamu Radim Záruba, hráč Slavie Praha a tretí 
najlepší hráč českej futsalovej ligy za rok 2018 a ako 
najlepší brankár turnaja, ktorý získal cenu odbor-
nej verejnosti i diváka, bol ocenený Denis Kukuč-
ka z tímu Varion. Kompletné výsledky, štatistiky 
a fotografi e z akcie nájdete na www.facebook.com/
MLMFNMNV/.

Vianočný turnaj tradične v sebe niesol i chari-
tatívny rozmer vo forme fi nančného daru v sume 
520 € z vybraného vstupného a sponzorských darov 
od p. R. Ižolda a nemenovaného darcu, ktorý popu-
tuje na liečbu 2,5 - ročnej Dianky Zajoncovej, ktorá 
odmalička bojuje s ťažkým zdravotným postihnutím 
a o ktorú sa po smrti jej mamy sama stará jej babič-
ka. Cieľ pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje, 
je to „najväčšie naj“, ktoré v sebe vianočný turnaj 
nesie. Organizátor ďakuje mestu za podporu turnaja 
a všetkým hráčom a fanúšikom za účasť.

Ing. Libor Barborík, 
predseda MLMF

VIANOČNÝ TURNAJ S CHARITATÍVNYM ROZMEROM
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Z VLAŇAJŠÍCH ÚSPECHOV NOVOMESTSKÝCH STRELCOV
Športová streľba u nás má dlhoročnú tra-

díciu. Jej počiatky siahajú do 60. rokov 20. stor. 
ešte do čias Spojovacieho učilišťa. Za jej vznikom 
stál pplk.J. Klimko. Do r. 1993 sa rozvíjala vo Vo-
jenskej strednej škole spojovacieho vojska, resp. 
Vojenskom učilišti Podjavorinských partizánov 
pod vedením plk. PaedDr. Štefana Bumbála, ktorý 
priviedol k tomuto športu aj bývalého žiaka vojen-
ského učilišťa Jána Faba, neskoršieho olympioni-
ka z Atlanty 1996 a Sydney 2000. Strelecké žezlo 
po ňom neskôr prevzal pplk. v.v. Ing. Ján Marek, 
ktorý pred niekoľkými rokmi založil OZ Športovo 
strelecký klub. V súčasnosti ho vedie pod názvom 
ŠSK – Strelecká akadémia plukovníka PaedDr. Šte-
fana Bumbála, v ktorej sa združujú nielen členovia 
a sympatizanti Zväzu vojakov SR, ale aj záujemco-
via o športovú streľbu zo širokého okolia. Potešujú-
ce je, že medzi nimi nechýbajú ani žiaci a študenti 
ZŠ a SŠ. O tom, že športoví strelci vzorne repre-
zentujú naše mesto doma i v zahraničí, svedčia aj 
úspechy, ktoré vlani dosiahli.

„Bol to pre nás vcelku úspešný rok. Prvý 
úspech sme dosiahli v januári na majstrovstvách 
TN kraja v streľbe zo vzduchových zbraní v Doma-
niži, kde nás reprezentovali: pplk. v.v. Ing. J. Marek, 
pplk. v.v. Mgr. Ing. Š. Javorík a mladí nádejní stre-
leckí kadeti Šárka Smetanová a Sebastián Škodula. 
Všetkým novomestským strelcom sa výnimočne 
darilo. Vo svojich disciplínach a kategóriách získali 
tri zlaté a jednu striebornú medailu. Azda najväč-
ší tohtoročný úspech dosiahlo družstvo v zložení: 
Juraj Marcinka, nrtm. v. v. Radek Smetana a pplk. 
v. v. Ing. Ján Marek v kat. A – družstvá seniori 46 – 
59 rokov, ktoré na M SR v streľbe zo vzduchových 
zbraní v Martine vytvorilo nový slovenský rekord 
v streľbe zo vzduchovej pušky 40 výstrelov s počtom 
bodov (b) 1175,6 z možných 1200. Okrem toho 
J. Marcinka v uvedenej disciplíne a kategórii 
s  399,2 b sa stal majstrom SR, R. Smetana sa umiest-

nil na 2. a J. Marek na 4. mieste. Radosť nám urobil aj 
R. Smetana, ktorý na streleckej súťaži v Skalici 
vo svojej kategórii vytvoril nový slovenský rekord 
zo vzduchovej pušky s počtom 401,3 b. Nemenej 
úspešné bolo aj družstvo v zložení: pplk. v. v. Ing. Ján 
Marek, pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a npráp. 
v. v. Igor Gáll, ktoré na streleckej súťaži z vojenskej 
pištole a samopalu v Leviciach vybojovalo Putovný 
pohár prezidenta Zväzu vojakov SR a npráp. v. v. 
I. Gál v disciplíne pištoľ a v dvojboji jednotlivcov 
získal dve zlaté medaily. Úspešní na Medzinárod-
ných M SR seniorov v Príbelciach v streľbe z malo-
kalibrových pušiek (3×40) boli aj J. Marek a J. Mar-
cinka, ktorí získali striebro a bronz.

Vzorne nás na 30. ročníku medzinárodnej 
streleckej súťaže „rezervistov“ (30. Internationa-
ler Schießwettkampf) v rakúskom Lnagenlebarne 
reprezentovala aj Ing. Mgr. Karla Havalcová, ktorá 
v kat. ženy skončila prvá. Jej úspech je o to cennejší, 
že na súťaži sa zúčastnili strelci z Rakúska, Nemec-
ka, ČR, Poľska, Belgicka, USA i SR.

Pozoruhodné úspechy vlani dosiahol aj náš 
strelecký dorast v puškových disciplínach, veď Šár-
ka Smetanová na juniorskej 1. SNL v stoji strelila 
589,3 b zo 600 možných a umiestnila sa na 1. prieč-
ke. Rovnako úspešná bola aj Zuzka Košútová, ktorá 
v Národnej lige mládeže strelila v ľahu 399 b zo 400 
možných, čo jej vynieslo 1. miesto. Sebastián Ško-
dula na majstrovstvách TN kraja získal striebro, 
Patrik Sýkora zo vzduchovej pušky Slávia na Maj-
strovstvách žiakov Nitrianskeho kraja strelil 282 b 
z 300 možných a získal bronz. Terezka Masárová si 
na Národnej lige mládeže strelila svoj osobný re-
kord 393 b zo 400 možných, osobný rekord Marti-
na Zichu je 388 b zo 400 možných a osobný rekord 
nášho najmladšieho strelca zo vzduchovej pušky, 
11- ročného Guida Ginoux, je neuveriteľných 394 b 
zo 400 možných.

Pripomínam a zároveň ďakujem vedeniu nášho 
mesta i rezortu obrany SR, že nám v priestoroch 
bývalého vojenského učilištia za symbolickú cenu 
prenajali malokalibrovú, resp. vzduchovú strel-
nicu. Bez ich pomoci by športová streľba v našom 
meste už dávno zanikla. Dúfam, že vedenie mesta 
nám zachová priazeň aj pri oprave malokalibrovej 
strelnice, aby sme mohli naďalej rozvíjať športovú 
streľbu v našom meste a úspešne ho reprezentovať 
doma i v zahraničí,“ povedal vo svojom vystúpení 
na vyhodnotení činnosti Streleckej akadémie plu-
kovníka PaedDr. Š. Bumbála jej predseda Ján Ma-
rek.            Štefan Javorík
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