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    Panta rei – všet-
ko plynie. Niet 
príznačnejšej chví-
le na vyslovenie 
myšlienky gréckeho 
filozofa Herakleitosa 
ako teraz, na prahu 
nového kalendárne-
ho roka. Vstupujeme 
doň s vierou, že 
bude lepší a krajší 
ako predchádzajúci 
rok, ktorý sa práve 

skončil. Viac ako inokedy si po tieto dni  navzá-
jom prajeme šťastie, spokojnosť, radosť a 
úspechy v  osobnom  i pracovnom živote. 
Vrúcne stisky rúk na uliciach, pracoviskách, v 
školách, a príbytkoch sú akoby doznievaním 
vianočnej atmosféry. 
 Kým Vianoce sa tradične spájajú s po-
kojom a pohodou, Nový rok predznamenáva 
prácu, odhodlanie po zavŕšení jednej začať
ďalšiu etapu, čosi meniť, budovať, v čomsi 
pokračovať, pustiť sa do niečoho nového. 
Veríme, že budeme mať dostatok síl a energie 
uskutočňovať naše plány ...
 Budeme ich potrebovať. Realita  nasledu-
júcich mesiacov rovnako ako vo svete, v 
Európe, na Slovenku i v našom meste bude 
zložitá a neľahká. Nastupujúci priestupný rok 
2012  nás viac ako mayskými proroctvami o 
blížiacom sa zániku starého a začiatku niečoho 
nového na Zemi (21. decembri 2012) „straší“ 
celosvetovo zložitou ekonomickou a finančnou 
situáciou, ktorá sa  odrazí i v mikrosvete našej 
samosprávy, mesta, jeho fabrikách, v živote 
občanov.
 Nebude to jednoduché. Nechcem ani 
nemôžem občanom ťahať popod nosy me-
dové motúzy, ale neslobodno ani rezignovať.
Stonanie a lamentovanie nám nepomôžu. 
Treba prekonávať prekážky a problémy, ktoré 
nám nový rok  prinesie. 
 S takýmto novoročným želaním a pred-
savzatím vstupuje radnica  do roka  2012.
 Podarilo sa nám na sklonku vlaňajška 
pripraviť a schváliť vyrovnaný rozpočet v cel-

kovej čiastke 14 560 469 € vrátane príjmových a 
výdavkových finančných operácií bez zadĺženia 
mesta, so zabezpečením jeho potrieb, a tým aj 
potrieb občanov. 
 Som rád, že i v tomto zložitom ob-
dobí budeme pokračovať v ďalšom, i keď
miernejšom zveľaďovaní a rozvoji mesta. 
Výška kapitálových výdavkov mesta na tento 
rok odráža zložitosť doby a možnosti, ktoré 
máme. Predstavujú čiastku 4 913 255 €. Týchto 
takmer päť miliónov eur pôjde na obnovu a 
rozvoj majetku, hlavne na úseku životného 
prostredia vybudovaním zberného dvora, trie-
diacej linky  odpadov, zariadenia na likvidáciu 
bioodpadov a k tomu potrebných prevádz-
kových strojov (3 074 636 €), ale  i ďalšie akcie 
a aktivity mesta. Na  ilustráciu spomeniem ešte 
vlani poslancami odobrenú kúpu pozemku v 
priestoroch bývalých kasární, rekonštrukciu 
športovej haly, Parku J.M.Hurbana, ďalej 
začatie rekonštrukcie ulice Železničnej. 
Uskutočníme modernizáciu verejného osvetle-
nia a osvetlíme  najvychytenejšie priechody 
pre  chodcov. Pustíme sa i do realizačného 
projektu rekonštrukcie bývalej sýpky na Ul. 
Komenského, keďže TSK v tomto roku dokončí
rekonštrukciu depozitu múzea v dolných skla-
doch a priestor sa uvoľní. Pôjdeme tiež do 
projektov  rekonštrukcie  časti budov bývalých 
vojenských skladov na Banskej ul. pre tech-
nické služby a  detského dopravného ihriska na 
Tematínskej ul. a i.
 Verím, že atmosféra, v ktorej budeme 
pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna, plná dob-
rých nápadov. Skôr, ako začneme: 

Povedzme slová, čo sme dávno neriekli 
a zobrať skúsme tie, čo nám utiekli. 
Nech slza šťastia ligoce sa v oku. 
Tak žime každý deň v novom roku. 

Všetko krásne, dobrých ľudí popri boku. 
Veľa šťastia, veľa zdravia, 

nech sa všetky vaše plány zdaria. 

 Šťastný nový rok 2012! 
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

PANTA REI. JE TU NOVÝ ROK!
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 Pracovno – slávnostný ráz malo vlaňajšie os-
tatné - 6. snemovanie mestského zastupiteľstva
(MsZ) 13. decembra so zásadnými materiálmi 
mesta. Rokovaniu poslancov 1. decembra pred-
chádzala 6. schôdzka mestskej rady (MsR).
 V bode Nakladanie s majetkom mesta
odznela o. i. informácia o výsledkoch elektronickej 
aukcie na získanie pozemku v bývalých kasár-
ňach, kde. mesto zastupoval primátor mesta.
Aukcia sa konala 14. 11. 2011. Začínala vyvolá-
vacou cenou 285 000 €, skončila  pri najvyššej 
ponuke 403 000 €, ktorú dalo mesto. MsR zo-
brala informáciu na vedomie. Ďalej odporučila
MsZ schváliť následne predložený návrh VZN
mesta č. 3/2011, ktorým sa určujú ďalšie súčasti
výstroja príslušníkov MsP.
 Do pléna sa potom dostal návrh VZN mes-
ta č. 4/2011, ktorým sa určuje prevádzkový
poriadok pohrebiska v našom meste. Oproti 
doteraz platnému prevádzkového poriadku sa  v 
ňom  o. i. upresňujú povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska. Mení sa subjekt prednostného práva 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pohrebné 
miesto po úmrtí nájomcu, menia sa niektoré 
podmienky výpovede nájomnej zmluvy, odlišne 
sa upravujú náležitosti evidencie hrobových 
miest a prevádzkovania pohrebiska i náležitosti 
žiadosti o exhumáciu. Na pretras sa dostal i 
stav budovania hrobiek v novej časti, kde majú 
občania už zakúpené hroby, v ktorých nie je nik 
pochovaný, ide zhruba o 200 hrobov. Z tohto titulu 
sa prevádzkový poriadok doplnil o to, že prázdne 
hrobové miesta sa budú prenajímať výhradne 
pozostalým. V prípade prázdnych vybudovaných 
hrobiek, u ktorých končí  platnosť doby, do ktorej 
sú zaplatené, treba doplniť poplatok za prenájom 
prázdneho hrobového miesta za každý začatý
rok. V diskusii odznel návrh stanoviť poplatok 
za prázdne hrobové miesta vo výške 15 €. 
Ing. V. Vienerová predložila poslanecký návrh na 
doplnenie čl. 10  o bod 10, kde hroby a hrobky 
významných osobností mesta, tvoriace osobitný 
zoznam schválený MsZ, sa môžu zrušiť len 
so  súhlasom mesta. Ak nie je známy nájomca, 
starostlivosť zabezpečí mesto prostredníctvom 
prevádzkovateľa pohrebiska. Zmapovaných je 
30 takýchto hrobov a hrobiek. S predloženým 
návrhom MsR jednohlasne súhlasila. Väčšinou
hlasov bola za návrhy na prenajímanie hrob-
ov a hrobiek len pozostalým po zosnulých a 
za prenájom prázdneho hrobového miesta vo 
výške 15 € za každý začatý rok. MsR odporučila

MsZ predložený návrh schváliť s pripomienkami.
 Po návrhu úpravy Programového rozpočtu
mesta na rok 2011 - 2. zmena, ktorý MsR 
odporučila MsZ schváliť, sa MsR zaoberala 
návrhom Dodatku č. 3 k VZN mesta O miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. K zvýšeniu sadzby 
poplatku mesto pristúpilo z dôvodu, že poplatky 
stanovené v r. 2011 už nestačia kryť náklady 
v r. 2012. Naposledy sa poplatky zvyšovali 
v r. 2008. Predložený návrh s už zapracovaný-
mi pripomienkami KFSM MsR odporučila po-
slancom schváliť. Nasledoval návrh VZN mesta 
č. 5/2011 O miestnych daniach. Návrh zjed-
notil už 8 prijatých dodatkov k pôvodnému VZN 
z roku 2004. V novom znení sa premietli úpravy, 
v § 20 Platenie dane – zjednocuje sa počet
splátok u fyzických aj právnických osôb, platobný 
výmer sa nahrádza slovom rozhodnutie a v § 22 
– daň za užívanie verejného priestranstva sa 
upravujú sadzby za užívanie miesta na trvalé par-
kovanie, upravuje sa daň za psa, daň z pozem-
kov (viac v samostatnom príspevku o rozpočte
mesta). Členovia MsR  posunuli návrh dodatku po 
zapracovaní navrhnutých zmien na  odsúhlasenie 
poslancom. Rovnaké stanovisko zaujali k návrhu 
Dodatku č. 2 k VZN mesta č.7/2010 – o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a 
dieťa  školského zariadenia a o určení výšky 
mesačných príspevkov žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach.
  Na rad prišiel návrh Programového rozpočtu
mesta  na roky 2012 -  2014 (viac v samostat-
nom príspevku), ktorý MsR odporučila MsZ 
schváliť. Rovnako sa postavila k plánu činnosti
hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012. Po 
odpovediach na pripomienky poslancov, ktoré 
MsR zobrala  na  vedomie, nasledoval bod  rôzne. 
V ňom o. i. zaznela informácia o liste Ústredia 
PSVaR ohľadne petície za zachovanie detského 
domova (DeD) v meste, v ktorom oznamuje 
zlúčenie DeD Myjava a Nové Mesto nad Váhom 
k 1.1. 2012 s tým, že nástupníckou organizáciou 
bude náš DeD. Petícia občanov mesta bola teda 
úspešná. Ing. Ľ. Karaba požiadal o. i. riešiť lo-
kalitu pre kynologický klub. Podľa slov primátora 
mesta  vhodná  je na pozemku na Ul. Bzinskej, 
ktoré mesto získalo v aukcii.
 6. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.
                                                               -red-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



3

J
A

N
U

Á
R

 2
0
1
2

✂

✂

KU
PÓ

N 
NO

VO
M

ES
TS

KÉ
HO

 S
PR

AV
O

DA
JC

U

Kupón
vystrihnite
a pošlite, 

alebo osobne 
doručte do 
20. januára
 na adresu:

MsKS,
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4, 
915 01 

Nové Mesto n. V.

Odborárska 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032 / 771 46 45
fax: 032 / 771 46 44

e-mail: gra ka@tising.sk

● gra cké návrhy
● scanovanie
● osvit
● ofsetová tlač
● číslovanie
● perforácie
● výsek
● knižné väzby V1 a V2
● laminovanie
● falcovanie z formátu B2
● výroba CT platní do formátu B2

VÝROBA:
spoločenských tlačív, hospodárskych tlačív, 
prospektov, blokov, katalógov, letákov, novín,
časopisov, kalendárov, plagátov, brožúr a iné...

4 - farbový tlačový stroj POLLY PERFORMER 466

Na jedného 
z vás sa
 usmeje 
šťastie

v podobe 
výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

Meníme rok, meníme sny, meníme požiadavky na život, 
ale nikdy nemeníme dobrých obchodných partnerov.

Prajeme Vám šťastný nový rok 2012!
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VZÁCNA NÁVŠTEVA
  Z príležitosti  nedávnych deväťdesiatin prof.
PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc. sa začiatkom
decembra uskutočnilo slávnostné prijatie čestného
občana nášho mesta na  radnici. Vedenie  mesta 
sa tak   pridalo k početnému radu gratulantov. 
 Vzácna návšteva si v kruhu svojich spo-
lurodákov podebatovala, zaspomínala na staré 
Nové Mesto, ktoré sa nedá porovnať s tým 
dnešným a na časy, keď v ňom jubilant prežil 
takmer dve desaťročia.
 Skôr ako sa príjemné stretnutie skončilo 
a prof. Černušák sa so svojimi hostiteľmi 
rozlúčil, zapísal sa do kroniky mesta a v spoloč-
nosti primátora mesta a jeho zástupkýň „za-
pózoval“  pred  naším fotoobjektívom.

JAVORINA, JAVORINA ... S NOVOU RICHTÁRKOU
 S príchodom nového roka vstupujú  tradičné
januárové Slávnosti Podjavoriny do svojho jubi-
lejného – 15. ročníka.
 Ich úvodný ročník sa  uskutočnil v roku 1997, 
kedy  zároveň došlo k znovuobnoveniu pobočky
Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste 
nad Váhom; v tomto roku si  pripomíname 90 
rokov od  jeho vzniku (29. decembra 1922). 
 K profesorovi Jánovi Durdíkovi ako prvému 
Novomešťanovi, ktorý prevzal ocenenie Význam-
ná osobnosť Podjavoriny, v nasledujúcich rokoch 
do knihy ocenení pribudli ďalšie mená. Od  IV. 
ročníka podujatia Javorina, Javorina.... v roku 
2001 sa  k nim ako novinka priradili Kvalitné 
produkty Podjavoriny. 

 Novinku, i keď iného druhu, máme i v tomto 
roku. Novou predsedníčkou Klubu podjavo-
rinských rodákov v Novom Meste n. V. sa stala 
Ing. Viera Vienerová, viceprimátorka mesta.

- Richtárske  žezlo som prevzala  po PhDr. 
A. Koreňovi, ktorý sa  vlani vzdal  funkcie rich-
tára novomestskej  pobočky. S novou funkciou 
prišla úloha  spolu s výborom novomestskej 
pobočky KPR pripraviť podujatie  na  patričnej
úrovni, -  zvlášť, keď  ide  o jubilejný ročník,-  s 
ocenením ľudí, ktorí prispeli k zviditeľneniu kraja 
pod Javorinou  bohatého na  históriu a kvalitným 
programom, ktorý zaujme  divákov v sále.
 Všetkých srdečne pozývam do novomest-
ského stánku kultúry 22. januára o 16,00 h.-

DEŇ VZNIKU SR
 Prvý deň nového roka je aj dňom vzniku Slo-
venskej republiky. Aktuálne  19. výročie jej vzni-
ku si v Novom Meste  nad Váhom pripomenieme 
počas tradičného podujatia Javorina, Javo-
rina ...  22. januára o 16,00 h.

 V novom roku si pripomenieme výročia
narodenia a úmrtia osobnosti, spätých s naším 
mestom. Sú to: 
 Ján Abrahámf , Jozef Ondrejka, Štefan Šveh-
la, Jela Špitková, Elena Čepčeková, Vladimír 
Krišlo, Ján Hrušovský, Peter Matejka, Alexan-
der Pockody, Ivan Úradníček, Jozef Barát, Peter 
Ondreička, Ľudmila Podjavorinská, Jakub Haško, 

Mária Hargašová,  Igor Hrušovský,  Jozef Karlík, 
Slavomír Kňazovický,  Viliam Paulíny -Tóth,  Frid-
rich Varga, Anna Černochová,  Ladislav Senecký, 
Július Kontšek, Alojz Martinec, Jozef Marek, Vla-
dimír Bahna, Jozefína Hrkotová-Hladká, MUDr. 
Ján Hrušovský, Ján Marták, Štefan Psotný, Júli-
us Gábriš, Viliam Hrušovský, Drahoslav Macha-
la, Gustáv Rumánek a Jozef Weisse.

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA

Drahí Novomešťania,
 dovoľte nám na  prahu Nového roka  zaželať
Vám v roku 2012 všetko najlepšie, veľa  zdravia, 
šťastia, porozumenia a  úspechov v práci i osob-
nom živote. Zástupkyne primátora mesta:

Ing. Viera Vienerová 
a PhDr. Kvetoslava  HejbalováPF 2012,,

hu Nového roku Nového rok
šetko najlepšie, ko najlepšie, 

menia a  úspecmenia a  úspec
e. Zástupkyne p. Zástupkyne p
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 Trinástka v dátume nemá na svedomí, že 
poslanci MsZ 13. decembra schválili rozpočet 
mesta na r. 2012, v ktorom sa zvýšili  poplatky 
za  komunálny odpad, daň za  psa a  „hore“ 
išla i časť dane z nehnuteľnosti. Môže za 
to zložitá ekonomická a finančná situácia v 
celej spoločnosti. Navyše, k zvyšovaniu mesto 
neprikročilo už niekoľko rokov.
 O zásadnom dokumente mesta sme sa po-
rozprávali s Ing. Alžbetou Podhradskou z MsÚ, 
s predkladateľkou návrhu rozpočtu mesta na  rok 
2012.
 - Rozpočet mesta na rok 2012  je vyrovnaný, 
mesto ho rozpočtuje v čiastke 14 560 469 €
vrátane príjmových a výdavkových finančných 
operácií. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 
993 407 €, kapitálový so schodkom 1 846 819 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevo-
dom z rezervného fondu vo výške 1 121 272 €. 
Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru 
rozpočtujeme vo výške 267 860 €. Platby sú 
prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru 
zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., 
Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. 
III. etapa a Čachtickej ul. I. + II. etapa a Južná ul.-
 Zabezpečiť vyrovnaný rozpočet bolo podľa
Ing. A. Podhradskej hlavnou  prioritou mesta. 
 - Výnos dane z príjmov fyzických osôb 
predpokladáme vo výške 4 200 000 €. Z neho 
musíme zabezpečiť financovanie svojich origi-
nálnych a z orgánov štátnej správy  presunutých 
pôsobností. Daň z nehnuteľností rozpočtujeme 
vo výške 1 700 000 €, pričom sadzby dane z 
nehnuteľnosti sme upravili: ročnú sadzbu dane z 
pozemkov u zastavaných plôch a nádvorí z 0,45 
% na 1,1 %  a u ostatných stavieb ročnú sadzbu 
dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy z 
1,327 € na 2,00 €. Daň za psa staršieho ako 6 
mesiacov rozpočtujeme vo výške 15 000 €. Za 
psa chovaného v rodinnom dome a záhrade je 
sadzba 13 €/rok a za chovaného v bytových 
domoch 50 €/rok. Poplatok za zber, prepravu 
a zneškodnenie  komunálneho odpadu je vo 
výške 600 000 €. Fyzické osoby v rodinnom 
dome a komplexnej bytovej výstavbe zaplatia 
22 €/osoba/rok, pri  viacčlenných rodinách je 
sadzba 7 €/rok na piateho a každého ďalšieho
člena domácnosti.  
 V kapitálových príjmoch príjem z predaja 
pozemkov rozpočtujeme vo výške 66 000 €. 

Nenávratný finančný príspevok na modernizáciu 
odpadového hospodárstva – zberný dvor od 
MŽP SR rozpočtujeme vo výške 2 716 894 €.
Kapitálová dotácia na osvetlenie priechodov pre 
chodcov predstavuje 10 400 €. Mesto požiada o 
dotáciu na úhradu výdavkov na  nákup a montáž 
osvetlenia v oblastiach s vyšším počtom chodcov 
pre ich bezpečnosť. V príjmových  finančných
operáciách figuruje prevod z rezervného fondu vo 
výške 1 121 272 €. Použijeme ho na kapitálové 
výdavky.-  

Výdavková časť obsahuje 15 programov s 
bežnými a kapitálovými výdavkami.
 Z kapitálových výdavkov vyberáme:  

- V programe 3: Interné služby je na usporia-
danie pozemkov vyčlenených 361 758 € na ná-
kup pozemku v bývalých kasárňach (bez zábez-
peky  z vlaňajška). Na prípravnú a projektovú do-
kumentáciu rekonštrukcie budov bývalých kasární 
pre TSM pôjde 70 000 €, s rovnakou sumou 
rátame na prípravnú a projektovú dokumentáciu 
rekonštrukcie bývalej sýpky na Ul. Komenského. 
V programe 5: Bezpečnosť je  na  nákup osvetle-
nia priechodu pre chodcov vyčlenených 13 000 €,
kapitálové transféry u verejného osvetlenia 
rozpočtujeme vo výške 10 000 €. V programe 6:
Odpadové hospodárstvo kapitálové transféry 
predstavujú  8 000 €. Program 7: Komunikácie
ráta s 350 000 € na rekonštrukciu Ul. železničnej
a Ul. banskej. Kruhový objazd Ul. Malinovského 
– Hviezdoslavova si v novom roku ešte „vypý-
ta“ 20 000 €. Kapitálové transféry v opravách 
pozemných komunikácií sú v čiastke 154 000 €.
Program 9: Vzdelávanie má vyhradených 1 000 €
na prípravnú a projektovú dokumentáciu a 
20 000 € na realizáciu dopravného ihriska na 
Tematínskej ul. V programe 10: Šport  je 110 000 €
vyčlenených na rekonštrukciu športovej haly. 
Rekonštrukciu bývalého kina z programu 11: 
Kultúra rozpočtujeme vo výške 110 000 €. V prog-
rame 12 Prostredie pre život  je 4 112 934 €, 
z toho 3 466 381 € predstavujú kapitálové výdavky 
na  nákup technológie a dopravných prostried-
kov a realizáciu zberného dvora, rekonštrukciu 
Parku J. M. Hurbana, výstavbu detských ihrísk a 
ochranu ovzdušia.-
 V prípade záujmu o podrobnejší  náhľad  do 
rozpočtu mesta na  r. 2012 stačí navštíviť webovú 
stránku mesta (www.nove-mesto.sk)  alebo 
novú  prístavbu MsÚ,1. posch. č. dv. 229.

A K O  B U D E M E  G A Z D O V AŤ
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 Vedenie detského domova má už v rukách 
protokol o zlúčení Detských domovov (DeD) 
Myjava a Nové Mesto nad Váhom s tým, že od 
1. januára 2012 sa nástupníckou organizáciou 
stáva DeD v Novom Meste  nad Váhom.
 Podľa slov riaditeľky novomestského dets-
kého domova PhDr. Patrície Marákovej novú 
koncepciu vykonávania ústavnej starostlivosti 
kompetentní zatiaľ ešte neschválili, jej ďalšie
smerovanie a podoba nie sú  nateraz  známe.
 S párdňovým predstihom  pred sv. Mikulášom 
navštívil  2. decembra  deti v DeD v Novom Meste 
nad Váhom minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny J. Mihál spolu so štátnou tajomníčkou
L. Nicholsonovou. Deťom priniesli a rozdali 
mikulášske balíčky. Dievčatá a chlapci sa za ne 
poďakovali krátkym kultúrnym programom, ktorí 

si pripravili. Hostia si prezreli priestory, v ktorých 
deti žijú a v neformálnom rozhovore s deťmi a 
zamestnancami DeD sa zaujímali najmä o to, ako 
si zverenci DeD predstavujú svoju budúcnosť.

DETSKÝ DOMOV NÁSTUPNÍCKOU ORGANIZÁCIOU 

 Svoj najväčší rest v environmentálnej oblasti 
zdedený z minulých čias mesto vyriešilo v roku 
2010, kedy uzavrelo skládku odpadov na Tehelnej 
ul. Dnes ju pripomína už len zatrávnený kopec, 
ktorý sa stal súčasťou prírodnej scenérie Mnešíc. 
 - Ešte stále sme však nespĺňali normy EÚ v 
odpadovom hospodárstve. Úlohou samosprávy 
bolo zosúladiť ho s nimi, - dodáva Ing. Dušan 
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mes-
ta a dopravy MsÚ a dopĺňa ďalšie  podrobnosti.
 -Vypracovali sme projekt zberného dvora 
na separovaný a biologický odpad situovaný na 
mieste bývalého centrálneho tepelného zdroja na 
Banskej  ul. Vypracovali sme dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie,  následne projektovú doku-
mentáciu. Na základe  toho sme  dostali stavebné 
povolenie. Vzhľadom na finančnú náročnosť ak-
cie, ktorú by mestský rozpočet nijako neutiahol 
a možnosť využiť granty EÚ, sme sa rozhodli 
uchádzať o dotácie z prostriedkov EÚ. Akciu sme 
v súlade s usmernením rozdelili na dve samos-
tatné stavby – na  zberný dvor pre separovaný a 
biologický odpad a na kompostáreň.
 Keďže v prvej výzve sme neboli úspešní s 
projektom zberného dvora, ale s kompostárňou
áno, začali sme realizovať túto druhú stavbu. 
Kompostáreň vrátane objektov, ktoré k nej pris-
lúchajú,  je už vybudovaná. Zatiaľ však  nie  je v 
prevádzke.-

 So zberným dvorom bolo mesto úspešné 
takpovediac  na druhý pokus. 
 - Rátali sme  s tým, že s výstavbou zberného 
dvora  začneme ešte v roku 2010, keďže výsledok 
verejného obstarávania sme na odsúhlasenie 
ministerstvu životného prostredia dodali ešte 
predvlani v júni. Žiaľ, preverovací,  posudzovací 
a odsúhlasovací proces sa značne predĺžil, až 
19. októbra 2011 sme z riadiaceho orgánu dos-
tali pokyn, že mesto môže uzatvoriť zmluvu so 
zhotoviteľom. Tým sme sa dostali do značnej
časovej  tiesne, pretože termín ukončenia  projektu 
bol vopred  určený, a to už s jedným predĺžením,
takže ďalšie  už nepripadá do úvahy. Zberný  dvor 
treba dokončiť do 30. júna. Vzhľadom na  rozsah 
prác ide vskutku o  šibeničný termín. Zhotoviteľ  sa 
bude  mať čo obracať, aby to stihol. Ale  prisľúbil
termín dodržať. Hneď po podpise  zmluvy v ok-
tóbri 2011, až dokiaľ to počasie dovoľovalo, sa 
snažil vykonať maximum prác, aby  mu v jarných 
mesiacoch zostalo čo najmenej roboty a stihol 
akciu do záveru polroka  2012 zavŕšiť. -
 Podľa Ing. D. Macúcha stavbu v objeme 
zhruba 2,9 mil. € realizujú  dvaja zhotovitelia.  
 - Nosným zhotoviteľom je fa Izotech Group, 
s.r.o., Nové Mesto n. V. V rámci tejto zmluvy o 
dielo je ešte ďalší zhotoviteľ - fa Bioclar, a.s., 
Bratislava. Spomínané firmy zrealizujú stavebnú 
časť a biofermetrátor. Táto časť „zhltne“ viac 

BODKA ZA ENVIRONMENTÁLNYM RESTOM
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 Stredoškolskej pedagogičke anglického ja-
zyka PaedDr. Eve Luptákovej udelili v závere 
roka certifikát Európsky učiteľ jazykov roka 
2011. Získala ho za aktivity v európskych progra-
moch celoživotného vzdelávania. Ako európska 
poradkyňa a realizátorka medzinárodných pro-
jektov s využitím informačno - komunikačných
technológií na hodinách anglického jazyka pô-
sobila v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Nórsku, 
Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku 
i na Cypre. Podieľa sa na spolupráci európ-
skych škôl i vzdelávacích podujatiach. Na SOŠ 

na Bzinskej ul., kde okrem angličtiny učí aj 
slovenský jazyk, zaviedla na angličtine mnohé 
inovačné metódy. Škola  ju preto právom navrhla 
na  ocenenie udeľované o.i. Európskou komisiou. 
 K oceneniu a vzornej reprezentácii školy a 
mesta PaedDr. Eve Luptákovej srdečne blahože-
láme!  -š + r- 

OCENENIE EURÓPSKEJ KOMISIE E. LUPTÁKOVEJ

ako polovicu z celkového finančného objemu. 
S ďalším víťazom verejného obstarávania - fa
Redox, s.r.o., Lučenec  mesto uzavrelo kúpnu 
zmluvu na dodanie strojného vybavenia a tech-
nológie pre zberný dvor. Na triediacu linku, 
pásové dopravníky, manipulácie a i.  je vyčlenená
zvyšná finančná čiastka. Dokončením zberného 
dvora a  jeho vybavením technológiou  sa výrazne 
posilní zberné hospodárstvo. Prakticky budeme 
mať uzavretý okruh zberného hospodárstva, čím
spravíme zadosť požiadavkám a právnym normám 
v environmentálnej oblasti i na európskej  úrovni.-
 V  tejto chvíli je tento stav v rovine zámerov, 
budúcnosť,  i keď nie veľmi vzdialená...
 -  Iste, zhotoviteľa čaká ešte veľa práce. Po 
jej zavŕšení, dúfame, že zdarne v stanovenom 
termíne, keďže fa Izotech Group je zvyknutá 
pracovať pod časovým tlakom, sa na celkovej 
ploche s rozlohou do 1 ha budú nachádzať
kompostáreň a kompletne vybudovaný zberný 
dvor s triediacou  linkou  a jednotlivými boxami či
miestami na  roztriedený odpad .-
 Ohradený priestor bývalého CTZ bude  te-
da slúžiť ako kompletné zberné stredisko aj s 
kompostárňou a malou administratívnou budo-
vou.  Prevádzkovať ho budú TSM, ktoré uzatvoria 

zmluvy s firmami orientovanými na likvidáciu 
jednotlivých odpadov.
 Občanovi tak ubudne starosť sledovať,
kedy TSM vyhlásia zber jednotlivých odpadov. 
Keď sa bude chcieť zbaviť povedzme starého 
elektrospotrebiča či starého nábytku, bude  ho 
môcť kedykoľvek doniesť na  Banskú ul. 
 - Prevádzka zberného dvora s kompostárňou
by mala začať, predpokladám, koncom 3. štvrťroka,
niekedy v auguste - septembri po odstránení prí-
padných závad  zistených kolaudáciou. 
 Prednosťou  zberného dvora - na  rozdiel od 
súčasnosti, kedy  sa  odpad  triedi ručne,-  bude, 
že odpad vytriedi linka. Následne sa roztriedený 
odpad  zlisuje do  skladných balíkov, pripravených 
na  konečnú  likvidáciu prostredníctvom  zazmluv-
nených firiem.-
 Na  záver dodajme, že zberný dvor je z  85 % 
financovaný z prostriedkov EÚ, 10 % poskytol štát 
a mesto akciu spolufinancuje piatimi percentami.

 * Rok 2012 vyhlásila Európska  komisia za 
EURÓPSKY ROK AKTÍVNEHO STARNUTIA 
A SOLIDARITY MEDZI GENERÁCIAMI.
 * MEDZINÁRODNÝ ROK DRUŽSTIEV.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2012 
za Medzinárodný rok družstiev. Cieľom je 
vyzdvihnúť prínos družstiev a ich vplyv na 
znižovanie chudoby, tvorbu pracovných miest
a sociálne začleňovanie.
 * ROK VIERY sa začne 11. októbra 2012 
na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánske-
ho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013 
do slávnosti Krista Kráľa. Rok viery  vyhlásil 
Sv. Otec Benedikt XVI.

ROK 2012   

●POĎAKOVANIE. MsKS ďakuje spon-
zorom Vianočného koncertu: EMERSON, 
a.s.; JASEK, s.r.o., Ing. J. Kahan; Anna 
Kostolanská - RUŽA; EFEKT - E. Kucharovi-
čová a Potraviny UNIVERZÁL - O. Mitošinková.
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 S novým rokom vstupuje Obvodný úrad 
(ObÚ) v Novom Meste nad Váhom  do  nových 
úloh. Výsostne aktuálnou je preň organizačno - 
technické zabezpečenie volieb do Národnej  rady 
SR, ktoré sa uskutočnia 10. marca. O príprave 
volieb na území novomestského obvodu s okres-
mi  Nové Mesto nad Váhom a Myjava,  no nielen 
o nich, sme sa  porozprávali s prednostom ObÚ 
Tiborom Hlobeňom.
 - So zabezpečením volieb do NR SR sme 
začali ešte vlani. Na sklonku novembra som vy-
dal Príkaz prednostu ObÚ v Novom Meste  nad 
Váhom č. 12 s harmonogramom jednotlivých 
úloh a termínmi ich plnenia. Záujemcovia ho 
nájdu na webovej  stránke úradu: www.ounm.sk .
Niektoré z úloh sme už realizovali, napr. oslovili sme 
obce obvodu vrátane novomestskej  samosprávy, 
aby nám nahlásili presný počet občanov s právom 
voliť, aby sme mohli zabezpečiť dostatočný počet
hlasovacích lístkov (HL)  a voličských  preukazov 
pre  prípad, ak sa občan – volič  nebude  v čase
volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, 
ale  inde  na  Slovensku, no nebude  si chcieť
nechať ujsť uplatnenie svojho volebného práva. 
Neprídu oň ani oprávnení občania s trvalým po-
bytom v SR, ktorí žijú, príp. pracujú v zahraničí

a v deň volieb nebudú v SR. Ak zadeklarujú svoj 
záujem voliť zaslaním vyplnenej žiadosti, ktorá je 
mimochodom tiež k dispozícii na webovej stránke 
www.ounm.sk, s vypísanou zahraničnou adresou 
obci, v ktorej majú trvalý pobyt, do 20.1.2012, budú 
môcť svoje právo uplatniť prostredníctvom  voľby
poštou. Je  presne stanovený termín, 4. 2. 2012, 
dokedy musí obec poslať naspäť žiadateľom HL, 
poučenie o spôsobe hlasovania, prázdnu obálku 
a návratnú obálku. Upravený HL s voličom vy-
braným politickým subjektom  pre zabezpečenie
anonymného hlasovania treba vložiť do prázdnej 
obálky, zalepiť ju ako pri normálnych voľbách
a celé to vložiť do návratnej obálky označenej
VOĽBA POŠTOU. Voliči na ňu nesmú zabudnúť
napísať adresu odosielateľa a obratom zaslať
naspäť na Slovensko na adresu obce. Obálka s 
HL musí byť doručená najneskôr 9. 3. 2012, aby 
volič, žijúci v zahraničí, právoplatne odvolil. V 
deň volieb do 7,00 h ráno, keď začnú voľby, musí 
mať každá okrsková komisia  k dispozícii zoznam 
ľudí, ktorí volili poštou kvôli zabráneniu prípadnej 
duplicite voľby.
 Z najdôležitejších úloh, ktoré nás čakajú 
v januári, spomeniem prípadné vymenovanie 
chýbajúcich členov obvodnej volebnej komisie, 
zvolanie a uskutočnenie jej 1. zasadnutia, prie-
bežné metodické usmerňovanie orgánov obcí 
pri plnení úloh v príprave a vykonaní volieb a 
povinnosť doručiť obciam zoznam kandidátov, HL 
a obálky. Zásadné pre zdarné zvládnutie volieb 
bude  vyškolenie  starostov obcí, členov obvod-
nej volebnej komisie, zapisovateľov, predsedov 
a  podpredsedov okrskových volebných komisií, 
ktoré uskutočníme  do konca februára. 
 Na obmedzenom priestore sa nedajú vyme-
novať všetky úlohy, ktoré sú pred nami, ale 
môžem vás  ubezpečiť, že  spravíme  všetko pre 
to, aby  sme voľby  po organizačno  -  technickej 
stránke  úspešne zvládli.-
 Bokom nezostane ani ostatná činnosť ObÚ.  
 - Jednotlivé odbory budú fungovať tak, aby sa 
štátna  správa  naďalej  približovala  k občanovi,
bola mu stále bližšie, čo som si predsavzal pri 
svojom nástupe do  funkcie. K tomu smeruje aj re-
alizácia ďalších našich zámerov do nového roku, 
ktoré postupne nadobúdajú  jasnejšie  kontúry.
 Pokračujeme v modernizácii - elektronizácii
práce na odbore živnostenského podnikania 
v systéme tzv. Jednotných kontaktných miest. 

PRIORITOU VOĽBY A BYŤ BLIŽŠIE K OBČANOVI

      V tomto roku Festi-
val Aničky Jurkovičovej
v Novom Meste nad 
Váhom vstupuje  do svoj-
ho  jubilejného -  XV. 
ročníka.

     Celonárodná  divadel-
ná prehliadka s tematikou 

ženy, jej úlohy a postavenia v spoločnosti sa 
uskutoční 15. – 18. apríla v novomestskom 
stánku kultúry. Súčasťou podujatia tradične bude 
tentoraz už po 11.- krát slávnostné udelenie 
Kvetu Tálie. Premiérovo sa toto prestížne  sprie-
vodné podujatie festivalu stalo jeho súčasťou
pred  10 rokmi na  V. divadelnom festivale.
 Sviatok Tálie, ktorý sa  zrodil v roku 1998 na 
počesť novomestskej rodáčky, jednej z prvých 
slovenských herečiek, organizuje Mesto Nové 
Mesto nad Váhom pod  záštitou primátora  mesta 
Ing. Jozefa Trstenského.

JUBILEJNÝ FESTIVAL
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Nechcem zachádzať do podrobností, momen-
tálne  sa  pracovníci odboru k týmto novinkám 
zaškoľujú a pripravuje sa na to i výpočtová tech-
nika. Čitateľov budeme o tom neskôr podrobne 
informovať. V hlave  nosím i ďalší zámer. Chcem 
navrhnúť starostom obcí vytvoriť na ObÚ stre-
disko s údajmi o obciach,  napr. o možnostiach 
podnikania u nich a pod. Tieto, napr. pre  poten-
ciálnych investorov  dozaista  zaujímavé  informá-
cie by  som  posúval  ďalej  na svojich pracovných 
stretnutiach. Chceli by sme tiež pripravovať servis 
pre starostov, aby  boli v „v obraze“ o aktuálnom 
dianí, napr. o vyhlásení súťaže na vypracovanie 

projektov na eurofondy, príp. sprostredkovať im 
agentúry s certifikátom na vypracovanie projektov. 
Ale aj to  je zatiaľ  len v rovine zámerov. Isté je, že 
i v novom  roku budem pokračovať v komunikácii 
s občanmi cez internet - ďalej budú fungovať piat-
ky s prednostom ObÚ in-line a na našom  webe 
budeme uverejňovať všetky aktuality a  pre občana
dôležité informácie ObÚ v Novom Meste n.V.
 Na záver chcem občanom novomestského 
obvodu zaželať šťastný nový rok, veľa  úspechov 
v osobnom i pracovnom živote a síl prekonávať
prípadné prekážky a problémy, ktoré ich  v roku 
2012 postretnú.-

  Rodičom prinášame 
dobrú správu. Úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR), vrátane toho 
novomestského, začnú  od
januára vyplácať vyššie 
rodičovské príspevky a prí-
davky na deti. Ale pozor! 
Od nového roka existujú 
dôvody na  ich  pozastave-

nie - čítajte  pozorne ďalej!
 Od 1. januára sa zvyšuje rodičovský prís-
pevok  zo sumy 190,10 € na 194, 70 €. Ak rodič
zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčas-
ne narodených detí, rodičovský príspevok sa 
zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa 
narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak od janu-
ára 2012 dostanú namiesto 237,60 € rodičov-
ský príspevok vo výške 243,40 €, rodičom tro-
jičiek sa príspevok zvýši z 285,1 € na 292,10 €. 
 Rodič môže popri poberaní rodičovského prís-
pevku naďalej pracovať, pričom môže starostli-
vosť o dieťa zabezpečiť inou osobou, alebo ho 
môže umiestniť v jasliach či škôlke. Rodičovský
príspevok vyplácajú ÚPSVaR  do času, kým dieťa
nedovŕši tri, resp. šesť rokov  v prípade dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa.

Prídavok na dieťa sa od 1. januára zvyšuje z 
doterajších 22,01 € na 22,54 €. Zmena je i v prí-
platku k prídavku na dieťa. Do konca vlaňaj-
ška predstavoval čiastku 10,32 €, od nového 
roka je to 10,57 €. Prídavky na deti vyplácajú ÚP 
rodičom nezaopatrených detí. Pri deťoch,  ktoré 
už dosiahli vek 16 rokov, treba každý rok doložiť
potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné 
vyplácať prídavok na dieťa do 25  rokov veku 

dieťaťa, avšak len vtedy, ak pokračuje v štúdiu na 
vysokej škole, avšak za  podmienky, ak nepre-
siahne  štandardnú dĺžku štúdia 1. a 2. stupňa.
 Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú pobe-
ratelia, ktorí nevykonávajú zárobkovú činnosť
a nemajú priznaní daňový bonus na dieťa a sú 
poberateľmi starobného, predčasného starob-
ného, invalidného dôchodku s vyše 70%,  výslu-
hového dôchodku po dovŕšení veku na starobný 
dôchodok  alebo dôchodku v cudzine.
 Rodičovský príspevok, ako aj prídavky na 
dieťa  ÚPSVaR vyplácajú mesačne pozadu, t.z., 
že príspevky za mesiac január dostanú  rodičia v 
priebehu februára. 

Čitateľov chceme zvlášť upozorniť na jed-
nu novinku, platnú od nového roka. Od januára 
výšku rodičovského príspevku môže ovplyvniť to, 
ako rodič plní rozhodnutie súdu - najmä či nebráni 
stretnutiam dieťaťa s rodičom. Od januára 2012 
nadobúda účinnosť novela Občianskeho súdne-
ho poriadku, ktorá dáva súdom do rúk nástroje na 
zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí. Súd
môže od januára vyzvať ÚPSVaR, aby zastavil 
výplatu rodičovského príspevku, prídavku na 
dieťa či príplatku k prídavku na dieťa, ak rodič
neplní rozhodnutie súdu – napríklad nedodržiava 
dohodu rodičov o výchove detí, o úprave styku s 
dieťaťom a podobne. Ak rodič začne rozhodnutie 
plniť, súd opätovne vyzve ÚPSVaR, aby výplatu 
dávok obnovil. 
 Toto opatrenie môže súd uplatniť až potom, 
ako rodiča vyzve, aby súdne rozhodnutie dodr-
žiaval (môže nariadiť aj pojednávanie). Ak výzvu 
neuposlúchne, súd môže rodičovi udeliť pokutu 
200 € a požiadať ÚP o zastavenie výplaty dávok. 

Ing. Ivan Sadovský, riaditeľ ÚPSVaR

OD JANUÁRA VYŠŠIE PRÍSPEVKY RODIČOM
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CENTRUM POMOCI ZAČÍNA S ČINNOSŤOU  
 Každodenná prax a skúsenosti v poskytovaní 
sociálnych služieb poukazujú na nekomplexnosť,
neprepojenosť v systéme práce s klientom, 
zložitosť a neprehľadnosť služieb. Vzhľadom 
na tieto nedostatky chceme rozvíjať a časom aj 
rozširovať ponuku sociálnych služieb v Novom 
Meste nad Váhom, zistiť, čo v danej oblasti 
absentuje a postupne vytvárať nové možnosti 
riešenia jestvujúcich nedostatkov.
 Chceme rozvíjať odborné, moderné a funkčné
CENTRUM POMOCI ČLOVEKU (CPČ) pre ak-
tívnu prácu s klientom s cieľom vytvoriť systém 
poskytovaných služieb tak, aby čo najadresnejšie 
reagoval na aktuálne potreby klienta v rámci 
dekanátu Nového Mesta nad Váhom. Zároveň je 
naším cieľom prepojiť sa a zosieťovať a rozvíjať
novú, flexibilnejšiu a dlhodobú spoluprácu s inými 
organizáciami.
 Od januára 2012 nás nájdete v pravidelnom 

pracovnom čase, ktorý ešte spresníme, v priesto-
roch pastoračného centra pri novomestskej fare.
Klientom budeme poskytovať sociálne poraden-
stvo, to znamená, že sa na nás môžu obrátiť
ľudia, ktorí majú sociálne problémy, napríklad s 
vybavovaním sociálnych dávok alebo sa v nich 
neorientujú, takisto dlhodobo nezamestnaní, ktorí 
majú problém nájsť si prácu, chudobní, chorí, 
ľudia bez domova alebo ohrození akýmkoľvek
sociálnym vylúčením či stratou. Naším cieľom je 
prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie každého 
človeka a rodiny.  
 O našej činnosti v Novom Meste nad Váhom 
budeme občanov pravidelne informovať, aktuálne 
informácie budeme zverejňovať aj na našej we-
bovej stránke: www.charitatt.sk, v úradných 
hodinách poskytneme informácie osobne. 
PhDr. Helena Pytlíková, sociálna pracovníčka
         a poradkyňa CPČ Nové Mesto nad Váhom

 Sv. Mikuláš na  ceste  za  dobrými deťmi sa 
zastavil aj v našom  meste. Po okružnej jazde 
na  koči  s koníkmi po námestí  vyšiel na pódium 
spolu  s anjelom a čertom a pustil sa hneď do 
zodpovednej  úlohy,  ktorou sv. Mikuláša  poveril 
primátor  mesta - rozdávania sladkostí.   
 Ale  nebolo to len tak. Deťúrence si ich  museli 
zaslúžiť zaspievaním  či  zarecitovaním  nejakej 
peknej pesničky alebo básničky. A keďže  všetky 
poslúchali, čert zostal bez roboty. Nuž vyhrnul 

si  rukávy a pomohol Mikulášovi a anjelovi, ktorí, 
naopak, mali plné ruky  práce. Rozdať sladkosti 
z veľkého prúteného koša nebolo jednoduché, 
najmä keď  ešte predtým sa sv. Mikuláš musel 
zhostiť nemenej náročnej  úlohy – zázračnou
berlou rozsvietiť vianočný stromček na  námestí i 
okolité stromy. 
 Po tom, keď si splnil svoje povinnosti, v žiare 
ohňostroja  sa  z nášho mesta vydal na  cestu za 
ďalšími dobrými  deťmi.

PRIŠIEL MIKULÁŠ A ROZDÁVAL SLADKOSTI

Výstavu SYN
BOŽÍ  SA  NÁM  NA-
RODIL, ktorej  ver-
nisáž sa uskutoč-
nila 12. decembra
v Podjavorinskom 
múzeu, si záujemco-
via  môžu pozrieť i po 
skončení vianočného
obdobia  až do Hrom-
níc (2. februára) od
utorka do soboty 
od 9,00 do 17,00 h.

 Podujatie zorganizovali TSK, Trenčianske 
múzeum – Podjavorinské múzeum v Novom Mes-
te n. V. v spolupráci s novomestským dekanátom.

VÝSTAVA V MÚZEU AŽ DO HROMNÍC

ODBREMENENIE s podtitulom Sedem po-
viedok je názov knižky nášho spoluobčana
Ivana Machalu, ktorá pred Vianocami vyšla v 
novomestskom Tising-u. Autor a spoluautor nie-
koľkých knižných diel si tak nielen sebe, ale i 
milovníkom dobrého čítania dal pekný vianočný
darček.                                                            -r-

ODBREMENENIE
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 Je tu nový rok, čas na novoročné priania a 
predsavzatia. Zaujímalo nás, aké plány majú 
študenti Gymnázia M. R. Štefánika, tak sme si 
medzi nimi spravili malý „prieskum“.

Simon Rešutík z prímy: Najviac by som si 
prial, aby som mal dobré známky, aby sa mi dari-
lo v tenise a aby sme mali viac prázdnin.

Študentka zo sexty:  Do nového roka by som 
chcela vstúpiť  s novou energiou. Chcela by som 
si zlepšiť svoj zdravotný stav, lebo momentálne 
nie je ideálny. Túžim dostať sa s volejbalovým 
tímom na M SR a dosiahnuť nejaký úspech. Tiež 
by som sa rada s triedou zúčastnila výletu do 
Paríža a Londýna.  Myslím, že by to bola dobrá 
skúsenosť a príležitosť na zlepšenie si jazyka. 

Katka Cabalová zo septimy: V novom roku 
by som chcela viac sa vzdelávať, viac spievať a 
všeobecne zlepšiť svoj osobný rozvoj. Chcela by 
som, aby sme sa v triede správali kolektívnejšie. 
Nič veľké v roku 2012 asi neočakávam, ale rada 
by som sa rozvíjala v hudbe a vedomostiach, 
aby som v budúcnosti mohla byť pre spoločnosť
prospešná.

Soňa Ranušová, maturantka: Pre mňa je pri-
oritou fungujúca rodina, jej zdravie. Potešila by 
som sa aj úspešnému zvládnutiu maturity, čo si 
želá asi každý maturant. Mojím hlavným snom je 
dostať sa na vysokú. Chcela by som si nájsť čas
na všetko a všetkých, na ktorých mi záleží. Tak-
tiež by som si v novom roku želala ísť s bratom 
na dobrodružné cesty Kanadskými lesmi, alebo 
lepšie spoznať Vysoké Tatry. Keďže sa venujem 
skautingu, plánujem vychovať družinu, aby moh-
la samostatne fungovať a aby z nej vyrástli ľudia,
ktorí sú pripravení na prekážky v živote. 

Filip Majerník z I. ročníka GMRŠ: Určite by 
som sa chcel zlepšiť vo vzdelávaní sa, to je hlav-
né. Dúfam, že si udržím dobré známky. Chcel by 
som, aby sa v novom roku nič zlé nestalo a aby 
bol taký ako ten minulý.

Študentka II. ročníka: Jedno predsavzatie by 
sa určite našlo - vyhrať aspoň jednu súťaž. Je 
jedno v čom, ale priala by som si aspoň jednu 
výhru alebo umiestnenie. Od nového roka oča-
kávam viac lepších priateľov, zábavy a pevnejšie 
zdravie. Ak by sa mi mohlo niečo splniť, tak by 
som určite chcela, aby som sa dostala do Lon-
dýna a videla život tamojších ľudí, rada by som 
spoznala ich kultúru a tradície.

Filip Kovár, III. ročník: Predsavzatí mám 
niekoľko. Pridať v učení, pretože tento rok som to 
zanedbával, ale ešte viac by som chcel pridať vo 
futbale, zanechať nezdravé jedlá a veľa cvičiť. A 
čo očakávam od nového roka? To netuším. Život 
sa vždy nejako na poslednú chvíľu zmení, preto 
tomu nechávam voľný priebeh. Ale keby som si 
mohol niečo želať, tak svetový mier!
 Tak to vidíte, milí čitatelia, predstavy študen-
tov o blízkej budúcnosti sa v niečom zhodujú, 
no predsa sú iné. Myslím však, že každý z nás 
si želá najmä zdravie a lásku. Preto Vám všet-
kým chcem popriať do nového roka veľa zdravia, 
šťastia, lásky, úspechov, aby ste mali pokoj v duši 
a radosť v srdci. Michaela Fojtíčková

ROK 2012 OČAMI NAŠICH ŠTUDENTOV

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 SOŠ so sídlom na Piešťanskej 
a Weisseho ulici v Novom Meste nad 
Váhom  organizuje 

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ. 
Akcia sa uskutoční v budove školy na 
Weisseho č.1
Piatok 27. 1. 2012 od 8.00 do 17.30
Sobota 28. 1. 2012 od 9.00 do 13.00
- prezentácia študijných a učebných
     odborov
- ukážky výrobkov a prác študentov
- ochutnávka miešaných nápojov,
     studenej kuchyne a flambovania
- úprava účesov, ukážky líčenia
     a nechtový dizajn
- zakúpenie si výrobkov cvičnej firmy
    a študentskej spoločnosti
- zapojenie sa do animačných
    a športových hier
- prehliadka odborných učební a ďalších
    priestorov školy - www.prvasosnmnv.sk

Milí itatelia,  
 rok 2011 zatvoril poslednú 
stránku kalendára, s Novým rokom 
otvárame nové stránky nového
ročníka nášho - Vášho Novo-
mestského spravodajcu. So žela-
ním všetkého dobrého v nasledu-
júcich 366 dňoch chceme vysloviť prianie, nech
je Vaším príjemným spoločníkom po celý rok.
              Vydavateľ, redakčná rada a redakcia
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PODJAVORINCI POVERENÍ ZODPOVEDNOU ÚLOHOU
 Troma kráľmi  nie sú,- iba  ak  krížovkárskymi, 
- hoci sú traja.  Ing. Jozef Vaško, Ján Psotný a 
Ing. Jozef Páleník sú krížovkári a hádankári, ktorí 
tvoria krúžok s  názvom Podjavorinci. 
 Trojicu  nadšencov zapálených pre  lúštenie 
krížoviek a hádaniek z Nového Mesta nad Váhom 
poverili zodpovednou úlohou, aby  pre  tohoročné
majstrovstvá SR, ktoré budú v októbri, vytvorili 
súťažné krížovky a hádanky.
 - Už sme  si povinnosti rozdelili, - hovorí  Ing. 
Jozef  Vaško a pokračuje ďalej:
 - Keďže ja sa už viac sústreďujem na 
tvorbu krížoviek ako ich lúštenie, vytvorím z 
požadovaných troch dve krížovky. Musia byť
náročnejšie, aby zodpovedali úrovni celonárod-
nej súťaže. Tretiu si zobral na starosť Jozef 
Páleník zo Svinnej. Jano Psotný bude robiť
hádanky, asi zo tridsať. Sú rôzne, je ich vyše sto 
druhov, napr. zámenky, prísunky, obnažky a pod.  
Možností má teda dosť.-
 V súčasnosti Jozef  Vaško uvažuje  nad  té-
mami krížoviek. 
 - Chcem, aby krížovky po tematickej  stránke 
na  seba  nadväzovali. 
 Relatívne  je ešte dosť času, ale deň za dňom
uteká rýchlym tempom. Navyše, okrem  vytvorenia 
krížoviek a hádaniek musíme súťaž zabezpečiť aj 
po technickej stránke, o. i. rozmnožiť materiály 
pre všetkých účastníkov majstrovstiev. Zvyčajne
súťaží okolo 10 družstiev z celého Slovenska. 
Úlohou pripraviť podklady je každoročne povere-
ný iný kolektív a ten, prirodzene, nemôže súťažiť.
Znamená to, že my sa tento rok nebudeme  môcť

zúčastniť majstrovstiev SR, až v roku 2013. 
Možno, že dovtedy sa k nám pridá ďalší krížovkár 
a hádankár. V súčasnej trojici sme  značne  hen-
dikepovaní, pretože v konkurencii súťažných 4 
– členných družstiev  nemáme veľkú  šancu na 
majstrovstvách zabodovať.-
 A to i napriek tomu, že Jozef Vaško  je 
čerstvým držiteľom majstrovskej triedy v lúštení 
krížoviek i hádaniek.
 -  Je  viacero stupňov  kvalifikačných  tried. 
Jednotlivec sa do nich zaraďuje podľa  získaných 
bodov na jednotlivých turnajoch, pričom  počet
bodov sa  odlišuje  podľa  úrovne  súťaže.  Napr. 
na M SR je maximálny zisk 16 bodov za 1. 
miesto,  v regionálnych  podmienkach  11 bodov. 
V ČR na  rozdiel od Slovenska sa  kvalifikačné
triedy udeľovali už skôr, preto už dlhšie  spolu 
s Jánom Psotným  máme kvalifikačnú triedu v 
riešení českých hádaniek. Jano je  v hádankách 
skutočne  dobrý, dokonca autorsky prispieval do 
českej  Bystřiny, čo je najnáročnejšia autorská 
súťaž.-
 Dozaista náročné  a zodpovedné bude pre 
Novomešťanov autorsky a technicky zvládnuť
prípravu majstrovstiev Slovenka v krížovkách 
a hádankách, aby nesklamali organizátorov 
majstrovstiev a úspešne reprezentovali seba, 
krúžok Podjavorinci, pod  ktorým pôsobia i mesto. 
Držíme im palce. Napriek  tomu si Ing. Jozef 
Vaško  našiel čas a pripravil pre našich čitateľov
novoročnú krížovku (str. 13), za čo mu ďakujeme
a v novom  roku želáme veľa tvorivých nápadov a 
invencie pri  jeho pozoruhodnej záľube.        -eg-

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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Pomôcky:
ATACAMA, osobné predsta- liehovina hudobná Európska 4. časť druh

EA, zámeno existoval na úvod venstvo zo skvase- stupnica komisia tajničky len zeleniny
PALOTA nej ryže
na ahu-

jeme
na nohy nikto

obuv

2. časť obidve
tajničky nabrú-

sená
odkrojený

hliníková kus
obalová chleba

fólia sypký
prístavné Karlovarský
zariadenie symf.orch.

skús osved- týkajúca sa odlial vysievala
enie ropy

tempo
oraním bývalý
dosta predseda

do zeme Národ.rady

zna ka neuznali
atmosféry nervové za-

kon enia
zvíria

E V prach
Košíc

spadla

1. časť sekal
tajničky silážované

krmivo
vpíjala
vlhkos

starenka
údenina

základná zna ka pre
farba, íslovka sínus rúcho stromo-

po esky sudcov radie
väzenie kým

parádna
sie

plesy
prikrývka

polámal
druh Národné

papagája tenisové
centrum

neprikazuj E V
solmiza - asýrsky Levo e
ná slabika boh mesta citoslovce

 Eridu hlasu ovce

3. časť
tajničky mýtus

púš
v Južnej epocha
Amerike



25. januára  o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni  MsKS uskutoční prvý koncert jarného 
abonentného cyklu, na ktorom sa predstavia: 
Viktória Herencsár - cimbal (Maďarsko), Jozef
Podhoranský – violončelo a Zuzana Bouřová
- viola (Česko).
 Na koncerte odznejú skladby autorov:  F. 
Giarduini, A.Conti, M. Bruch, N. Rimskij-Korsa-
kov a V. Herencsár.
 V januári bude v MsKS predaj abonentiek 
KPH  na rok 2012.

PROGRAMY MsKS
január 2012

 13. januára MsKS vo výstavnej sieni  sprís-
tupní  výstavu: JÁN HALAŠA: FOTOGRAFIE.
Výstavu umeleckého fotografa a publicistu, 
pôvodne  lekárnika, organizuje Galéria P. Matej-
ku v Novom Meste n.V. v spolupráci s Galériou 
M. A. Bazovského v Trenčíne. Záujemcovia si 
ju môžu pozrieť do 5. februára (viac na 2. str. 
program.  prílohy).

VEČERNÝ KONCERT

VÝSTAVA

J. HALAŠA: FOTOGRAFIE

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR

 Január 2012 je mesiacom 90. výročia
narodenia a 20. výročia úmrtia spisovateľky Ele-
ny Čepčekovej. MsK Ľ. V. Riznera si túto známu 
autorku diel pre najmenších pripomenie  bese-
dami pre deti MŠ a 1. a 2. ročníka ZŠ spojených 
s čítaním úryvkov z jej básní a krátkych próz. V 
besedách, vďaka  ktorým sa deti dozvedia čo – 
to o živote a diele Meduškinej „mamy“, budeme 
pokračovať aj vo februári. Ešte vám prezradíme, 
že v súvislosti s výročiami E. Čepčekovej pripra-
vujeme  na  február zvlášť pre deti MŠ  malé 
prekvapenie.

KNIŽNICA PRIPRAVUJE

 MsKS  pripravuje   90 – minútový  program 
Rande s Naďou.
 Legenda čsl. populárnej hudby, 5-násobná 
Zlatá slávica, muzikálová herečka a moderátor-
ka Českého rozhlasu N. Urbánková zaspieva 
nezabudnuteľné hity (Závidím, Drahý muj, Skála, 
Svatební pruvod) doplnené o rozprávanie s pub-
licistkou a spisovateľkou Marikou Studeničovou,
autorkou  memoárových kníh o V. Jamnickej, J. 
Golonkovi, V.  Durdíkovi a i. Po skončení poduja-
tia  sa uskutoční autogramiáda  N. Urbánkovej a 
M. Studeničovej spojená s predajom CD a kníh.  
 Vstupné 10 €.  Inf.:  MsKS: 771 0640.

ZÁJAZD: DVOJITÁ REZERVÁCIA
 MsKS pripravuje na február zájazd do 
Divadla A. Bagara v Nitre na komédiu Dvo-
jitá rezervácia. Predstavenie je o peripetiách 
manželských zákrut,  spletitých vzťahoch medzi 
mužmi a ženami, o nemanželských úletoch, kto-
ré sa končia vzájomným zmierením a šťastným
koncom... Vstupné 7 € + cestovné. Inf.: MsKS, 
771 0640

PRÁVNA PORADŇA

 Mestské kultúrne stredisko otvorí v januári 
kurzy: cvičenie pre ženy, brušný tanec, kala-
netika. Inf. v MsKS alebo na č.tel.: 771 0640.

OTVÁRAME KURZY V MsKS

RANDE S NAĎOU

 Advokátska kancelária JUDr. A. Ručkayo-
vej sídliaca na Inoveckej ul. 8 oznamuje, že 
v januári  sa bezplatná právna  poradňa  v MsKS 
neuskutoční,  najbližšia bude  vo februári.



Pondelok 14,30 h - Hudobný kurz klavír
    16,15 h a 18,00 h - Joga                        
       18,00 h a 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok       18,00 h - Brušný tanec zač.

  18,30 h - Kalanetika
Streda 18,00 h - Brušný tanec pokr.  
    18,15 h - Joga 
    18,30 h - Cvičenie pre ženy (CVČ)
Štvrtok 16,15 h - Joga
    18,00 h - Joga                       
Piatok       14,30 h - Hudobný kurz klavír

KURZY V JANUÁRI
Pondelok 30. 1. od 8, 00 – 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR

16. 1. o 14,00 h
                 SZ telesne postihnutých
Utorok     10. 1. od 12,30 – 17,30 h
                 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda        4. 1. o 17,00 h - Výbor MO MS
                 11. 1. o 14,00 h - Klub chorých 
                                              na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h – Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V JANUÁRI

 Takmer  30 rokov nie  je  medzi nami, 
ale  jeho dielo žije  naďalej. V januári sa pred-
staví v našom meste. Výstavu Ján Halaša: 
FOTOGRAFIE organizuje Galéria P. Matejku v 
Novom Meste n. V. v spolupráci s Galériou M. 
A. Bazovského v Trenčíne, ktorá  má vo svo-
jich zbierkach vyše 100 Halašových,  umelecky 
hodnotných fotogra í.
 Umelecký fotograf a publicista  Ján Hala-
ša (9. 10. 1893  Martin  -  12. 10. 1981 Tren-
čín) patrí k hlavným predstaviteľom sloven-
skej amatérskej medzivojnovej a  povojnovej 
fotogra e. Viac ako polstoročie fotografoval 
a zaznamenával dnes už zabudnutý dobový 
kolorit slovenskej krajiny  v lyrickom zobraze-
ní prírody a vidieckeho života v okolí Trenčína,
Nového Mesta n. V., Dubnice nad Váh. a i.
Vystava prezentuje diela z konca 20. rokov až 
po 2. polovicu 60.  rokov 20. stor. - takmer 50 
rokov tvorby vitálneho umelca  so svojským 
humorom a optimizmom v srdci.
 Ján Halaša vyštudoval farmáciu. Začal ju 
študovať v Budapešti,  no povolali ho na front 
1. sv. vojny. Štúdiá  dokončil až po jej skončení
na KU v Prahe (1919). Z frontových zákopov 
pochádzalo  aj jeho  priateľstvo s trenčianskym
maliarom Hugom Grossom. 
 Ako magister farmácie začal pôsobiť v 
Martine, neskôr  aj v Trenčíne, kam sa v r. 1920 
presťahoval. Od r. 1956  do r. 1972 pôsobil 
ako fotograf Trenčianskeho múzea. Bol spo-
luzakladateľom trenčianskej fotoskupiny  Klub 

slovenských turis-
tov a lyžiarov, kto-
rá položila základy 
amatérskeho foto-
grafovania v Trenčí-
ne; spájal turistiku s 
fotogra ou. Postup-
ne zostavil obrázko-
vý zemepis horských 
oblastí Liptova, Ora-
vy a Turca. Bol auto-
rom fotogra ckých 
publikácií o Sloven-
sku (Demänová, 
Hore Váhom dolu Váhom, Turisticky významné 
hrady Slovenska, Najkrajšie doliny Slovenska, 
Trenčianske Teplice). Ako fotograf a publicista 
prispieval do Krás Slovenska. Vystavoval na 
spoločných výstavách v SR i  zahraničí (Špa-
nielsko, Maďarsko, Holandsko, Švajčiarsko,
Argentína, India, USA). Samostatne vystavoval 
v Bratislave, v juhoslovanskom Kragujevaci, 
Brne  a Trenčíne: 1971, 1979 - Galéria MAB 
a v r. 1993, 2003 (jubilejné výstavy v Trenčian-
skom múzeu, keď už bolo jeho dielo a život 
uzatvorené). Za svoju tvorbu dostal viaceré 
významné ocenenia. Už v r. 1943 získal zlatú 
medailu na celoslovenskej výstave v Bratisla-
ve. Halašove diela sú zastúpené v zbierkach 
SNG v Bratislave, Moravskej galérie v Brne, 
v Trenčianskom múzeu a GMAB v Trenčíne.
                     Dr. Elena  Porubänová

JAVORINA, JAVORINA ... 22. JANUÁRA o 16,00 h v MsKS 

JÁN HALAŠA: FOTOGRAFIE



streda 4.   o 19.00 h
UTOROK PO VIANOCIACH                       ASFK
Civilná dráma režiséra „rumunskej filmovej vlny“ Munteana 
rozpráva univerzálny príbeh muža, ktorý sa v pasci svojej 
vášne rozhodne zachova  priamo, i ke  následky nemôže 
predvída  ani on, ani jeho blízki. Film je nakrútený so 
silným zmyslom pre detail, dramatickú stavbu príbehu a 
jeho hlavnou devízou sú mimoriadne herecké výkony troch 
hlavných predstavite ov.
Nominácia na Zlatú palmu na MFF Cannes - 2010 
Franc., Nem., Rumunsko         psychologický         99 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 7., nede a 8. o 19.00 h 
LÓVE                                   CONTINENTAL FILM
Repríza nového úspešného filmu Jakuba Kronera. 
Pravdivá milostná dráma zo súčasnosti, ktorá sa odohráva 
na periférii veľkomesta. Jej devíziou je silná autenticita 
prostredia. Film je určený mladému divákovi s ambíciou 
zaujať aj staršiu cieľovú skupinu „rodičov“. Hlavný hrdina 
Maťo (Michal Nemtuda) žije bezstarostný život bez 
pravidiel. Spolu so svojím kamarátom z detstva Tomášom
(Jakub Gogál) kradnú autá pre autoservis. Maťov život sa 
radikálne zmení, keď spozná Veroniku (Kristína 
Svarinská), do ktorej sa zamiluje. 
SR, ČR       romantická dráma                90 min.
slovenská verzia                                          vstupné: 2,30 €  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

streda 11.   o 19.00 h
KRÁSNA JUNIA                             FILM EUROPE 
„Zvedavos , posadnutos  a zakázaná láska.“ 
Šestnás ro ná Junie zmení po smrti svojej matky strednú 
školu. V priebehu školského roka prichádza do novej triedy, 
kde chodí jej bratranec Mathias. Ten sa stáva  jej 
prostredníkom v skupine svojich kamarátov. O krásnu 
Junie sa za nú uchádza  chlapci zo skupiny, ona si vyberie 
najtichšieho z nich, Otta. Vzápätí je konfrontovaná s ve kou
láskou u ite a talian iny, Nemoursa. Váše , ktorá sa medzi 
nimi zrodí, je odsúdená na zánik. Junie, ktorá nechce 
pod ahnú  svojim citom, tvrdošijne odmieta š astie, ktoré je 
v jej o iach istou ilúziou. 
Tri nominácie na Cézara  
Najlepší scenár – Festival of European Cinema 
Francúzsko  dráma                               90 min 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 14., nede a 15. o 19.00 h 
REAL STEEL: OCE OVÁ PÄS            SATURN
Šampióni sa nerodia. Šampióni musia by  stvorení...
Hugh Jackman v ak nom sci-fi.  
Strhujúca ak ná jazda odohrávajúca sa v blízkej 
budúcnosti, kde slovo box už neznamená  krv a pot, ale 
high-tech šport, ovládaný dvaapolmetra vysokými 
oce ovými robotmi.
USA, India                   ak ný sci-fi 127 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov          

streda 18.   o 19.00 h 
Mr. NICE                                         FILM EUROPE 
Pravdivý príbeh najslávnejšieho dílera. 
Bol najh adanejším mužom Británie. 
Bol napojený na MI6, IRA a mafiu. 
Strávil sedem rokov v naj ažšom väzení Ameriky. 
Skuto ný príbeh Howarda Marksa, držite a diplomu
z Oxfordu, ktorý sa stal hlavným dovozcom  marihuany  
v šes desiatych rokoch vo Ve kej Británii. Podarilo sa mu 
na as uniknú  väzeniu predstieraním, že je agent MI6. Stal 
sa bojovníkom za legalizáciu marihuany, v aka omu sa 
objavil aj na kandidátke do parlamentu. 
VB                                 komédia                            121 min.
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 21.   o 19.00 h 
POLNOC V PARÍŽI                                 MAGIC BOX  
Najnovšia inteligentná komédia vynikajúceho režiséra 
Woodyho Allena 
Mladý pár, Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams),
ktorý sa majú na jese  zosobáši , prichádzajú s jej rodi mi
do Paríža. Gil je neznámy spisovate , ktorý miluje Pa íž a 
chcel by sa sem po svatbe pres ahova . Inez na rozdiel od 
neho jeho romantickú predstavu nezdie a a nemyslí si, že 
toto mesto bolo v 20. rokoch minulého storo ia rajom 
všetkých umelcov a zlatým vekom zárove .
Španielsko, USA      romantická komédia               94 min.  
eské titulky                                                  vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov  

nede a 22.  JAVORINA, JAVORINA …                   akcia 
MsKS

streda 25.   o 19.00 h
DRUHÁ STRANA MINCE                              ASFK 
Príbeh nakrútený pod a scenára významného po ského
spisovate a Andrzeja Barta sa vracia do doby vrcholiaceho 
budovate ského socializmu 50. rokov. Vynikajúca situa ná
tragikomédia plná ierneho humoru sa stala ne akaným
prekvapením pre divákov i festivalovej poroty, kde získala 
rad ocenení, hlavne za vynikajúce výkony troch here iek.
Po sko nominovalo dielo na Oscara za cudzojazy ný film. 
Po sko  komédia                                99 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 28., nede a 29.   o 19.00 h 
MAJSTROVSKÝ PLÁN                     TATRA FILM    
Ve mi dobre obsadená kriminálna komédia, v ktorej sa 
skupina zlodejov na ele s Benom Stillerom pokúsi dosta
do sejfu burzového titana.
USA                       ak ná komédia                         106 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov     

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Novoročnú pozvánku do  kina  tvorí  pätica  lmov.

UTOROK PO VIANOCIACH  -  streda 4.  januára o 19.00 h
 Paul Hanganu žije v manželstve s praktickou Adrianou a dcérkou Marou, ale súčasne  má 
pomer s mladou detskou zubárkou Ralucou. Po piatich mesiacoch ho situácia ťaží natoľko, že se 
počas príprav   na  Vianoce prizná žene k nevere. Ponížená, ublížená a zradená právnička podo-
zrieva milenku, že jej chce partnera odlákať.  Raluca však Paulovo  manželstvo berie  na vedomie 
a rešpektuje ho. Nemá v úmysle rodinu rozbiť.  Lenže Paul zisťuje, že bez nej nedokáže žiť a že 
sa musí rozhodnúť.  Vie, že to rozhodnutie bude bolestné nielen pre neho... 
 Koprodukčný psychologický  lm Francúzska, SRN a Rumunska  nominovaný na Zlatú palmu 
na MFF Cannes  2010 trvá  99 minút a je  MN do 12 rokov.

KRÁSNA  JUNIA  - streda 11. januára o 19.00 h: 
 16 - ročná Junie zmení po smrti svojej matky strednú školu. V priebehu školského roka pri-
chádza do novej triedy. O krásnu Junie sa začnú uchádzať chlapci, vyberie si najtichšieho z nich, 
Otta. Vzápätí  je konfrontovaná s veľkou láskou učiteľa taliančiny, Nemoursa. Vášeň, ktorá sa 
medzi nimi zrodí, je odsúdená na zánik. Junie, ktorá nechce podľahnúť svojim citom, odmieta 
šťastie, ktoré je v jej očiach čistou ilúziou.

Francúzska dráma  režiséra Ch. Honoré s tromi nomináciami na Cézara a  najlepším scená-
rom Festival of European Cinema trvá 90 minút a je  MN do 15 rokov.

Mr. NICE - streda 18. januára o 19.00 h:
 Film  vychádza zo skutočného príbehu Howarda Marksa, držiteľa diplomu z Oxfordu, ktorý sa 
stal v 60. rokoch  20. stor. hlavným dovozcom marihuany vo Veľkej Británii. Podarilo sa mu na čas
uniknúť väzeniu tým, že predstieral, že je agent M I6. Stal sa bojovníkom za legalizáciu marihuany, 
vďaka čomu sa objavil aj na kandidátke do parlamentu.
 Anglická dráma - komédia trvá 121 minút a je MN do 15 rokov.

POLNOC V PARÍŽI  - sobota  21. januára o 19.00 h:
 Mladý pár Gil a Inez, ktorý má pred sobášom, prichádza s  rodičmi Inez do Paríža. Gil je 
neznámy spisovateľ, ktorý miluje Paříž a chcel by sa sem po svadbe presťahovať. Inez  jeho 
romantickú predstavu nezdieľa a nemyslí si, že toto mesto bolo v 20. rokoch minulého storočia
rajom všetkých umelcov a zlatým vekom zároveň.
 Jedného večera ide Inez so svojimi priateľmi tancovať a Gil sa prechádza nočným Parížom. 
Jeho polnočné zážitky mu odhalia Paríž v inom svetle a  spôsobia prehodnotenie jeho života. 

Romantická komédia USA režiséra a scenáristu W. Allena trvá 94 minút a je MN do 15 rokov.

DRUHÁ STRANA MINCE - streda 25. januára o 19.00 h:  
 Príbeh  nakrútený podľa scenára poľského spisovateľa  A.  Barta sa vracia do doby vrcholia-
ceho budovateľského socializmu 50. rokov. Vynikajúca situačná tragikomédia nádejného debu-
tanta Borysa Lankosza je plná čierneho humoru a stala sa nečakaným prekvapením pre divákov 
i porotu na festivale v Gdyni v roku 2009, kde získala rad ocenení.
 Staropanenská redaktorka Sabina  žije v spoločnej  domácnosti s matkou a babičkou. Obe 
majú jediný cieľ: vydať Sabinu. Sabina uverí „náhodnému“ stretnutiu so sympatickým mužom, 
ktorý ju ochráni pred  zlodejmi a zamiluje  sa  do  neho. Onedlho pochopí, že  milovaný muž je 
agentom štátnej  bezpečnosti. Otrávi ho. Matka  jej pomôže  zbaviť sa  mŕtvoly. 
 V súčasnosti zostarnutá Sabina sa stretne  so  svojím a Bronislavovým synom, žijúcim v Ame-
rike, presvedčeným, že  jeho otec  bol obeťou režimu.
 Poľský  lm trvá 99 min a je MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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Z O  Ž I V O T A  Z R A K O V O  P O S T I H N U T Ý C H
  Oči sú  jedným z najdôležitejších ľudských
zmyslov, človek zrakom prijíma viac ako 80 % in-
formácií. Podľa údajov WHO  každých päť sekúnd 
stratí zrak jeden dospelý človek a každú minútu 
príde o zrak  jedno dieťa. Podľa odborných prog-
nóz to ani v budúcnosti nebude lepšie a zrakovo 
postihnutých bude pribúdať.
 Prioritou práce základných organizácií Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ZO 

ÚNSS) je rozvoj klubovej záujmovej činnosti.
Novomestská ZO ÚNSS sa orientuje na  pravi-
delné pondelkové stretnutia členov. Stretávame 
sa v mestskom kultúrnom stredisku, aby sme si 
vymenili názory, navzájom si  poradili a pripravili 
zaujímavé akcie. Okrem vzdelávacích aktivít, a-
kou napr. bola v októbri ukážka prípravy studenej 
obloženej misy, usporadúvame aj oddychovo 
- poznávacie akcie. Už v júni sme zorganizovali 

P O M Ô Ž M E ŤA Ž K O  C H O R É M U  P AŤK O V I !
   Vianoce sú už za nami, 
darčeky sú rozdané. S nástu-
pom  každodennej  reality by 
naše  srdcia nemali prestať
biť pre dobro a ochotu 
pomôcť tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Podať pomocnú 
ruku, obdarovať druhého by 
malo byť samozrejmosťou  aj 
po vianočnom čase. Jedným 

z tých, ktorý súrne potrebuje pomoc dobrých 
ľudí, je malý, ani nie  2,5 - ročný Patrik z nášho 
mesta. Jeho príbeh nám porozprávala  Patrikova 
mamička Michaela Bieliková.
 - Synček  sa narodil 28. augusta 2009 ako 
naše druhé dieťa. Pôrod prebehol normálne a 
maličký sa narodil ako zdravé a životaschopné 
bábätko.
 Na tretí deň po pôrode sa mu zamotalo tenké 
črevo a v kritickom stave ho previezli z Trenčína
do Bratislavy, kde ho hneď operovali. Toto trápe-
nie však neskončilo a maličkého Paťka museli 
operovať ešte päťkrát.

Črevo sa však nepodarilo zachrániť a museli 
ho  takmer celé odstrániť. Zostalo mu asi 5 cm 
tenkého čreva a lekári mu v tomto ťažkom ob-
dobí dávali len 1% - nú nádej na prežitie. Bolo 
to a stále  je pre  nás psychicky a fyzicky veľmi
náročné, ťažko sme prijímali každú novú správu 
o zdravotnom stave nášho chlapčeka.
 Lekári zistili, že Paťko sa narodil len s jednou 
obličkou, ktorá mu v štyroch mesiacoch života zly-
hala. Aby mohol malý organizmus fungovať, musí 
brať veľmi veľa liekov. V deviatich mesiacoch sa 
mu následkom užívania silných medikamentov 
zlomili obe nožičky a mal ich dva mesiace v sadre 
a mesiac na závažiach. 

 Povedzte, vydržal by  toto všetko dospelý 
človek? Paťko  áno. Je to malý hrdina a celou si-
lou bojuje sám za seba. Keďže nemá tenké črevo,
výživa mu ide parenterálne, obídením tráviacej 
rúry,  infúziou priamo do žily. 
 Od narodenia žije v nemocnici bez svojich 
blízkych. Domov môže ísť len cez deň, v noci mu-
sí byť pod dohľadom lekárov v nemocnici, preto 
doma nikdy nespinkal, nepritúlil si svoje hračky, 
nepozeral sa so svojimi rodičmi na hviezdičky ani 
nepobozkal sestričku na dobrú noc. 
 Za Paťkom dochádzame denne do Trenčína,
čo je finančne veľmi náročné. Momentálne máme 
dve šance na predĺženie tenkého čreva. Zákroky 
sú  veľmi riskantné,  vyššiu úspešnosť majú v 
zahraničí. Do úvahy  pripadá i transplantácia ten-
kého čreva, ktorá sa robí iba v cudzine. 
 Aktuálne riešime operáciu v Prahe. Ide o 
predĺženie tenkého čreva. Samotná operácia 
podľa  kalkulácie  pražskej  nemocnice vyjde na 
9 000 €. Mimo  nevyhnutných vyšetrení,  ktoré 
budeme  musieť uhradiť. Ešte  presne  nevieme, 
o akú sumu by  malo ísť. V Rakúsku by tieto 
vyšetrenia stáli 26 000 €. V Prahe, dúfame, sa 
suma  nevyšplhá až do takých  horibilných výšok. 
Bohužiaľ, toľko financií nemáme, preto sme  sa 
rozhodli urobiť zbierku. Nechceme v tom nášho 
Paťka  nechať samého. Pomôže nám každé 
darované euro. -

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po prečítaní
Paťkovho príbehu rozhodli pomôcť. Číslo účtu je:
5812777002-5600.
 Pre zahraničných  darcov doplňujúce údaje: 
IBANSK6956000000005812777002 a SWIFT 
KOMASK2X, je to DEXIA banka Slovensko, 
Namestie slobody 1/1, Nove Mesto nad Vahom, 
915 01.
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V KOĽAJISKU  PRE DROBNÉ. MsP 13. novem-
bra požiadali o spoluprácu na železničnej stanici, 
kde neznámy človek údajne čakal na vlak, aby 
spáchal samovraždu. Hliadka na mieste zistila, že 
vec sa  má inak. Róbertovi Č. z Rojkova spadli do 
koľajiska drobné mince, kde sa ich snažil pozbierať.
„POHOTOVÝ“  SYN NA POHOTOVOSTI. 17. no-
vembra o 23,03 h zazvonil na  MsP telefón. 
LSPP  v ňom oznámila, že nejaký muž sa  hrubo 
správa a napáda personál. Hliadka oznámenie 
preverila a na mieste zistila, že Novomešťan

Jaroslav G. sa hrubo správal k personálu LSPP 
z dôvodu, že  sa mu  javilo, že nekoná dosť po-
hotovo pri vyšetrení jeho chorej matky. Hliadka 
MsP vec s „pohotovým“ synom na pohotovosti 
vyriešila dohovorom.
RODIČIA - BITKÁRI. 28. novembra z miestnej 
základnej školy na Palkovičovu ul. oznámili, že v 
budove sa bijú dvaja rodičia ich žiakov. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že ide o Ľ. B. z Potvoríc a 
O. H. z Nového Mesta n. V. V čase príchodu 
hliadky sa dospelí už nenapádali. Jeden z rodičov
oznámil, že po ošetrení vec oznámi OO PZ.

mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

zájazd do Skalice, kde nás čakali plavba loďou po 
Baťovom kanáli, ochutnávka skalického trdelníka 
a skalickej svadobnej torty, ale i koštovka chýrne-
ho skalického červeného vína. Koncojúnové so-
botné popoludnie v Hrachovišti, ktoré pravidelne 
organizujeme s miestnou organizáciou Jednoty 
dôchodcov Slovenska,  malo priaznivú odozvu 
aj medzi obyvateľmi obce. Viacerí zavítali na 
futbalové ihrisko a pochutnali  si na guláši, alebo 
grilovanej klobáske či rebierku. Deti sa nedali 
dvakrát núkať do halušiek s Grankom a po na-
nukoch sa  len tak  zaprášilo. V auguste sme 
ako každoročne zavítali na termálne kúpalisko v 
Dunajskej Strede a v septembri naši členovia zo 
Starej Turej pripravili výlet do Piešťan, kde si prez-
reli expozíciu Balneologického múzea a navštívili 
aj kúpeľný park. 
 Vyvrcholením našich klubových aktivít bol 
6 - dňový rehabilitačný pobyt v hoteli Magura 
v Ždiari. V poslednom augustovom týždni jeho 
36 účastníkov strávilo príjemné dni oddychu v 
prostredí končiacim letom voňajúcich Belanských 
Tatier. Jedno dopoludnie patrilo návšteve 
Kežmarku, ktorý nás upútal  svojimi historickými 
pamiatkami. Priamo z Kežmarku sme zamierili 
do rozľahlého areálu termálneho  kúpaliska vo 
Vrbove. Tí najodvážnejší zamierili na Dunajec, 
aby sa na pltiach pustili dolu jeho dravým tokom. 
Viacerých  z nás zlákali tradičné trhy v poľskom
Novom Targu. Na svoje si prišli aj milovníci turis-
tiky a pohybu na čerstvom vzduchu. 
 Odborné služby zabezpečujeme prostred-
níctvom Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne.
Jeho pracovníčky prichádzajú podľa potreby na 
naše klubové dni, aby našim členom poskytli 
sociálne poradenstvo a poradenstvo pri výbere a 
zabezpečení kompenzačných pomôcok. 
 Koncom mája sme pripravili v MsKS 
výstavu kompenzačných pomôcok. Pracovníci 

KS ÚNSS Trenčín predstavili široký sortiment 
kompenzačných pomôcok. Najväčší záujem 
vzbudili elektronické kompenzačné pomôcky, 
medzi ktorými dominovali mobilné telefóny s 
programom na ozvučenie a elektronické digitálne 
lupy. Pracovník špecializovanej firmy prezentoval 
rôzne druhy turmonov a okuliare na sledovanie 
televízie, ktoré boli pre väčšinu z nás novinkou. 
Návštevníci výstavy ocenili možnosť vyskúšať si 
vystavené pomôcky a získali aj informácie o tom, 
ako postupovať  pre ich zaobstaranie. 
 Dôležitou podmienkou pre integráciu zrakovo 
postihnutých do spoločnosti je  zaradenie sa do 
spoločenského života, k čomu výraznou mierou 
prispieva aj klubová a odborná činnosť zložiek 
ÚNSS. Sme radi, že to pochopili aj pracovníci 
MsÚ v  Novom Meste nad Váhom, ktorí spolu s 
viacerými obecnými úradmi a sponzormi poskyt-
nutím dotácií umožnili uskutočnenie našich so-
ciálno-rehabilitačných aktivít. Všetkým, ktorí svo-
jim šľachetným činom prispeli na činnosť našej 
organizácie, touto cestou úprimne ďakujeme.

Ing. Pavol Strechay, predseda ZO

NA LINKE MsP

 Po vlaňajšej úspešnej premiére sa 
28. januára o 18,00 h uskutoční v SOŠ na 
Bzinskej  ul. II. ples centra voľného času.
 V  kultúrnom programe nazvanom To najlep-
šie z CVČ sa  účastníci bálu môžu tešiť na úvod-
nú  polonézu, ktorá otvorí ples a  ďalšie tance 
a spevy z dielne CVČ.  Do tanca reprodukova-
nou hudbou pozve  DJ Cifra - hrá všetko a pre 
všetkých, každý si príde na svoje. Súťažechtiví
môžu skúsiť šťastie v pripravenej tombole. 
 Vstupenky v hodnote 25 € sú už v predaji, 
záujemcovia si  ich môžu kúpiť v centre voľného
času (v bývalej  I. ZŠ) na Štúrovej  ul.

DRUHÝ PLES CVČ
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 Neviem ako druhí, ale s pribúdajúcimi rokmi 
sa mi zdá, že sa zo mňa stáva staromilec. Nemám 
rád nové filmy, oveľa radšej pozerám tie staré, 
nečítam príliš nové knihy, oveľa viac mi dávajú tie 
staré, nepočúvam to, čomu sa dnes hovorí hud-
ba, vyhýbam sa populárnym  seriálom a televíznej 
súčasnosti vôbec. Možno iba s dievčatami je to 
inak. Tie sa mi zdajú stále peknejšie.   
 Je celkom možné, že ten starý zašlý svet si 
robím ružovejší, ako bol a veľa zohráva nostalgia. 

Každopádne mi dobre padne každý návrat, aj keď
je prchavý a človek sa zase rýchlo vráti do reality.
 Niekde som čítal, že najdlhšie utkvejú v 
pamäťovej schránke mozgu vône. Dokážu i  po 
rokoch pripomenúť miesto či situáciu človeka.   
 Ale spomínať sa dá aj na chute. A neraz 
sú práve tie spojené s okamžikmi krátkeho 
šťastia, chvíľky, na ktorú nikdy nezabudneme.    
 Pamätám, ako sme 11 - 12 - roční chlapci 
sedeli na nízkom oplotení pred hostincom U 

TAK NEJAKO TO BOLO: OBCHODÍK NA ROHU

ALŽBETA II. MÁ PRÍBUZNÝCH V NAŠOM REGIÓNE!
Článok z časopisu SME.sk z októbra 2008 

som našiel zabudnutý medzi papiermi. Po 
zbežnom prečítaní mi napadlo, že by mohol byť
zaujímavý i pre Novomešťanov!
 Korene britskej panovníčky siahajú do Trebi-
šova. Alžbeta II. má u nás pokrvných prí-
buzných prostredníctvom svojej starej matky a 
manželky kráľa Juraja V., Mary z Tecku. Na 
jej prepojenie so slovenskou zemiankou Annou 
Šutovou upozornil odborník na genealógiu doc. 
PhDr. Frederik Federmayer, PhD., ktorý prednáša 
na Filozofickej fakulte v Bratislave.
 Starosta obce Ladmovce Š. Bárány, odkiaľ
slovenská príbuzná kráľovnej pochádza, o rode 
Šutovcov vie. „Šutovci tu žili v 16. storočí. Viem aj 
o ich prepojení na britský kráľovský dvor. Doteraz 
sa týmto nik nezaoberal, nik tomu neveril.“
 Anna Šutová žila vo vtedajšom uhorskom 
Ladmóczi, patriacom do Zemplínskej župy. Kon-
com 16. stor. sa vydala za Pála z maďarského ro-
du Rhédeyovcov. Z juhu postupujúci Turci prinútili 
rodinu Pála Rhédeya odsťahovať sa severnejšie. 
Ich novým domovom sa stala dnešná Lomnička.
 Rhédeyovci sa na Spiši usadili na dve storočia,
rodina sa zároveň rozvetvila do Transylvánie. 
Práve grófka z transylvánskej vetvy Rhédeyovcov 
spája súčasnú kráľovnú Britov s jej slovenskými 
predkami.
 Praprababičku Alžbety II., grófku Claudiu 
Rhédey von Kis-Rhéde, neskôr princeznú Ho-
hensteinovú, delí od Anny Šutovej päť priamych
generácií Rhédeyovcov. Grófka Claudia sa naro-
dila v malej sedmohradskej dedine začiatkom
19. storočia. Ako 15-ročná odišla na viedenský

cisársky dvor, kde stretla prin-
ca Alexandra Wurttenberga, 
za ktorého sa vydala napriek 
nesúhlasu svojho otca Feren-
ca Rhédeya a mala s ním
troch potomkov. Zomrela pri 
pôrode štvrtého dieťaťa, z čoho
sa princ Alexander nikdy nespa-
mätal. Zvyšok života strávil na panstve v Ru-
munsku. Podľa webstránky rodu Rhédeyovcov sa 
spišská časť rodiny v časoch protihabsburských 
povstaní vrátila opäť do južnejšej Zemplínskej 
župy. Rhédeyovci zastávali v uhorskom kráľov-
stve mnoho významných vládnych, adminis-
tratívnych, vojenských i obchodných funkcií na 
východnom Slovensku. Podľa stránky najviac 
potomkov rodu Rhédeyovcov v línii Kis-Rhéde, 
okrem Maďarska a Transylvánie, žije práve 
na východe Slovenska. Tridsaťosem členov 
šľachtického rodu má byť roztrúsených najmä 
v okolí Košíc, Kostolian, Kendíc, Košických 
Olšian, Nového Mesta n. V. a Starej Turej. 
 V Novom Meste nad Váhom od roku 1953 žije 
p. František Redaj (foto). Narodil sa v Spišskej 
Sobote, mestskej časti mesta Poprad. Životné 
cesty ho zaviali do Nového Mesta nad Váhom. 
Patril k jedným z prvých maturantov štvorročného
štúdia na niekdajšej  strojníckej  priemyslovke a 
pracoval vo VÚMA ako konštruktér. Za manželku 
mal Novomešťanku Máriu Dobošovú, ktorej ma-
ma, taktiež Mária, predávala v bufete kina cu-
krovinky. Bol svedkom  toho, ako si jeho príbuzní 
poslovenčili meno na Redaj. Na Starej Turej žijú 
jeho deti.                         Ing.Gustáv Rumánek

MALÉ ROZPRÁVANIE O NEDÁVNYCH ČASOCH
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Kvasnicu na našej rodnej Hviezdoslavovej  ulici. 
Tá chvíľa sa mi z obrovskej šedi zabudnutia 
vynára pre intenzívny pocit pohody.  
 Sedíme si na tom múriku, hompáľame no-
hami, pozeráme na  kone postávajúce  na ceste 
pred hostincom, ktoré pokorne čakajú na fur-
manov popíjajúcich v šenku pivo. 
 Zrovna sme minuli korunu, za ktorú sme 
si kúpili šumienky a každý jeden slaný rožok. 
Šumienka sa skladá z dvoch kociek. Jedna je bie-
la, kyslá, druhá hnedočervená, tak trochu sladká, 
tak trochu horká. Medzi ne je treba napľuť a začať
šúchať. Živo ju vidím, ako mi medzi prstami pení. 
Tú penu lížem, vychutnávam,  až dokiaľ  sa mi 
celkom nerozpustí medzi prstami.   
 Ale vrátim sa ešte k tým vôňam. Na konci 
ulice, tam, kde sa z križovatky bolo možné vydať
na čachtickú cestu či dole k hotelu Slovan, stál 
náš obchodík - Stánek. Náš hovorím preto, že 
väčšinou sme chodili iba tam. Tú vôňu už nenáj-
dete v žiadnom supermarkete.

  Drevená 
o l e j o v á 
p o d -
laha, za 
s k l e n ý m 
p u l t o m 
c u k r í k y, 
k t o r é 
nám pán 
S t á n e k 
naberal plechovou lyžicou  do papierových 
sáčkov. Ľadovky, zemiakové cukrové, hašlerky, 
pralinky, pendrekové cukrové, Sisi, čo sa lepili 
v ústach na zuby. Do tej vône sa miešalo kde 
čo. Od slivkového lekváru a margarínu až po 
bryndzu, ktorú zákazníkom naberal z drevených 
súdkov.  
 Ak by ma niekto dnes po toľkých  rokoch  so 
zaviazanými očami dopravil na toto miesto, s  is-
totou by som  sa spýtal: Máte ešte to pendrekové 
cukrové ?                                      Milan Hurtík

❁ 93  rokov ❁
Elvíra Krajčovičová

❁ 91 rokov ❁
Anna Hostačná
❁ 90 rokov ❁

Helena Bjalončíková
Helena Poriezová
Katarina Šramová
Agneša Uhríková

❁ 85 rokov ❁
Martin Kovár 

Anna Oravcová

Vincent Polonský
❁ 80 rokov ❁
Anna Drobná
Ing. Otta Fehr

Jarolím Feranec
Ján Jaško
Ján Jurík

Anna Kovačovicová
Emília Pyšková
Michal Struhárik
Emília Šatková

Lýdia Viskupová

Emília Záhorská
❁ 75 rokov ❁

Zuzana Englerová
Mária Hamarová

Štefan Kolečanský
Bohuslav Kožák
Jozef Kramárik
Jozef Ondrejka

Anna Palmanová
Mária Pechová
Etela Skurská
Blanka Veselá

❁ 70 rokov ❁
Vladimír Držík
Michal Engler
Emil Hanzely

Květoslava Koníková
Michal Maconka

Božena Opatovská
Ing. Ján Rehora
Mária Šimová
Věra Trhlíková
Fedor Tučka

❁❁❁BL
AH

O
ŽE

LÁ
M

E

Alžbeta Beata Kňaze  
Marco Štuller

Ella Mária Bokesová
Lukáš Krištofovič
Sofia Gulánová 
Nela Čámerová

Oliver Bernovský
Oskar Pepel  

Ondrej Rigoci
Jakub Samuhel

Katarína Dovalová
Jakub Taščic
Lucas Barbas 

Ing. Milan Solovic a Zuzana KlčováSOBÁŠ V NOVEMBRI

Oľga Gulánová                  (1942)
Ing. Karol Kulajta               (1930) 
Anton Malinovský              (1922)
Magdaléna Melicháreková  (1914)
Milan Pavlech                   (1933)
Vladimír Petráš                 (1944)
Ľudmila Podolanová          (1935)
Emília Poznanová              (1921)

Anna Sochová        (1930)
Marta Srdošová      (1939)
Oľga Surovčeková  (1954)
Libuša Švachová    (1946)
Karol Turák            (1928)
Ján Uhlárik             (1925)
Anna Vetráková      (1929)
Miloš Zámostný      (1963)
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UVÍTANIA A KRSTY 
V NOVEMBRI
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Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom 
a bývalým spolupracovníkom, ktorí prišli 8. decembra 

odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, 
otca, dedka a pradedka 

Daniela HYKANIKA.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 

Manželka Marta, dcéry a vnuk s rodinami

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I E
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S P O M Í N A M E

5. januára si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej mamičky
Márie GRAČKOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry a syn s rodinami

8. januára si pripomenieme 15. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a deduška 

Jána ČECHVALU.   
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomíname.
                                   Manželka a deti s rodinami 

Očiam si vzdialený, ale v srdciach našich žiješ.
 9. januára si  pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého 

Jozefa ŠTEFANOVIČA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

9. januára si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého 
Milana REVAYA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Eva a dcéra Vierka s rodinou

12. januára si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Evy STANOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
 Smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
 13. januára uplynie rok, čo nás náhle opustil náš drahý

Antonín ŠEVČÍK.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Anna, synovia  Jozef, Marián, Roman, nevesty Danka, Maja a vnučka Michaela 

 18. januára  si pripomenieme 13. výročie úmrtia 
nášho drahého  manžela, otca, dedka  a pradedka 

Rudolfa KOŠŤÁLA.
 Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomína celá rodina
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Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom  majú za 
sebou viac  ako úspešnú  prvú polovicu súťaží v 
ročníku 2011/2012. 
 Žiačky VK sú priebežne na druhej  postupovej 
priečke v oblasti Západ s celkovým počtom 27 

bodov. Pred tretím družstvom  v poradí majú 4  - 
bodový náskok, čo je výhodná pozícia do jarných 
odviet. Vzhľadom na to, že v kádri z minulého 
ročníka zostali iba štyri dievčatá a prišlo osem 
nových, je to výborné umiestnenie. 
 O postupových šanciach rozhodne hneď 1. 
kolo v odvetnej časti, kedy naše dievčatá nastúpia 
4. februára v Komárne, ktoré je na 3. mieste dele-
nom s Piešťanmi.
 Ešte úspešnejšie si v súťaži stoja naše kadet-
ky, ktoré sú nateraz s 33 bodmi na 1. mieste, s 2 -
bodovým náskokom pred reprezentačným gym-
náziom  COP Nitra a 7 bodov pred treťou Senicou. 
Umiestnenie je o to cennejšie, že družstvá za na-
mi sú centrami talentovanej mládeže, ktoré  tvoria 
najtalentovanejšie dievčatá zo SR alebo okolia. 
 V spomínaných družstvách je viacero dievčat
so šancou zaradiť sa do reprezentačných družstiev 
SR či už v kadetskej, alebo juniorskej kategórii. 
Treba len dúfať, že dlhodobejšie popredné umiest-
nenia si konečne všimnú aj tréneri týchto výberov, 
pretože výber je často vecou lobbistických záuj-
mov rôznych skupín.          Peter Riecky, tréner

VOLEJBALISTKY V POLOVICI SÚŤAŽE ÚSPEŠNÉ

ĽAD OŽIJE VŠAKOVAKÝMI MASKAMI
     Na čarovný svet rozprávok a fantázie sa v 
predvečer Troch kráľov  premení zimný štadión. 
5. januára o 14,00 h organizujú Mesto Nové 
Mesto nad Váhom a novomestské CVČ obľúbe-
ný Karneval na ľade. Tradičné podujatie na 
korčuliach umožní malým i väčším deťúrencom
splniť si ich sny a aspoň na chvíľu stať sa  roz-
právkovými bytosťami - krásnymi princeznami, 
zlými kráľovnami, všemocnými čarodejníkmi,
milými zvieratkami, obávanými  pirátmi, šikovný-
mi hasičmi, vojakmi, batmanmi, speedermanmi... 
Nápadom  sa  medze nekladú. Treba  len  podu-
mať  a včas  sa rozhodnúť,  akú masku si vybrať.
Za  pomoci  rodičov, starých rodičov, súrodencov 
či priateľov sa iste  podarí zhotoviť zaujímavé 
dielka. Tie najnápaditejšie masky, vytvorené  s 
potrebnou dávkou invencie, sa  budú uchádzať o 
hlavné ceny usporiadateľov.
 Ale  deťúrence  sa  nemusia obávať,  každej 
maske, ktorá nabrala  odvahu predviesť sa   na 

ľade, sa ujde nejaká tá sladkosť, ktorá  eliminu-
je  aj prípadnú  horkosť z  „neúspechu“, že práve 
tá „moja maska“ nevyhrala. Ale čo nebude  tento 
rok,  môže byť nabudúce.  Hlavnou výhrou aj  tak 
bude  príjemne a zmysluplne  prežité prázdnino-
vé popoludnie detí.

 KULTÚRNO - ŠPORTOVÁ POZVÁNKA

Horný rad zľava: T. Kolesíková,  K. Lacková,  K. 
Fraňová, D. Ondreičková, S. Kováčová, L. Nikola 
Šimovcová; stredný rad zľava: L. Moravčíková, E. 
Rešutíková, M. Vojtechová, V. Richweissová; spodný
rad zľava: Mgr. P. Riecky - tréner kadetiek, R. 
Marušic - tréner žiačok, P. Rešutík - tréner žiačok
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 Cenný 
bronz si No-
vomešťania 
priviezli z 
V e ľ k é h o 
M e d e r a . 
3. de-
cembra  sa 
tu konal tur-
naj Mladých
nádejí vo

vzpieraní. Na jeho 13. ročníku si sily v trhu a 
nadhode zmerali štvorčlenné družstvá zložené z 
dvoch mladších a dvoch starších žiakov. Farby 
nášho mesta reprezentovali žiaci z centra voľného
času: Miriam Skovajsová, Matej Kubák, Denis 
Daniel a Andrej Kováčik.
 V kat. ml. žiakov M. Skovajsová  trhla činku o 

hmotnosti 33 kg. a nadhodila 43 kg, čím si zlepšila 
svoj osobný rekord v tejto disciplíne o 1 kg. Tiež 
M. Kubák dosiahol svoje osobné rekordy -  trhol 
45 kg a  nadhodil  činku o hmotnosti 60 kg. Aj v 
kat. st. žiaci  sa lámali osobné rekordy.  O  päť
kg si ho v trhu výkonom 45 kg zlepšil A.  Kováčik.
V nadhode prekonal svoj osobný rekord o 7 kg 
úspešným pokusom o hmotnosti 57 kg. D. Daniel 
bojovným pokusom trhol činku o hmotnosti 71 kg 
a zlepšil si v trhu svoj osobný rekord o 1 kg. V 
nadhode si  13  - ročný Denis  zlepšil svoj osobný 
rekord o 8 kg, keď sa mu podarilo dostať nad 
hlavu činku o hmotnosti 93 kg. 
 V celkovom hodnotení družstvo žiakov z 
Nového Mesta nad Váhom skončilo ziskom 
642,9390 b. tretie za druhým Tatranom Krasno 
nad Kysucou a prvým domácim klubom z Veľkého
Medera.                              Milan Kubák, tréner

V MEDERI NAŠI LÁMALI OSOBNÉ REKORDY

      Tentoraz s predsedom 
Futbalového oddielu AFC v 
Novom Meste  nad Váhom 
Ing. Dušanom Današom.

   * Jeseň je vo všeobec-
nosti obdobím  zberu 
úrody,  súčtu hospodáre-
nia. Ináč tomu nie je ani 

v športe. Naši futbalisti po jesennej časti 
III. futbalovej ligy skončili na pomerne slušnom 
6. mieste. Súhlasíte, pán predseda, s termínom 
„slušnom“?
 Nebol by som dobrým hospodárom, ke-
by som s týmto umiestnením vyjadril úplnú 
spokojnosť. Môže  ju vysloviť len ten  predseda 
FO, ktorého mužstvo si v súťaži vybojovalo 
prvenstvo. No čiastočne spokojný predsa len 
som, lebo náš tím hral len na  pol plynu. Ako to 
myslím? Tak, že vonku sme  mali výborný herný 
prejav, útočná hra na  ihriskách súperov ako 
Pezinok, Trnava, Nitra, Nemšová, Vrbové  sa 
nám odplatila  trinástimi bodmi.
 Horšie  to bolo na  domácom  poli, kde  sme 
my  rozdávali body súperom. Príčinou bola naša 
nie vždy  dokonalá obranná  činnosť:  vonku 
sme  inkasovali až 26 gólov! Chcel  by  som 

veriť, že hlavnou príčinou tohto stavu bola  až 
prílišná zodpovednosť hráčov pred domácim 
publikom. Totiž častokrát namiesto povzbu-
dzovania chlapci pociťovali sarkazmus.
 Dokončím ešte hodnotenie postov. Bran-
kársky problém je vyriešený, záloha striedala 
slabšie okamihy s lepšími, hlavnou príčinou
čoho je, podľa mňa, slabší pohyb bez  lopty. A 
tak spokojnosť vyjadrujem iba s hrou útočníkov
– 26 gólov v sieti súperov nie  je málo.

* Ďakujem za  pohľad do  neďalekej minu-
losti. Ako ďalej?
 Samozrejme, že  na  mieste  prešľapovať
nebudeme. Keďže sa  chystá ďalšia reorganizá-
cia futbalových súťaží, naším cieľom je  miesto 
medzi prvými troma  mužstvami.
 Ako to dosiahnuť? Zlepšíme zimnú prípra-
vu, odohráme prípravné zápasy s kvalitnými 
súpermi, náš pomerne úzky káder posilníme  2 
- 3 hráčmi hlavne z radov odchovancov, ktorí  sú 
na  hosťovaní. Posilniť by sme chceli aj výbor 
FO aspoň tromi aktívnymi členmi. Realizačný
tím zatiaľ  zostáva  bez zmeny.
 Na záver vyslovím jednu známu poučku a
jedno želanie: Súťažný futbal, to nie sú len hrá-
či. Patrí sem aj schopný výbor, kvalitný reali-
začný tím a dobré fanúškovské zázemie. Ak 
tento štvorzáprah zaberie, o splnenie našich cie-
ľov netreba mať obavy. Pripravil: Ivan Machala

NÁŠ ROZHOVOR
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 Nové Mesto nad Váhom bude v polovici 
mesiaca žiť krasokorčuľovaním. V dňoch 
14. – 15. januára sa na zimnom štadióne 
uskutoční obľúbený pretek Slovenského pohára s 
tradične vysokou účasťou pretekárov.
 - Samotný III. ročník Novomestského po-
hára  bude  tou povestnou čerešničkou na  torte, -
hovorí predsedníčka Krasokorčuliarskeho klubu 
(KK) v Novom Meste nad Váhom Sylvia Macková
a pokračuje ďalej:
 - Príprava na toto celoslovenské podujatie s 
nie dlhoročnou tradíciou trvala niekoľko mesiacov, 
svoje by o tom vedela povedať i predsedníčka
organizačného výboru pretekov Eva Simančíko-
vá. Ale keď sme chceli pripraviť preteky prinaj-
menšom na takej vynikajúcej úrovni, ako boli vlani, 
ináč  to nešlo.-
 Podľa slov S. Mackovej pre III. Novomestský 
pohár pripravili jeho organizátori jednu novinku.
 - Do Novomestského pohára  sme zaradili i
kategóriu najmenších. Ako Hviezdičky,- čo je 
názov tejto kategórie,- zažiaria aj najmenšie de-
ti z nášho KK. Okrem Hviezdičiek zastúpené 
budú kategórie: interpretačné korčuľovanie C, 
staršie Nádeje dievčatá, kde máme dve naše 

zverenkyne, a to Simonu Šimoníkovú a Barboru
Kucharíkovú. Na ľade uvidíme i mladších žiakov 
a mladšie  žiačky – v tejto kategórii bude  náš klub 
reprezentovať Iva Novacká. V starších žiačkach
budeme mať želiezko v ohni v podobe Sabiny
Drábovej z  Púchova, pretekajúcej  za  náš klub, 
majsterky Slovenska 2009 a čerstvej majsterky 
Slovenska  žiakov a nádejí v krasokorčuľovaní  v 
kat. ml. žiačok 14. marca v Košiciach. Zastúpené 
budú tiež kategórie starších žiakov, juniorov,  ju-
nioriek a senioriek, za  ktoré bude pretekať Monika
Simančíková z  Piešťan, reprezentantka SR. 
 Vo všetkých kategóriách budú súťažiť aj
krasokorčuliari TJ AKO Piešťany, ktorí každo-
denne trénujú na našom štadióne a ďalšie  kraso-
korčuliarske kluby z iných miest Slovenska.-
 Prestížne krasokorčuliarske podujatie je zau-
jímavé nielen z pohľadu pretekárov, ale aj pre 
divákov s prísľubom príjemného zážitku. Preto 
všetkým radi tlmočíme pozvanie predsedníčky
KK S. Mackovej, aby sa prišli pokochať krásou 
krasokorčuliarskeho športu a zároveň povzbudiť
členov novomestského krasokorčuliarskeho klubu 
na III.  Novomestský pohár 14. – 15. januára na 
zimný štadión.

PO ROKU OPÄŤ  NOVOMESTSKÝ POHÁR

   Ostatné dva mesi-
ace vlaňajška boli pre 
náš  klub Dako Nové 
Mesto nad Váhom veľmi
úspešné. V novem-
bri  sa zástupca nášho 
klubu Martin Lhotský
zúčastnil  celoštátnej 
súťaže útvarov talen-
tovanej mládeže, kde 
ako člen CTM – Západ 
prispel k jeho celkové-
mu víťazstvu.

 Nenechal  si ujsť ani účasť na medzinárodnej 
Veľkej cene mesta Martin. V konkurencii cca 315 
pretekárov  z 33 klubov štyroch štátov Európy  sa 
po veľmi dobrom výkone v prvých dvoch zápasoch 
prebojoval cez  reprezentanta  Rakúska do finále 
a v boji o zlato porazil tohtoročného držiteľa titulu 
majstra SR Matiaša z TJ Sokol Prievidza. 
 Prvý decembrový víkend sa v Považskej 
Bystrici za účasti 281 pretekárov z 34 družstiev 

z 5 štátov konala Medzinárodná veľká cena v 
džude. Náš klub reprezentovalo 13 pretekárov 
v kategóriách mini, ml. žiaci - žiačky a st. žiaci. 
Najväčší úspech dosiahli pretekári: bronzoví  M. 
Kopas  a  P. Zmatková  a  M. Lhotský, ktorý  siahol 
po striebre. Celkovo náš klub obsadil  23. miesto. 
Záverečným turnajom minulého roka bol 11. roč.
pohára starostu obce Dobrá - Frýdek Místek. 
Turnaja sa zúčastnilo do 200 pretekárov. Náš 
klub reprezentoval Martin Lhotský. Po skvelom
víťazstve na ippon nad českým pretekárom 
Reisenauerom (5. miesto rankink list ČR) a nád-
hernom iponne na ďalšieho českého borca 
Lušňáka  zdolal vicemajstra z majstrovstiev SR 
Škultétyho a vo finále zvíťazil na držanie nad maj-
strom SR Matiašom, čím získal 1. miesto a 
úspešne ukončil tohtoročnú džudistickú sezónu. 
 Klub džuda Dako ďakuje za doterajšiu pod-
poru vedeniu mesta, CVČ, riaditeľovi ZŠ Odborár-
ska, všetkým sponzorom, rodičom a priaznivcom 
džuda a teší sa na ďalšiu spoluprácu v novom 
roku.           lý

ÚSPEŠNÝ ZÁVER ROKA PATRIL NAŠIM DŽUDISTOM
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 Medzinárodný turnaj, ktorý sa  uskutočnil 3. 
– 4. decembra s bohatou účasťou borcov, sa  pre 
domáce Nové Mesto skončil  viac ako úspešne. 
Celkovo štartovalo 76 borcov, z toho sedem  z ČR,
päť z Talianska, po jednom z Arménska a Poľska,
zvyšok zo Slovenska.

Hlavnú cenu Memoriál F. Švarku vyhral 
domáci borec Michal Plesník za  víťazstvo nad 
R. Gutim z Bratislavy. Húževnatého a tvrdého 
súpera Michal predčil v technike  a taktike. Boxoval 
na strednú vzdialenosť, ktorá mu prinášala zisk v 
podobe čistých bodov s  výsledkom 15 : 3 v 
prospech nášho borca. Cenu mu odovzdal vi-
ceprezident klubu Ing. Jozef Pekarovič.
 Víťazný pohár za  Memoriál M. Gajdoša 
ukoristil Armén V. Maryrosyan, ktorý presvedčivo
zvíťazil nad Talianom menom  R. Passalacqua. 
Armén s prezývkou John predviedol techniku 
typickú pre ruských borcov. Z našich sa ďalej
prezentovali: Michal Urban, ktorý vo vyrovnanom 
zápase s Talianom M. Cinacilom vyhral vďaka
lepšej  kondičke. Ešte 15 sekúnd do  konca  zá-
pasu bol stav 12 : 12. Záver patril nášmu borcovi, 
a tým aj  celé stretnutie. Andrej Horný mal za 
súpera tiež talianskeho borca menom Ch. Sale. 
Andrej sa  ukázal ako veľký bojovník. Keď mu v 
2. kole vyskočilo rameno,  prekonal  bolesť a celé 
stretnutie doboxoval. Prehratý zápas  N. B. bol 
vlastne  úspechom.
 V lige, ktorá sa boxovala priebežne s memo-
riálom, sa darilo: Ľubomírovi Bušovi, ktorý 
porazil D. Milkova z ŠKP Bratislava RSC v 2. 
kole. Napriek tomu sekundant Marián Horňák
konštatoval, že Ľuboš musí zapracovať na väčšej
sebadôvere. Juraj Čásar vybojoval s R. Rácom, 
taktiež z ŠKP, jedno z najlepších stretnutí. Vyhrať
N. B. s účastníkom majstrovstiev Európy 2011 
už čosi znamená. Tento výkon nášmu borcovi 

zabezpečil zotrvanie v reprezentácii SR. Vynikajúci 
zápas vybojoval aj náš nováčik Tomáš Oselský.
Síce  prehral N.B., ale skúsený Košičan O. Zubko 
musel siahnuť na dno svojich síl, aby  sa  rozhod-
covia priklonili na jeho stranu. Ringový  rozhodca 
Východniarovi pomáhal tým, že mu toleroval nefér 
údery, čo tiež zmenilo priebeh zápasu. Tomáš 
bude pre klub v novom roku určite prínosom. 
Nicolas Havrila na turnaji podal slabý výkon, 
prehral vysoko N. B. s R. Šipošom z Nitry.  Na 
svedomí to má Nicolasova  absencia  na  trénin-
goch. Prisľúbil nápravu. Ďalej treba spomenúť
borcov, ktorí síce maródovali, ale napriek tomu 
sa podieľali na zisku bronzových medailí. Boli 
to: Jakub Fabián, Radoslav Bredschneider a 
Patrik Šafránek.
 V prestávke  turnaja viceprimátorka  mesta 
PhDr. K. Hejbalová a prezident slovenského boxu 
A. Kostka slávnostne  odovzdali  BOX – CLUBU 
Považan pohár za bronz v Slovenskej  lige.
 V novom roku sa BOX – CLUB bude  venovať
hlavne jednotlivcom so  zameraním na reprezen-
táciu SR. Našim  priaznivcom želáme  v novom 
roku veľa  zdravia, šťastia a úspechov v osobnom 
i pracovnom  živote.        
         JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu

JUNIORI BRONZOVÍ, PLESNÍK HLAVNÚ CENU!

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Zápasy: inf. na: www.ahlnm.banda.cz

Domáci          Hostia        Deň
Wild Flock       Warriors          21.1.
Arizona          Márna Snaha      21.1.
Old Boys          Kelt Myjava        21.1.
Black Angels    Magna Mirrors    21.1.   
Warriors          Arizona        27.1. 
Magna Mirrors  Wild Flock          27.1. 
Márna Snaha    Kelt Myjava       27.1.
Black Angels     Old Boys          27.1.

Zľava: Tibor Varga, Tomáš ,,Tomi Kid“,Zľava: Tibor Varga, Tomáš ,,Tomi Kid“, 
Ing. Tibor Hlavačka, PhDr. Kvetoslava HejbalováIng. Tibor Hlavačka, PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Výprava Talianska s trénermi a prezidentom klubuVýprava Talianska s trénermi a prezidentom klubu 
JUDr. Slavomírom MičekomJUDr. Slavomírom Mičekom
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A H L  A  J E J  N O V O R OČN É  Ž E L A N I A

 Amatérska  hokejová liga (AHL)  vstúpila  do 
svojej  druhej polovice. Podľa slov tajomníka jej 
výkonného výboru Ing. Petra  Helíka v aktuálnom 
III. ročníku združuje  osem  mužstiev.
 -  V predchádzajúcom ročníku sa nám po-
darilo dať dohromady deväť mužstiev, v úvod-
nom  ich bolo rovnako ako teraz, osem. Vedenie 
a  organizáciu súťaže má na starosti päťčlenný
výkonný výbor na čele  s predsedom Martinom
Skovajsom, vo výbore sú zástupcovia jednot-
livých mužstiev.- 
 Ako vôbec došlo k založeniu AHL?
 - Pár mesiacov po otvorení zimného štadióna 
sme  sa stretli ja  s Martinom ako veľkí fanúšikovia 
hokeja. V tom čase  už niekoľko partií  hrávalo na 
štadióne len tak pre seba, bez nejakej organizá-
cie. Dohodli sme sa, že založíme AHL s vlastnou 
súťažou,  aby sa  hokej dostal na  vyššiu úroveň a 
aby v ňom  o niečo išlo, čo je určite  zaujímavejšie 
ako obyčajné „pinkanie“ puku po ľade. Oslovili 
sme hokejové mančafty a dnes už AHL s tímami 
z takmer celého Trenčianskeho kraja  hrá svoju 
tretiu sezónu.-
 Ako prebieha súťaž a o čo sa  hrá?
 - Hrá sa systémom každý s každým, dvakrát 
za  sezónu, raz  doma a druhýkrát  akoby vonku. 
Potom nasleduje  play - off. Zo základnej časti do 
nej postupujú štyri najlepšie kolektívy. Tie potom 
hrajú krížovým systémom - na  vypadávanie a o 
postup  do finále a zápas o 3. miesto. V súťaži
pokračujú aj mužstvá na 5. - 8. mieste, ktoré 
takisto hrajú krížovým spôsobom o konečné u-
miestnenie.
 Každý z účastníkov túži vyhrať veľký  putovný 
pohár a vlastniť ho natrvalo. Mužstvá na prvých 

troch  priečkach získajú medaily a každý účastník
AHL si domov odnesie pohár za  účasť. Víťazovi
do  vitríny  na  sezónu pribudne spomínaný pu-
tovný pohár.. Prvý ročník vyhrala Márna Snaha   z 
Nového Mesta nad Váhom (poz, red.: jej  snaha 
teda nebola márna), druhý Arizona zo Starej Turej. 
Kto sa  bude  tešiť z lesku zlata po marci, kedy 
III.  ročník  AHL  skončí, dnes ťažko predpokladať.
Momentálne je na čele tabuľky vlaňajší víťaz, v 
tesnom závese za  Arizonou je Magna  Mirrors z 
Nového Mesta  nad Váhom. 
 AHL ďalej hrajú: Wild Flock s hráčmi z 
viacerých končín: Nového Mesta nad Váhom, 
Trenčína a Bošáce, Warriors z Piešťan, Kelt
Myjava, Old Boys z Nového Mesta nad Váhom a 
Black Angels z Dubnice.-
 I keď podľa slov Ing. P. Helíka ide pre-
dovšetkým o zábavu, stretnutie sa priateľov 
a zašportovanie si, mužstvá pre dosiahnutie 
čo najlepších výsledkov pravidelne trénujú a 
sem  tam odohrajú i prípravné zápasy s ďalšími
mančaftmi mimo AHL.
 Mimochodom, Peter Helík z Wild Flock, ktorý 
je veľkým fanúšikom trenčianskej Dukly, ako 
člen jej fanklubu spolu s ďalšími fanklubákmi 
každoročne odohrá zápas proti Dukle Trenčín.
Mal tiež príležitosť stretnúť sa i osobne s jej 
hráčmi – Mariánmi Gáboríkom a Hossom i Paľom
Demitrom. Smrť legendárnej „tridsaťosmičky“ 
P. Helíka rovnako ako celú slovenskú verejnosť
hlboko zasiahla. 
 Ale život, i ten hokejový, ide  ďalej. Liga sa 
v závere novembra prehupla do druhej  polovice 
s odvetnými zápasmi. Do nového roka AHL vstu-
puje s niekoľkými novoročnými prianiami:
 - Želáme si, aby aj v novom roku bolo čo
najmenej zranení. Každý máme svoje zamest-
nanie, potrebujeme byť fit a zdraví. Doteraz sa 
nám to vcelku darilo, keďže v súlade  s pravidlami 
AHL hráme bezkontaktný hokej. Ďalším prianím 
je, aby medzi mužstvami naďalej vládla  priateľská
atmosféra a ďalej sa  utužovala a aby vyhral ten 
najlepší. Máme aj jedno špecifické, no pre exis-
tenciu a chod AHL dôležité želanie: vyrokovať s 
kompetentnými zľavu za zimný štadión. AHL na 
svoje zápasy pritiahne na „zimák“ nemálo divákov. 
Robíme ňou dobrú propagáciu mestu. Keďže
si ju financujeme v podstate sami, z vlastných 
vreciek, uvítali by sme takýto ústretový krok zo
strany mesta, resp. prevádzkovateľa štadióna.- 
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 Po rozpačitom začiatku v septembri,  prekonaní 
rôznych prekážok a problémov pri nábore dievčat
a zabezpečení telocvične  môžeme po troch me-
siacoch činnosť novozaloženého Basketbalového 
klubu v Novom Meste nad Váhom hodnotiť po-
zitívne.
 Prvý tréning bol 26. septembra v telocvični
CVČ, kde trénujeme trikrát týždenne. Dievčatá
- už basketbalistky, sa začali hravou formou 
oboznamovať predovšetkým s technickou a 
fyzickou prípravou. Nebolo ich veľa, ale základ 
bol. Tréneri K. Šustíková a M. Šustík mali pred se-
bou dilemu: chytí ich tento, dosiaľ pre ne neznámy 
šport za srdcia? Prídu aj ďalšie záujemkyne? 
 Dnes môžeme konštatovať, že nielen tie, čo
začínali, vydržali, ale základňa družstva postupne 
rastie. Verím, že sa časom nájdu aj ďalšie nádejné 
basketbalistky, pretože chýr o zaujímavých tré-
ningoch, smelých plánoch klubu sa isto  dostane 
ďalej. Dnes máme v družstve 15 dievčat,  roč. nar. 
2003 a 2004.
 Spočiatku sme zamýšľali celú činnosť viesť ako 
záujmový krúžok. Postupne sme sa presviedčali
o tom, že dievčatá si tento druh  športu získal. 
K tréningom pristupujú zodpovedne a svedomi-
to vykonávajú pre ne zatiaľ náročné cvičenia.
Rodičia sa na tréningoch zoznámili so systémom 
práce, začali svoje  ratolesti  podporovať a fandiť
im. Dievčatá sa začali postupne spoznávať, veď
z každej zo štyroch základných škôl je ich v 
družstve  niekoľko a začali tvoriť kolektív. A dobrý 
kolektív je základom úspešnej práce.
 S cieľom ujasniť si, ako má klub a jeho ďalšie
smerovanie v budúcnosti vyzerať, sme na 14. 
novembra  zvolali stretnutie s rodičmi.  Na naše 

prekvapenie sa okrem dvoch ospravedlnených 
dostavili všetci! Z takmer  90 -  minútovej rozpravy 
sa zrodilo základné rozhodnutie: vytvoriť klub a 
venovať sa družstvu tak, aby sa v budúcej sezóne 
mohlo prihlásiť do oblastnej súťaže. Rodičia 
odsúhlasili ďalšie nevyhnutné  kroky k tomu, aby 
sa želanie stalo skutočnosťou a vyjadrili ochotu 
v rámci svojich možností pomôcť pri realizácii 
schválených úloh. Prvou pre  dievčatá  i rodičov
zaťažkávajúcou skúškou bola účasť na sústredení 
9. - 11. decembra  v Myjave. 
 Cieľom sústredenia bolo overiť si disciplínu 
dievčat v cudzom prostredí, formovanie kolektívu 
a využitie možnosti trénovať vo veľkej športovej 
hale na tri minibasketbalové koše. 
 Nádejné basketbalistky rešpektovali pokyny 
trénerov na verejnosti i v tréningovom procese. 
Ten sa zameriaval predovšetkým na nácvik 
streľby, na ktorý nemáme v domácom prostredí 
vytvorené podmienky. Trénovali sme dvojfázovo a 
potešiteľné je, že všetky hráčky nároky na fyzickú 
záťaž zvládli a podstatne sa zlepšili aj v technic-
kých prvkoch. Na záver sme v nedeľu popoludní 
zohrali modelové stretnutie so staršími hráčkami
Myjavy. Stretnutie i dosiahnuté  koše boli  ich 
prvé v  krátkom basketbalovom živote. Bola to 
vydarená bodka za sústredením. 
 Dievčatá potešil aj  malý „pozdrav“ od Mikuláša 
(na foto), ktorý  na  ne nezabudol  a nemenšiu 
radosť mali i z tréningov, ktoré pokračovali aj cez 
vianočné sviatky.        
 Novovytvorený klub je už zaregistrovaný 
na Ministerstve vnútra SR. Má vytvorenú we-
bovú stránku:  www.bknmnv.com , kde má každý 
možnosť dozvedieť sa zaujímavosti z „kuchyne“ 
klubu. V súčasnosti  ho sponzoruje jediný  mecén, 
no budeme radi, ak sa k novomestskej  firme  pri-
dajú  aj ďalší sponzori.                   Milan Šustík

ZO ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU - KLUB

BASKETBALU DIEVČAT SA DARÍ

KEDY NA VOLEJBAL
ŠPORTOVÁ HALA

 VK juniori - Púchov   
 14. 1. o 11,00 h 

       VK muži - Komjatice 
15.1. o  14,00 h a o 16,00 h 



 6. decembra Mikuláša s rozdávaním darče-
kov predbehol  spolutvorca Knihy slovenských 
rekordov Igor Svitok,  keď do rúk primátora mesta 
Ing. Jozefa  Trstenského odovzdal na  Námestí 
slobody  pred  zrakmi  množstva občanov a návštev-
níkov  mesta  certi át o rekorde  Nového Mesta nad 
Váhom.
 Týmto aktom o ciálne  spečatil uznanie pokusu 
Mesta Nové Mesto  nad Váhom  o zápis novomest-
ského ľudového betlehema do Knihy slovenských 
rekordov. 
 Hosť z Pezinka  potvrdil, že novomestský betle-
hem je svojho druhu najväčší na  Slovensku. Má 34 súčastí z dreva, z toho 30 postáv v mierne  
nadživotnej veľkosti, čo ho robí slovenským  rekordmanom medzi betlehemmi.

    Primátor  mesta vyjadril radosť z toho, že 
v Novom Meste nad Váhom máme takýto unikát  
a poďakoval sa za to iniciátorom realizácie betle-
hema Ferdinandovi Bolebruchovi a akad. mal. 
Jánovi Mikuškovi, riaditeľovi MsKS v Novom 
Meste nad Váhom. 
      Úvodné práce  na  betleheme začali na I. roč-
níku letného rezbárskeho sympózia v roku 2006. 
Počas  šiestich rokov sa  ho v ďalších ročníkoch 
zúčastnilo niekoľko  ľudových  rezbárov, ktorí dali  
betlehemu dnešnú podobu. Boli to: Ferdinand 
Bolebruch,  Miroslav Hochman, bratia Ernest 
a Štefan Slabí, Štefan Matejík a JánTomeš.

   Za potlesku návštevníkov tejto výnimočnej udalosti  primátor  mesta  poďakoval
všetkým, ktorí sa o zrod  betlehemu pričinili  a verejnosti prezradil, že v jeho dopĺňaní o ďal-
šie  súčasti budú rezbári  pokračovať. Novomestský betlehem  tak možno prekoná svoj vlastný 
rekord a ktovie, časom 
sa možno dostane i do 
skutočnej Guinessovej 
knihy rekordov, nielen 
jej slovenskej obdoby.
 Novomestský ľu-
dový betlehem ako
slovenský rekord je 
zaregistrovaný v kni-
he rekordov pod evi-
denčným číslom 158
a bude uverejnený 
na webovej stránke   
www.slovenskerekordy.
sk  a v najbližšom vyda-
ní Knihy slovenských 
rekordov.

NAŠE MESTO V KNIHE SLOVENSKÝCH REKORDOV!

k
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Archívna snímka zachytáva domy na Holubyho ul. v 70. rokoch XX. stor.  
V pozadí je dom, kde sa v súčasnosti nachádza reštaurácia Ambrózia. 


