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XIII .  JAVORINA, JAVORINA . . .

 Začiatok roka, hoci je zimný čas,  priniesol 
nebývalú žatvu. Úrodu  kvalitných produktov  a 
významných ľudí, ktorí spravili veľa  pre roz-
voj podjavorinského kraja  a jeho zviditeľnenie  
nielen na mape Slovenska. Ocenení boli Pod-
javorinci, ktorí, ako povedala v záverečnom 
poďakovaní za ocenených PaedDr. Marta Vite-
ková, nasadili svoj život v boji. Či už priamo v 
zákopoch frontu II. sv. vojny, alebo v boji na  poli 
vedy, výskumu, medicíny, kultúry ... Skutočné 
celebrity, ktoré naozaj aj čosi dokázali a ktorým  
ocenenia právom náležia.

 Tituly Významná osobnosť Pojavoriny z rúk 
primátora  mesta  Ing. J. Trstenského,  richtára 
novomestskej  pobočky KPR PhDr. A. Koreňa, 
inak podpredsedu Správy  štátnych  hmotných 
rezerv SR a Ing. S. Štepanoviča (1- v strede), 

preds. KPR v Bratislave, 
prevzali: na návrh Klubu 
podjavorinských rodákov  
(KPR) v Bratislave: Mgr. 
Ľudmila Fraňová (2) a 
Ing. Oľga Hrabovská (3), 
na návrh pobočky KPR v 
Novom Meste  nad Váhom: 
PhDr. Eva Berková,  doc. 
MUDr. Peter Hnilica, CSc., 
prof. Vlasta Hudecová, plk.v.v. Štefan Miklá-
nek a doc. RNDr. Silvia Pullmannová, DrSc.
 Tituly Kvalitný produkt Podjavoriny udeli-
li: spol. UMC Slovakia, 
Mestskému kultúrne-
mu stredisku v Novom 
Meste nad Váhom a 
CD Pri morovom sĺpe z 
produkcie hudobnej sku-
piny Premeny  pôsobia-
cej  pri MsKS. Ďakovné 
listy získali: p. Ferdinand 
Bolebruch (4) a Box-
club Nové Mesto nad Váhom, ktorý pre-
vzal prezident klubu JUDr. S. Miček (5).
 Päticu držiteľov čest-
ného ocenenia, ktorých na 
Významnú osobnosť Pod-
javoriny navrhli novomest-
ská pobočka KPR  a Oblast-
ný výbor SZPB v Novom 
Meste nad Váhom a Kva-
litné produkty Podjavoriny 
si predstavíme vo vnútri  
mesačníka.

BOHATÁ �ATVA V ZIMNOM ÈASE
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 Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) 
majú za  sebou úvodný mesiac posledného 
roka, v ktorom sa mestský parlament bude 
schádzať v zložení, určenom  hlasmi  voličov v 
ostatných komunálnych voľbách  v roku 2006. 
V tejto zostave sa zišli na mimoriadnom MsZ 
26. januára, ktorému predchádzala obhliad-
ka priestorov niekdajších kasární, zídu sa i na 
najbližšom zasadaní MsZ  vo februári a zúčastnili 
sa aj záverečného snemovania vlaňajška 15. 
decembra. Pri niektorých zásadných bodoch jeho 
programu sa pristavíme.
 V  5. bode 19. zasadania MsZ Nakladanie  s 
majetkom mesta sa na  rokovací stôl o. i. dostala 
kúpa prebytočného majetku štátu -  Ministerstva 
obrany SR. Poslanci na 18. zasadaní MsZ schvá-
lili účasť mesta v ponukovom konaní na odpredaj 
prebytočného majetku štátu – vojenskej ubytovne 
na Ul. Weisseho i s pozemokom, ako aj  ďalšie
 kroky. Jedným z nich bolo, že v prípade úspešnosti 
ponuky MsZ ju opätovne prerokuje a rozhodne o 
prípadnej  kúpe.
 Mesto navrhlo ubytovňu s pozemkom 
kúpiť za „vysúťaženú“ cenu 300 001 €, čo pos-
lanci odobrili. Opačné stanovisko zaujali ku 
kúpe niekdajšej vojenskej závodnej kuchyne i 
s príslušenstvom na  Kollárovej ul. Pôvodne sa 
mesto zúčastnilo na opakovanom osobitnom po-
nukovom konaní na predaj tohto prebytočného 
majetku štátu vyhlásenom SR-MO SR, kde
aj  uspelo. Avšak pri podrobnej obhliadke VZK 
zistilo, že stavba je v nevyhovujúcom technickom 
stave. Rekonštrukcia by si vyžiadala sumu do 
1 mil. €. Z tohto dôvodu mesto i poslanci  kúpu 
uvedenej nehnuteľnosti za cenu 260 001 € posúdili 
ako neefektívnu a nehospodárnu.
 Na rokovací stôl sa dostal i návrh VZN mesta 
č.1/2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. Po diskusii 
k nemu poslanci návrh VZN schválili (bližšie 
v samostatnom príspevku). Rovnaké stanovisko 
zaujali i k návrhu VZN  mesta č.2/2009 O určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka 
ZUŠ, poslucháča  jazykovej  školy, na dieťa MŠ a 
školského zariadenia (ŠZ).
 Mesto s účinnosťou od 1. 1. 2010 určuje VZN 
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa ŠZ 
na príslušný kalendárny rok. Zároveň je povinné v 
rokoch 2010 a 2011 poskytnúť na žiaka cirkevnej 

ZUŠ, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, na 
dieťa cirkevnej MŠ a dieťa cirkevného ŠZ dotáciu 
vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka. Výšku 
dotácií poskytnutých súkromným školám a ŠZ 
mesto určí „VZN-kom“. Súhlas  poslancov bol i k 
návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta - Určenie miesta 
a času zápisu do ZŠ a výšky mesačných príspev-
kov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ.
 Príspevok zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
jedálňach sa určuje vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a 
určeného finančného pásma. MŠ SR s účinnosťou 
od 1. 1. 2010 upravilo finančné pásma na nákup 
potravín, čím sa menia niektoré ustanovenia pred-
metného VZN. Zároveň sa zvyšuje výška príspev-
ku v školskom klube detí (ŠKD) pri ZŠ.  
       Po schválení návrhu 3. úpravy rozpočtu mesta 
na rok 2009 sa MsZ zaoberalo návrhmi dodatku č.
6 k VZN mesta č. 3/2004 - O miestnych daniach a 
k VZN  mesta č.4/2008, ktorým sa menia niektoré 
VZN mesta v súvislosti so zavedením eura.
 V súlade so zákonom o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady si správca dane  môže určiť
rôzne sadzby dane aj na nebytové priestory. 
Poslancami schválený dodatok dopĺňa § 15 
o sadzbu dane za nebytové priestory slúžia-
ce ako garáž. V ďalšej časti rokovania si MsZ 
zobralo pod drobnohľad návrh Programového 
rozpočtu mesta na roky 2010-2012 a následne ho 
schválilo (viac v NS č.1/2010 i č. 2/2010). 
 V rámci bodu rôzne odznela informácia 
ohľadne  prebytočného majetku MO SR.
 Na  margo bývalých kasární primátor  mesta 
Ing. J. Trstenský zdôraznil, že  ide o prvotnú in-
formáciu. V priestoroch určených na školské účely 
sa nachádzajú ubytovne, učebne, telocvičňa, 
kuchyňa. Ak by sa zmenil účel ich využitia, bola 
by nutná zásadná prestavba. Priestory by mohli 
slúžiť TSM, obchodným zariadeniam a pod. Avšak 
skôr, ako mesto rozhodne o tejto ponuke, malo by 
mať k dispozícii návrhy na ich využitie. Poslanci 
odporučili vykonať v tejto súvislosti poslanecký 
prieskum.  
 Po  záverečnom schválení uznesení z 19. za-
sadania MsZ, keďže  išlo o posledné snemovanie 
poslancov v roku 2009, nasledovala jeho slávnos-
tná časť.

NA PROGRAME ZÁSADNÉ MATERIÁLY MESTA
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      V našej pravidelnej rub-
rike sme  i za  vás, milí 
čitatelia, položili primáto-
rovi  mesta Ing. Jozefovi 
Trstenskému otázky k ak-
tuálnemu dianiu v Novom 
Meste nad Váhom. 

● Ostatné zastupiteľ-
stvo vlaňajška schválilo 
rozpočet mesta na  rok 
2010. Ako ho hodnotíte?

     Ako veľmi ambiciózny, je najvyšší v histórii 
mesta. V príjmovej časti počítame s príjmami 
vo výške 26,63 mil. €. Jeho splnenie bude 
závisieť od veľa faktorov, a to aj takých, ktoré 
nedokážeme ovplyvniť.

● Aké sú jeho priority?   
 Dostavba 100 nájomných bytov a realizácia 
projektov financovaných z fondov Európskej 
únie.

● Záverom vlaňajška poslanci mest-
ského zastupiteľstva  na svojom 18. za-
sadaní  schválili účasť mesta na  ponu-
kovom  konaní na odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku štátu – ubytovne na 
Weisseho ul. a VZK na Kollárovej ul.  Ako 
mesto pochodilo so svojimi ponukami?
 Kúpili sme ubytovňu pri pošte na Weisseho 
ul. za 300 001 €, ktorú chceme v budúcnosti 
využívať prevažne na riešenie sociálnych pot-
rieb, či už zariadenie pre seniorov, denný 
stacionár pre starších, ubytovanie pre týrané 
matky s deťmi, atď.
 Táto niekdajšia vojenská ubytovňa má veľ-
mi dobrú polohu a susedí s našimi nehnu-
teľnosťami, čím sa jej hodnota ešte zvyšuje. 
 VZK na Ul. Kollárovej sme nekúpili, pretože 
sme pri obhliadke zistili, že je vo veľmi zlom 
technickom stave a museli by sme do jej 
opravy investovať minimálne 600 - 800 tis. €. 
Za určitých okolností môžeme VZK dostať zo 
zákona aj bezodplatným prevodom. 

● V januári sa uskutočnil XIII. ročník
významného podujatia Javorina, Javorina 
... spojený s odovzdávaním ocenení 
Významná osobnosť a Kvalitný produkt 
Podjavoriny. Jedným z ocenených bolo i 

mestské kultúrne  stredisko. Táto významná 
kultúrna  inštitúcia  zastrešjúca   v našom 
meste mnohé odvetvia kultúry si v tomto 
roku pripomína  okrúhle - 50. výročie  svojej 
činnosti, chystá mesto pre ňu ešte  nejaký 
iný darček?
 Minulý rok sme podali v rámci cezhraničnej
spolupráce projekt na rekonštrukciu MsKS. 
Bohužiaľ sme neboli úspešní a peniaze sme 
nedostali. Prvoradá je však prestavba kina na 
spoločenský dom, kde sme už v týchto dňoch
vyhlásili výberové konanie  na dodávateľa.
Všetko bude závisieť od finančných prostried-
kov, ktoré budeme mať k dispozícii. 
 Len tak pre zaujímavosť, v januári boli 
podielové dane medziročne nižšie o viac ako 
160 000 €! Pomaly si budem pripadať ako pilot 
lietadla, ktorému vo výške 10 km došlo palivo. 
Trošku na odľahčenie tejto, skutočne pre samo-
správu zložitej a neľahkej situácie vám poviem 
jedno mnou upravené porekadlo: „Nikdy nebolo 
tak zle, aby nemohlo byť lepšie.“ 

● Rok 2010 je  volebný. Okrem par-
lamentných volieb v júni sa na  sklonku 
roka uskutočnia komunálne voľby. I v 
našom meste  si budeme  voliť mestský 
zastupiteľský zbor  a primátora  mesta. 
Do decembra  je  síce relatívne ďaleko, ale 
ako človek, ktorý sa  v komunálnej  politike 
pohybuje už nejaký ten rok,  určite ste  už 
uvažovali o tom, či sa  opätovne  budete 
uchádzať o priazeň voličov. Môžete  našim 
čitateľom prezradiť vaše rozhodnutie?
  Pozrite, dožil som sa päťdesiatky a možno 
sa dožijem aj komunálnych volieb. Práca primá-
tora je jeden nekonečný stres a dnešná doba 
je nekonečne ťažká a medziľudské vzťahy
sú katastrofálne. Každý pozerá len na seba, 
podrazy sú dnes už absolútne bežné a nájsť
úprimného priateľa je veľmi ťažké. Zrazu zistíte, 
že etika, morálka a rodina sú pre ľudí, o ktorých 
by ste to nikdy nepovedali, iba lacná pretvár-
ka.

Či budem opäť kandidovať, závisí od veľa
faktorov, ale v prvom rade musím byť zdravý. 
Na záver veselšie: „Komu česť, tomu česť,
pastierovi trúba.“ 

N A  L I N K E  P R I M Á T O R  M E S T A
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ZASE JE NÁS MENEJ
 Zase je nás  menej, klesajúci trend naďalej 
pokračuje. Kým na  záver  roka 2008 malo Nové 
Mesto nad Váhom 20 205 obyvateľov, k 31. 
decembru  2009 ich  bolo o 68 menej, súhrnne 
20 137 Novomešťanov.
 Na tomto nepriaznivom trende sa podieľali 
dve  skutočnosti: vyšší počet úmrtí  (213) ako 
narodení (181) a viac odhlásení (302) ako pri-
hlásení  (266) na trvalý pobyt. 
 Vlani sa narodilo 90 dievčat a 91 chlapcov, 
štafetu Novomešťanov narodených v roku 2009 
2. januára odštartovala Michaela Mikušková. 
Na  spoločnej ceste životom od  vlaňajška 
kráča  78 manželských párov, mimochodom o 
22 menej ako v roku 2008. Na  rozdiel od  roka 

2008 minulý rok – kopírujúc celoslovenský stav 
-  zomrelo viac mužov – 120,  o 27 menej  bolo 
pochovaných žien (93). 
 Z trvalého pobytu v Novom Meste  nad 
Váhom sa  odhlásilo 159 žien a 143 mužov. 
Naopak,  do  nášho mesta  sa  prisťahovalo 139 
príslušníčok nežného pohlavia a 127 mužov.
 Z chlapčenských  mien  bol najfrek-
ventovanejší Martin (5 – x) a po štyri razy  sa 
vyskytla  početná skupina mien: Alex, Jakub, 
Michal, Patrik, Peter a Samuel.
 Z dievčenských mien bola  favorizovaná 
Nina ( 6 – x), rovnako  zaujali mená Laura, 
Michaela a Natália (5 –x), štyrom svojim ratoles-
tiam rodičia  dali zhodne  meno Kristína.

 Takzvaný Reissovec, meštiansky dom 
továrnika Adolfa Reissa postavený začiatkom 20. 
storočia  na rohu ulíc Weisseho a Čs. armády, 
je  od  roku  1994 sídlom mestského úradu. Čas
urobil svoje a podpísal sa na  jeho vonkajšej  i 
vnútornej vizáži. 
 Budova svojím vzhľadom i vnútorným vy-
bavením, nehovoriac o jej nepostačujúcej 
priestorovej  kapacite v súvislosti s presunom 
nových  kompetencií na samosprávu, prestala 
zodpovedať úlohe a funkcii, ktoré má. Sídlo rad-
nice  by  malo zodpovedať svojmu postu a výz-
namu. Navyše sa nachádza  priamo na  námestí, 
a  teda malo by  ho i reprezentovať, a vizuálne 
nie  zaostávať za budovami v centre mesta vo 
vlastníctve  súkromných podnikateľov.
 Z týchto dôvodov sa mesto rozhodlo pre 
nápravu stavu. Nedostatok miesta vyriešilo 
presťahovanie  niektorých oddelení a  referátov 
mestského úradu do susediacej  nadstavby rea-

lizovanej fa Bonmax s priamym prepojením na 
hlavnú budovu MsÚ.
 Chodby pôvodnej budovy sa vymaľovali a 
dôstojné a účelne vyriešené priestory po nedáv-
no zavŕšenej rekonštrukcii majú primátor mesta,
jeho sekretariát a kancelária viceprimátorky 
mesta.

Čo  sa týka vonkajšieho vzhľadu,  ešte  vlani 
mesto budovu MsÚ zo severnej  strany začalo
zatepľovať. V tomto roku  sa bude pokračovať
v oprave fasády i z ostatných strán budovy,  a 
to i od námestia a od  Ul. Čs. armády. Stará 
omietka sa  oškriabe,  strhne  a nahradí ju nová. 
Spolu s tým sa pravdepodobne uskutočnia i 
drobné stavebné úpravy  spočívajúce vo  výmene 
strešných žľabov a zvodov. Po realizácii týchto 
prác v priebehu roka sa budova nachádzajúca 
sa na Ul. Čs. armády 1 opäť stane dôstojným 
stánkom  novomestskej radnice.

V Y N O V E N Ý  R E I S S O V E C

 Mesto Nové Mesto nad Váhom upozorňuje
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávne-
né na podnikanie, ktoré vlani prevádzkovali malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia, aby si v termíne 
do 15. februára splnili zákonnú oznamovaciu 
povinnosť o prevádzkovaní malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia za  rok 2009 (tlačivá
- na MsÚ, II. poschodie, č. dv. 325).

U P O Z O R N E N I E
 Ako sme vás už informovali, začiatkom 
februára sa na ZŠ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta uskutoční zápis do ZŠ na Ul. 
Tematínskej, kpt. Nálepku a Odborárskej ul.
Konkrétne to bude v dňoch 2. – 4. febru-
ára v čase od 14.00 do 17.00 h. V osobitných 
závažných prípadoch môže zákonný zástupca 
žiaka dohodnúť so školou náhradný termín 
zápisu.

P R I P O M Í N A M E
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 Nový rok, ktorý práve  vstupuje  do svojho 
druhého mesiaca, možno z hľadiska  rozpočtu
a investícií označiť za  historický. V rozhov-
ore  pre Novomestského spravodajcu to uviedol 
Ing. Dušan  Macúch, vedúci oddelenia  výstav-
by, rozvoja  mesta a dopravy  MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom.
 - Napriek hospodárskej kríze, ktorú pre-
žívame i útlmu  mestských  akcií hradených čisto
z kasy samosprávy z dôvodu menšej  kôpky 
peňazí z výberu daní, paradoxne má Nové Mesto 
nad Váhom na rok 2010 schválený rozpočet vo 
výške, akú mesto doteraz  nezaznamenalo. Je 
to  dôsledkom rozsiahlych investícií. Rozpočet
navyšujú veľké  investície, v rozsahu, aký nemá 
v samospráve obdobu. V podstatnej miere  sa  na 
tom  podpísala výstavba 200 nájomných  bytov na 
Ul. Čachtickej. Od  poslednej komplexnej bytovej 
výstavby ešte  z čias  socializmu  takáto rozsiahla 
bytová výstavba  v  meste  nebola. Naposledy 
sme  postavili 78 bytov na Záhumeniciach. 
Súčasná „dvestovka“  je  najväčší počet ná-
jomných bytov, ktoré sme  realizovali v jednom 
období. V konečnom dôsledku ich  výstavba 
však nepredstavuje  až taký nápor na  rozpočet
mesta,  pretože bytové domy sa hradia z dotá-
cie a úveru, z rozpočtu prispieva mesto len na 
inžnierske siete. V roku 2010 by  sa mala ukončiť
výstavba zostávajúcich 100 nájomných bytov na 
Čachtickej ul.  s predpokladaným termínom  ich 
odovzdania  v novembri.
 Investičné výdavky hore ťahajú hlavne pro-
jekty, hradené z prostriedkov EÚ a zo štátneho 
rozpočtu. Realizácia týchto projektov nám 
výrazne  navyšuje investičné výdavky. Akcie, v 
ktorých sme  boli so žiadosťami  úspešní, z 85 
% hradí EÚ, 10 % ide zo štátneho rozpočtu a len 
povinných päť percent ide na vrub  mestského 
rozpočtu. Na  ich  úhradu  sa v mestskej  poklad-
nici  jednoducho musia nájsť peniaze,  preto  do 
úzadia  museli ustúpiť mestské akcie. Boli by sme 
zlými a  nerozumnými hospodármi, keby  sme 
si  nechali ujsť príležitosť  z európskeho vrecka 
uhradiť  možných  95 % z chystaných investícií.- 
 Povedzme  si  teda,  aké konkrétne akcie sa 
chystá samospráva  v tomto roku realizovať.
 - Je ich  niekoľko, preto sa  pristavíme pri 
tých, ktoré  sú, resp budú realizované z eurofon-
dov. Po rekonštrukcii  a zateplení obvodového 

plášťa na ZŠ Ul. odborárskej z prostriedkov 
EÚ prebieha na prízemí školy  rekonštrukcia 
nášlapných  vrstiev  podláh. Do konca zimných 
prázdnin sa stihlo spraviť kus  práce z plánovanej 
výmeny starých PVC podláh za novú dlažbu i  v 
sociálnych  zariadeniach, ktoré sa tiež čiastočne
zrekonštruujú. Pokračuje  a predpokladáme, že 
do  začiatku letných  prázdnin  sa  i zavŕši  z 
prostriedkov EÚ financovaná rekonštrukciia  ob-
vodového plášťa na ZŠ Tematínska i vnútorných 
priestorov školy s vybudovaním viacúčelového
ihriska s umelým povrchom. 
 Po tom, čo sme  s  projektom uspeli v druhom 
kole, by v  tomto roku   mala  začať obdobná 
rekonštrukcia obvodového plášťa i  vnútorných 
priestorov  ZŠ na  Ul. kpt. Nálepku.  Momentálne 
sa  robí výber  zhotoviteľa, od  ukončenia a 
výsledku posudzovania na  príslušnom minister-
stve  závisí, kedy začneme  so samotnou  rea-
lizáciou. Odhad je na  koniec II., resp. začiatok
III. štvrťroka r. 2010. Bol by to tvrdý termín na 
dokončenie  akcie  ešte v tomto roku. Ak by  sa 
nám to  predsa len v tomto termíne podarilo 
zrealizovať, znamenalo by to, že  všetky školy  v 
pôsobnosti mesta, vrátane  materských, by boli 
vynovené. Neberte to ako chválu, ale neviem, 
či takýto príklad vzornej  starostlivosti o školy 
by  sme  našli ešte  v nejakom inom meste  na 
Slovensku. Sotva.-
 Spomínali ste MŠ, ako je to s nimi?
 - S ich rekonštrukciou sme  začali  už  vlani. 
V tomto roku by  sa  mala  dokončiť obnova 
celkovo šiestich  budov MŠ na  Poľovníckej  ul.,
t. z. vrátane  jej elokovaných pracovísk. Začali
sme na Hájovkách, postupne  prichádzajú na 
rad ďalšie škôlky s predpokladaným celkovým 
ukončením do 30. septembra. Rovnako ako 
bolo  v prípade ZŠ, aj  materské školy čaká  vý-
mena  všetkých vonkajších  výplní  otvorov čiže
vonkajších   dvier a okien. Zateplia sa  fasády, 
spraví  nová omietka. V  MŠ, kde sa  v minulosti 
nerobila strecha,  sa aj  tá zateplí a urobí sa 
nový strešný plášť. Súčasťou  akcie  budú aj 
ďalšie  drobné rekonštrukcie  vnútorných priesto-
rov  a dovybavenie jednotlivých  MŠ podľa ich 
požiadaviek do výšky rozpočtu projektu.-
 Z európskych  peňazí sa zrealizujú aj 
investičné akcie z oblasti životného prostredia, 
venovať sa  im budeme  v samostatnom príspevku.

S HISTORICKY NAJVYŠŠÍM ROZPOČTOM 
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    Spočiatku to 
vyzeralo tak, že 
príde  na  svet 
s Ježiškom, 
na  Vianoce. 
Ukázalo sa, 
že  to bol 
planý poplach. 
Prešiel dvad-
siaty štvrtý 
d e c e m b e r , 

dvadsiaty  piaty, dokonca  i dvadsiaty  siedmy 
december, predpokladaný termín pôrodu  -  a 
stále nič. Mgr. Zuzana  Pokopcová s tehoten-
ským  bruškom  privítala i Silvester.
 - Bolo okolo desiatej - jedenástej večer 31. 
decembra, keď som pocítila prvé bolesti, - na 
netradičný, pôrodno – mamičkovský Silvester 
spomína  24-ročná vyštudovaná fyzioterapeutka 
a pokračuje ďalej:  - Cítila som, vedela  som, že 
tentoraz  sa bábätko naozaj pýta  na svet. Navyše 
som už štyri dni prenášala, nebolo čo riešiť.
Neváhali sme a vybrali sme  sa s manželom 
autom do trenčianskej pôrodnice. Cesty boli zlé, 
bolo treba  ísť pomaly, nemalo zmysel dlhšie 
čakať.-
 Ani malý Jakubko v matkinom lone už dlho 
nevyčkával. Svoj príchod na svet ohlásil za prí-
tomnosti a aktívnej pomoci ocina Michala 
Pokopca, ktorý prestrihol pupočnú šnúru, hlas-
ným plačom 1. januára o 13,40 h. Hoci si dal 
na čas a v porovnaní s očakávaným dátu-
mom narodenia meškal, Jakubko Pokopec s 
pôrodnou hmotnosťou 3120 g a dĺžkou 50 cm
stihol byť  prvým Novomešťanom roka 2010 ( v 
rámci Novomestského okresu  prvenstvo patrí 
chlapčekovi – valibukovi s pôrodnou hmotnosťou
4115 g a dĺžkou 54 cm, ktorý sa o 12,15 h  narodil 
Jane  Zvončekovej z Čachtíc).
 Napriek tomu, že 32 – ročný konateľ  firmy 
GRANDCOM sa vyzná v odbore, v ktorom 
podniká a dôverne  pozná počítače a ostatnú 
výpočtovú a zabezpečovaciu techniku, nepočítal
s tým, že  by ich  synček mohol byť prvým 
občiankom mesta narodeným v novom roku. 
Vedeli, - už od  štvrtého mesiaca  tehotenstva, 
-  že  budú mať syna, ale  že by  mal byť 1. v 
novom roku, o tom sa  im ani nesnívalo. Spolu 
s manželkou  síce  na  túto tému prehodili 

zopár slov, ale  viac – menej zo žartu. Počítač
– nepočítač, oveľa serióznejší v ohlásení pôrodu 
sa v kontexte ďalších udalostí ukázal byť niekto 
iný – protagonista  príhody, ktorá sa udiala o pár 
blokov ďalej, v  dome rodičov budúcej  mamičky
na  Záhumeniciach – u Čechvalovcov.
 - Viem o tom len sprostredkovane, z roz-
právania, keďže  v tom čase som už bola v 
pôrodnici. Bolo vraj niečo po pol jednej popoludní 
1. januára, keď nad domom  mojich rodičov prele-
tel bocian. Na január čosi nevídané –  operenec, 
ktorý odlieta na  zimu do teplých  krajín a ktorý 
odpradávna  symbolizuje narodenie dieťaťa, sa z 
ničoho nič objavil na oblohe nad strechou rodin-
ného domu budúcich starých rodičov! Otec spolu 
so susedom  túto, vzhľadom na  ročné obdobie 
nezvyčajnú vec patrične  okomentovali slovami, 
že malý sa už zrejme čoskoro narodí. A tak aj 
bolo – do hodiny bol  Jakubko na  svete. –
 Do rodného hniezda si  šťastní rodičia svoj-
ho prvého potomka priviezli na  piaty  deň po 
jeho narodení. Do  rozľahlého, no útulného 
štvorizbového bytu s  nezameniteľným  rukopi-
som ženy, veľkej  milovníčky kvetín,  pribudol 
k manželskej dvojici a ich psíkovi, yorkshirskej 
teriérke Sanny,  nový obyvateľ, v súčasnosti
najhlavnejší člen rodiny, okolo ktorého sa  teraz 
bude všetko točiť.
 Jakubček, ako s láskou volá čerstvá mama 
svojho synčeka, je dobručké dieťa. Aspoň zatiaľ.
Pekne  spinká, ľúbi sa i napapať, materské 
mliečko mu chutí a zjavne  mu ide na úžitok. Už 
ako 10-dňový  absolvoval svoju prvú, i keď krát-
ku, desaťminútovú prechádzku. S pribúdajúcimi 
dňami sa jeho pobyt na  vzduchu predlžuje. Dnes, 
keď už má Jakubko mesiac, si môže príjemná, 
vždy usmiata dlhovlasá  blondínka trúfnuť už  i na 
dlhšie trasy  s bábätkom v pomarančovo-čiernom
kočiariku i mimo lokality Záhumeníc. 
 Mladý pár, ktorý si áno  na spoločnej ceste 
životom povedal pred štyrmi rokmi, určite 
nechce zostať len pri jednom dieťati a bude rád, 
keď k Jakubkovi časom pribudne súrodenec, 
najradšej dievčatko. No kedy k Pokopcovcom na 
Lieskovskú ul. opäť priletí bocian, to vám zatiaľ
nevieme povedať. No jedno vieme naisto:  prijmú 
ho s nemenšou láskou a radosťou  ako svojho 
prvorodeného synčeka, ktorému patrí primát 
prvého občana  mesta v roku 2010.                  

JAKUBKOV PRÍCHOD NA SVET OHLÁSIL BOCIAN
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 Samospráve leží na srdci skvalitnenie a 
zlepšenie  životného prostredia v meste, a tým 
i kvality  života  jeho občanov a  návštevníkov. 
Pozorne preto sleduje  vyhlásené výzvy na 
podávanie  projektov v tejto oblasti. Ako si  v 
tomto smere  mesto vedie a  aké environmen-
tálne investičné akcie  sa  vďaka  prostriedkom 
z EÚ  v tomto roku uskutočnia, sme sa poroz-
právali s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim 
oddelenia  výstavby, rozvoja  mesta a dopravy 
MsÚ v Novom Meste  nad Váhom.  
 - Začnem  akciou, ktorú sme spustili ešte 
vlani krátko pred Vianocami a dokončená by 
mala  byť v októbri. O čo ide, napovedá samotný 
názov úspešného projektu: Skládka  odpadov 
Mnešice - Tušková; uzavretie a rekultivácia 
skládky.
 Ide o starú  skládku tuhého komunálneho 
odpadu (TKO) v Mnešiciach. Už niekoľko ro-
kov  sme  na  ňu  vozili len  tzv. inertný odpad 
čiže hlinu, štrkopiesok,  kúsky  tehál, betónu… 
Žiaden komunálny ani škodlivý  odpad. Takýmto 
spôsobom  TSM  skládku roky zakrývali a pripra-
vovali sa na jej budúcu likvidáciu.Ten čas nastal 
v závere minulého roka. Nastúpil  zhotoviteľ,
aby niekdajšiu skládku uzavrel inertným odpa-
dom. Následne  sa  naň položí ochranná fólia s 
odplyňovacou vrstvou, na ňu tesniaca  zemina 
-  íl s tým, že  takto „pochovaná“ skládka bude 
mať nevyhnutné odplynenie a odvodnenie. Na 
vrchu sa  vysadí tráva, vzniknutý  zatrávnený 
kopec sa stane  súčasťou  prírody. O pár rokov 
si možno už nikto ani nespomenie, že umelo vyt-
vorený príodný útvar skrýva  v sebe niekdajšiu 
mnešickú skládku. Jej  uzavretie a rekultivácia  si 
vyžiada značné finančné prostriedky, našťastie
z ich celkového objemu mesto hradí len 5 %, 
ostatných  95%  finaných prostriedkov zaplatí 
EÚ a  štát.

Ďalšou investíciou v oblasti životného pros-
tredia, s ktorou sme so žiadosťou o finančné
prostriedky z EÚ uspeli, je zberový dvor pre 
separovaný  a biologický odpad.
 Pri  realizácii akcie  rozdelenej  na dve  etapy 
budeme paradoxne  musieť začať s jej druhou 
etapou – kompostárňou, keďže  so zberovým 
dvorom na separovanie sme  na  rozdiel od 
kompostárne uspeli  tkp. až na  druhý pokus.

Technologické  zariadenie pre kompostáreň sme 
zabezpečili ešte  vlani, jej výstavba začne v tom-
to roku  s plánovaným dokončením v septembri. 
Zberový dvor aj s kompostárňou  sa bude 
nachádzať v priestoroch  bývalého centrálne-
ho tepelného zdroja na Ul. banskej, ktorý ke-
dysi vykuroval celé mesto vrátane podnikov. 
Využijeme na to jestvujúcu halu, samozrejme, 
po jej  nevyhnutnej rekonštrukci vrátane ďalších
menších priestorov a dostavaní nových  potreb-
ných objektov. 
 Vo vybudovanom areáli komplexného 
zberového  dvora aj s kompostárňou  sa  bude 
na  triediacej linke triediť separovaný odpad 
- plasty, papier a pod. Komunálny odpad z 
domácností sa  naďalej bude sústreďovať  na 
prekládkovej stanici v Mnešiciach, odkiaľ sa 
vozí do Lobbe  doliny. Na Ul. banskej  sa budú 
zbierať aj separované zložky komunálneho od-
padu (staré pneumatiky, elektronika, farby ...). 
V kompostárni sa bude  spracovávať odpad 
zo zelene  a záhrad. Získaný kompost bude 
využívať stredisko verejnej zelene TSM, resp. sa 
bude predávať záujemcom. 

Čo by  som  chcel  zvlášť zdôrazniť,  je, že 
sa nám  budúci zberový dvor s kompostárňou
podarilo situovať do výhodnej  lokality pod 
mestom s prevažným  severným prúdením 
vetrov. Znamená  to, že v prípade, ak by  pri 
spracovávaní vznikal  aj nejaký zápach, nemal 
by postihovať obytnú zónu. 
 Na Banskú ul. sa  presťahuje časť príslušné-
ho  strediska TSM v Novom Meste  nad Váhom 
a k dispozícii  bude mať celý niekdajší areál 
CTZ. Vďaka biofermentátoru, t.j. zariadeniu  na 
likvidáciu kuchynského odpadu, sa tu  budú 
môcť likvidovať aj zvyšky z kuchýň. Niet po-
chýb, že  realizácia kompostárne a  zberového 
dvora, ktorý kapacitne bohato postačí  nielen pre 
potreby  mesta, výrazne prispeje  ku skvalitneniu 
životného prostredia.- 
 Kým sa tak stane, musíme si  ešte  nejaký 
čas počkať. Ako už Ing. D. Macúch spomínal, 
kompostáreň by  mala byť hotová do  konca sep-
tembra, zberový dvor by  sa mal začať realizovať
v priebehu tohto roka. Otázne  je, či  sa v roku 
2010  jeho výstavba  dokončí. Reálnejší sa  javí 
termín prvý polrok 2011.

INVESTÍCIE S DÔRAZOM NA EKOLÓGIU
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Vlani oddelenie výstavníckej činnosti a ZUČ
usporiadalo, príp. sa spolupodieľalo na 11 výs-
tavách a prezentácii knihy Výtvarné umenie 
regiónu Nového Mesta nad Váhom (zhruba 5000 
návštevníkov). Veľkému záujmu sa o. i. tešili 
Návraty do Nového Mesta nad Váhom a výstava 
D. Mezricky.
 Klub priateľov  hudby  usporiadal po 3 kon-
certy jarného a jesenného abonentného cyklu, 
uskutočnili  sa 2  zájazdy do Opery SND v 
Bratislave. Bolo 6 výchovných koncertov  pre I. st. 
ZŠ a 4  pre  II. st.  Zo 6 festivalov veľký záujem bol 
o Leto s hudbou a Festival A. Jurkovičovej (FAJ).   
 Divadelné súbory sa  vlani  predstavili hrami: 
DSD Javorina: VHV: Zem, MDS Javorinka: Margita 
a Besná  a DDS Javorinčatá: Aký požičaj, taký 
vráť (5 -x pre žiakov). Malý komorný orchester 
zorganizoval 2 samostatné koncerty. Divadielko 
galéria (DG) sa prezentovalo bábkovými hrami: 
Šťuka patrí na pekáč, Ježova  koža, Princezná 
Kukulienka  a k 90. výročiu BD zorganizovalo Dni 
bábkového divadla. DG naštudovalo aj činohry. 
S Letným dňom  zvíťazilo  na XII. FAJ, hrou sa 
prezentovalo  ešte 7-x (foto). Uviedlo tiež  Zubnú 
hliadku s 10 predstaveniami po SR.
 FS Otava vystúpil  5-x (návštevnosť 1200 
osôb). 7-x sa predstavil DFS Čakanka, z toho 
s novým programom Čakanka na  jarmoku  5-x 
(3500 osôb). HS Premeny sa prezentovala 2 –x 
programom Keď  námestie  voňalo kávou  (300 
ľudí),  mala prezentáciu svojho CD Pri morovom 
stĺpe, celkovo sa predstavila 6-x (900 ľudí).  HS 
Impress  odohrala 6 koncertov (450) a vydala 
vlastné CD, aj ho  odprezentovala.   
 Oddelenie v r. 2009 usporiadalo, príp. sa 
spolupodieľalo na podujatiach: Javorina, 
Javorina..., oslavy 1. mája, Dní mesta, Dňa
Ústavy SR, besiedky žiakov hudobného kurzu,
Novomestského jarmoku, organizáciám zabez-
pečovalo priestory na schôdzkovú činnosť a pod.     
 Pod  hlavičkou oddelenia pracovali kurzy: jogy 
(3 kurzy pre 45 osôb), HK klavír (8 frekventantov) 
a kurz AJ pre začiatočníkov v šk. roku 2008/09. Pri 
MsKS   pracovali kluby: alternatívnej medicíny, fila-
telistov, slabozrakých a nevidiacich, SM a A-klub.

Oddelenie práce s profesionálnym umením
pripravilo vlani 18 programov pre  verejnosť a školy, 
z toho 5 večerných, s celkovou návštevnosťou
6322 osôb. Najväčšiemu záujmu sa  tešilo RND. 

DG prinieslo svoje umenie v 3 bábkových  pred-
staveniach  i mimo mesta. 
 Uplynulý rok MsKS zorganizovalo 4 zájazdy 
za umením. Vlaňajšok bol v tomto smere jubi-
lejný. 1. zájazd bol 25. mája 1999, za uplynulé 
desaťročie oddelenie usporiadalo 60 zájazdov. 
Podieľalo sa  tiež na zabezpečení Dní mesta, NJ 
a Silvestra 2009, spoluorganizovalo 4 pietne kla-
denia vencov. Vlani vyšlo 11 čísiel Novomestského 
spravodajcu vrátane letného dvojčíslia s celkovým 
počtom 292 strán, 56 strán  programovej a iných 
príloh a 11-x štvorstranovej obálky. V rámci  kur-
zovej činnosti  bolo 8 kurzov cvičenia pre ženy a 
dva kurzy  brušných tancov.

MsK Ľ. V. Riznera  k 31.  decembru  evidovala 
3 556 čitateľov, z toho 904 detí. Celkovo zreali-
zovala 184 910 výpožičiek (knihy a periodiká 
vypožičané v rámci i mimo knižnice). Domov si 
čitatelia požičali 136 560 kníh a 5 041 časopisov. 
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby MsK 
sprostredkovala 236 výpožičiek. Celkovo knižnicu 
navštívilo 42 126 osôb (z toho 10 089 využilo aj 
internet). MsK aj v spolupráci s inými organizácia-
mi  pripravila 99 kultúrno-výchovno-vzdelávacích 
podujatí s návštevnosťou 2663 osôb. Okrem 
informačných besied o MsK, rozprávkových dopo-
ludní pre deti MŠ, besied o regionálnych autoroch 
to boli vedomostné kvízy, prezentácie troch kníh 
regionálnych autorov, stretnutia literárneho klubu, 
autorské besedy so spisovateľmi (E. Ondrejička,
Ľ. Feldek, Ľ. Suballyová, E. Kristínová) a 
literárne súťaže (Esej 2009, Festival D. Štubňu-
Zámostského). MsK vlani poskytla 1955 biblio-
grafických a faktografických informácií.

Kino Považan malo vlani 198  projekcií s 
návštevnosťou 8 970  milovníkov strieborného 
plátna,  osem  predstavení  bolo pre ZŠ a SŠ v 
meste a okolí. Divácky  najpríťažlivejšie bolo filmy: 
Madagaskar 2 ( s návštevnosťou 730 osôb), Pokoj 
v duši (624) a Harry Potter (463). 

KULTÚRA VLAŇAJŠKA V ČÍSLACH



SEPARUJEM, SEPARUJEŠ, SEPARUJEME .. .
 V priebehu januára v lokalitách mesta ku 
kontajnerom na komunálny odpad pribudli ďalšie,
farebne rozlíšené kontajnery s označením, na čo
sú určené. Mesto tak v praxi začalo napĺňať  literu 
zákona  ohľadom separovaného zberu. Viac sme 
sa  na túto,  výsostne  aktuálnu tému porozprávali 
so zainteresovanými osobami,  ktoré sa podpísali 
pod v decembri schválený návrh VZN mesta č.
1/2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi ako jeho spraco-
vatelia: Ing. Zuzanou Paučinovou, referentkou 
životného prostredia  oddelenia  výstavby, rozvoja 
mesta a dopravy MsÚ, Ing. Antonom Veselkom,
prevádzkovo – ekonomickým námestníkom TSM 
a Ing. Rastislavom  Tulisom, vedúcim ekologic-
kého strediska TSM v Novom Meste nad Váhom. 
 - Hneď  na  úvod  treba  povedať, že  v zmysle 
zákona o odpadoch pribudla  obciam  povinnosť
od  1. januára 2010 zaviesť separovaný zber 
papiera, plastov, skla a kovov, - oboznamuje 
čitateľov s problematikou Ing. Z. Paučinová a 
vysvetľuje ďalej:
 - Mesto, aby si splnilo túto povinnosť,
prikročilo k zavedeniu  separovaného zberu aj 
do zástavby bytových domov. Túto problematiku 
komplexne  rieši schválené VZN. Doteraz platné 
VZN mesta  z decembra 2001 už nezodpovedalo 
aktuálnej legislatíve, preto sme museli prikročiť
k schváleniu nového VZN zohľadňujúceho nové 
skutočnosti. VZN  z decembra 2009 komplexne 
rieši práva a povinnosti mesta, ako aj fyzických 
a právnických osôb pri predchádzaní vzniku 
odpadov a pri nakladaní s odpadmi na území 
mesta. Ako sme už spomínali, od  nového roka 
sa na celom Slovensku zavádza  separovaný 
zber papiera, plastov, kovov a skla. Poslancami 
schválené VZN definuje podrobnosti o spôsobe 
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spô-
sobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov, nakladania s drobnými 
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domác-
ností, o miestach určených na ukladanie týchto 
odpadov a ich zneškodňovanie .-
 Separovať možno len čistý, zvyškov potravín 
zbavený odpad, nesmie  byť ani inak znečistený.
Dôležité je, aby sa jednotlivé druhy odpadu v kon-
tajneri nepomiešali, lebo by sa tým znehodnotil 
celý jeho obsah.
 - Separovaný zber nie  je v našom meste 

žiadnou novinkou, - dopĺňa Ing. A. Veselka a 
pokračuje ďalej:
 -V rodinných domoch, napriek tomu, že nám 
to zákon neukladal, sme  separovaný zber za-
viedli  zhruba pred  12 - 15 rokmi. Ale kým v tomto 
prípade uplatňujeme vrecový separovaný zber, v 
zástavbe  bytových domov sme  zvolili kontajnery.
Okrem toho sa v celom meste už istý čas do 
zelenych kontajnerov separuje sklo. – 
 Podľa slov Ing. R. Tulisa kontajnery na papier 
a plasty sú tvarovo identické s tými na  komunálny 
odpad, len  sa od nich farebne líšia. Kontajnery 
na kovy majú tvar zvona s výrazným označením
KOVY.  
 -  Na zber a zvoz  kontajnerov sa využívajú, 
samozrejme,  po predchádzajúcom nevyhnutnom 
vyčistení a vysušení vnútrajška, tie  isté vozidlá 
ako na  zber komunálneho odpadu. – 
 V lokalitách  mesta  tak k doterajším 800 
kontajnerom  na  komunálny odpad pribudlo 200 
na  separovaný zber. 
 - Na ich  nákup sme  dostali dotáciu z 
Recyklačného fondu vo výške  95 % ceny, len 
zostávajúcich 5 % išlo z mestskej kasy, - dodáva 
Ing. Z. Paučinová.
 O ich  farebnom rozlíšení sme  už hovorili, 
pristavme  sa  teraz  bližšie pri separovaných 
zložkách, aby občan  vedel, čo do jednotlivých 
kontajnerov patrí a čo  nie.

Papier sa odkladá do modrých kontajnerov,
možno do nich hádzať časopisy a noviny, pa-
pierové vrecúška, papierovú lepenku, kartóny, 
ale  musia  byť zložené, aby nezabrali zbytočne
veľa miesta, rovnako ako krabice, ak nie  sú 
kombinované s iným materiálom. Do týchto kon-
tajnerov nepatria: viacvrstvové kombinované oba-
ly, zamastený a veľmi znečistený papier, kopíro-
vací a samoprepisovací papier ani hliníkové fólie.
 Na plasty sú určené žlté kontajnery. Do nich 
možno vhodiť: stlačené fľaše od  nápojov (PET 
fľaše), kelímky  od  jogurtov a iných  mliečnych
výrobkov, plastové obaly, tácky, poháriky, igelitové 
vrecká a tašky, obalové fólie a polystyrén. Ale 
nepatria do nich obaly  z chemikálií, obaly z oleja 
a znečistené obaly.
 Do kontajnerov označených názvom KOVY
sa môžu vhadzovať: konzervy, kovové fólie, 
náradie, drôty, plechovky od  nápojov, armatúry a 
kovové rúry. Zakázané je do  nich vkladať nádoby 
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S VÝHĽADOM DO DVETISÍC ZAMESTNANCOV
 Spoločnosť
UMC Slovakia
Nové Mesto nad 
Váhom získala titul 
Kvalitný produkt 
Podjavoriny za prí-
nos  v oblasti hos-
podárstva a rozvoj 
zamestnanosti v 
našom regióne (cenu 
prevzal zástupca 
gen. riaditeľa UMC 

Slovakia Vadim Gusov - na foto ). 
 Podnik vznikol v decembri 2003, s výrobou 
začal v dočasných priestoroch zhruba o rok 
neskôr. Vlastný závod je v prevádzke od januára 
2006. Spočiatku sa  zaoberal výrobou CD a DVD 
nosičov, v súčasnosti sa  orientuje na domácu 
spotrebnú elektroniku (LCD televízorov). V tomto 
roku by sa počet zamestnancov mal  z terajších 
500 zamestnancov zvýšiť na 850 a výhľad do 
roku 2013 hovorí o 1800 pracovníkoch. Tieto čísla
dôkazujú, že spoločnosť UMC zmierňuje dopad 
hospodárskej krízy a nezamestnanosť nielen v 
našom meste, ale v celom regióne. 
 Vo výrobných priestoroch sú v prevádzke 
štyri špičkové výrobné linky. V súčasnosti, keď
pracujú štyri  linky na dve zmeny, firma vyprodu-
kuje okolo 4500 - 6000 televízorov denne. Patrí 
k tým málo podnikom v regióne, ktoré aj v tomto 
období zaznamenávajú nárast výroby a prijímajú 
nových zamestnancov.  Z pohľadu tržieb patrí 
spol. UMC k 200 najväčším podnikom v SR. Kým 

v roku 2005 predala 50 000 LCD televízorov, 
vlani to už bolo 900 tisíc. Tento rok predpokladá 
predaj viac ako 1,8 milióna televízorov a v ďalšom
období by sa mal počet vyšplhať až k číslu tri 
milióny, čo znamená nové pracovné príležitostí. 
Okrem domáceho slovenského trhu k doterajším 
hlavne veľkoobchodným európskym reťazcom vo 
Veľkej Británii, Nemecku, Portugalsku, Dánsku, 
Holandsku  a i. by mali pribudnúť aj nové odbytištia 
v Írsku, Francúzsku aTaliansku.

od  lakov, práčky, časti strojov a motorových  vozi-
diel.
 Do zelených kontajnerov na sklo, ktoré 
nie  sú pre  Novomešťanov novinkou a boli  k 
činžiakom, ako sme  už spomínali, rozmiestnené 
už dávnejšie, patria: vratné i nevratné fľaše od 
nápojov, alkoholu, rôzne  poháre a okenné sklo, 
no nemožno do  nich odhodiť porcelán, keramiku, 
žiarovky, žiarivky ani autosklo.
 - Mimochodom, na  kontajneroch na plasty 
a papier  sú nálepky označujúce, čo  do týchto 
zberných nádob  patrí a čo  nie, - upresňuje Ing. 
R. Tulis.
 - Samotné nálepky nezaručia správne sepa-
rovanie odpadu, - zdôrazňuje  Ing. A. Veselka.
 - Občania  mesta  si  naň musia  najprv 

zvyknúť, čo si  vyžiada istý čas, ale predovšetkým 
je to o zmene vo vedomí ľudí. Musia si uvedomiť
a prijať za svoje poznanie, že separovaním 
prispievajú k šetreniu životného prostredia a 
ochrane prírodných zdrojov.  Pri separovanom 
zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje 
za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú  možno 
recyklovať, čiže opäť použiť.-
 Zhrňme  si teda na  záver, v čom je  význam 
separovaného zberu a prečo treba  separovať:
kto separuje, je ohľaduplný k životnému pros-
trediu, šetrí prírodné zdroje  a nezanedbateľné
je i  celkové znižovanie skládkovania odpadov, 
čo v konečnom dôsledku prospieva nielen 
ekológii,  ale i našim peňaženkám.
                                                                    -r-

       V novom roku vstúpilo mestské kultúrne  stre-
disko do jubilejného  - 50. výročia svojej existen-
cie, od 17. januára s titulom Kvalitný produkt 
Podjavoriny.
 Základný kameň niekdajšieho domu osvety 
slávnostne položili v roku 1957. O tri roky neskôr, 
presne 27. augusta 1960, sa začala  písať
história inštitúcie, ktorá v súčasnosti  zastrešuje 
kultúrno – výchovnú činnosť v meste.
 Za polstoročie  svojho pôsobenia  prešla no-
vomestská kultúra  kus cesty. Dnes pod mestské 
kultúrne stredisko patria: kino Považan, od roku 
1991 Mestská knižnica Ľ. V. Riznera a Galéria 
Petra  Matejku, slávnostne  otvorená v decembri 
2006.
 Podrobnejšie sa pri činnosti novomestského 
stánku kultúry, ktorý dve  desaťročia vedie  akad.
mal. Ján Mikuška,  pristavíme pri príležitosti 
osláv „abrahámovín“ MsKS.

JUBILEUM KULTÚRY
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     Významný slovenský en-
dokrinológ doc. MUDr. Peter 
Hnilica, CSc. sa v apríli toh-
to roku dožíva významného 
životného jubilea. Rodák 
zo  Starej Turej študoval na 
gymnáziách v Novom Meste 
nad Váhom a  Trenčíne, kde 
aj maturoval.
      Po absolvovaní  Lekárskej 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci najskôr 
pracoval ako sekundárny lekár OÚNZ v Trenčíne,
v rokoch 1965 – 2001 najskôr dva roky ako 
odborný asistent Katedry vnútorného lekárstva 
na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie  lekárov v 
Trenčíne, neskôr v Bratislave a v rokoch 1992 – 
2001 súčasne aj ako vedúci Subkatedry endokri-
nológie, metabolických chorôb a výživy Inštitútu 
pre vzdelávanie v zdravotníctve a vedúci úseku 
endokrinológie I. internej kliniky Dérerovej nemoc-
nice s poliklinikou.
 V rokoch 2001 – 2009  sa jeho pôsobiskom 
stal Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, 
kde pôsobil ako endokrinológ.
 Docent Peter Hnilica, tento skromný a obetavý 

človek, ktorý celý svoj život zasvätil lekárskej 
vede, liečeniu a záchrane ľudských životov, je 
nositeľom Dérerovej ceny Slovenskej lekárskej 
spoločnosti (1985) a Zlatej medaily Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (2005). 17. januára k týmto 
oceneniam pribudol titul Významná osobnosť
Podjavoriny.

SKROMNÝ V ŽIVOTE, VEĽKÝ V OBETAVOSTI 

POPOLCOVOU STREDOU ZAČÍNA PÔST
  17. februára  je  Popolcová streda. Tento 
názov pochádza zo zvyku páliť palmy, v našich 
podmienkach  bahniatka z vlaňajšej Kvetnej ne-
dele. Takto získaný popol sa potom používa pri 
bohoslužbe, kedy veriaci sú poznačení popolom 
na čelo. 
 V rímskokatolíckom liturgickom kalendári 
je Popolcová streda prvým dňom pôstneho ob-
dobia. Jej termín pripadá vždy na 40. deň pred 
Veľkou nocou s tým, že sa do týchto štyridsiatich 
dní nepočítajú nedele. Znamená to, že reálne 
Popolcová streda  pripadá na 47. deň pred 
Veľkonočnou nedeľou (4. apríla).
 Poznačenie  popolom  sprevádzajú kňazove 
slová: Pamätaj, že si prach a na prach sa 
obrátiš, alebo Kajaj sa a ver evanjeliu!

 Profesorka Vlasta 
Hudecová, rod. Rojková,
rodáčka z Moravského 
Lieskového, ZŠ navšte-
vovala v Novom Meste nad 
Váhom. Celý jej doterajší 
život je  spätý so spevom 
a hlasom, hlasovou výcho-
vou. V tejto oblasti je  vyni-
kajúcou odborníčkou.

 Po absolvovaní  bratislavského konzervatória 
a štúdia spevu na VŠMU vykročila na peda-
gogickú dráhu zameranú na výchovu mladých 
speváckych talentov. Pracovala ako pedagogička
hlasovej výchovy na Katedre hudobnej výchovy 
Pedagogického inštitútu v Nitre, od roku 1964 
ako pedagogička spevu na bratislavskom konzer-
vatóriu. Od roku 1973 externe pôsobila ako 
hlasová pedagogička pri hlasových poruchách 
na Foniatrickej klinike Fakultnej nemocnice v 
Bratislave. V náplni práce mala o. i. reedukáciu 

hlasu. Bola jedinou hlasovou poradkyňou pre 
poruchy hlasu na Slovensku a svoje poznatky a 
skúsenosti odovzdávala  foniatrom a logopédom 
na celoslovenských foniatrických pracovných 
dňoch.
 V spolupráci s doc. PhDr. Petrom Krbaťom,
CSc. napísala metodickú štúdiu – učebné texty 
pre študentov katedry spevu a konzervatórií: 
Typy fonačných porúch u spevákov a hlasových 
profesionálov, možnosti ich reedukácie. 
 Od roku 1976 V. Hudecová pôsobí na VŠMU 
v Bratislave, od školského roku 1983-84  ako od-
borná asistentka. Za roky  pôsobenia na konzer-
vatóriu i VŠMU vychovala desiatky absolventov, 
ktorí pôsobia v rôznych hudobných telesách 
– v SND, Slovenskej  filharmónii, za všetkých 
spomeňme Ľubicu Vargicovú. 
 Prof. V.  Hudecovú  pre jej odbornosť často
pozývajú ako členku rôznych porôt. Bola i v 
našom meste, kde účastníkom  Festivalu zboro-
vého spevu odovzdávala cenné rady.

ODBORNÍČKA NA SVOJOM MIESTE
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Doc. RNDr. Silvia Pullmannová, DrSc., 
rodená Martini, sa narodila v Novom Meste nad 
Váhom a vlani oslávila významné životné jubi-
leum. Starí rodičia pani Pullmannovej, Peter a 
Rozália Chovanovci,  prišli do Nového Mesta nad 
Váhom okolo roku 1920. Aj keď  takmer celý svoj 
život prežila v Bratislave, do svojho rodiska sa 
často a rada vracia. 
 Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave v roku 1961 praco-
vala v Matematickom ústave SAV v Bratislave, 
v súčasnosti je na tomto pracovisku na poste 
vedúcej vedeckej pracovníčky a ako zodpovedná 
riešiteľka sa podieľa na realizácii dvoch národ-
ných projektov. Hoci je matematička, s ocenením 
Významná osobnosť Podjavoriny nepočítala.
 Je členkou prestížnych vedeckých orga-

nizácií, napr.: International
Quantum Structures 
Association, dokonca 
v rokoch 2001 – 2002 
bola jej predsedníčkou a
Americkej matematickej 
spoločnosti. Je autorkou 
a spoluautorkou niekoľ-
kých monografií, za  všetky 
spomeňme  -  v preklade 
do slovenčiny -  Nové trendy v kvantových 
štruktúrach a  desiatok príspevkov v našich a 
zahraničných odborných periodikách.
 Za svoju prácu  získala viaceré ocenenia: je 
držiteľkou Ceny Slovenského literárneho fondu 
a Zlatej plakety SAV Jur Hronca za zásluhy v 
matematických vedách.

MATEMATIČKA NEPOČÍTALA S OCENENÍM

 V rokoch 1938 – 39 pracoval Štefan Miklánek
na Okresnom úrade v Novom Meste  nad Váhom. 
Spolu z kolegom z Čachtíc pozorne  sledovali dia-
nie vo svete. Nemci už ťahali na Poľsko a mladí 
muži sa  dohodli, že sa pripoja k zahraničnému
čsl. odboju, ktorý sa  formoval vo Francúzsku. 
Na druhý deň sa  mali stretnúť na stanici. Štefan 
Miklánek dodržal slovo, prišiel - aj odišiel ...
 Bola to dobrodružná a nebezpečná cesta, na 
ktorej sa rodák z Dolného Srnia nevyhol ani väze-
niu, ale nakoniec  aj s kamarátom odplávali do 
Marseille. Po absolvovaní výcviku v Agde bol aj 
s celou čs. divíziou odvelený na front pri Sedane. 
Zúčastnil sa bojov na riekach Marne a Loire. Neskôr 
čs. jednotky odvelili do Liverpoolu pod britské 
velenie. Útvar, v ktorom bojoval, nasadili na obra-
nu anglického pobrežia. Vo zväzku 21. armádnej 
skupiny gen. Montgomeryho seržant Š. Miklánek, 
radista v tanku Cromwell, v júni 1944  prežil 
vylodenie obrovskej masy vojska v Normandii. 
Jeho jednotka, ktorá bojovala v prvom slede, 
patrila v rámci spojeneckých síl pod kanadské 
velenie. Vojnové peklo prežil na vlastnej koži.   
       Z vojny si  plk. v.v. Š. Miklánek okrem neprí-
jemných zážitkov odniesol aj nezabudnuteľné
stretnutie s anglickou kráľovnou Alžbetou, matkou 
súčasnej britskej kráľovnej, ktorá počas vojny 
navštevovala vojakov v predných líniách a s 
mladým Slovákom sa niekoľko minút aj roz-

právala. Po vyše polstoročí
sa stretol s jej dcérou – 
terajšou kráľovnou Alžbetou 
II. a jej manželom na 
Devíne pri ich predvlaňajšej
návšteve, počas ktorej ich 
veličenstvá prijali skupinu 
účastníkov západného čs. 
odboja II. svetovej vojny. 
Š. Miklánek je nositeľom via-
cerých vyznamenaní, k osobitným patrí  najvyššie 
francúzske vyznamnenanie Rad čestnej légie, 
ktoré mu udelil francúzsky prezident.
 Rovnako  si od  roku 1952  Popradčan
s koreňmi v podjavorinskom regióne váži titul 
Významná osobnosť Podjavoriny, na ktorý 
účastníka západného čs. odboja navrhol  Oblastný 
výbor SZPB v Novom Meste nad Váhom.

DODRŽAL SLOVO, PRIŠIEL - AJ ODIŠIEL

POĎAKOVANIE
 Po ukončení mojej 40-ročnej práce v no-
vomestskej nemocnici si dovoľujem poďakovať
všetkým zdravotníckym  i nezdravotníckym pra-
covníkom za priamu i nepriamu spoluprácu.

Ďakujem tiež všetkým priateľom, známym 
a podnikateľom, ktorí  boli morálne i materiálne 
nápomocní v činnosti môjho bývalého praco-
viska. Úprimná vďaka.

MUDr. Ján Mitana
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Branislav Baláž - BAREC
    

       Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                Jiráskova 187/3 
   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0905 163 856
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  OCEĽOVÉ DVERE
 

  Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky 
  0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
 Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm 
 

 Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
 11 - bodové zamykanie 
 Prevedenie mahagón alebo zlatý dub

 Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

  PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
 
 Päťkomorový systém
 Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
 Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
 Vysoká odolnosť proti vlámaniu
 Znamenitá ochrana proti hluku

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
 

 Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

 INTERIÉROVÉ DVERE
 Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
 Dvere povrchová úprava fólia
 Dvere povrchová úprava dyha
 Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha



 Od 26. februára do 26. marca sa vo 
výstavnej sieni MsKS uskutoční výstava - výber 
z  doterajších  dvoch ročníkov medzinárodné-
ho výtvarno-literárneho sympózia na Skalke pri 
Trenčíne  ORA ET ARS (viac na strane 14).

  
 

  

 
7. februára o 17,00 h ( 8.2. aj pre ZŠ) sa  v 

divadelnej sále  MsKS uskutočnia reprízy diva-
delnej hry Ľ. Vajdičku: MARGITA A BESNÁ 
napísaná na  motívy Bottovej povesti v naštu-
dovaní MDS Javorinka pod réžijnou taktovkou 
Š. Psotného a PaedDr. M. Kubovicovej.

 MsKS plánuje otvoriť kurz brušné-
ho tanca pre deti veku od sedem do 14 
rokov. Bližšie informácie v MsKS alebo na 
č.t. 771 0640. 

PROGRAMY MsKS
február 2010

 Od 2. do 20. februára sa v MsKS uskutoční 
výstava španielskych umelcov, ktorú usporadúva 
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bra-
tislave. Naše  mesto je  jedným zo 7 miest, kde 
si možno pozrieť výstavu plagátov inšpirovanú 
400. výročím Cervantesovho diela Dômyselný 
rytier Don Quijote de la Mancha.

 17. februára o 18,00 h sa v MsKS uskutoč-
ní  druhý koncert jarného abonentného cyklu. 
V interpretácii Kataríny Krčmárovej – soprán 
a Juraja Havaja – barytón   v klavírnom sprie-
vode  Dušana Stankovského  si návštevníci 
výstavnej siene  vypočujú populárne melódie 
z operiet, muzikálov a fi lmov. Odznejú napr. 
piesne  P. Hammela a M. Vargu: Ja nemám lás-
ku v malíčku z muzikálu Cyrano z predmestia; 
A. L. Webbera Memory  z muzikálu Cats;  J. 
Hornera: My heart will go on, ústredná pieseň 
z fi lmu Titanic; L. Bernsteina: Tonight, duet z 
muzikálu West Side Story;  E. Kálmana: Vírim, 
krúžim, duet z operety Čardášová princezná a 
mnohé iné nestarnúce  piesne  a hity.

VÝSTAVY

DON QUIJOTE INÝMI OČAMI

MARGITA A BESNÁ
VEČERNÝ KONCERT

POPULÁRNE MELÓDIE

ĽUBOMÍR FELDEK: 
SMRŤ  V RUŽOVOM

O R A  E T  A R S

 16. februára o 19,00 h sa  v diva-
delnej sále  MsKS uskutoční diva-
delné predstavenie Ľ. Feldeka v 
naštudovaní Katky Feldekovej 
a Lucie Siposovej s klavírnym 
sprievodom Dušana Šujana (viac  

na 2. str. progr.  prílohy a 3. str. obálky). Diva-
delnému predstaveniu  bude predchádzať pre-
zentácia knihy Ľ. Feldeka: Na skle maľované/ 
Z dreva vyrezané a uskutoční sa i beseda s 
manželmi Feldekovcami  a autogramiáda.
 Vstupenky  na  divadelné predstavenie  za 
6 € si môžete  zakúpiť v pokladni MsKS.

DIVADLO

 I PREZENTÁCIA KNIHY, 
BESEDA, AUTOGRAMIÁDA

NOVÝ KURZ V MsKS
BRUŠNÝ TANEC PRE DETI



Každý pondelok od 8, 00 - 14,00 h 
     Únia nevidiacich a slabozrakých SR
     19.2. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok  9.2. od 12,30 - 17,30 h
     Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 3.2. o  17,00 h - Výbor MO MS
            10.2. o 14,00 h  - Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klub 

KLUBY VO FEBRUÁRI
Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
 17,00 h - Kurz jogy 
 18,00 h - Cvičenie pre ženy 
 18,45 h - Brušné tance
 19,00 h - Cvičenie pre ženy 
Utorok  18,30 h - Brušné tance 
Streda 18,00 h - Cvičenie pre ženy
 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Štvrtok  17,30 h - Kurz jogy 
Piatok  14,45 h - Hudobný kurz klavír 

KURZY VO FEBRUÁRI

 16. februára, ak  prijmete naše  pozvanie  do 
novomestského stánku kultúry,  uvidíte tkp. v pria-
mom prenose, na  divadelných doskách,  SMRŤ
V RUŽOVOM. Nemusíte sa obávať, nepôjde  o 
žiadnu morbídnosť, ale o zaujímavé divadelné 
predstavenie inscenácie Ľubomíra Feldeka.
 Príbeh Edithinej nedlhej životnej cesty od 
prvých pesničiek na parížskych uliciach cez 
slávne kabarety až po fantastický svetový 
úspech zaujal aj slovenského básnika a dramati-
ka Ľ. Feldeka. Na podklade knihy, ktorú napísala 
nevlastná sestra Edith Piaf Simone Berteautová, 
napísal  citlivú komornú hru pre troch hercov.
Tak vzniklo divadelné predstavenie s piesňami
inšpirované  životom svetoznámej  francúzskej 
šansoniérky Edith Piaf.

Edith Piaf je nekorunovanou kráľovnou šansónov. 
Jej piesne priam zľudoveli a stali sa   súčasťou
kultúrneho dedičstva 20. storočia. Pritom sú 
neoddeliteľne späté s jej životom: drsná skúse-
nosť detstva, začiatky na parížskych uliciach, 
neuveriteľná chudoba a bieda, ale aj „božský“ 
hlas, ktorý zaujal každého okoloidúceho. Prvé 
úspechy v kabaretoch i svetová sláva, aká priná-
leží len tým najlepším. A samozrejme - láska! Tá 
sa vinie jej životom ako červená niť, ako cit, ktorý 
ju vedel naplniť a bez ktorého nemohla žiť.
 Podujatie organizuje Andrej Antonio Leca 
v spolupráci s MsKS Nové Mesto nad Váhom.
Budú  mu predchádzať prezentácia  novej Felde-
kovej knihy, beseda   s autorom inscenácie  Smrť
v ružovom a jeho manželkou Oľgou Feldekovou, 
známou spisovateľkou a  glosátorkou  a auto-
gramiáda. Nenechajte si ujsť túto výnimočnú prí-
ležitosť.

PRIPRAVUJEME

LENKA FILIPOVÁ - RECITÁL
 11. marca o 19,00 h  sa uskutoční vystúpe-
nie speváčky, gitaristky a autorky hudby Lenky
Filipovej. Na koncerte odznejú známe, za srd-
ce  chytajúce staršie hity  i nové piesne,  staré 
keltské balady a gitarová klasika. Známu čes-
kú speváčku okrem tradičnej gitary budú spre-
vádzať aj dvaja hudobníci. 
 L. Filipová svoje piesne predstavila divákom 
vo všetkých krajinách Európy, v Japonsku, USA 
a Kanade, v roku 2008 bola hudobným hosťom
koncertu Céline Dion. Svojimi pesničkami rozdá-
va pozitívnu energiu. Ak sa chcete ňou nabiť, ne-
nechajte si ujsť jej účinkovanie v našom meste.

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej  pokračuje v projekte Bezplat-
nej právnej poradne.
 Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
17. februára  o 17,00 h.
 V mestskom kultúrnom stredisku na 
1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v 
oblasti trestného, pracovného a občianske-
ho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie 
podaní či zastupovanie klienta pred súdom. 
Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho 
služby sú určené osamelým matkám s deťmi,
nezamestnaným, sociálne znevýhodneným 
občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

SMRŤ  V RUŽOVOM



štvrtok 4., piatok 5.   o 19.00 h 
LÍŠTI KY
Od producenta oscarovej snímky ONCE.
Dramatický príbeh dvoch sestier odohrávajúci 
sa v súčasnom Dubline. Au pair Alžbeta (23) sa 
zúfalo snaží vytvoriť si nový domov v Írsku tým, 
že si hľadá chlapa za každú cenu.
Írsko, ČR, SR        dráma                     83 min. 
slovenská verzia                             vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 6., nedeľa 7.   o 19.00 h
KLONY
Agent Greer (Bruce Willis) vyšetruje vraždu 
študenta, ktorý bol v spojení s tvorcom high-
tech systému náhradníkov, - dokonalých, 
diaľkovo riadených robotických kopií 
skutočných ľudí, určených do reálneho života.  
Obeťou zločinu sa stáva aj robotický náhradník 
agenta Greera. Ten musí po rokoch bezpečia
vo svojom byte  pátrať sám v teréne. Komu sa 
však dá veri  vo svete kópií a náhradníkov? 
USA                     sci-fi thriller               89 min. 
slovenské titulky                        vstupné: 2,20 €  
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 11., piatok 12.   o 19.00 h 
4 MESIACE, 3 TÝŽDNE, 2 DNI              (ASFK)
Študentka Gabita sa za pomoci kamarátky 
Otílie chystá zbaviť nechceného tehotenstva. 
Píše sa rok 1987 a v Rumunsku je potrat 
zakázaný. MFF Cannes: Ve ká cena Zlatá 
palma, Európska filmová cena za najlepší 
film a réžiu, nominácia na Zlatý glóbus za 
najlepší zahrani ný film.
Rumunsko         psychologický           113 min. 
eské  titulky                                   vstupné: 2 € 

film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov         

sobota 13., nedeľa 14.   o 17.00 h 
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2 
Ian je zachránený z väzenia a hľadá všade na 
svete zvieratá, ktoré vedia spievať a tancovať.
Už sa nemôže dočkať, až sa pomstí 
Chipmunkom. Medzitým sa Chipmunkovia 
vracajú so svojimi novými láskami. Jason Lee 
sa vracia ako David Seville, ale tentoraz so 
svojim bratom Tobym… 
USA rodinný animovaný hraný       96 min. 
slovenský dabing                       vstupné: 2,30 €
film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov 

sobota 13., nedeľa 14.   o 19.00 h
SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické stvárnenie najznámeších 
postáv Arthura Conana Doyla. Legendárneho 
detektíva stvárnil Robert Downey Jr. pričom
Jude Law si zahral doktora Watsona. Rachel 
McAdams ako Irene Adler, je jediná žena, 
ktorá s Holmesom udržiava búrlivý vzťah.
VB, Austrália, USA   dobrodružno-misteriózny    128 min. 
slovenské titulky                        vstupné: 2,30 € 
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 18., piatok 19.   o19.00 h                                   
PO SVADBE                                           (ASFK)
Jacob, aby zachránil sirotinec kdesi v Indii, 
musí sa vrátiť do Dánska pre finančnú pomoc. 
V Dánsku sa stretáva s Jorgenom, ktorý práve 
chystá dcérinu svadbu. Jacob na svadbe 
stretáva Jorgenovu ženu Helenu, svoju lásku z 
mladosti. Dozvedá sa, že Jorgen nie je 
skutočným otcom dcéry Anny, ale že pravým 
otcom je asi on sám. Pôvodne obchodná cesta 
sa tak premení na dramatickú a pre všetkých 
zúčastnených bolestnú skúšku.… 
Nominácia na Oscara za najlepší 
cudzojazy ný film; nominácie na Euróopsku 
filmovú cenu za najlepšiu réžiu a pre 
najlepšieho herca (M. Mikkelsen). 
Dánsko, VB, Švédsko     psychologický      137 min.
eské titulky                                    vstupné: 2 € 

film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 20., nedeľa 21.   o 19.00 h 
ROZORVANÉ OBJATIA
Slávny španielsky oscarový scenárista a 
režisér Pedro Almodóvar sa vracia tri roky po 
snímke Volver aj so svojím hereckým 
talizmanom, čerstvou držiteľkou Oscara 
Penélope Cruz. Do filmu v štýle  noir z 
päťdesiatych rokov minulého storočia
Almodóvar  vtláča pečať svojho neobyčajného 
talentu.
Španielsko        dráma, thriller            128 min.
eské  titulky                                   vstupné: 2 €

film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 25., piatok 26.   o 19.00 h
MEDZI STENAMI                                   (ASFK) 
Pohľad do mikrokozmu súčasnej 
multikulturálnej francúzskej spoločnosti.  
Ve ká cena Zlatá palma - MFF Cannes, 2009: 
nominácia na Oscara za najlepší 
cudzojazy ný film. 
Francúzsko psychologický             131 min. 
eské titulky                                    vstupné: 2 €

film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 27., nedeľa 28.    o 19.00 h
FAME – TVOJA CESTA ZA SLÁVOU
Na prestížnu strednú umeleckú školu v New 
Yorku nastúpi skupina talentovaných umelcov – 
Jenny chce byť herečka, Marco a Denise 
snívajú o speváckom úspechu, Alice a Kevin sa 
chcú stať profesionálnymi tanečníkmi, Neil je 
nadaný filmár a Victor hip-hopový tanečník.
USA              tane no-hudobný          107 min. 
eské titulky                               vstupné: 2,20 €

film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

(ASFK) - filmy zapožičané z Asociácie sloven-
ských filmových klubov 

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk



V zimnom – februárovom období zohrejte sa pri sledovaní niektorého z filmov 
z programovej ponuky kina Považan na február:

LÍŠTIČKY – štvrtok 4. a  piatok 5. februára o 19,00 h:
 Au pair Alžbeta sa zúfalo snaží vytvoriť si nový domov v Írsku tým, že si za každú cenu 
hľadá chlapa. Alžbetina staršia sestra Tina, zasnúbená s Írom Stevom, cíti voči nej dlh a chce 
jej pomôcť. Alžbeta  jej pomoc  kategoricky odmieta a vyzerá to tak, že na idylický bezstarostný 
život Tiny so Stevom žiarli. Od začiatku medzi sestrami existuje napätie, ktoré bráni, aby sa 
zblížili. Podľa nich sú muži jedinou šancou, ako získať šťastie a lepší život. Jediná možnosť,
ako sa dostať z tohto kruhu, je vzoprieť sa spoločnej minulosti - udalosti, o ktorej nikto neho-
vorí od momentu, kedy sa stala. Alžbeta sa rozhodne zostať v Dubline na vlastnú päsť. Stretá-
va zvláštnu punkerku Ducky, ktorá Alžbete pomôže urobiť prvý krok do neznáma. Príchodom 
Ducky sa Alžbeta nemení len fyzicky, ale zároveň sa do hry vracia aj temná minulosť. Ako-
koľvek sa sestry snažia vyhnúť konfrontácii s minulosťou, môžu sa k sebe opäť priblížiť len 
v prípade, že si navzájom odpustia.
 Dráma z produkcie Írsko,ČR,SR trvá 83 minút a je MN do 15 rokov.
KLONY – sobota 6. a  nedeľa 7. februára o 19,00 h:
 Agent FBI Greer vyšetruje vraždu študenta, ktorý bol v spojení s tvorcom high-tech sys-
tému náhradníkov - dokonalých, na diaľku riadených robotických kopií skutočných ľudí, ktoré 
ich nahradzujú v reálnom živote a umožňujú tak ľuďom komunikáciu a medziľudské kontakty 
z bezpečia ich domovov. 
 Zločiny však pokračujú a obeťou sa stáva aj robotický náhradník agenta Greera.  Agent tak 
musí po rokoch opustiť bezpečie svojho bytu a vydať sa pátrať sám. Komu sa však dá veriť vo 
svete kópií a náhradníkov?
 Sci-fi  thriller USA natočený podľa kultového komiksu v hlavnej úlohe s B. Willisom 
trvá 89 minút a je  MN do 12 rokov.

ROZORVANÉ OBJATIA – sobota 20. a  nedeľa 21.  februára o 19,00 h:
 Slávny španielsky oscarový scenárista a režisér P. Almodóvar se vracia tri roky po sním-
ke Volver aj so svojím hereckým talizmanom, čerstvou držiteľkou Oscara Penélope Cruz. 
Rozorvané objatia sú natočené v štýle fi lmov noir z 50. rokov XX.  storočia a Almodóvar do 
klasického žánru vtláča pečať svojho neobyčajného talentu.
 Pred 14 rokmi sa istý muž stal účastníkom vážnej autonehody, pri ktorej stratil nielen zrak, 
ale aj ženu svojho života, Lenu. Tento muž má dve mená. Prvým je Harry Caine - pseudonym, 
ktorý používa pre literárnu tvorbu. Druhé je Mateo Blanco - jeho skutočné meno, pod ktorým 
nakrúcal fi lmy. Po nehode sa Mateo stáva Harrym. Vzhľadom na  to, že už nemôže režírovať
fi lmy, nechá Matea umrieť so ženou, ktorú miloval. Teraz žije Harry vďaka písaniu scenárov, 
pomoci svojej oddanej produkčnej a jej syna Diega.
 Španielska dráma trvá 128 minút a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Začiatky hudobnej skupiny Premeny spadajú 
do roku 2001, avšak jej oficiálny vznik sa datuje 
o dva roky neskôr.  Skupina prešla  istými pre-
menami, postupne  sa  vyprofilovala do dnešnej  
podoby, v ktorej ju dôverne pozná verejnosť v 
meste i okolí.
 Počas leta sa s jej hudobnou produkciou stre-
távame pri fontáne na  námestí, spolu s ďalšími 
novomestskými umelcami pripravovala vianočné 
a benefičné koncerty a už niekoľko rokov v MsKS 
organizuje vystúpenia s pozvanými hosťami z 
rôznych oblastí spoločenského života. Koncom 
vlaňajška skupina odprezentovala svoje prvé CD 
Pri morovom stĺpe, ktoré je svojím spôsobom 
– najmä pre Novomešťanov - jedinečné. Nie náho-
dou získalo na XIII. ročníku Javorina, Javorina ... 
ocenenie Kvalitný produkt Podjavoriny. 
 Album okrem prevzatých folkových piesní, 
známych z vystúpení skupiny, obsahuje aj 
niekoľko nových, pôvodných skladieb a zhudob-
nené baladické príbehy inšpirované históriou a 
udalosťami, viažúcimi sa k nášmu mestu. Autorsky 

sa pod ne podpísali Marta Viteková, Milan Hurtík 
a Peter Šíma. Príjemným oživením hudobného 
albumu sú nahovorené vstupy  O. Nápokyovej, M. 
Vitekovej a M.  Hurtíka. Nostalgicky nás vracajú 
do čias, keď mesto malo celkom odlišnú tvár a 
niektoré budovy či mená  prežívajú už iba v spo-
mienkach. Na príprave CD, ktoré vzniklo v hudob-
nom štúdiu Petra Šímu v Moravskom Lieskovom, 
spolupracovali: O.  Nápokyová  a členovia sku-
piny: M. Viteková, M. Hurtík, J. Hendrich, J. Cisár, 
M. Kyselica, M. Juriga a J. Kačic.

P R E M E N Y  P R I  M O R O V O M  S TĹP E

Oznamuje 
novú adresu Advokátskej kancelárie 

JUDr. Adriana Ručkayová
Inovecká 8

915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Tel. č. kancelária : 0904 456 91 9, e- mail:  akruckay@akruckay.sk 

web: www.akruckay.sk
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 Pesimistické vízie o umŕtvení priateľských 
vzťahov a spolupráce medzi Slovákmi a 
Moravanmi po rozdelení republiky odumreli. 
Históriou preverené a potvrdené kontakty v takmer 
všetkých oblastiach života spoločnosti nezapadli 
prachom zabudnutia, skôr naopak! Konkrétnym 
dôkazom tohto tvrdenia je aj Operačný prorgram 
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ktorý kon-
tinuálne nadväzuje na Iniciatívu Spoločenstva 
INTERREG III A. Program podporuje spoločensko 
– kultúrny a hospodársky rozvoj v česko – sloven-
skom pohraničí. My  chceme toto konštatovanie  
podoprieť  konkrétnym  príkladom: spoločnými 
aktivitami  Gymnázií  v Uherskom Hradišti  (GUH) 
a M.R. Štefánika v Novom Meste  nad Váhom.
 Program pozostával z exkurzie študentov 
GMRŠ na Moravu, tkp. recipročnou exkurziou  
študentov GUH po  okolí mesta (pri nej sa neskôr 
bližšie pristavíme). Ďalej to bola  výmena výu-
kových materiálov o osobnostiach nášho regiónu, 
na programe boli kultúrne pamiatky regiónu a 
taktiež realizácia  projektov z geografie: Karpaty 
a Čachtická jaskyňa. Vlaňajšie aktivity v decembri 
zavŕšila akadémia študentov partnerských škôl.
 A teraz  čo – to o avizovanej  exkurzii 
Uherského Hradišťa za historickými pamiatkami 
a po stopách význačných  osobností Bošáckej 
doliny.
 Naše putovanie sme začali  návštevou ro-
kokovej kaplnky v Tr. Bohuslaviciach spojenou s 

organovým koncertom učiteľky novomestskej ZUŠ 
p.M. Kotlebovej. Nasledovala návšteva  Haluzíc so 
zoznámením sa s históriou starobylého kostolíka 
i s raritou kraja – Haluzickou priervou. V Bošáci si 
pozreli katolícky kostol s maľbami Jozefa Hanulu. 
 Zlatým klincom bola návšteva Zemianskeho 
Podhradia. V lokalite Ostrov si moravskí priatelia 
pozreli unikátny evanjelický kostol s osobitým 
elipsovitým pôdorysom. Vedľa neho stojí fara spä-
tá s významnými osobnosťami (S. Štúr, jeho brat 
Ľudovít, J. M. Hurban, M. Hodža, Dr. J. Ľ. Holuby, 
Ľ. Podjavorinská, Medňanský a Benka,  Ľ. Zúbek, 
A. Jirásek a i.). Dnes je vo fare Múzeum J.Ľ. Holu-
byho a Ľ.V. Riznera. Na protiľahlej strane je
dom, v ktorom žil veľký bibliograf Ľ.V. Rizner. 
Vedľa stojí škôlka,  kedysi ľudová škola, ktorú dal 
postaviť práve Rizner.
 Okolo kaštieľa, v ktorom sa stretával Ľudovít 
Štúr s Adelou Ostrolúckou, sme išli hore dedi-
nou k domu, v ktorom pred rokmi žili hrdinovia 
Jiráskovho Bratrstva – bratia Kozicovci-Vlkovci.
 Potom ešte prehliadka Rímskokatolíckeho 
kostola v Novej Bošáci, skrášleného umením 
vynikajúceho V. Hložníka a nasledoval záverečný 
peší výstup na vyše 900 metrov vysoký Lopeník. 
Odmenou za celodennú námahu bol vzrušujúci 
pohľad na krásy moravského a slovenského kraja. 
Realizácia tejto časti projektu priniesla tak našim 
hosťom spoza Javoriny, ako i jej tvorcom, profe-
sorom GMRŠ pochádzajúcim z Bošáckej doliny,
pocit šťastia  z príjemne využitého voľného času, 
ale aj z praktického zoznámenia sa s hranicami, 
ktoré nerozdeľujú, lež spájajú.   PhDr. I. Machala

DVE DESAŤROČIA SPÄTÁ S KNIŽNICOU
    1. februára 1991 nas-
túpila do funkcie vedúcej 
MsK Ľ. V. Riznera PhDr. 
Eva Berková, niekdajšia 
absolventka novomest-
ského gymnázia a FiFUK 
v Bratislave, odboru kni-
hovníctvo a vedecké in-
formácie v kombinácii so 
sociológiou.

 Za  takmer dve  desaťročia  pôsobenia v 
knižnici jej prácu charakterizujú mnohé  aktivity. 
V spolupráci s ďalšími inštitúciami  MsK pripravila  
hodnotné podujatia, spomeňme prezentácie kníh 
regionálnych autorov, spomienkové podujatia a 
literárno-hudobné pásma o významných osob-

nostiach regiónu a SR či besedy so spisovateľmi. 
Stála pri zrode a podieľa sa na organizovaní 
literárnych súťaží Novomestské literárne rozle-
ty, Eseje a literárnej časti Festivalu D. Štubňu-
Zámostského. 
 Patrí k iniciátorom založenia literárneho klubu. 
Ako zodpovedná redaktorka sa podieľala na vydaní 
dvoch zborníkov prác autorov klubu. Spolupracuje  
pri rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných 
mestom, je tiež členkou kultúrnej komisie pri MsZ 
a redakčnej rady Novomestského spravodajcu. 
Výsledkom jej dlhoročného zhromažďovania ma-
teriálov o literárnych osobnostiach regiónu od 
najstarších čias po súčasnosť je bio-bibliografický 
slovník Literárne osobnosti podjavorinského kraja, 
ktorý napísala spolu s Mgr. Ľ. Fraňovou.

HRANICE NEROZDEĽUJÚCE
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 Príspevkom k Roku kresťanskej kultúry na 
Slovensku  je  na február - marec v MsKS pripra-
vovaná  výstava  ORA  ET ARS - Skalka – výber 
z doterajších  dvoch ročníkov medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia.
 Skalka nad Váhom, jedno z najstarších, ak 
nie najstaršie pútnické miesto na Slovensku, v 
stredoveku miesto modlitby a práce benediktín-
skych mníchov, v novoveku útočisko jezuitov,  sa 
v súčasnosti opäť stáva vyhľadávaným miestom 
pokoja, kde možno nájsť nielen duchovnú, ale 
aj umeleckú inšpiráciu. Okrem tradičnej púte, 
každoročne konanej na sviatok pustovníkov sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika 17. júla, sa tu pred 
dvomi rokmi zrodila  tradícia, nadväzujúca na 
duchovný odkaz benediktínov – ORA  ET LABORA 
(modli sa a pracuj), spájajúca modlitbu a umenie 
– ORA ET ARS (modli sa a tvor). 
 Odpoveď na to, prečo  takéto netradičné
podujatie a prečo práve na  takomto netradičnom
mieste,  nájdeme  v preambule sympózia (jej au-
torom je Jozef Vydrnák s úpravou R. Dobiáša).

„V Európskom dome sa byty národov už tak-
mer zjednotili. I nanosili do nich nábytok. Napriek 
tomu autentický európsky duch akoby zostal za 
dverami. Bohaté spektrum umenia dáva príležitosť
pootvoriť dvere. Ponúkame preto myšlienku výt-
varno-literárneho sympózia k pocte a k podpore 
odkazu Skalky. ORA ET ARS.“
 „Mystériu“  minulosti i  prítomnosti tohto 
požehnaného miesta, spojeniu sakrálneho a výt-
varného, resp. literárneho s možnosťou ume-
leckým vkladom  prezentovať Skalku ako miesto 
stáročiami prevereného odkazu svätcov  dnešku, 
miesto duchovnej obnovy a bohatej umeleckej 
inšpirácie,  podľahlo viacero umelcov  - literátov a 
výtvarníkov zo Slovenska i zahraničia.
 Prvý ročník sympózia usporiadalo Mesto 
Trenčín za  účinnej spoluorganizácie Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, RKFÚ Skalka nad 
Váhom,  Občianskeho združenia T – VIA a pod-
pory  nitrianskeho biskupa V. Judáka v júni 2008. 
Zúčastnili sa  ho  umelci z Poľska, Bretónska, ČR
a Slovenska, konkrétne z Ilavy, Nitry, Bratislavy, 
Trenčína,  Trenčianskej Teplej a Bratislavy. Mená 
ako Daniel  Hevier (nielen literát, ale i výtvarník 
a  hudobník), Stanislav Štepka, Rudolf  Dobiáš, 
z výtvarníkov Jozef  Vydrnák, Alena Teicherová 
(obaja mali u nás svoje výtvarné prezentácie) a i. 

samé  o sebe boli  zárukou úspechu sympózia. 
 Ani  II. ročník na ďalší rok,  porafrázu-
júc slová PhDr. Mariána Kvasničku, historika a 
znalca umenia, kurátora podujatia  a výstavy po 
sympóziu a autora jeho názvu, nezostal v ničom
dlžný svojej spirituálnej a estetickej dimenzii. Na 
mieste  ticha, meditácie, modlitby, v premodle-
nom kraji medzi skalami starého kláštoriska, v 
blízkosti pustovníckej jaskyne  účastníci sympó-
zia sa pokúsili zachytiť v tme  nevedomia vánok 
Božieho hlasu a potom  tvoriť - maľovať, kresliť,
sochárčiť, spievať, písať, vyznať sa z nájdeného 
či aspoň tušeného. Podľa  kurátora výstavy vý-
beru z doterajších sympózií vo výstavnej  sieni 
MsKS  Dr. M. Kvasničku, v  Skalke  pri  Trenčíne
s očakávaním  „ ...  ZÁZRAKU TVORBY zoči
– voči ZÁZRAKU STVORENOSTI sa tu  na  10 dní 
stretlo viacero zaujímavých osobností zo štyroch 
(nielen zemepisne) najbližších  krajín (Poľsko,
Maďarsko, Čechy – Morava, Slovensko),“ aby tu 
osobné modlitby pretavili do diel. Presne  v duchu 
preambuly  ORA ET ARS.
 A génius loci posvätného miesta  pôsobil. 
„Všetci tí, ktorí sa  od počiatku venovali ušľachtilej
sympoziálnej  myšlienke, mali jasno predovšetkým 
v tom, že  chcú výnimočné krajinárske, stavebné a 
sakrálne  prostredie benediktínskej  oázy,  aj s je-
ho dejinami a osobným pátosom svätých  mužov, 
povýšiť na  európsky (teda  kresťanský) ideál ...“
 Významný stredoveký rukopis Maurova legen-
da  hovorí o zakladateľoch Skalky – sv. Andrejovi 
-Svoradovi a sv. Beňadikovi, o ich živote, skutkoch 
milosrdenstva v ranokresťanskom období dejín. 
Dnes, v čase zjednotenej  Európy, sa aj účastníci
sympózia  rozhodli  priniesť Skalke svoj vklad sto-
jaci na  dvoch pilieroch - na  kresťanstve a kultúre, 
na  modlitbe a tvorbe (alebo ak chcete modlitbe 
umením). Ako sa  im to podarilo, si návštevníci 
výstavnej siene MsKS budú môcť pozrieť vo výbe-
re z tvorby  2 ročníkov ORA  ET  ARS - Skalka.

Čo sa týka budúcnosti sympózia, jeho or-
ganizátori sa rozhodli každoročne poskytnúť
jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej Skalky a 
okolitej krajiny  tvorcom výtvarných a literárnych 
diel s cieľom založiť tradíciu medzinárodných 
umeleckých stretnutí. A  dať im tak  príležitosť  i 
na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom 
umeleckej tvorby s prihlásením  sa k duchovnému 
odkazu kresťanskej tradície.                            -r-

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ORA ET ARS



16

STRIEBORNÁ KRIŽOVATKA
   Každý k nej raz dôjde. Zastaví sa, clivo 
podumá nad mladosťou a potom s vedomím 
dobre  vykonanej práce po nej vykročí, na  svo-
ju striebornú križovatku života  tým správnym 
smerom - s tými, ktorých  má rád. 
 Na striebornej  križovatke sa ocitá aj čerstvá
dôchodkyňa, vzácna bytosť, nedávno – na 
XIII. slávnostiach Javorina, Javorina ... titulom 
Významná osobnosť Podjavoriny ocenená PhDr. 
Evka Berková. Srdečne  blahoželáme!
 Naša Evička, ako ju radi nazývame, končí v 
tomto novoročnom období svoje  krásne  poslanie 
a povolanie vedúcej MsK Ľ. V. Riznera v Novom 
Meste  nad Váhom.
 Všetci, ktorí ju poznáme a máme  radi, vieme 
o jej obdivuhodnom, kultúrno – spoločensky  bo-
hatom pôsobení v našom meste.
 Clivo si  uvedomujeme pravdu o jej odchode 
z pracoviska -  chrámu kultúry a vzdelávania. Nie 
je ľahko na  duši ani „jej dievčatám“, výborného a 
dobre  zžitému kolektívu knižnice.

 Clivo je i nám, členom Literárneho klubu pri 
MsK. Práve  v týchto novoročných dňoch sme 
si  spoločne s prípitkom  pripomenuli 10. výročie
významnej  chvíle založenia  klubu a vzácnych 
mesačných stretávaní. Pod obetavým  a láska-
vým vedením p. E. Berkovej sme  sa  spoznáva-
li, sceľovali starší s mladšími, rástli vo svojich 
literárnych  dielkach poézie a prózy. Viacerí sme 
pod  jej  podnetným vedením a posilujúcim slovom 
úspešne  vyslali svoje  lastovičky ducha do sveta.
Budeme  v tejto krásnej, kolektívne  obrodzu-
júcej činnosti bez obetavých  hodín pani Evičky
pokračovať? To zatiaľ  netušíme.
 Život nikdy nestojí. Ide ďalej. My všetci 
z blízkosti pani Evy jej predovšetkým vrúcne 
ďakujeme! A na  striebornej križovatke jej želáme 
veľa  sviežich chvíľ, pevné zdravie a splnenie 
túžob užiť si naplno lásky rodinnej, detí a vnúčat a 
poznať ešte nepoznané, na čo doteraz nebol čas.
 Strieborný Čas človeka prežiť v zdraví, s poci-
tom dobre zvládnutej, životom pridelenej úlohy, 
je vzácna minca. My ju našej drahej PhDr. Evke 
Berkovej zo srdca želáme, nech  sa  nadlho  stane 
jej  vlastníctvom.                                       M.Ch.

R O Z L E T  P R E  L I T E R Á R N E  T A L E N T Y
  Organizátori VII. ročníka Novomestských 
literárnych rozletov, literárnej súťaže začínajúcich
autorov s okresnou pôsobnosťou, pozývajú 
všetkých literárne talentovaných mladých ľudí,
aby  svojou tvorbou podporili jej kvalitu a žánrovú 
pestrosť.
 Súťaž je otvorená pre žiakov 5. až 9. ročníkov
ZŠ, 8-ročných gymnázií, študentov  stredných 
škôl a odborných učilíšť a autorov nad  18 rokov.
 Súťažiť sa bude v poézii a próze, v štyroch 
vekových kategóriách, pre ktoré boli  vyhlásené 
tieto témy (týkajú sa len prózy, v poézii sú témy 
ľubovoľné): 1. Nové Mesto nad Váhom (moje 
mesto, moja obec) – miesto, kde rád žijem, 2. 
Život v prírode a v meste – protiklady, 3. Ako som 
sa stratil, 4. Moja prvá partia, 5. Moje záľuby, 
6. Moji slávni (výnimoční) predkovia, 7. Vplyv 
médií na náš život, 8. Otepľovanie (v prírode, 
medziľudských vzťahoch...), 9. Voľná téma.
 Rozsah príspevkov v 1. a 2.  kategórii by ne-
mal presiahnuť dve strojom písané strany A4, v 3. 
a 4. kategórii štyri  strany.
 Príspevku za najoriginálnejší prístup sa už 
po tretíkrát  bude udeľovať Cena Fedora Cádru, 
spisovateľa a publicistu (1926 - 1998), ktorý v 

našom meste prežil väčšinu svojho života.
 Propozície súťaže sú k dispozícii v knižnici a 
na všetkých ZŠ a SOŠ (t.j. na stredných školách 
a odborných učilištiach). Uzávierka súťaže je 
31. marca. Práce treba poslať, resp. doručiť  do 
Mestskej knižnice Ľ.V.Riznera v Novom Meste 
nad Váhom (tel. 7715946). Na tejto adrese  a tel. 
čísle poskytneme záujemcom i ďalšie informácie.   

PhDr. Eva Berková

● VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH. Evanjelická
cirkev a. v. mala vlani 34 krstov: pokrstila 19 
chlapcov, 11 dievčat a 4 ženy. Na cestu spoločným
životom vykročilo 12 párov. Podľa obradov EC 
a.v.  bolo 38 pohrebov, z toho 28 v našom meste, 
ostatné vo filiálkach. Na komfirmácii boli 13-ti, z 
toho 3 chlapci, 7 dievčat, 2 muži a 1 žena.

V Kostole  Narodenia Panny  Márie sviatosť
krstu vlani prijalo 97 osôb, z toho 91 detí do 7 
rokov. Sviatosť birmovania otec-biskup vyslúžil 
103 mladým ľuďom. V roku 2009 k sviatosti 
manželstva pristúpilo 32 snúbeneckých  párov. 
Na  náboženstvo (vyučovalo 8 učiteľov) chodilo 
1439 žiakov a študentov. Podľa cirkevných obra-
dov bolo pochovaných 113 osôb. 
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 Pre záhradkárov a ovocinárov je  zima  ob-
dobím kľudu, čas, kedy im zimné dni a večery
spríjemňuje o. i. i konzumácia  plodov ich 
náročnej práce a – spomienky.  Na minulosť bul-
harských zeleninárov, ktorí k nej  a nášmu mestu 
nerozlučne patrili, si zapomínal Ing. Gustáv 
Rumánek.
 -Vraj prišli k nám ešte za monarchie z 
Bulharska, z kraja na sever od horského masívu 
Stara Planina, od mesta Veliko Tarnovo, ktoré leží 
na tamojšej polceste od hôr k Dunaju. Odhady 
hovoria, že na území Slovenska ich bolo okolo 
päťtisíc. Bulharskí zeleninári, ľudovo nazývaní 
Bulhari, pestovatelia zeleniny, boli neoddeliteľným
koloritom našich miestnych trhov. Inak ich nebolo 
vídať, pri práci akoby zanikali na veľkej ploche 
svojho poľa (dodnes neviem, či pôdu vlastnili, 
alebo im ju prenajímali), práca im bola akoby ich 
modlitbou, boli nesmierne pracovití a húževnatí. 
Mimo sezónu navštevovali svojich najbližších 
a zrejme si prinášali do vlasti i svoje skromné 
úspory. Stalo sa, že niekoľkí z nich sa tu usadili 
a založili si svoje rodiny. Niektorých ich potomkov 
vídavame na trhu ešte i dnes v snahách pokra-
čovať v podnikaní viac podľa odkazu krvi pred-
kov, žiaľ, menej však čo do výnosov tejto drinou 
poznačenej činnosti. Na jedno takéto ich hos-
podárstvo v intraviláne nášho mesta si ešte 
z detstva trochu pamätám. Bola to viachek-
tárová plocha oproti Financbrehu a Lányiho vily, 
v susedstve Izbíc, dnešným vyjadrením loka-
lita vymedzená ulicami Odborárskou, Čulenovou,
Sadovou a Ružovou. Na dokreslenie, na rohu 
Ulíc Sadovej a Ružovej bola vtedy lokalizovaná 
Rómska kolónia. 
 Z dnešných pohľadov tvrdého, bezohľadného
biznisu na slovenský spôsob pripadá mi ich vtedajší 
spôsob obživy ako pastorála – mäkký a čistý pas-
tiersky príbeh. Mužská komunita, ktorej občas pri 
návale prác pomáhali brigádnici a ktorej chodila 
variť miestna kuchárka, žila v prostom dvoj-trojiz-
bovom stavaní. Ich pracovnú dobu obmedzovalo 
azda iba počasie.
 Hospodárstvo dopĺňala cez dvor z jednej 
strany provizórna stodola pre ťažné zvieratá, 
ktoré  pomáhali rozvážať tovar po trhoch. Druhé 
krídlo bola parcela so skleníkmi na dopestovanie 
priesad. Jedine táto z celého areálu hospodárstva 
bola ohradená podopretými slamenými rohožami. 

Ostatok plochy bol bez  oplotenia a - dnešným 
pohľadom - slúžil na ekologické pestovanie pes-
trého sortimentu zeleniny, ktorú si bolo možné 
hocikedy od pestovateľa osobne kúpiť. Vo svojom 
okolí uplatňovali naši zeleninári limanový spôsob 
zavlažovania. Výkonné čerpadlo dodávalo vodu 
do najvyššieho bodu systému samospádovej 
hrádze, v korune ktorej bol dopravný zavlažovací 
kanál. Takáto hrádza umne obopínala z vonkajška 
celý obrábaný areál. Voda sa rozdeľovala prostým 
prehradením či uvoľnením zeminy na rozvetvení 
patričného zavlažovacieho kanála v určenom 
smere pomocou motyky. Tým sa zatápala plo-
cha určená na zavlažovanie. Na tento spôsob 
zavlažovania mám obzvlášť príjemné spomienky. 
Po získaní dôvery našich susedov  - zeleninárov 
som dostal výsadu púšťať si lodičky na takomto 
„vodnom“ toku. To sa mi rátalo!
 Pri prechode frontu v apríli r. 1945 Bulhari 
utrpeli značné straty. Sovietske Polikarpovy (Raty) 
zasypali skleníky spŕškou bômb v domnení, že 
odlesk skleníkov je odlesk strechy nejakého 
dôležitého objektu. Vzniknutý požiar zachvátil i 
provizórnu stodolu, v ktorej v bolestnom ručaní
uhorel pár volov.
 Tieto udalosti akoby osudovo predznačili, že 
tu sú  už spočítané dni gazdovania našich zeleni-
nárov. Možno už veľakrát nebudú musieť krikom a 
vyhrážaním odháňať susediacich Rómov, aby im 
nerozkrádali úrodu. O málo rokov neskôr došlo k 
rozparcelovaniu pôdy v prospech bytovej výstav-
by, Bulhari sa presťahovali na Piešťanskú cestu.
 Mne osobne ostali na nich len tie najmilšie 
spomienky z detstva – na starca Jurka, ktorý 
dôstojne viedol svoju komunitu, na jeho tempe-
rantného syna Penča – Penčeva, ktorý ho vy-
striedal, na Jordanova i na ďalších. Čo-to som 
videl, spoznal, ba musím sa priznať, čo je nedôs-
tojné kmeťovskému veku, že som podchytil i 
akúsi bulharskú nadávku. Nuž čo! Často, keď na 
záhradke plejem na záhone burinu a bolia ma 
kríže, napadne mi myšlienka, ako to robili tí naši 
Bulhari? Čo sa len všetko stihlo zmeniť za šesť
desaťročí. A čo je to oproti nedefinovaným hĺbkam
našej dávnej histórie! 
 A propos, ktorí zeleninári by dnes mohli bez 
oplotenia a stráženia vôbec niečo dopestovať?,
-  rečníckou otázkou končí svoje spomienky
 Ing. Gustáv Rumánek.

ZO SPOMIENOK NA BULHARSKÝCH ZELENINÁROV
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P O R I A D O K  A  P O K O J
 Z času na čas sa stane, že na faru prídu 
snúbenci ohlásiť sobáš, no sú prekvapení, že 
sobáš v nimi požadovanom termíne nemožno 
vykonať. (Ide o obdobie adventu a pôstu.) Mnohí 
sa čudujú, nechápu, krútia hlavou. Nechcem teraz 
detailne vysvetľovať, prečo sa cirkev rozhodla 
tieto obdobia oddeliť. Zámerom bolo, aby sa aj 
vonkajší spôsob života prispôsobil obsahu zvesti, 
ktorá nás v tom období volá k tichosti, k skúmaniu 
nášho vnútra.  V minulosti sa tento poriadok za-
chovával aj v celej spoločnosti. Počas adventu a 
pôstu sa nekonali nielen svadby, ale ani zábavy, 
dokonca ani domáce zabíjačky. Všetko malo svoj 
čas a svoje miesto.
 Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická rú-
caním všetkých tradícií a hodnôt, ktoré nám zane-
chali predchádzajúce generácie. Nechcem týmto 
obhajovať všetky tradície, ktoré sa nám zachovali. 
Žiaľ, mnohé z nich majú pohanský pôvod, a teda 
ich zachovávaním sa mnohí vracajú k pohanstvu. 
Tu treba rozlišovať a hľadať korene, skutočné
motívy a významy každej tradície. Chcem však 
na základe tohto malého príkladu poukázať na 
vážny problém a zlé smerovanie našej modernej 
spoločnosti.
 Chceme žiť bez hraníc, bez obmedzení. Vo 
veľkej časti Európy sme to už dokázali. Môžeme 
cestovať a pohybovať sa bez obmedzenia. Veľké
nákupné centrá majú rovnakú pracovnú dobu či
je pracovný deň alebo sviatok. Mnohé supermar-
kety majú otvorené non-stop. Prostredníctvom 
internetu môžete podnikať, kupovať a predávať
kedykoľvek. Vytvorili sme si svet bez hraníc. Pýta 
sa však niekto: Je to správne?
 Pred časom sa mi zdôveril jeden starší pán 
so svojimi ťažkosťami. Jeho syn v dôsledku pra-
covného vypätia skolaboval, zlyhalo mu srdce. Iba 
zázrakom prežil. Mnohých už zabehaný „životný 
štýl bez hraníc“ pripravil minimálne o zrak, často
spôsobil trvalé zdravotné následky. Pýta sa dnes 
niekto a skúma, aké ovocie prináša život bez 
hraníc?  Ešte v nedávnej minulosti človek pra-
coval, kým bolo svetlo. Noc bola na odpočinok,
na spanie. Nenamáhal sa jeho zrak a človek si 
celkovo odpočinul. A keď vyšlo slnko, vstal a pra-
coval ďalej. Považujeme sa síce za vzdelanejších 
ako generácie pred nami, no žijeme múdrejšie? 
Lekári a psychológovia nás upozorňujú, že mnohé 
choroby sú dôsledkom nášho spôsobu života, 

tzv. životosprávy. Zavrhli sme princíp, že Boh dal 
všetkému svoj čas: „Všetko má svoj čas a každé 
počínanie pod nebom má svoju chvíľu“ (Kaz 3,1).
 Už na prvých stránkach Písma Svätého 
čítame, že Boh všetkému určil jasné hranice 
– napr. oddelil svetlo od tmy, deň od noci, súš 
od mora. Všetkému dal svoj poriadok. Dodnes 
žasneme nad presnosťou dráh vesmírnych telies. 
Vedci nedokážu pochopiť základné vzťahy medzi 
časťami atómov, z ktorých je zložená živá i 
neživá príroda. Všetko sa riadi poriadkom, ktorý 
určil Boh. Preto máme aj striedanie ročných ob-
dobí, preto aj v živote človeka existujú obdobia 
– detstvo, mladosť, dospelosť a staroba. Ak to 
chceme miešať, nič dobrého nám nevznikne. 
Dieťa neunesie ťarchu zodpovednosti dospelého, 
starec sa zasa nevládze pohybovať obratne ako 
dieťa. Ak chceme niečo urýchliť, alebo pomiešať,
poškodíme sami sebe aj iným. To už spoznali tí, 
čo napr. nerešpektovali Božiu hranicu, že sexu-
álny život patrí až do manželstva, teda nie pred 
manželstvo ani mimo neho. Podobne trpké ovocie 
zožali rodičia, ktorí zanedbali výchovu detí hneď
od kolísky a chceli to napraviť až neskôr.

Či chceme, či nie, k svojmu životu potrebu-
jeme hranice, alebo, ak chcete, pravidlá, poriadok. 
Na našich komunikáciách sa riadime pravidlami 
cestnej premávky. Vieme, aké povinnosti majú 
vodiči motorových vozidiel a aké majú chodci či
iní účastníci cestnej premávky. Vôbec nezáleží na 
tom, aký silný mám motor, alebo aké sú účinné
moje brzdy. Ktokoľvek si začne robiť, čo sa mu 
zachce, ohrozí iných i sám seba. Preto máme 
aj dopravnú políciu, aby svojvoľníkov trestala a 
bdela nad dodržiavaním poriadku na cestách.
 V Biblii čítame, že Boh je Bohom poriadku 
a pokoja. Aleister Crowley, ktorý je pokladaný 
za zakladateľa satanizmu, presadzoval pravidlo: 
Rob, čo chceš. Mám veľké obavy, že dnešná 
spoločnosť čoraz viac naberá tento kurz. Rob, čo
chceš. Nakupuj, kedy chceš. Ži, s kým chceš... 
Nenechaj sa nikým a ničím obmedzovať. Veď ty, 
človeče, si sám sebe pánom.
 Je to skutočne tak? Zastavme sa a 
premýšľajme. Skúmajme, kde všade konáme 
svojvoľne a sledujme, aké ovocie to prináša. 
Vráťme sa k Bohu, k Jeho dobrým princípom a 
hraniciam pre náš život. Poriadok prináša pokoj.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár
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ŠALIANSKY MAŤKO NAVŠTÍVIL NAŠE MESTO
 Začiatok roka 2010, ktorý sa nesie v znamení 
J.C.Hronského, patrí v matičnej práci  tradične
súťaži, v ktorej si nádejné talenty merajú sily v 
prednese slovenskej povesti.   Šaliansky  Maťko
zaklopal na  dvere  sídla nášho okresu už po  17-
krát, a  to vďaka  organizátorom okresnej  súťaže
v Novom Meste nad Váhom, ktorými boli: KŠÚ 
v Trenčíne, CVČ a MO MS v Novom Meste nad 
Váhom.
 Po školských kolách sa v priestoroch CVČ
14. januára  zišlo 28 žiakov zo 14 základných škôl 
nášho okresu v sprievode svojich pedagógov. 
Hoci sa pod nižšiu účasť v tomto ročníku výrazne 
podpísala chrípka, na kvalite a  úrovni podujatia 
to nič neubralo. Skôr ako sa  mladí recitátori 
dostali k slovu, prihovorili sa k nim  riaditeľka CVČ
PhDr. Jana Heveryová  a predsedníčka MO MS 
Mgr. Mária Poriezová.
 Poroty 1., 2. a 3. kategórie pozorne  sledovali 
súťažné vystúpenia a najlepšie  výkony žiakov, 

prvých troch v každej  kategórii, ocenili udelením 
diplomov a hodnotných vecných cien. Víťazi z 
každej  kategórie  postúpili do krajského kola. 
Srdečne blahoželáme a držíme im palce, aby 
uspeli i v náročnej  konkurencii kraja.
 Sú to: v 1. kat.: Mária Gašparová  zo ZŠ 
IV. Sednice Tatrína  Čachtice, v 2. kat.: Beáta 
Plaskurová  zo ZŠ Tematínska ul.  Nové Mesto 
nad Váhom a z tej istej školy si v 3. kat. najvyššie 
vavríny odniesla Lucia Kýšková.
 K úspechu podujatia a pohode recitátorov 
prispeli  okrem príspevku sponzora vo forme 
osviežujúceho ovocia  pre  súťažiacich, za čo mu 
patrí úprimná vďaka,  príjemné prostredie a dob-
ré podmienky, ktoré pre „návštevu“ Šalianskeho 
Maťka v Novom Meste nad Váhom vytvorili 
pracovníčky centra. Ako predsedníčka okresnej 
súťaže im adresujem srdečné poďakovanie.      

 Mgr. Mária Poriezová,
predsedníčka MO MS

PREHLIADKA FANTÁZIE A ŠIKOVNOSTI

Loď úspešne doplávala do víťazného 
prístavu. Táto zaujímavá  a s fortieľom zhotovená 
maska sa spolu s ježibabou s košom na  chrbte 
stali víťazmi karnevalu na ľade v kategóriách 
najkrajšia chlapčenská a dievčenská maska. 
Rohodovanie porotcov nebolo ľahké. Adeptov na 
hlavné ceny bolo veľa.
 Tento rok si deti, príp. rodičia, zdá sa, dali 
zvlášť záležať. Ľadová plocha sa  5. januára 
len  tak hmýrila pestrofarebnosťou, stala sa  pre-
hliadkou  fantázie a šikovnosti našich občanov. 
Bolo z čoho vyberať, obľúbený karneval na ľade
si nenechali ujsť mnohé rodiny s deťmi. A spravili 
dobre. Okrem defilé masiek a korčuľovania orga-

nizátori podujatia na ľade - mesto, CVČ a TSM 
-   pre  deti pripravili zaujímavé zábavné hry. K 
tomu sladká odmena  pre všetky masky, čo viac 
si  želať?!  Skrátka a dobre: karneval na ľade bol 
príjemným spestrením zimných prázdnin, určite
užitočnejší a osožnejší ako stále  vysedávanie  detí 
pred televíznou obrazovkou alebo počítačom!

POĎAKOVANIE
 Touto cestou ďakujem učiteľkám MŠ, ktoré 
mi doručili zabudnutú tašku, ktorú som nechala 
na lavičke pred MŠ Kollárova ul.

Vďačná obyvateľka mesta

 Valné zhromaždenie OSN   vyhlásilo rok 
2010 za Medzinárodný rok zbližovania kultúr i 
za Medzinárodný rok biodiverzity.
 Európska komisia rok 2010 vyhlásila   za 
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu. Cieľom kampane s rozpočtom 17 
miliónov eur je opätovne potvrdiť záväzok EÚ 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť odstránenie 
chudoby do roku 2010. 
 Rok 2010 je aj Medzinárodným rokom  so-
lárnej astronómie. 

R O K  2 0 1 0
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✟

Roman Jablonka
René Kravárik 

Vanessa Hrdá   
Oliver Gulán 

Sandra Chmárová    
Lucia Kozáková
Tomáš Mrázik  

Ing. Vladimír Borský     (1950)
Drahomíra Bullová      (1916)

Karol Drobný      (1926)
Magdaléna Hašáková  (1932)
Pavel Herák     (1953)
Ľudovít Jakubek     (1943)
Ladislav Košnár     (1951)
Jozef Kurhajec     (1954) 
Hermína Macháčková  (1918)

Justína Masariková      (1921)
Ľubomír Mrákava     (1961)  
Alžbeta Mucová     (1926)
Milan Riecky     (1928)
Daniela Sámelová     (1944)
Jozef Sedlák     (1935)
Jaroslav Švík     (1964)

KRSTY  V DECEMBRI

 ÚMRTIA 
V DECEMBRI

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 

16. decembra rozlúčiť s naším drahým
Ľudovítom JAKUBEKOM.    

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Manželka Mária, syn Mário s rodinou, dcéra Henrieta s rodinou 

a ostatná smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí prišli 23. decembra
odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého 

Ľubomíra MRÁKAVU,                        
ktorý nás opustil vo veku 48 rokov. 

Smútiaca rodina

Ladislav Kukuča
Mária Lovásová
Anna Malečková
Mária Michalcová
Mária Pačesová

Milan Sekera
Amália Slobodová
Vladimír  Školík
Jarolím Štrnál

❁❁❁
Ing.  Ján Čičko

Viera Drahošová
Jozefa Franková
Anna Hederová

Helena Heráková

Zuzana Drobná
Justín Feranec

MUDr. Ján Kališ
Milan Kubík

Ľudmila Madrová
Emília Skovajsová
Božena Štukovská

Mária Toráčová
❁❁❁

Ing. Milan Huna
Karol Kadlec
Emil Košecký

Ján Krnáč
Vladimír Kučera
Milan Kucharovič

Anna Cagalová
Anna Hrebenárová
Ing. Ivan Institoris

❁❁❁
Anna Cagalová

❁❁❁
Ing. Anton Andreánsky 

Štefan Hargaš
❁❁❁

Aurel Cok
Ing. Vasil Chimčák

Mária Krugová
Helena Matláková

Ondrej Staňa
❁❁❁

Emília Chovancová
Jozefína Chovancová

Zita Juráčková
Patrik Kotleba

Emília Markechová
Mária Nemčeková

Marta Olašová
Jozef Opatovský

Henrieta Pikályová
Ing. Branislav Rehora

Jozef Sáraz
Mária Stuparičová
Jozefína Školíková

Blažej Šooš
Július Valašík

BLAHOŽELÁME Vo februári oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

SOBÁŠE 
V DECEMBRI

Ing. Peter Pecháč a Renáta Lednická
Pavol Skovajsa a Lucia Prasličková
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 S BLOKOVOU POKUTOU. 5. decembra 
hliadka mestskej polície (MsP) pri kontrole pre-
vádzok  zistila, že jedna z nich, konkrétne na Ul. 
Hurbanovej, mala otvorené mimo určenú pre-
dajno -  prevádzkovú dobu. Za porušenie VZN 
mesta č.2/2008  O podnikateľskej činnosti a 
určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta neminula 
prevádzkára bloková pokuta.
 KÔŇ NA ÚTEKU. 6. decembra 2009 hliadka 
MsP v spolupráci s OO PZ pátrala po osedla-
nom koňovi, ktorému sa podarilo ujsť. Hliadke 
OO PZ sa pošťastilo tátoša nájsť a zistiť  tiež 
jeho  majiteľa.
 AKČNÉ PREDVIANOČNÉ NÁKUPY ZA 
PÄŤ PRSTOV A JEDNU DLAŇ. 16. decembra 
o 8,10 h príslušníci MsP riešili krádež tovaru 
v Obchodnom dome na Ul. M. R. Štefánika. 

Dopustil  sa jej  43 -  ročný Ivan B. z Trenčína,
ktorý odcudzil dva koláče a jeden pár ponožiek. 
Ani nie za hodinu - o 09.05 h príslušníci MsP sa 
zaoberali ďalšou krádežou, tentokrát v drogérii 
na Námestí slobody. Za  päť prstov a  jednu 
dlaň tentoraz chcela 16 ks kozmetiky  nakúpiť
Eva  B. z Moravského Lieskového. V obidvoch 
prípadoch páchateľom udelili pokuty. 
 ZLÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA. Nový rok 
sa  ešte  nestihol ani poriadne  rozbehnúť a už 
4. januára 2010 dostala MsP novoročný „poz-
drav“  z predajne na Ul. Haškovej, že v obchode 
zadržali osobu, ktorá im odcudzila tovar. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že ide o 34 -  ročnú Danu 
H. z Myjavy. Keďže Myjavčanka sa  priestupku 
proti majetku dopustila už v minulosti, z dôvodu 
podozrenia zo spáchania trestného činu MsP 
prípad odovzdala na ďalšie konanie OO PZ. Nie 
najlepší štart do nového roka, čo poviete?

                     mjr. Ing.  Marián  Ovšák
náčelník MsP

NA LINKE MsP

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
15. januára uplynulo 50 rokov, čo nás opustila naša matka 

Paulína MACEJKOVÁ,      
2.februára uplynie 26 rokov, čo nás opustil náš otec 

Ján MACEJKA.                  
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S úctou spomínajú syn a dcéra s rodinou

7. februára si pripomenieme nedožité 85. narodeniny nášho drahého
 manžela, tatu, dedka a pradedka

Štefana  PAVLÍKA
a 14. februára uplynie neuveriteľných 8 rokov od jeho úmrtia. 

Spomína manželka Ruženka s rodinou

8. februára si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého otca
Rudolfa KADLECA.     

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Deti s rodinami

Tá rana v srdci stále bolí a čas zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal, nám zostali len spomienky a žiaľ.

 22. februára uplynú tri roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko

Štefan FEKETE.   
 Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

SPOMÍNAME



 Box – club Považan na  skonku vlaňajška
oslávil 15 rokov svojej existencie (27. decembra 
1994). Do  novej éry vstúpili Novomešťania  s ti-
tulmi majstrov Slovenska a Československa, ktoré 
získali starší dorastenci v roku 1992. Po siedmich 
rokoch,  už v období samostatnej  SR,  družstvo 
mladších dorastencov  zopakovalo tento úspech 
a v roku 1999 získalo majstrovský titul SR.  Aká 
bola  bilancia boxeristov o desaťročie neskôr, 
za rok 2009, nám prezradil prezident klubu 
JUDr. Slavomír Miček.
 - Po majstrovskom titule juniorov v roku 2008 
i vlaňajšok  našim borcom priniesol niekoľko
cenných kovov. Lesk zlata mal i odznak, ktorým 
prezident SZB M. Vareha z príležitosti 90. výročia
boxu na Slovensku na  slávnosti v Slovenskom 
Novom Meste ocenil okrem olympijského víťaza J. 
Zacharu aj niekoľko Novomešťanov. Za dlhoročnú
spoluprácu  so SZB zlatý odznak  dostali:  JUDr. 
S. Miček, Z. Lacko a F. Horňák, bronzový na ME. 
 Ale  teraz už k samotným  „naj“  športovým 
výsledkom  roka 2009. 
 Medzi najväčšie úspechy  našich  reprezen-
tantov treba  zaradiť 2. miesto na  turnaji BOXING 
TOUR v Stintíne na Sardínii. Naši chlapci pod 
hlavičkou SVK  zanechali za  sebou také silné 
celky, akými sú Francúzsko a Austrália. Domáci 
Taliani boli nad ich  sily. Nečudo, okrem  výhody 
domáceho prostredia sa v pästiarskej  aréne od-
zrkadlilo ich vedenie  olympijským víťazom z Los 
Angeles M. Steecom.  Farby SR a Nového Mesta 
nad Váhom úspešne hájili: Dávid Didi, Janko 
Hraško, Radoslav Bača, Patrik Čerňan, Jakub 
Oravec a Tomáš Žold. Vyzdvihnúť tiež treba M. 
Fendrycha, ktorý sa  zúčastnil boxerského sústre-
denia v kubánskej Havane. Marek v stretnutiach 

s kubánskou špičkou získal  bohaté skúsenosti a 
vedomosti, ktoré v našom klube  iste zúročí.
 Majstrovstvá sveta v septembri v Miláne za-
stihli našich  borcov, ktorí mali šancu kvalifikovať
sa na  ne, v rekonvalescencii po niekoľkých
zraneniach. Dušan  Holič  sa  doslova  trápil so 
zlomeným kolenom. Michal  Plesník mal  odtrh-
nutý biceps a Nikolas Hoang zranené rameno. 
Marián Horňák sa venoval príprave na FTVŠ 
v Bratislave. Nutné operácie a s tým spojené 
záležitosti si  zobral na  starosť viceprezident 
klubu Jozef  Pekarovič z novej polikliniky Libris. 
Aj touto cestou mu za to ďakujeme.
 V  súťažiach  v SR  sme  tiež zaznamenali 
niekoľko úspechov.
 Z majstrovstiev SR žiakov v Slovenskom 
Novom Meste si striebro zhodne priviezli Tomáš 
Martiš a Erol  Huseini, keď  prehrali až vo finále 
s oveľa  skúsenejšími borcami z Galanty (18. 
12.  napr. Galanťan T. Kováč vybojoval pre SVK 
profesionálneho majstra vo verzii WBF). Z M SR 
mladšieho dorastu v Košiciach  sa opäť unisono 
bronzoví vrátili Dávid Didi a Jakub Oravec.     
 Michal  Plesník  na M SR mužov začiatkom
decembra v Nitre využil svoje skúsenosti a pre 
naše  mesto získal  striebro a Tomáš Kožuch 
bronz. Škoda, že  tu  Tomáš hneď narazil na 
favorizovaného T. Kružela z Trnavy. Náš borec 
prehral „len“  na  body; niektorí odborníci vnímali 
duel opačne.
 V závere  roka – 13. decembra – sme v ŠH 
usoriadali medzinárodný Vianočný turnaj. Išlo o 
neoficiálny  duel Česko proti Slovensku. Do nášho 
mesta  pricestovali kvalitní borci z Prahy, Brna, 
Olomouca a Těmíc.  Z nášho víťazstva 12 : 8 som 
bol samozrejme spokojný.  Nedá mi nevyzdvihnúť
bojové nasadenie  a túžbu po víťazstve Miroslava 
Kajzra, Tomáša  Kožucha a Mareka Hrehorčíka.
Ale aj ostatní  naši borci si  viedli dobre.
 Dúfame, že v tomto trende  budú pokračovať
aj v novom  roku, do  ktorého všetkým našim 
členom, priaznivcom a športovcom želám v mene 
svojom i v mene  celého klubu  veľa  zdra-
via, šťastia, úspechov v osobnom, pracovnom i 
športovom živote. - 
 Ocenením úspešnej  reprezentácie športu 
pästiarskych rukavíc je ďakovný list, ktorý Box- 
club prevzal v osobe  jeho prezidenta JUDr. S. 
Mičeka na  slávnosti Podjavoriny 17. januára.

Z ÚSPEŠNEJ BILANCIE BOX - CLUBU 
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V ŠTVORBOJI NAJLEPŠÍ MATEJ KUBÁK
 Športový klub vzpierania Považan a Centrum 
voľnéhočasu – zdravá chrbtica  usporiadali v závere 
vlaňajška v centre voľného času Vianočný turnaj 
v mládežníckom štvorboji. Tentokrát si sily medzi 
sebou zmerali  mladí Novomešťania. Súťažilo
sa v štyroch disciplínach: trojskok, hod  2 - kg
medicimbalom, trh a nadhod.

V trojskoku prvá priečka patrila Denisovi 
Danielovi za výkon 6,5 m, 2. miesto obsadil 
Dominik Krajčovic  výkonom 6,1 m a 3. miesto za 
6 m  patrilo Andrejovi Kováčikovi.

V  hode loptou si prvé miesto zopakoval 
Denis Daniel. ktorý 2 -  kg loptu hodil do vzdia-
lenosti 9,6 m. Na 2. mieste  výkonom 7,9 m 
skončila Miriam Skovajsová a tretiu priečku za 
7,4 -  m hod obsadil Matej Kubák.  
 Oproti hodu loptou v trhu  si o dve  priečky
polepšil a túto disciplínu vyhral Matej Kubák zis-
kom 49,76 bodov (b.),  2. miesto so 48,70  b. ob-
sadil Denis Daniel a na 3. mieste skončil Dominik 
Krajčovic výkonom 48,23 b.

V nadhode po prvenstve opäť siahol  Matej 
Kubák ziskom 49,76 b., 2. miesto obsadil Dominik 
Krajčovic so 66 b. a 3. miesto patrilo  Christopherovi 
Bímovi  výkonom  65,2 b. 
 Na rad prišlo celkové hodnotenie účastníkov
Vianočného turnaja žiakov 2009. Na 3.  mieste so 
súčtom bodov 126,2  skončil  Dominik Krajčovic,
2. miesto obsadil Daniel Denis, ktorý  si na  svoje 
konto  pripísal 129,7 bodov.  Víťazom Vianočného
turnaja 2009 v mládežníckom štvorboji  sa stal 
Matej Kubák za získaných 132,7 b. 
 Na záver súťaže predseda vzpieračského
oddielu Ing. Ján Kahan ocenil piatich žiakov, 
ktorí počas vlaňajška  reprezentovali naše mesto 
v tomto olympijskom športe. Ocenenia prevzali 
D. Krajčovic, Ch. Bím, M. Kubák, J. Vrábel a M. 
Skovajsová.
 Za zmienku stojí aj fakt, že na pôde mesta sa 

podarilo usporiadať prvú mládežnícku vzpieračskú
súťaž za prítomnosti publika. Budúci Vianočný tur-
naj plánujú organizátori uskutočniť už za účasti
viacerých  oddielov.                                        -r-

Športová hala
6.2. o 18,00 h    VK NM - STU Bratislava

14.2. o 17,00 h    VK NM - Svidník

27.2. o 18,00 h   VK NM - Prešov

KEDY NA VOLEJBAL 

Streda 3.2. o 14,00 h 
Dospelí – Púchov

Sobota 6.2. o 11,00 h 
Dospelí – Šaľa

Streda 10.2. o 17,00 h
Dospelí - Nová Ves nad Váhom  

Sobota 13.2. o 11,00 h 
Dospelí -  Brumov 

Streda 17.2. o 16,30 h 
Dospelí – Sereď

Sobota 20.2. o 11,00 h 
Dospelí – Bánovce nad Bebr. 

Sobota  27.2. o 11,00 h 
Dospelí – ČFK Nitra

 KEDY NA FUTBAL 

SÚŤAŽ V KRASO

 Mesto Nové Mesto nad Váhom a 
Krasokorčuliarsky zväz Nové Mesto nad Váhom 
premiérovo v dňoch 23. a 24. januára na zim-
nom štadióne usporiadali Novomestský po-
hár v krasokorčuľovaní vedno s vyhlásením 
výsledkov jednotlivých súťažných kategórií: 
IK C a IK B, staršie nádeje dievčatá,  mladšie 
žiačky, mladší žiaci, mladšie nádeje dievčatá,
staršie žiačky, juniorky a juniori. 
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T H A J S K Ý  B O X  N A  D O M Á C E J  P Ô D E

  V závere roka v  telocvični ZŠ na Ul. od-
borárskej v Novom Meste nad Váhom  sa konalo 
3. kolo Euroligy Muay Thai organizované klu-
bom Cerberos Gym a Asociáciou STB. Hoci 
sa toto kolo konalo tesne pred Vianocami, cel-
kovo sa ho zúčastnilo 64 bojovníkov z klubov zo 
Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, ktorí  proti 
sebe nastúpili v 32 zápasoch.                                                                                            
 Novomestský Cerberos Gym a naše mesto 
reprezentovali traja bojovníci. Iba 14 - ročný
Martin Hoang (60 kg) nastúpil na svoj prvý zápas 
proti Pavlovi Zemkovi z martinského Progressive 

Gymu. Hoci prehral tesne na body, výbornou kom-
bináciou techník a svojou bojovnosťou ukázal, 
že je veľký talent, o ktorom budeme v budúc-
nosti určite ešte počuť. Andrej Morávek (64 kg)
sa v zápase stretol s Patrikom Glézlom zo 
žilinského Ares Gymu, kde využil svoje skúse-
nosti a s prehľadom zvíťazil na body. Jaroslav
Dinžík (81 kg - na foto vľavo) nastúpil tiež proti 
Martinčanovi Romanovi Cígerovi. Tento veľmi 
vyrovnaný zápas, v ktorom si borci nezostali nič
dlžní, sa po troch kolách skončil remízou.          
 V decembri zastupoval Cerberos Gym  v 
thajskom Bangkoku Tomáš Klimáček v profi  zá-
pase proti domácemu borcovi. I keď tento zápas 
prehral na body, určite si z neho odniesol veľa
skúseností (podelí sa s vami o ne po návrate na 
Slovensko). Ďalší profi zápas Tomáš absolvoval 
17. januára proti borcovi z Francúzska.
 Okrem ďalších kôl Euroligy sa naši bojovníci 
predstavia opäť na podujatiach v obchodných cen-
trách Max, ktoré bude Cerberos Gym organizovať
v priebehu marca až mája. Bližšie informácie 
našim fanúšikom včas  poskytneme.                   
                 Veronika Fraňová

KONALI SA AJ PREKVAPENIA
 Športová hala v Novom Meste  nad Váhom 
sa medzi vianočnými sviatkami stala dejiskom 
tradičného vianočného futsalového turnaja - 
Memoriálu  Ivana Stana. Zúčastnilo sa ho osem 
mužstiev, rozdelených do dvoch skupín, hrací čas
bol 2 x 15 minút.
  Z A skupiny prekvapivo nepostúpil vlaňajší  fi-
nalista Deco Deco. Mužstvo s niekoľkými oporami 
aktívne hrajúcimi futsal (Luža,Gardian,Tuka, Mad-
ro) sa umiestnilo na nepostupovom 3. mieste, a 
to v dôsledku najhoršieho skóre zo vzájomných 
súbojov s druhým Varionom a prvými Kaprami. 
Posledná priečka v A skupine podľa očakávania
patrila FC Muchy. 
 Na  rozdiel od „Áčka“ sa v  B skupine  prekva-
penia nekonali. Postupové miesta si zabezpečili
mužstvá AS 69 (hráči veľkého futbalu Nové Mesta 
a jeden z AS Trenčín) a Amigos (skupina Vereš a 
spol. + hráči druholigovej Nemšovej). Nepostúpili 
obe mužstvá mestskej ligy, pričom FC Športová 
v boji o 3. miesto porazila posledné Mlátičky. V 
semifinále sa stretli Kapri a Amigos. Šťastie  sa 

napokon  priklonilo ku  Kaprom, ktoré  cez penalty 
„preplávali“  až do finále. 
 Druhé semifinále sa herne podobalo tomu 
prvému - zrodila sa remíza. Varion (hráči Hikel, 
Doboš - Program Dubnica a brankár Sevald, 
Ondrášek, Horňák, Neuschl, Kotvan - všetci ETNA 
SK) viedol nad „AS-kom“  už 2:0. Mladíci však svo-
jou húževnatosťou dokázali vyrovnať na 2:2,  a tak 
sa rozhodovalo až strelami zo značky pokutového 
kopu. Za mužstvo AS premenili všetci traja  hráči,
za Varion nepremenil Doboš, a do finále tak postú-
pili hráči AS 69. V boji o 3. miesto boli úspešnejší 
hráči Varionu, keď  Amigos porazili  dvojgólovým 
rozdielom 4:2. Vo finále hranom na 2 x 20 minút 
sa stretli Kapri a AS 69. Zápas mal jednoznačný
priebeh v prospech mužstva AS 69, ktoré vyhralo 
5:2, a stalo sa tak víťazom Vianočného turnaja 
2009 v Novom Meste nad Váhom.     - mb a zh - 
 Tzv. jarné prázdniny, ktoré v Trenčianskom
kraji budú 22. - 26. februára, budú môcť deti,
ak bude Pani zima prajná, využiť na zimné ra-
dovánky a športy.



P R I P R AV U J E M E

S M R �  V  R U Ž O V O M
16 .  F E B RU Á R A  O  19 , 0 0  h  V  M s K S

 ŽIVOTNÝ PRÍBEH
 EDITH PIAF

KATKA FELDEKOVÁ LUCIA SIPOSOVÁ

MANŽELIA FELDEKOVCI

⇦ HRAJÚ ⇨

PREZENTÁCIA KNIHY
BESEDA

AUTOGRAMIÁDA

LENKA FILIPOVÁ
RECITÁL

11. MARCA 2010 o 19,00 h

DIVADELNÁ SÁLA MsKS



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
 Archívna snímka p. Milana Petreho  z 80. rokov 20. stor.  zachytáva niekdajší 

židovský cintorín nad Základnou školou na Ul. kpt. Nálepku.


