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 Ostatné - šieste snemovanie poslancov v 
tomto roku sa uskutoční 13. decembra. S pora-
dovým číslom 5. zasadalo mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) 8. novembra s 10 - bodovým programom.
 Po procedurálnych otázkach, kontrole uzne-
sení MsZ a správe  o činnosti MsR medzi 4. a 
5. zasadaním MsZ, ktorú poslanci zobrali na 
vedomie, sa  na  program  ako ďalší bod dostalo 
Nakladanie s majetkom mesta. V rámci neho 
o. i. odznela  informácia o výsledkoch obchod-
ných verejných súťaží (OVS).
 Vyhlásené 2. kolo  OVS na odpredaj  domu 
súp. č. 10 na Námestí slobody (pozn. red.: ide o 
budovu, kde  je  o. i. oprava  obuvi) a pozemku 
- zastavané plochy a nádvorie s výmerou 762 m² 
napriek  zníženiu pôvodnej minimálnej ceny  o 20 
% nebolo úspešné z dôvodu nezáujmu o odpre-
daj. Mesto poslancom predložilo a tí schválili 
návrh  podmienok  tretieho - posledného kola 
VOS na odpredaj týchto nehnuteľností s tým, že 
minimálna cena sa znížila  o 10 % z poslednej 
vyvolávacej sumy, ostatné podmienky súťaže 
zostali nezmenené. Ďalšia vyhlásená OVS na 
odpredaj nehnuteľnosti - bytu č. 1 na prízemí 
bytového domu súp. č. 2200 na Lieskovská  ul., 
vchod č. 1 bola úspešná. V rámci toho istého bodu 
odznel návrh na odpredaj bytu č. 13 na 4. podlaží 
bytového domu, súp. č. 1984 na Považskej ul., 
vchod č. 8  formou OVS. Po  predchádzajúcom 
vyprataní  bytu  z dôvodu neplatenia nájmu pos-
lanci schválili podmienky VOS na odpredaj tejto 
nehnuteľnosti.
 Na  rokovací stôl sa potom dostal návrh 
Dodatku č.1 k VZN mesta  č.7/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a 
dieťa školského zariadenia a o určení výšky 
mesačných príspevkov žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach.
 Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
školy a školského zariadenia (ŠZ) na kalendárny 
rok 2011 a výška mesačných príspevkov žiakov a 
zákonných zástupcov detí a žiakov na činnosť v 
školách a ŠZ bola určená v zmysle  príslušného 
zákona NR SR. 
 Keďže MŠVVaŠ SR určilo od 1. septem-
bra  nové finančné pásma rozpätia nákladov na 
nákup potravín na jedlo v školských jedálňach 
a v niektorých školských zariadeniach došlo k 

organizačným zmenám, boli navrhnuté zmeny 
vo VZN č. 7/2010. Poslanci ich akceptovali, čo
vyjadrili schválením príslušného dodatku k VZN.
Po správach z následných finančných kontrol 
hlavného kontrolóra  mesta v CVČ a ZŠ Ul. 
odborárska, ktoré MsZ zobralo na vedomie a 
odpovediach na pripomienky poslancov prišiel 
na rad bod rôzne. 
 V ňom o. i. odznela  informácia o súčasnej 
situácii detského domova (DeD). Mesto splni-
lo uznesenie MsZ, ktoré ukladalo zaslať listy 
ÚPSVaR Bratislava, ministrovi práce, sociál-
nych vecí a rodiny a predsedníčke vlády SR s 
nesúhlasom  so zrušením DeD v meste a jeho 
spojením s DeD Myjava  a umiestnením detí na 
Myjave. Mesto taktiež odoslalo na Úrad vlády 
SR petičné hárky na  podporu zachovania DeD 
v našom meste. Ten dal mestu na vedomie, že 
hárky odstúpil na Ústredie práce a sociálnych 
vecí Bratislava. 
 Podľa posledných informácií detský domov 
v meste zostáva, v koncepcii ÚPSVaR je návrh, 
aby vedenie po zlúčení týchto dvoch domovov 
bolo v našom meste. Petícia teda mala pozitívny 
dopad, Ing. V. Vienerová poďakovala všetkým, 
ktorí sa tejto akcie zúčastnili.
 Na záver rokovania MsZ vystúpil primátor 
mesta s krátkou informáciou o celkovej situácii v 
oblasti financovania samospráv. 
 5. zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

Drahí Novomešťania,

 s blížiacimi najkrajšími sviatkami ro-
ka prijmite želanie, nech každý z Vás v 
sebe, vo  svojom srdci nosí svoje malé 
„Vianoce“ plné lásky, porozumenia, to-
lerancie a Božieho požehnania.

Ing. Jozef TRSTENSKÝ, primátor mesta

Milí spoluobčania,

 s nadchádzajúcimi vianočnými sviat-
kami Vám zo srdca prajeme veľa šťastia, 
lásky, porozumenia, spolupatričnosti 
a pohody  v kruhu svojich najbližích.

Ing. Viera VIENEROVÁ 
a PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ,

 zástupkyne primátora mesta
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 Rekonštrukcia svetelnej križovatky, ktorá
 začala 7. novembra, spôsobila v meste – pove-
dané s nadsádzkou - „veľkú novembrovú revo-
lúciu“. Odvtedy sa na samosprávu znášajú hromy 
– blesky.  Občania telefonátmi bombardujú   hlavne 
oddelenie výstavby a rozhorčene sa  pýtajú: „ Ako 
to, že  ste v zimnom období povolili rekonštrukciu 
mnešickej svetelnej križovatky?“   
 Plynulá premávka má červenú. Kolaps do-
pravy, nekonečný rad, stojaca, po centimetroch 
posúvajúca sa kolóna áut, stúpajúca nervozita 
vodičov... Stačí len raz zažiť túto dopravno - 
cestnú „kalváriu“ a človek pochopí naliehavosť
drnčiacich telefónov na  mestskom úrade.  
 Problém je však v tom, že mesto  nič nepovo-
lilo, nemá na  svedomí vzniknutú situáciu. 
 Vysvetľuje Ing. Dušan Macúch, vedúci od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v 
Novom Meste nad Váhom.
 -  Hneď na začiatku treba povedať, že mesto 
nemá žiadnu z ciest v tejto križovatke vo svo-
jej správe, ide o štátne cesty a cesty v správe 
TSK. Komunikácia  I/54 od  Moravy k mnešickej 
križovatke smerom na diaľnicu je štátna cesta 
I. triedy v správe Slovenskej správy ciest a 
druhá, ktorá ju križuje a ide od Dolného Sŕnia
cez Mnešice a pokračuje Odborárskou ul.,  je  v 
správe  TSK. 
 Teraz k meritu veci. Ministerstvo výstavby 
- teda štát - pripravovalo niekoľko mesiacov, 
možno i rok, rekonštrukciu tejto križovatky. Na 
základe podpísanej zmluvy so zhotoviteľom sa  jej 
obnova  mala spustiť po motocyklových pretekoch 
v druhej dekáde augusta, čo sme, samozrejme, 
vítali. Žiaľ, nič sa nedialo, bol len prísľub, že 
rekonštrukcia začne od septembra. Vzhľadom na 
hroziace značné obmedzenie dopravy  bolo mes-
to  pripravené zredukovať, resp. stopnúť výstavbu 
kruhového objazdu na Ul. Hviezdoslavovej a 

Malinovského ul. s tým, že v takom prípade 
by  sa peniaze na  jeho realizáciu presunuli do 
ďalšieho roka. September uplynul, skončil i ok-
tóber a – stále nič. Až zrazu takmer v závere roka, 
7. novembra, sa do cesty zahryzli mechanizmy 
Cestných stavieb Žilina, ktoré sú realizátorom 
stavby a začali s odfrézovávaním povrchu cesty. 
Už tieto práce hneď  v prvý deň spôsobili  takmer 
kolaps dopravy. Križovatku v Mnešiciach i pri 
supermarkete TESCO museli riadiť dopravní poli-
cajti. Situácia bola zložitá, až neúnosná.  Doprava 
sa ochromila.  Nechcem si ani len predstaviť, čo
nastane, keď  sa zo začiatku novembra priaznivé 
počasie zmení  počas pokládok a spevňovania
komunikácie oceľovými mrežami či záverečného
pokladania asfaltobetónu...
  Začína december, obdobie zimy. Možno 
očakávať, že bude  snežiť, mrznúť a ortuť teplo-
mera klesne na mínusové hodnoty. Čo potom? 
I jednoduchý človek so zdravým sedliackym 
rozumom vie, že v tomto ročnom období sa 
stavebné práce nerobia. Typicky zimné počasie,
ktoré možno očakávať, sa negatívne podpíše pod 
kvalitu diela a môže nielen oddialiť termín jeho 
ukončenia, ale ho aj zastaviť. Za optimálneho 
počasia by akcia  mala trvať vyše päť týždňov do 
18. decembra. Bárs  by som sa  mýlil, ale samo-
správa má veľké obavy  z nedodržania tohto ter-
mínu, ale  hlavne z možného úplného odstavenia 
mnešickej križovatky. Nastal by dopravný chaos. 
Preto sme s akciou  v tomto termíne nesúhlasili.-
 Po začatí rekonštrukcie mnešickej  križovatky 
štátom s predchádzajúcim nečakaným a prekva-
pujúcim „požehnaním“ príslušných štátnych 
orgánov mesto zhruba v polovici novembra zvola-
lo rokovanie na úrovni primátora mesta, aby si od 
zainteresovaných vypočulo vysvetlenie i záruky. 
Ale čo vodiči? Im vysvetlenie veľmi nepomôže. 
Preto je nielen podľa samosprávy začatie 
rekonštrukcie svetelnej  križovatky v Mnešiciach 
v zimnom období nezodpovedné.

PLYNULÁ PREMÁVKA MÁ ČERVENÚ

Milí čitatelia,
 s nadchádzajúcimi via-
nočnými sviatkami dovoľte
nám zaželať Vám príjem-
nné prežitie sviatočných dní 
naplnených šťastím, láskou 
a porozumením.
    Vydavateľ, redakčná rada
                            a redakcia
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 Súčasťou koloritu a atmosféry adventom 
žijúceho Nového Mesta nad Váhom od  druhej 
polovice decembra budú Vianočné trhy. Predajné 
stánky budú  lemovať stredovú cestu cez námes-
tie a zo strany od Podjavorinského múzea budú 
rozmiestnené  malé stánky. Na  pôvodnom mieste 
budú len prívesy s občerstvením. Ponuka bude 
podobná tej z predchádzajúcich období. 
 A tak zábudlivci a zaneprázdnení ľudia, 
ktorým ešte chýbajú darčeky, príp. drobnosti do-
tvárajúce čaro Vianoc, budú mať možnosť dohnať
zameškané.
 Vianočné trhy podľa slov L. Ondrejičkovej  z 
MsÚ svoje  brány na Námestí slobody  otvoria 
v dňoch 16. až 22. 12. v prac. dni od 9,00 do 
18,00 h, v sobotu a  nedeľu od 9,00 do 13,00 h.

  Návštevníci tu dostanú kúpiť imelo, vianoč-
né ozdoby, drobný darčekový tovar, svetelné 
reťaze, cukrovinky, trdelníky, perníky, vianočné
sviečky, oblátky a trubičky, med, medovinu a 
výrobky z medu, drobné remeselné výrobky z dre-
va a minerálnych kameňov, medovníky, perníky, 
cukrovinky, občerstvenie, varené víno, punč a i.
 Tradičné kapry, bez ktorých si mnohí nevedia 
Vianoce ani len predstaviť, sa budú predávať
pred supermarketom TESCO v Novom Meste 
nad Váhom od 14. do 23. decembra, pričom
od 14. do 18. decembra v čase od 9,00 do 
21,00 h a od 19. do 23. decembra od 8,00 
do 22,00 h. Šupináče sa zrejme budú predávať i 
pred Potravinami  S. Pevala na Ul. M. R. Štefá-
nika.                                                           -r-

VIANOČNÉ TRHY OD POLOVICE DECEMBRA

 Je  tu december, ostatný mesiac roka. Zo 
scény dejín odchádza jeden rok a prichádza ďalší.
31. december dáva nadobro zbohom starému 
roku  a úderom polnoci uzrie svetlo sveta nový 
rok. Nastupujúci rok 2012 je výnimočný tým, že je 
priestupný. Na  29. február si však  musíme  ešte 
nejaký ten mesiac počkať.

 Za to míľovými krokmi sa blížime k zá-
verečnému finále roka 2011.

Rozlúčka s rokom 2011 sa uskutoční 31. de-
cembra na Námestí slobody a  bude ju  sprevádzať
kultúrny program. Tradičné podujatie vyvrcholí 
vítaním nového roka, príhovorom predstaviteľa
samosprávy  a tradičným ohňostrojom.

ODCHÁDZA STARÝ, PRICHÁDZA NOVÝ ROK

      V nedeľu 18. decembra sa do miest a obcí  SR 
rozbehnú vlaky so špeciálnymi skautskými posád-
kami, aby po Slovensku rozniesli Betlehemské 
svetlo. Príchod vlaku budú na novomestskej sta-
nici očakávať aj členovia Slovenského skautingu 
-15. zboru Javorina. Vďaka  nim sa Večné svetlo 
dostane do domácností, kostolov, nemocnice, 
azylových domov, zariadení sociálnych služieb a 
opatrovateľskej starostlivosti v našom okrese. 
 Odpáliť si plamienok Betlehemského svetla 
budú môcť aj návštevníci tradičného ekume-
nického koncertu Kresťanské Vianoce, ktorý sa 
uskutoční 20. decembra o 16,00 h na námestí.
 Symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia 
a nádeje  s 22 - ročnou  tradíciou na Slovensku 
sa bude postupne zažínať na celom území SR. 
Zapálené svetielka vytvoria jednotlivé články 
Reťaze svetla, ktorá symbolicky spojí celé 
Slovensko. Jeden  z článkov Reťaze svetla  vytvo-
rí aj Nové Mesto nad Váhom.
 Novomestská samospráva tradične odovzdá 
Betlehemské svetlo na česko – slovenskej  hrani-

ci kolegom  z družobného Uherského Brodu za 
prítomnosti  predstaviteľov obidvoch samospráv 
a príslušníkov  Slovenského skautingu a Českého
junáka.

NAŠE MESTO ČLÁNKOM REŤAZE SVETLA

 Sv. Mikuláš, verný svojej tradícii, príde  i 
tento rok do nášho mes- ta. Navštívi viaceré 
miesta, príde d o MŠ,  kostola, firiem 
a samo- zrejme, pod 
rúškom  noci tajne  navštívi i 
domácnos t i . 6. decembra 
o 16,00 h  zavíta známy dobro-
dinec a ľudomil spolu so svojím 
sprievodom  na Námestie slo-
body. Tu svo- jou zázračnou 
berlou rozsvieti stromček a 
všetkým dobrým deťom, ktoré 
mu dozaista  rady zare-
citujú, alebo z a s p i e v a j ú , 
rozdá  balíčky so sladkosťami.

PRÍDE MIKULÁŠ
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 Zhruba mesiac je v prevádzke skate-
park na Banskej ul. Jeho slávnostné otvore-
nie  sa uskutočnilo v závere októbra za  účasti
predstaviteľov mesta, dodávateľskej firmy, 
špecializujúcej  sa  na výrobu prekážok a členov
novomestského občianskeho združenia (OZ) 
Street team, s.r.o., ktoré  má halu v prenájme a 
množstva vyznavačov adrenalínových športov. 
Do mesta zavítali  „bajkári“ - cyklisti, kolobežkári, 
skejťáci a on – line korčuliari  okrem domácich aj z 
rôznych  kútov SR i spoza jej hraníc. A neskrývali 
svoje nadšenie.
 - V súvislosti so skateparkom patrí nášmu 
mestu významný  primát.  Ide  o jedinú uzavretú 
halu  pre skate na  Slovensku, všetky  ostatné 
skateparky sú otvorené, vystavené vrtochom 
počasia, - zdôrazňuje Ing. Dušan Macúch, ve-
dúci oddelenia výstavby, rozvoja  mesta a dopravy 
MsÚ v Novom Meste n. V. a ďalej pokračuje:
 - Tento fakt  predurčuje  naše  mesto na  uspo-
radúvanie rôznych celoslovenských i medzinárod-
ných pretekov. Zanedbateľné nie je,  že vďaka  to-
mu  má skatepark  celoročnú prevádzku. Navyše, 
prekážky vnútri vydržia podstatne  dlhšie, lebo 
nie  sú vystavené  klimatickým výkyvom. Pritom 
na úpravu ich  povrchu  sa  nemusel  použiť taký 
drahý materiál ako u prekážok určených na u-
miestnenie vonku. - 
 Pri príležitosti sprístupnenia  haly  pre  skate 
28. októbra,  ako ďalej uviedol vedúci výstavby,  sa 
uskutočnila malá exhibícia skejťákov. Medzi nimi 
aj z českej firmy vyrábajúcej  skateové prekážky, 
ktorí sa vo voľnom čase  venujú skateovaniu. 
 - Bolo sa  na  čo pozerať, mladí predviedli 
výkony hodné obdivu. Vidieť napr. salto na  bicykli 

na zrenovovanej  U – rampe bol veľký zážitok, 
prihliadajúcim divákom behali po chrbte až zi-
momriavky.-
 Spustenie prevádzky skateparku podľa slov 
Ing. D. Macúcha  bolo vyvrcholením úsilia mesta 
so zhotoviteľmi a spolupráce so Street teamom. 
Základným predpokladom pre vybudovanie skate-
parku bolo schválenie finančných prostriedkov v 
rozpočte mesta na  tento rok a nájdenie vhodnej 
lokality pre jeho umiestnenie na okraji  mesta, aby 
hlučnosťou nerušil okolie. 
 - Kým z niekdajšej  haly  bývalých  vojenských 
skladov s vnútornými rozmermi cca 60 x 12 m 
sa stal skatepark so siedmimi certifikovanými, 
prevažne drevenými prekážkami s oceľovými 
prvkami rôznej náročnosti (väčšie s viacerými sek-
ciami) a s troma umiestnenými vonku na  voľnej
betónovej  ploche,  bolo potrebné  vykonať viaceré 
stavebné práce a úpravy (pozn. red.: podrobnejšie 
sme  o nich hovorili  v  letnom vydaní NS). Hala 
je  zreteľne označená a od ostatných hál  bývalých 
vojenských skladov oddelená oplotením  so sa-
mostatným  prístupom  z  Ul. banskej i možnosťou
parkovania pred ňou. Dobre  prístupná je z Ul. 
železničnej od  podjazdu i z Ul. Čachtickej.
 Stavebné práce sú dielom TSM, MsBP a 
súkromných firiem,  o menšie práce  sa pričinili
členovia Street teamu. S nimi mesto tiež vo-
pred konzultovalo výber druhov  a rozmiestnenie 
prekážok.-
 Zo strany  mesta boli vykonané  všetky  záko-
nom stanovené náležitosti.
 - Na  skatepark bolo vydané právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie, máme  i súhlasy Úradu 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Inšpektorátu 
bezpečnosti práce,  podpísali sme tiež zmluvu s 
prenajímateľom  haly - Street teamom, s. r. o. OZ 
zostáva dotiahnuť s kompetentnými  prevádzkové 
povolenie s odsúhlasením prevádzkového po-
riadku. -
 V Novom Meste n. V., v zhode s jeho názvom, 
pribudla ďalšia novinka, na Slovensku jedinečná.
Mesto podľa  záverečných slov Ing. D. Macúcha 
verí, že Street team spraví  všetko pre  zdarný, 
bezpečný a zákonný chod skate  haly. Dohliadať
na  zákonnosť a poriadok bude i mestská polí-
cia,  ktorá bude na  Banskej  ul. vykonávať kon-
troly. Doterajšia prevádzka skateparku zatiaľ
naznačuje, že ide o zbytočné obavy. Dúfajme, že 
jestvujúci status quo sa v tomto smere nezmení.

SKATEPARK, JEDINEČNÝ NA SLOVENSKU

Foto: TV Pohoda a L. Luščík
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OSOBNOSTI  MESIACA
Štefan Schwarz (18.5.1914 - 6.12.1996) 

- matematik 
Viktor Krupa (23.12.1936) - jazykovedec, 

orientalista

 Sv. Mikuláš je známy tým, že rád obdarúva. 
Tento rok možno symbolicky prinesie aj jeden,  pre 
Nové Mesto nad Váhom  zvlášť významný darček.
Pýtate  sa, aký?  Podrobnosti  pozná a vám pre-
zradí akad. mal. Ján Mikuška, riaditeľ  Mestského 
kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. 
 - Stalo sa už tradíciou, že na sviatok sv. Mikulá-
ša 6. decembra býva na námestí sprístupnený 
novomestský betlehem. Nebude to inak ani ten-
to rok. S tým rozdielom, že slávnostnosť tejto 
chvíle (spolu s rozsvietením vianočného stromče-
ka)  umocní jedna nie  každodenná udalosť.
 Pri príležitosti inštalácie betlehema, ktorý 
bude na  obdiv verejnosti od sv. Mikuláša do Troch 
kráľov, pozveme do nášho mesta spolutvorcu 
Knihy slovenských rekordov p. Igora Svitoka, 
aby  sme  sa  pokúsili o zápis  do slovenskej  ob-
doby Guinessovej knihy rekordov.
 Novomestský ľudový betlehem  s postavami  v 
životnej, až mierne  nadživotnej veľkosti   je podľa
neoficiálnych názorov  svojho druhu  najväčším
betlehemom  na Slovensku. Po jubilejnom – pia-
tom letnom rezbárskom sympóziu  má  rekordných 
28 súčastí, postáv a zvieratiek. No nielen počtom
a veľkosťou artefaktov, ale i rozmermi samotného 
betlehema je podľa  všetkého  medzi slovenskými 
ľudovými betlehemmi jedinečný, unikátom. Či je 
to tak a či nášmu betlehemu skutočne patrí na 
Slovensku  tento primát, ukážu zistenia hosťa  z 
Pezinka, ktorý betlehem  premeria a vykoná ďalšie

úkony súvisiace s možným  zápisom do Knihy 
slovenských rekordov. -
 Dodajme, že aj  keby sa  zistilo, že  novomest-
ský ľudový betlehem nie je  žiadnym „rekordérom,“ 
i bez označenia „naj“ sa dozaista bude tešiť
záujmu občanov a návštevníkov mesta. K tomuto 
tvrdeniu nás  oprávňujú skúsenosti uplynulých 
rokov. 

DOSTANE SA DO KNIHY REKORDOV ?

V Ý H E R C A
 Alena Škulecová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
 Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal 

Jozef ČONGRÁDY,
Hollého 6, Nové Mesto nad Váhom. 

 Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu, 
aby si cenu prevzal v MsKS.

 Osoby bez vlastnej strechy nad hlavou, 
ktorých prichýlil novomestský útulok pre ľudí
bez prístrešia, vďaka Mestu Nové Mesto nad 
Váhom a sponzorom zažijú čaro Vianoc. K 
vianočnej atmosfére obyvateľov azylového domu 
na Trenčianskej ulici č. 46, ktorí sa do nezávide-
niahodnej  životnej situácie dostali niektorí vlast-
ným, iní cudzím pričinením, prispeje tradičná
štedrovečerná tabuľa s vianočnou kapustnicou, 
zemiakovým šalátom, vyprážaným filé a ovocím. 
 Počet ľudí v útulku s kapacitou 30 osôb nie 
je stabilný, pohybuje sa okolo 20 ľudí. Možno 
však očakávať, že v zimnom období, keď vonku 
prituhne, sa počet „bezdomovcov“ zvýši. 
 Vďaka vianočnému darčeku samosprávy a 
sponzorov tak okúsia aspoň počas sviatkov teplo 
domova.                                                   -ep -

ZAŽIJÚ ČARO VIANOC

NARODENINY
1. decembra je dvojnásobný sviatok, päť

rokov majú Galéria Petra Matejku a Divadielko
galéria pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.
 Divadielko narodeniny  oslávilo v predstihu 
27. novembra reprízou bábkovej hry JEŽOVA 
KOŽA. Potlesk malých i veľkých priaznivcov Tálie 
na záver bol pre členov súboru tým najkrajším 
darčekom  k jubileu divadielka a odmenou za ich 
záslužnú prácu.

Foto: D.KopunecFoto: D.Kopunec
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 Na mestskom webe sa objavili názory, že zim-
ný štadión je určený len pre elitu, nie pre bežného 
človeka. Ako je to, zakladá sa toto tvrdenie na 
pravde? Po odpoveď sme zašli na technické služby 
mesta (TSM), ktoré zimný štadión prevádzkujú.
 Riaditeľ TSM Ing. Martin Poriez a jeho pre-
vádzkovo – ekonomický námestník Ing. Anton 
Veselka  s týmto názorom  nesúhlasia. A nezostali 
len pri nesúhlase, pridali argumenty aj čísla, ktoré 
podľa  nich svedčia o opaku.   
 - Ľudia majú mylnú predstavu o tom, že keď
sa chcú napr. korčuľovať, stačí  im  prísť na zimný 
štadión, zaplatiť a – korčuľovať sa. Ale to tak ne-
funguje, - upozorňuje riaditeľ TSM a pokračuje:
 - Zimný štadión nie  je reštaurácia, do ktorej 
možno prísť hocikedy počas prevádzky. Športový 
areál má svoj  rytmus, technologický, aj využitia. 
Občas síce dôjde k posunu či zmene v rozpise 
jeho využitia, preto ho pravidelne na webe ak-
tualizujeme. Ak sa mimoriadne uvoľní ľadová
plocha, okamžite ju na internete ponúkame. 
Nechceme, aby ľadová plocha zostala „ležať
ľadom,“ nevyužitá. Bolo by to neekonomické. 
Vyšli sme napr. v ústrety rodičovi, ktorý si v 
nedeľu v skorých ranných hodinách pre svoje deti, 
ktoré chodia do korčuliarskej prípravky, zaplatil 
štadión a kondičného trénera, ktorý sa im venoval. 
Dokonca v minulosti sme mali aj jednu  kurióznu 
situáciu, keď si mladý muž pre svoju priateľku
zarezervoval hodinu ľadovej  plochy. Spolu sa 
korčuľovali, na  záver sa na štadióne zhaslo a na 
ľade sa objavilo srdce z horiacich sviečok. Vtedy 
ju romanticky požiadal  o ruku.-
 Podľa slov Ing. A.Veselku sa  ľadová plocha 
využíva dostatočne.
 - Zimný štadión je  obsadený  denne zhruba 
13 hodín, od 7,30 do 22,30 h. Pravidelne  ho 
využívajú športové kluby: hokejisti - prípravka 
a juniori a rovnaké kategórie novomestského 
krasokorčuliarskeho  klubu (KK), ďalej  8 mužstiev 
mestskej hokejovej amatérskej ligy, pribudli i tré-
ningy  hokejovej  triedy  zo ZŠ Ul. odborárska. -
 Od konca novembra, ako ďalej  uviedol Ing. 
M. Poriez, zimný štadión v rámci telesnej výchovy 
navštevujú  základné školy. Každý deň má jedna 
ZŠ vyčlenené doobeda 2 - 2,5 h.
 - Pre verejnosť sú vyhradené 2 h počas piat-
kov, sobôt a nedieľ. V porovnaní s vlaňajškom,
kedy sme kvôli hokejovým zápasom museli so-

boty vypustiť, je to viac. Tieto dvojhodinovky 
podľa našich sledovaní postačujú. Zimný štadión 
verejnosti sprístupňujeme hlavne počas voľna de-
tí, cez prázdniny.  Rovnako ako vlani, kedy zimný 
štadión v čase vianočných sviatkov poskytoval 
deťom v podstate jedinú príležitosť na aktívne 
prežitie prázdnin, to bude  i cez  nadchádzajúce 
vianočné dni. -
 Nie vždy je taký nával, aký býva počas 
Vianoc, upresňuje Ing. A. Veselka:
 - Verejné korčuľovanie začalo 14. októb-
ra. Za 2 h určené pre verejnosť bolo na ľade
37 korčuliarov, čo je žalostne málo. Nemožno 
sa spoliehať na to, že verejnosť zabezpečí
obsadenosť zimného štadióna. 
 Keď už sme pri číslach: vlani bol zimný 
štadión počas 8 mesiacov v  prevádzke  1874 h, 
nemohli sme ani uspokojiť všetkých záujemcov 
z iných miest o ľad. Tento rok sme začali plochu 
chladiť v auguste, 24. 8. začal ľad fungovať, do 
konca  mesiaca bol  zimný štadión v prevádzke 36 
h. V septembri to už bolo 178  h a  októbri 228 h. 
V novembri sa tento počet, predpokladáme, zvýši 
a v decembri počas sviatkov očakávame nátresk. -
 Ako ďalej  doplnil riaditeľ  TSM Ing. M. Poriez, 
po dva roky bol náš zimný štadión pre  spokojnosť
s ľadom a výhodnú polohu mesta miestom pre 
celoslovenský výber 13 – ročných hokejistov. 
 -Tento rok sa chystá jeho III. ročník. Z poz-
vaných 40 - 45 športovcov vyberú 18, ktorí pôjdu 
hrať do Kanady. Takisto je naše mesto dejiskom 
Novomestského pohára. V januári sa uskutoční
jeho III. ročník. Krasokorčuliarsku súťaž uspo-
radúva novomestský KK, ktorý počas vianočných
sviatkov pre rodičov chystá zaujímavú ponuku 
učiť ich ratolesti korčuľovať. Čas, kedy  budú deti 
na ľade  pod odborným dohľadom trénerov, budú 
môcť rodičia využiť napr. na silvestrovské ná-
kupy  alebo inak. Navyše, vďaka tejto akcii môže 
deti korčuľovanie chytiť za srdce  a začnú sa mu 
venovať.-
 Korčuľovanie či iný zimný šport sú určite
zdravšie, ako sedieť pred TV obrazovkou ale-
bo za počítačom. TSM v Novom Meste n. V.
podľa názoru ich vedenia vytvárajú deťom 
a mládeži i ostatnej verejnosti dobré podmienky 
pre aktívne prežívanie chvíľ voľna počas víken-
dov vrátane piatkov i cez obdobie vianočných
sviatkov.

ĽAD „NELEŽÍ ĽADOM...“
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POLOŽILI ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO ZÁVODU

 V neďalekých Potvoriciach vyrastie nové, 
technologicky vysoko špecializované stredisko 
určené na výrobu motorov do pračiek. Výrobky, 
ktoré  vyjdú z liniek novej  fabriky, budú slúžiť na 
uspokojenie technologických potrieb európskeho 
trhu  so  zaradením do najžiadanejšieho pásma 
motorov.
 Stavebné práce, zverené firme Keraming, s 
poradenstvom firmy Gleeds, sa už  rozbehli. V júli 
sa bagre pustili do výkopov základov budúceho 
sídla Askoll Slovakia, dcérskej spoločnosti nad-
národnej talianskej skupiny Askoll. 
 Askoll, založený v roku 1978, so sídlom v 
talianskom meste Vicenza, je svetovým lídrom vo 
vývoji, návrhu a výrobe čerpadiel a synchrónnych 
elektromotorov, ktoré nachádzajú uplatnenie v 
mnohých domácich elektrospotrebičoch, hlavne 
v pračkách a umývačkách riadu, tiež  i v oblasti 
akvaristiky a ohrevu. Inovácia, ktorá je strate-
gickým kľúčom rozvoja podniku, a ktorá súvisí  s 
výrobkami i s procesmi, zabezpečuje pružnosť
výroby, ako aj lepšiu ochranu výrobkov. 
 Skupinu dnes tvorí 11 prevádzkových 
spoločností, strategicky rozmiestnených po celom 
svete, s 2800 zamestnancami. Sídlia v Taliansku, 
Brazílii, Číne, Mexiku, Rumunsku a Slovensku. 
Obchodné zastúpenia  má  Askoll v Spojených 
štátoch amerických a Južnej Kórei. Zaznamenáva 
obrat 370 miliónov €.
 Fa Askoll Slovakia zamestnáva spomedzi 
podnikov skupiny najviac pracovníkov.  Aktuálne 
sídli v Novom Meste n. V. Charakterizuje ju vy-
soká profesionálnosť a odbornosť zamestnancov 
a výborná organizácia pri riadení výroby. Materský 
podnik sa preto rozhodol investovať 8 miliónov € 
do stavby nového výrobného závodu s posilnením 
liniek a modernizáciou riadiacich štruktúr. 

Ide o dôležitý projekt. Nový výrobný závod 
bude stáť v Potvoriciach na ploche viac ako 

15 000 m², z toho viac ako 8 500 m² bude patriť
výrobným linkám, 3 500 m² skladu a zvyšok 
laboratóriám a kanceláriám. 
 „Na to, aby sme mohli byť inovátormi, potrebu-
jeme inovačné nástroje,“ uviedol Elio Marioni, 
prezident skupiny Askoll. „Inovovať výrobné zaria-
denia je nevyhnutné pre vytvorenie komfortného 
a stimulujúceho prostredia. Askoll oddávna in-
vestuje do rastu svojich  profesionálnych kapacít 
s cieľom šíriť vedomosti, ktoré sú synonymom 
vysokej kvality, i veľké kompetencie po celom 
podniku a celom svete.“
 26. októbra sa uskutočnilo slávnostné 
položenie základného kameňa; k slávnostnému 
rázu  prispeli predstavitelia miestnych samo-
správ a štátnej  správy,  spomeňme starostu 
Potvoríc Ľ. Mala, riaditeľa ÚPSVaR v Novom 
Meste  nad Váhom  Ing. I. Sadovského, riad. SOŠ 
na  Bzinskej  ul. Mgr. P.  Rebra a i.
 Prezident skupiny Askoll Elio Marioni a gene-
rálny riaditeľ Askoll Slovakia Ing. Branislav  Bračík
v krátkom príhovore pozdravili prítomných hostí. 
„Ďakujem miestnym autoritám a inštitúciám za 
vynikajúcu spoluprácu a hlavne za to, že budú 
i naďalej nápomocní predstaviteľom Askoll“, 
povedal Elio Marioni. „Rýchlu realizáciu tohto 
projektu sme zabezpečili zásluhou ich podpory. 
Vďaka tejto synergii dúfame, že sme položili 
základy pre budúci rozvoj.“ 
 Oficiálne prestrihnutie pásky nového výrob-
ného závodu sa uskutoční po ukončení prác, 
stanovenom na apríl 2012, na kedy je na-
plánované  presťahovanie všetkých zamestnan-
cov do nového sídla.

ASKOLL INVESTUJE OSEM MILIÓNOV EUR

Na foto zľava:Na  foto zľava:
E. Marioni, B. Bračík,E. Marioni,  B. Bračík,
ako štvrtý starostaako štvrtý starosta 
Potvoríc Ľ. MaloPotvoríc Ľ. Malo
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KEĎ ZIMA UKÁŽE ODVRÁTENÚ TVÁR

 Zima občas ukáže  svoju odvrátenú tvár. V 
pohotovosti sú preto ľudia i technika. Mechanizmy 
na  zimnú údržbu ciest a chodníkov sú pri-
pravené, zriadený  je i štáb zimnej údržby (ZÚ). 
 V našom meste za ZÚ miestnych  komunikácií 
a chodníkov zodpovedajú Technické služby mes-
ta Nové Mesto n. V. a Správa ciest TSK, správa 
a údržba Trenčín, stredisko Nové Mesto n. V. 
Novomestské stredisko Správy ciest spravuje 
ulice: Trenčiansku, Beckovskú, Ľ. Podjavorinskej, 
Mnešickú, Srniansku, Odborársku, Holubyho, 
Klčové, J. Kollára, Štúrovu, Čachtickú a Bzinskú. 
Ostatné komunikácie na území mesta majú na 
starosti a za ich údržbu zodpovedajú TSM. Sú 
rozdelené podľa poradia dôležitosti.
 Údržba ulíc v I. poradí dôležitosti  musí začať
do 30 minút. Patria sem: Námestie slobody, 
Ul. Hurbanova, J. Weisseho, J. Hašku, Čsl. 
armády, Komenského, Hviezdoslavova, M. R. 
Štefánika, Krčméryho, kpt. Nálepku, Piešťanská
ul., autobusová stanica, Malinovského, Dibrovova, 
ulice okolo nemocnice, Vysoká, Bernolákova, 
M. Rázusa, J. Kréna, SNP, Jasná, Javorinská, 
Karpatská, Jánošikova, Sasinkova, Športová, 
Tematínska, Priemyselná, Banská, Tehelná (až po 
Trenčiansku ul.), Dukelská, Železničná. Železnič-
ný uzol, Krátka a Inovecká. V uliciach II. poradia 
sa s odstraňovaním kalamity musí začať  do 1 h. 
Ide  o ulice: 1. mája, D. Štubňu, Hollého, Benkova, 
kpt. Uhra, Kmeťova, Robotnícka, Slovanská, 
F. Kráľa, Škultétyho, M. Chrásteka, Považská, Nová, 
Jilemnického, S. Jurkoviča, Brigádnická, Zelená, 
Vajanského, Čulenova, Ružová, Košikárska, 
Sadová, Izbická, Kvetinová, Záhradná, Severná, 
O. Plachého, Royova, Kukučínova, Tajovského, 
Dr. I. Markoviča, A. Sládkoviča, Kočovská, síd-
lisko Čachtická I. a II. a  sídlisko Záhumenice. 
Do III. poradia dôležitosti so zásahom do 2 h

spadajú ulice: Partizánska, Obrancov mieru,
Kuzmányho, Šafárikova, Šoltésovej, Langs-
feldova, Jesenského, Svätoplukova, Bajzova, 
Vinohradnícka, Lipová, Stredná, Letná, Slnečná,
Poľná, Mlynská, Mostová, Pod zvonicou, Pri 
Klanečnici, Pri záhradách, Pri vode, Riečna, 
Tichá, Zelená voda  I. a  II.-
 ZÚ je  potrebné vykonať na MK I. poradia 
dôležitosti  do šesť hodín, II. poradia dôležitosti 
do 12 h a III. poradia dôležitosti nad 12 h. 
 TSM zabezpečujú aj čistenie niektorých 
chodníkov. Ide o všetky chodníky v parkoch, 
schodištia, chodníky na Ul. Čachtickej, J. Kollára, 
M. R. Štefánika, Hviezdoslavovej ul. (od Ul. M. R. 
Štefánika po Ul. Malinovského), Ul. Malinovského 
(od býv. bitúnku  po LIDL), trhovisko a priľahlý
chodník, Ul. Klčové (od cirkevnej školy ku kaplnke 
a okolo nej), Hájovky (pešie a pojazdové chod-
níky), Ul. Hurbanovej (okolo parku a bývalého 
domu p. Vámoša), Ul. Weisseho (ľavá strana 
od polyfunkčného objektu po križovatku s Ul. 
Hurbanovou), cintorín, sídlisko Javorinská (po-
jazdové a pešie chodníky), komunikácie, par-
koviská a ostatné spevnené plochy pri zimnom 
štadióne a športovej hale, Ul. Holubyho (od 
bývalej VÚB po križovatku s Ul. Inoveckou), 
chodníky pre peších na železničnom moste  a 
mostoch cez Váh  a kanál Váhu, Ul. Vajanského, 
Ul. Kočovská, autobusová stanica, chodník  pri 
poliklinike (ľavá strana  od Ul. M. R. Štefánika po 
otoč na Ul. kpt. Nálepku), sídlisko Čachtická  I. a 
II. O ostatné chodníky sa v intenciách paragrafov 
8 a 9 VZN č. 5/1999 O ochrane  a zveľaďovaní
životného prostredia v meste musia starať s 
povinnosťou čistiť ich majitelia a užívatelia nehnu-
teľností.                                                      -ar-

     Predvianočnú a vianoč-
nú tematiku má nové gran-
tové kolo, ktoré pre  Nové 
Mesto nad Váhom vyhlási-
la  Trenčianska  nadácia. 
Projekty po vyhodnotení v 
súčasnosti prebiehajú.

    Vianočné aktivity do 
konca  tohto roku sú  určené výhradne  občanom
nášho mesta.                                           - ak -

GRANT PRE MESTO
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  S posol-
stvom Vianoc
k svojim  náv-
števníkom pri-
chádza Pod-
javorinské mú-
zeum. Zhruba 
od polovice 
d e c e m b r a 
s p r í s t u p n í 

dva  betlehemy, ktoré sa tradične tešia veľkému

záujmu občanov a návštevníkov nášho mesta. 
 V období nadchádzajúcich Vianoc si  určite ani 
tentoraz  nenechajú ujsť návštevu niekdajšej Ghi-
lánniho kúrie, aby sa pred jedným z najvzácnejších 
novomestských betlehemov - jasličiek z dielne 
Michala Hanzlíka (na foto) a zaujímavým  pohyb-
livým betlehemom, ktorý zhotovil Novomešťan
Marián Mikulec a dnes  je  majetkom  mesta, nie-
len pokochali  ich  krásou, ale v stíšení, bez predvia-
nočného zhonu, sa zamysleli nad významom 
Vianoc.

S T Á L E  S A  C Í T I  B YŤ  N O V O M E ŠŤA N O M
     Pre  väčšinu z nás je 23. 

december dňom bezpros-
tredne blížiacich sa Via-
noc. Pre PhDr. Viktora 
Krupu, DrSc. i dňom 
narodenia.

       Za  svoj doterajší život 
stihol tento významný o-
rientalista a jazykovedec 
toho toľko, koľko iný by 
nedokázal ani za tri životy. 

Vysoké pracovné nasadenie si vybralo svoju daň,
podpísalo sa na jeho zdraví. Naposledy sme sa s 
čo nevidieť 75 – ročným jubilantom oficiálne stretli 
pred piatimi rokmi pri odovzdávaní ocenenia 
Významná osobnosť Podjavoriny. 
 Jazykovedec a orientalista V. Krupa praco-
val ako vedecký pracovník Kabinetu orientalis-
tiky SAV v oblasti výskumu jazykov Oceánie a 
juhovýchodnej Ázie, neskôr bol vedúcim pra-
covnej skupiny orientálnej filológie. V r. 1990 sa 
vrátil do obnoveného Kabinetu orientalistiky SAV, 
kde  pôsobil ako jeho riaditeľ. Po 12 rokoch sa 
riaditeľského postu vzdal, no zostal pracovať v 
Kabinete orientalistiky. Má za sebou niekoľko
študijno – výskumných  pobytov na  zahraničných
univerzitách v Novom Zélande, SRN, Japonsku a 
Veľkej Británii. Pracoval  v oblastiach  všeobecnej 
a orientálnej jazykovedy, typológie a folkloris-
tiky. Je autorom mnohých kníh, niektoré vyšli 
i v zahraničí, i početných štúdií a článkov v 
domácich a zahraničných odborných časopisoch
a zborníkoch. Záujem  o Orient ho priviedol až k 
prekladom  mýtov a ústnej slovesnosti národov 
Ďalekého východu. Venoval sa i cestopisom a 

dielam o objaviteľských expedíciách 18. a 19. 
stor. v Pacifiku a prekladom súčasných autorov 
anglosaskej literatúry. V roku 2006 vyšiel I. zväzok 
diela Národy a kultúry ostrovnej juhovýchodnej 
Ázie a Oceánie ako prvá publikácia  z chystanej 
série knižných prác v rámci projektu VEGA 
s charakteristikou jednotlivých kultúrno - civili-
začných regiónov Ázie, Oceánie a Afriky. V. Krupa 
bol vedúcim pracovného tímu.
 Hoci navštívil mnohé krajiny sveta, stále sa 
cíti byť Novomešťanom, i keď je  to už 57 rokov 
(od  roku 1954), čo začal študovať na  univerzite 
v Bratislave. 
 S naším  mestom V. Krupu  spájajú i rodinné 
väzby. V Novom Meste nad Váhom dodnes 
žije jeho sestra Magda Gračková, ktorá má tri 
deti. Ďalšia  sestra – Mária  Slimáková spolu s 
manželom  žijú v Bzinciach pod  Javorinou,  kam 
sa  presťahovali z Ivánky, kde  predtým bývali. V 
našom meste má i sesternicu Evu Trgovú. Beáta 
Mazúrová sa presťahovala do Trenčína, no jej 
dcéra Lenka Veselá ako jediná z rodiny býva  na 
pôvodnom v Mnešiciach.
  V Novom Meste  nad Váhom  má Viktor Krupa 
aj veľa priateľov a známych. Jeho spolužiakom  je 
napr. akad. soch. Milan Struhárik. Blízko Nového 
Mesta  nad Váhom, zhruba  dva  km od  hraníc 
- v Plevovom, majú Krupovci chalupu. V lete 
sa  tu často zdržiavajú, no v zime sem necho-
dievajú, lebo usadlosť nie je vykurovaná. V. 
Krupa ale nepociťuje chlad. Pri srdci ho hrejú 
láska a spriaznenosť najbližších. K nim sa pripá-
jajú i občania nášho mesta, ktorí významnému 
Novomešťanovi blahoželajú k nadchádzajúcim 
75. narodeninám. 

 V MÚZEU S POSOLSTVOM VIANOC
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VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

 Ubiehajúci čas celého roka i prítomnosť via-
nočných reklám nám avizujú nezvratný koniec 
ďalšieho roka. Znova je tu tlak na naše peňaženky
nakúpiť čo najviac darčekov. Dôvod pre obdaro-
vanie je udalosť Daru nebies Pána Ježiša Krista. 
Stal sa, žiaľ, už len prostriedkom pre prejavenie 
lásky. On ale svojím príchodom priniesol viac. 
Bol a je stále nositeľom tej najväčšej lásky, kto-
rá prišla na tento svet. V náplni tejto Lásky bol 
hlavný cieľ - vyslobodiť zo stavu neslobody a 
poviazania. Hriech nás tak obmotal, že sami si 
nevieme poradiť,  ako sa z toho dostať. Pozrime 
sa do seba. Koľkokrát sme obviňovaní vo svo-
jom svedomí, či už vykonáme krádež, niekomu 
poriadne vynadáme, hneváme sa na svojho 

partnera, deti, rodičov susedov, atď. Nevieme 
odpustiť. Zamotávame sa stále viac, zlo plodí zlo, 
nešťastie zase nešťastie. Hľadáme vyslobodenie 
u psychológov, kŕmime sa stále viac a viac liekmi. 
Vyslobodenie je v nedohľadne. Keď Mária - pan-
na so svojím snúbencom bola tehotná,  anjel bol 
poslaný k Jozefovi s posolstvom vysvetlenia uda-
losti. Hovorí:,, Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať
Máriu svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je 
zo Svätého Ducha. Porodí syna a dáš mu meno 
Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov“. 
Dostať sa sami z poviazania nedokážeme, niek-
to druhý nám musí pomôcť. Ten druhý je práve 
najväčší Dar Vianoc, Ježiš. Text jednej piesne 
hovorí „...haleluja, haleluja, putá zlámané, svitol 
zlatý deň slobody...“. Prajem radostné dni slobo-
dy počas nastávajúcich sviatkov.       

Jozef Gabovič, pastor AC  

BENEFIČNÝ KONCERT V KOSTOLE
 Atmosféru Vianoc zažijú návštevníci koncertu 
v rímskokatolíckom kostole  v nedeľu 18. decem-
bra o 16, 00 h.
 Po štyroch rokoch do Nového Mesta nad 
Váhom opäť zavíta charizmatický skladateľ, diri-
gent Jaroslav Krček so svojím komorným baro-
kovým orchestrom Musica Bohemica z Prahy. Po 
prvýkrát bude v našom meste hosťovať mužský 
nonet Gentlemen Singers. Spoluúčinkovať

budú pražskí sólisti, ako aj hostiteľ večera, no-
vomestský rodák Marián Pavlovič. V prvej časti
koncertu v slovenskej premiére odznie výber z 
vianočných omší Jaroslava Krčka a v druhej časti
zaznejú európske, české a slovenské koledy v 
barokových úpravách. 
 Koncert je, ako každoročne, benefičný. 
Vstupné je dobrovoľné a jeho výťažok pôjde  pre 
potreby postihnutých svalovou dystrofiou.

 Nespočetnekrát sme počuli tento reklamný hit. 
Vyjadruje vzťah dnešného človeka k Vianociam. 
Áno, je mnoho spôsobov, ako prejsť adventom 
a stráviť prichádzajúce sviatky. Televízne kaná-
ly sa predbiehajú, aby získali čo najviac divákov. 
Obchodníci bojujú o každého zákazníka. Všade 
okolo nás je to „nabité“ atmosférou Vianoc. Ne-
ušla nám však podstata týchto sviatkov? Slávi-
me, chceme sa radovať, oslavovať - ale čo? Zau-
jíma nás ešte tá prvotná príčina, dôvod Vianoc?
 Už prišiel Bohom sľubovaný Spasiteľ. Židia ho 
dodnes čakajú. Ostatné náboženstvá sveta ho 
nepotrebujú – snažia sa o vlastnú cestu človeka
k záchrane. Kresťanská zvesť už dve tisícročia
ohlasuje celému ľudstvu, každému jedincovi: 
Záchranca už prišiel. Nemusíš sa trápiť sám – so 

svojimi vinami, s každodennými ťažkosťami. Boh 
zostúpil na zem. Bol tu, pozná, čo je to život v 
tele, rozumie ti. On zvíťazil a pripravil aj pre teba 
bezpečnú cestu časnosťou a nádej, ktorá siaha 
až za hranicu smrti. Ježiš je Mesiáš, niet iného 
Spasiteľa.
 Toto je skutočný dôvod k sláveniu Vianoc. Pre-
to môžeš sláviť, radovať sa z týchto dní. Nezávisí 
to od tvojej  nančnej situácie. Žiadna udalosť a 
okolnosť ťa nemôže obrať o radosť a nádej, ktorú 
dáva Boh. Ani choroba a vyjadrenia lekárov, že 
tvoje dni sú spočítané. Preto môžeš sláviť aj keď
si pripútaný na lôžko a zdá sa, že lepšie dni už 
neprídu. Nech sa nachádzaš v akejkoľvek situá-
cii, s Kristom je vždy nádej.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

NAJVÄČŠÍ DAR VIANOC

SLÁVME VIANOCE, KAŽDÝ AKO CHCE (?)
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Čo možno urobiť pre to, aby sa vianočné
sviatky slávili s nevyprázdneným obsahom? Mno-
hí akoby slávili narodenie niekoho, koho aj tak 
nepoznajú, na kom im vlastne nezáleží. Za zho-
nom a všetkými tými prípravami na sviatky sa 
neraz ukrýva skutočnosť, že človeku záleží hlav-
ne  na prežití samotnej oslavy najmä po „technic-
kej“ stránke.  Slávenie Ježišovho narodenia nás 
vedie k dôležitej otázke: aký je jeho význam? Prá-
ve vnímanie významu Kristovho narodenia je 
spôsob, ako neoddeliť slávenie sviatkov od ich 
obsahu. Iste, nie je jednoduché dnešnému člove
ku-najmä ak žije mimo spoločenstva s Cirkvou -
tvrdiť, že len Kristus má pre záchranu ľudstva zmy-
sel. Ťažko možno tento argument obhájiť  pred 
ľuďmi, ktorí vidia Ježiša len medzi úctyhodnými
osobami, ktoré sa tiež zaslúžili o šírenie dobra vo 

svete. Avšak každý človek v sebe nosí túžby po 
šťastí, večnej láske, radosti, pokoji... V  ich ozve-
ne možno zachytiť a spoznať aj túžbu po Bohu. 
Ľudia po Bohu túžia, hoci o tom ani nevedia, 
mnohí práve napĺňaním týchto túžob Boha hľa-
dajú, hoci Ho ešte nepoznajú. Kresťanstvo je ná-
boženstvo, ktoré neopovrhuje tými, čo sú mimo 
cesty evanjelia a zdieľajú iné hodnoty a s nimi aj 
iný pohľad na Vianoce. Je náboženstvo, ktoré učí
ceste a kráčajúc po nej vyznáva, že Boží Syn pri-
šiel pre všetkých, aby človeka neponechal v tme 
hriechu, hmle pochybností, zúfalstve beznádeje 
ani kdesi na pol ceste... V Kristovi prichádza plná 
odpoveď na ľudské hľadania a túžby. Príchodom 
Krista zažiarilo v plnosti Svetlo, ktoré osvecuje 
každého človeka, Svetlo, na ktorom môže mať
účasť každý...    Mgr. Ľudovít Malý, dekan

VIANOCE S NEVYPRÁZDNENÝM OBSAHOM

M Á M E  T O P  M A T E R S K Ú  Š K O L U
 11. 11. ´11 bol významný deň pre MŠ 
Poľovnícka  ul.  Nie  však  kvôli magickému dátu-
mu. V tento deň riaditeľka  školy Dana Chmelová
(na  foto vľavo)  spolu so zástupkyňou Beátou
Pavlíkovou v Primaciálnom paláci v Bratislave 
prevzali ocenenie TOP MATERSKÁ ŠKOLA.
Čím si vyslúžila toto ocenenie? Odpoveď  pozná 
Mgr. Dana Chmelová.
 -  Musíme sa vrátiť o niekoľko mesiacov doza-
du, do júna. V tomto predprázdninovom mesiaci 
sa v areáli MŠ na Poľovníckej ul. uskutočnil  jubi-
lejný - 10. ročník Olympiády detí materských škôl.
Tradičné podujatie bolo súčasťou Olympijských 
festivalov detí a mládeže Slovenska, ktoré vyhla-
sujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Slovenský olympijský výbor. Záštitu nad pro-
jektom mal prezident SR Ivan Gašparovič.
 Súťažného športového zápolenia sa 
zúčastnilo veľa detí z novomestských mater-
ských škôl. A práve ich bohatá aktívna účasť
na  olympiáde vyniesla našej MŠ ocenenie TOP 
MATERSKÁ ŠKOLA a ocenenie MATERSKÁ 
ŠKOLA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA, ktoré prevzal František Koronczi  z odd. 
výchovy, vzdelávania, mládeže a športu TSK.  
 Titul TOP MATERSKÁ ŠKOLA nás  teší, 

no nemienime zaspať na  vavrínoch, naopak. 
Získané ocenenie je  pre nás motiváciou do 
budúcnosti  organizovať pre  deti MŠ ďalšie  zau-
jímavé  aktivity. -
 Viac informácií nájdete na webovej stránke 
materskej školy www.materskaskolanmnv.sk.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC 
BUDE  ZNIEŤ  KRAJINOU . . . 

 7. decembra o 15,00 h vo výstavnej  sieni 
MsKS organizuje MO MS v Novom Meste  n. V.
pre svojich členov a sympatizantov poetic-
ké pásmo s vianočnými zvykmi a koledami. 
K pozvánke pripája i želanie príjemného 
prežitia Vianoc a šťastného roka 2012.

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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4. decembra o 14,30 h sa v divadelnej sále 
MsKS uskutoční premiéra rozprávky Štefana
Psotného a PaedDr. Márie Kubovicovej o Gašpar-
kovi, ktorý liečil zlých ľudí, v naštudovaní SDOS
– Detského divadelného súboru Javorinča-
tá pri MsKS. 

PROGRAMY MsKS
december 2011

Od 6. do 20. decembra bude v MsKS 
sprístupnená tradičná výstava Vianočný salón 
spojená s predajom. Návštevníci  výstavnej sie-
ne vyzdobenej vianočnou dekoráciou sa budú 
môcť nielen pokochať krehkou krásou vystave-
ných exponátov, ale si ich aj zakúpiť.
 V ponuke budú obrazy, kresby, plastiky a 
keramika.

GAŠPARKO

VÝSTAVA

VIANOČNÝ SALÓN

VIANOČNÝ KONCERT

14. decembra o 18,00 h sa v mestskom kul-
túrnom stredisku  uskutoční Vianočný koncert 
Klubu priateľov hudby pri MsKS v Novom 
Meste nad Váhom. Účinkujú: Martin Babjak - 
barytón, Katarína Krčmárová - soprán, Branko
Ladič - klavír, Ulrich Ulmann - umelecké slovo. 
 Na koncerte odznejú slávne árie z opier, via-
nočné piesne a koledy.

VIANOČNÝ KONCERT KPH

15. decembra o 18,00 h sa v divadelnej sále 
uskutoční Vianočný  koncert  hudobnej skupi-
ny PREMENY. Hosťami Premien budú speváci 
z nášho mesta: M. Klimentová, H. Vrtichová, D.
Porubský, H. Kliment, M. Fotíčková a SZ Spoje-
nej školy sv. Jozefa.  Výťažok z dobrovoľného
vstupného pôjde na dobročinné účely.

TERRA MAGICA FANTASTICA
1. decembra o 10,00 a 12,00 h sa v 

MsKS uskutoční pre žiakov ZŠ a SŠ multime-
diálny antidiskriminačno - motivačný koncert. Je 
re exiou na vlnu ľahostajnosti človeka k človeku
a svojmu okoliu. 

ČARODEJKA PRÍRODA
8. decembra o 10,00 h bude v MsKS pre 

žiakov I. stupňa ZŠ  (pokračovanie na str.2 →)

PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY

VIANOČNÝ KONCERT MKO
17. decembra o 17,00 h sa vo výstavnej 

sieni MsKS dýchajúcej atmosférou Vianoc us-
kutoční  za účasti  vzácneho hosťa – SZ Apollo 
v Bratislave v poradí 8. Vianočný koncert 
MKO pri MsKS v Novom Meste  nad Váhom.

15. decembra o 15,30 h Poetická scéna 
Divadielka galéria pri MsKS  pod  záštitou MsKS,
OO Únie žien Slovenska a MsK v Novom Mes-
te  n. V. uvedie v Galérii P. Matejku literárno – 
hudobné pásmo S vianočnou sviečkou otváram 
závoj čara, pokoja a lásky s výberom poézie 
regionálnych a ďalších slovenských autorov.

S VIANOČNOU SVIEČKOU...

HS PREMENY A HOSTIA

12. decembra o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS  uskutoční Vianočný koncert Ireny 
a Vojtecha Havlovcov. Ich hosťom bude Bra-
nislav Hargaš z Moravského Lieskového, ktorý 
predstaví nový hudobný nástroj TUHAR.

VIANOČNÝ KONCERT
I. A V. HAVLOVCOV



 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v 
spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
 Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
15. decembra  o 17,00 h.
  V mestskom kultúrnom stredisku na

1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v 
oblasti trestného, pracovného a občianskeho
práva.
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
určené osamelým matkám s deťmi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

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

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

KURZY V DECEMBRI

Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Utorok     13. 12. od 12,30 – 17,30 h
                 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda      7. 12. o 17,00 h - Výbor MO MS
                 14. 12. o 14,00 h - Klub chorých 
                                              na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h – Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V DECEMBRI

 MsKS pripravuje na 16. februára zájazd
do Bratislavy na muzikál  zo súčasnosti Ôsmy
svetadiel  v réžii J. Ďurovčíka a s piesňami Elá-
nu a textami B. Filana a  P. Pavlaca. Mladé diev-
ča sa zriekne rodičmi podporovaného vzťahu
s mužom z lepších kruhov. S novým priateľom
prežíva čistú a úprimnú lásku bez ohľadu na 
spoločenské predsudky. 

Vstupné 29 € + cestovné. Informácie 
v MsKS,1. posch. č.d. 10, č.t. 771 06 40.

PRIPRAVUJEME

 December v knižnici sa  bude  niesť v zna-
mení nadchádzajúcich vianočných sviatkov. 
MsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom 
pripravuje pre deti materských škôl a 1. st. ZŠ 
tradičné podujatia, možno i  s malým prekva-
pením. Čaká na  nich rozprávkové dopoludnie 
Vianočné želanie, zoznámia sa  s vianočnými
zvykmi a tradíciami u nás i vo svete, započúva-
jú sa  do pásma  vianočnej  poézie s názvom 
A už je tu zas, krásny vianočný čas a ktovie, 
...Možno príde  i Mikuláš.

výchovno - vzdelávacie podujatie ag. PAN-
SOPHIA.  Žiaci budú cestovať štyrmi ročnými
obdobiami a čarodejka príroda im pritom odhalí 
svoje tajomstvá. 

OD FONOGRAFU  AŽ  PO  iPOD
8. decembra o 11,15  h bude  v MsKS  pre 

II. st. ZŠ multimediálne predstavenie  ag. PAN-
SOPHIA. Žiaci sa zábavným a popularizačným
spôsobom dozvedia najnovšie poznatky z  prí-
rodovedných odborov.  Vydajú sa na cestu, kto-
rou prešiel zvuk a obraz od fonografu a fotoa-
parátu až po mp3 prehrávač či iPod.

PIPI DLHÁ PANČUCHA
14. decembra o 8,30 a 10,00 h Divadlo

Actores  uvedie v MsKS rozprávku o dievčatku
s neuveriteľne červenými vlasmi, tvárou posia-
tou pehami a menom - Pipi Dlhá Pančucha.

FOTROVCI A TINEDŽERI
22. decembra o 8,15 h sa uskutoční v 

MsKS pre žiakov divadelná multimediálna hra 
obohatená o videoprojekciu o vzťahu rodičov
a tinedžerov. Mladý rebel odíde z domu. Otec 
začne ich vzťah bilancovať a analyzovať, aby 
nakoniec  našli cestu k sebe.

ZÁJAZD: ÔSMY SVETADIEL

DECEMBER V KNIŽNICI



sobota 3., nede a 4. o 19.00 h 
JANA EYROVÁ                                 TATRA FILM
Režisér Fukunaga rozpráva životný príbeh Jany Eyrovej 
prostredníctvom flashbackov, ktoré mapujú dramatické 
a pohnuté situácie, ktoré zúfalú a vydesenú mladú ženu 
privedú až do domu duchovného otca Johna Riversa 
(Jamie Bell), v ktorého harmonickej domácnosti sa chce 
nadobro odstrihnú  od minulosti. V hlavných úlohách 
romantickej drámy sa predstaví Mia Wasikowska (Alenka
v ríši divov) a Michael Fassbender (Nehanební bastardi).
     „Tento príbeh je v podstate ve mi strašidelný a temný. 
Vzniklo už približne 24 adaptácií a máloktorá z nich sa tejto 
temnej stránky príbehu dotkla. Janu  Eyrovú prezentujú len 
ako romantický príbeh. Ja som si istý, že má omnoho viac 
vrstiev. A tie som chcel ukáza ,“ hovorí režisér Fukunaga. 
VB, USA                romantická dráma                    120 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,50 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov          

utorok 6.   o 8.15 h 
ŠMOLKOVIA –  premietanie pre školy 

streda 7.   o 19.00 h
BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA  CONTINENTAL FILM
Štyridsa ro ný Cal (Steve Carell) prežíva svoj sen - má 
dobrú prácu, pekný dom, skvelé deti a za manželku lásku 
zo strednej školy. Ke  ale zistí, že ho jeho žena Emily 
(Julianne Moore) podvádza a chce sa s ním rozvies , jeho 
„dokonalý“ život je razom pre . A tak sa Cal ocitne vo svete 
slobodných. Nako ko už nieko ko rokov nerandil, zažíva 
jeden neúspech za druhým… 
USA  romantická komédia                          118 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 10., nede a 11. o 19.00 h 
VIDITE NÝ SVET                              TATRA FILM
Máte pocit, že vás niekdo sleduje? Môže to by  osamelý 
štyridsiatnik, ktorého vlastný život je taký prázdny, že 
parazituje na životoch druhých. Oliver (Ivan Trojan) je 
ve mi uzavretý a nekomunikatívny letový dispe er. Jediný 
„živý“ kontakt má so svojou matkou (Jana Hlavá ová), od 
kolegov v práci si udržuje odstup a doma mu spolo níka
robí televízia a alekoh ad, ktorým z bytu na bratislavskom 
sídlisku sleduje na prvý poh ad š astnú rodinku 
z náprotivného domu. S úlohou iba pozorovate a si ale dlho 
nevysta í a rozhodne sa k susedom odnaproti preniknú o
najbližšie. Pre splnenie sna urobí lovek asto neuverite né 
veci, niekedy aj také, ktoré sú za hranicou slušného 
chovania alebo dokonca zákona. A ke  ponúknete 
pomocnú ruku niekomu, kto o to vôbec nestojí, nesmiete sa 
udova , že vám potom do nej s chu ou zahryzne.  
alej hrajú: K. Turjanová, M. M ahon ák, I. Palúch … 

SR psychologický thriller                  110 min. 
slovenská verzia                                         vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov          

streda 14.   o 19.00 h 
PERFECT DAYS                          GARFIELD FILM                                          

as je rýchlejší ako spermie 
Ivana Chýlková v novej komédii Alice Nellis 
„Nechápem, ako môžem ma  o rok 45 rokov, ke  stále ešte 
neviem, ím chcem by , ke  vyrastiem.“ Zásadnú otázku 
hlavnej hrdinky pretavila režisérka Alice Nellis do 
originálnej komédie, v ktorej hlavná postava filmu nestihla 
dospie .
Erika má takmer všetko – vlastnú televíznu šou, prestížny 
kadernícky salón, ve ký byt s terasou a slobodu. Ale s 
každým pribúdajúcim rokom stále viac túži po vlastnom 
die ati. Erika teda nastolí plán „ Die a“, a pustí sa do toho s 
ve kým odhodlaním, ibaže niektoré veci sa naplánova
nedajú – napríklad ne akané zoznámenie s mladým 
atraktívnym barmanom Adamom (Vojta Kotek)…                              

R                                 komédia                            100 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,30 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 17., nede a 18.   o 19.00 h 
VŠETKO O MILUJEM                    FILM EUROPE  
Film o láske a punku v komunistickom Po sku
Trpká komédia o dospievaní, láske a vzdore nás vracia do 
socialistického Po ska roku 1981, kde sa skupina mladých 
udí rozhodne založi  punkovú kapelu.  

Film sú ažil na festivale Sundance a bol aj po ským 
zástupcom v boji o Oscara. 
Punk. Skúšob a v maringotke. Sex. Prvý koncert. Sloboda. 
Vojen ina. Vo nos . Strach. Roztrhané rifle. Srdce. 
Mikrofón. Mamin strach. Zodpovednos . Bozk. Žúr na pláži. 
Hudba. Dospelos . Nahí. Smiech. Gitara. Hnev. Bež! 
Roztrieskaj Warburg!!!
Po sko trpká komédia                             95 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,00 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov  

sobota 17.   o 17.00 h
nede a 18.   o 15.00 h 
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE            ITA FILM  
Napadlo vám niekedy, ako sa po as jednej noci doru ia 
dar eky všetkým de om na svete?
Zvládne to jedna rodina! Rodina Santa Clausa s dobre 
prešpekulovanou prevádzkovou základ ou, ktorú ukrýva 
pod Severným pólom ...  Ke  Santov fascinujúci moderný 
podnik vynechá jedno die a z milióna, o ktoré sa stará, 
vydáva sa najmenej schopný len rodiny Clausov, 
najmladší syn Arthur, na nepochopite né, ale vzrušujúce 
preteky s asom. Jeho poslaním je doru i  posledný 
viano ný dar ek na svete skôr, ešte  pred tým, než za ne
svita ...
USA  animovaná rodinná komédia                 98 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,50 €  
tento film je vhodný pre maloletých

streda 21.   o 19.00 h
STROM ŽIVOTA                             FILM EUROPE
Ambíciou najnovšieho opusu Terrenca Malicka je ukáza
divákovi život Zeme a udského druhu na nej. Vo filme sa 
ve mi výrazne prejavujú dve mierky: makro – výjavy z 
histórie planéty a mikro – osudy rodiny v 50. rokoch 20. 
storo ia.
Brad Pitt sa ako otec malého Jacka snaží vychova  zo 
svojho syna loveka pripraveného na akúko vek životnú 
situáciu. Chce z neho vychova  ví aza v každej životnej 
výzve, muža, ktorého ni  a nikto nezlomí a ktorý si dokáže 
neoblomne krá a  za svojim. Ke  Jack vyrastie (Sean 
Penn), uvedomuje si poh ad na svet, ktorý mu vštepila jeho 
mama - krásu života, ahkos  duše a láskyplnú ochranu. Až 
ke  na vlastnej koži zažije trpké skúšanie osudu, pochopí, 
že rozum aj cit majú v udskom živote svoje miesto a každý 
z nás sa musí nau i  oba harmonicky používa .
Ocenenie: Zlatá palma – najlepší film, Cannes 2011
USA                               dráma                                139 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 22., piatok 23., pondelok 26.   o 19.00 h 
TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT 1. as TATRA FILM      
V prvej asti závere ného dielu strhujúcej upírej romance s 
názvom Twilight sága: Úsvit sa Bella Swan (Kristen 
Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattison) po svadbe 
vydávajú na svadobnú cestu do Ria de Janeira, kde sa 
kone ne, mimo všetkého a všetkých, môžu naplno odda
svojej láske. Ich š astie ale netrvá dlho. Bella zmietaná 
prudkou váš ou k upírovi Edwardovi, ale zárove  úprimnou 
náklonnos ou k vlkolakovi Jacobovi Blackovi (Taylor 
Lautner), oskoro zis uje, že aká die a. Tehotenstvo s 
upírom však pre u znamená fatálnu hrozbu. aká ju teda 
búrlivý rok plný lásky, pokušenia i strát…  
USA                     romantika, fantasy                     111 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,50 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov     

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

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Prijmite  od  nás  malý  darček k Vianociam s tipmi na  lmy 
z programovej  ponuky kina Považan na december.

JANA EYROVÁ  - sobota 3., nedeľa 4. decembra o 19,00 h:
Hrdinka, ktorá neprestáva inšpirovať generácie čitateľov a divákov po celom svete, si vďaka

novému a odvážnemu  lmovému spracovaniu režiséra Cary Joji Fukunaga (Sin Nombre) nachá-
dza cestu k novej generácii. Životný príbeh Jany Eyrovej rozpráva prostredníctvom  ashbackov, 
ktoré mapujú dramatické a pohnuté situácie, ktoré zúfalú a vydesenú mladú ženu privedú až do 
domu duchovného otca Johna Riversa (J. Bell), v ktorého harmonickej domácnosti sa chce nadob-
ro odstrihnúť od minulosti.
 „Tento príbeh je v podstate veľmi strašidelný a temný. Vzniklo už približne 24 adaptácií a málo-
ktorá z nich sa tejto temnej stránky príbehu dotkla. Janu  Eyrovú prezentujú len ako romantický prí-
beh. Ja som si istý, že má omnoho viac vrstiev. A tie som chcel ukázať,“ hovorí režisér Fukunaga.
 Romantická dráma Veľkej Británie a USA v hlavných úlohách s M. Wasikowskou (Alenka v ríši 
divov) a M. Fassbenderom (Nehanební bastardi). trvá 120 minút a je MN do 12 rokov.

VIDITEĽNÝ SVET  - sobota 10., nedeľa 11. decembra o 19.00 h:
Oliver (Ivan Trojan)  je uzavretý, nekomunikatívny letový dispečer. Tento štyridsiatnik má jedi-

ný „živý“ kontakt so svojou matkou (J. Hlaváčová), od kolegov v práci si udržuje odstup a doma 
mu spoločníkov robia televízia a ďalekohled.  Ním z bytu na bratislavskom sídlisku sleduje  na 
prvý pohľad  šťastnú rodinku z  domu oproti. S rolou púheho pozorovateľa si ale dlho nevystačí
a rozhodne sa k susedom odnaproti preniknúť čo najblíž. Zisťuje, že veci často nie sú také, ako 
sa javia z diaľky. A hranice súkromia sú krehkejšie, ako sa zdá. Zlo vyzerá nenápadne a násilie si 
každý nosíme v sebe. Nikdy neviete, kto sa práve na vás pozerá…

Ďalej hrajú: K. Turjanová, M.  Mňahončák a I.  Palúch.
Psychologický thriller SR  trvá 110 minút a je  MN do 15 rokov.

PERFECT DAYS  - streda 14. decembra  o 19.00 h:
 Celý príbeh začína 44. narodeninami Eriky (I. Chýlková), ktorá dostane od svojej švagrinej 
detinskú pohľadnicu, od  exmanžela trápny odkaz v rádiu, od homosexuálneho kamaráta krém 
na vrásky a od svojej nevyspytateľnej matky (Z.  Krónerová) - striptéra. Ale aj tak v deň svojich 
narodenín skončí napokon sama. Takto vyzerá úspešný život Eriky Oskarovej, hviezdy televíznej 
relácie „Pred a po“. Pritom Erika má takmer všetko – vlastnú šou,  prestížny  kadernícky salón, 
veľký byt s terasou a slobodu. Avšak s každým pribúdajúcim rokom stále viac a viac túži po jedi-
nom - po vlastnom dieťati.
 Erika teda nastolí plán DIEŤA  a pustí sa do neho s rovnakým odhodlaním, s akým budovala 
svoj vlastný podnik  aj svoje vlastné Ja. Nastáva  napínavé obdobie za svojím plánom. Ibaže 
niektoré veci sa nalinkovať nedajú – napríklad nečakané zoznámenie s mladým atraktívnym bar-
manom Adamom (Vojta Kotek)...                          
 „Máme vynikajúcu a zároveň neopozeranú herečku. Ivana Chýlková je výborná herečka a 
krásna žena, ktorá má nadhľad a humor, ktorý je pre túto postavu potrebný a nejde zahrať – tú 
iróniu musí mať človek jednoducho v sebe.“, dodáva režisérka  lmu Alice Nellis.                                    

Česká  komédia  trvá 100 minút a  je MN do 12 rokov.   

ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE - sobota 17. o 17,00 h a nedeľa 18. decembra o 15,00 h: 
Keď Santov moderný podnik s doručovaním darčekov vynechá jedno dieťa z milióna, o ktoré 

sa stará, vydáva sa Arthur, najmenej schopný člen rodiny Santa Clausa, na  vzrušujúce preteky 
s časom.  Jeho poslaním je doručiť posledný vianočný darček na svete skôr, ako začne svitať...

Animovaná rodinná komédia USA so slovenským dabingom trvá 98 minút a je MP.

POZVÁNKA DO KINA
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Firma Tecoplast PM Slovakia, s.r.o., Myjava
hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície:

zoraďovač vstrekovacích lisov so skúsenosťami s odoberacími robotmi.

Požiadavky: - vzdelanie technického smeru
     - prax min. 2 roky
     - schopnosť tímovej spolupráce

Kontakt: 034/694 04 04, 0917 286 747
pma@tecoplast.sk, econ@tecoplast.sk

Darujte sebe alebo svojim priateľomDarujte sebe alebo svojim priateľom
príjemný pocit, darujte relaxáciu!príjemný pocit, darujte relaxáciu! 

Ponúkame darčekový poukazPonúkame darčekový poukaz 
na relaxačné alebo regeneračné masážena relaxačné alebo regeneračné masáže

podľa vlastného výberu podľa vlastného výberu

Zdravotná starostlivosť u špecialistovZdravotná starostlivosť u špecialistov
Nadštandardné preventívne prehliadkyNadštandardné preventívne prehliadky
Regeneračné a relaxačné poukazyRegeneračné a relaxačné poukazy
Celoročná zdravotná starostlivosťCeloročná zdravotná starostlivosť
- zdravotné programy podľa výberu           - zdravotné programy podľa výberu

Zdravotné stredisko LIBRISZdravotné stredisko LIBRIS
Piešťanská 24Piešťanská 24
915 01 Nové Mesto nad Váhom915 01 Nové Mesto nad Váhom
Recepcia: tel:032/7704 111Recepcia: tel:032/7704 111
www.libriszdravie.skwww.libriszdravie.sk

ZDRAVOTNÉ STREDISKOZDRAVOTNÉ STREDISKO 
LIBRISLIBRIS
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 Bol to večer plný emócií, profesionál-
nych výkonov a spomienok. Aj tak by sa dala 
charakterizovať atmosféra koncertu, ktorý sa 
uskutočnil v druhej polovici októbra  vo výstavnej 
sieni MsKS pri príležitosti 35. výročia založenia 
KPH  v Novom Meste nad Váhom. Štvorručnou
hrou na klavíri sa na ňom predstavilo renomované 
klavírne duo Ida Černecká a František Pergler.
Dvojica patrí k významným osobnostiam slo-
venského interpretačného umenia. V ich podaní 
sme si o.i. vypočuli  Cikkerov Dupák op. 31 a 
Dvořákove Slovanské tance op. 46. Hoci svoje 
interpretačné umenie predviedli vo viacerých kra-
jinách Európy i zámoria, novomestské publikum 
vnímali ako „hudobne znalé a citlivé“ a jeho 
vrelé prijatie ich, podľa slov F. Perglera, nesmier-
ne dojalo. „Je to aj veľká zásluha starostlivosti 
učiteľov novomestskej ZUŠ o kultiváciu talentov 
od detstva, vštepenie úcty a lásky k umeniu a 
kráse...Veľkú rolu v tom zohráva aj novomestský 
Klub priateľov hudby, o ktorom možno povedať,
že sa stal jedným z najpoprednejších kultúrnych 
a hudobných stánkov na celom Slovensku. Nové 
Mesto nad Váhom je vďaka tomu oveľa krajšie a 
duchovne bohatšie, než iné, hoci aj väčšie mes-

tá.“ Vďační návštevníci koncertu, medzi ktorými 
nechýbala ani pani A. Perglerová, mamička  kon-
certujúceho umelca (dlhé roky učiteľka ZUŠ v 
Novom Meste nad Váhom), jej bývalí kolegovia 
a žiaci, obidve zástupkyne primátora mesta Ing. 
V. Vienerová a PhDr. K. Hejbalová, ako aj verní 
priaznivci koncertov KPH, pripravili pre obidvoch 
umelcov skutočné ovácie a nakoniec ich odmenili 
aj potleskom v stoji. Záverečnú skladbu Dievča
v modrom, ktorú zahrali ako prídavok, venoval 
F. Pergler predsedníčke KPH p. V. Struhárikovej. 

Eva Berková

 V Kultúrnom dome v Ladcoch, v rodisku bás-
nika Pavla Koyša, sa koncom októbra konal 13. 
ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorá ne-
sie básnikovo meno - Koyšove Ladce 2011.
 Naše mesto na súťaži pravidelne zastupujú 
Gymnázium M. R. Štefánika a Bilingválne slo-
vensko - španielske gymnázium. Tento rok 
sa súťaže zúčastnilo 65 recitátorov z celého 

Slovenska. Odborná porota, ktorú menova-
lo Ministerstvo školstva SR, v druhej kategó-
rii súťažiacich stredoškolákov vavrínový ve-
niec víťazstva prisúdila Michaele Fojtíčkovej,
študentke 3. ročníka Gymnázia M. R. Štefánika. 
V  silnej konkurencii si jasné  víťazstvo Michaela 
zaistila svojím presvedčivým vystúpením a 
precíteným prednesom básne Lýdie Vadkerti-
Gavorníkovej:  O večnom plameni.
 Michaela je všestranne nadaná, svoje ta-
lenty využíva na dôstojnú reprezentáciu seba, 
školy i mesta. K prvenstvu jej gratulujeme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov.  

Mgr. Michaela Kurišová

V SILNEJ KONKURENCII MICHAELA NAJLEPŠIA

PO KONCERTE KPH. . .

● POSVIACKA KRÍŽA. V našom mes-
te  na  Izbickej  ul. sa 23. októbra uskutočnila
posviacka obnoveného kríža. Obnovu symbo-
lu kresťanstva iniciovali a sponzorovali Ing. M. 
Cagala, CSc. a Ing. P. Bublavý s manželkami. 
Posviacku za  účasti verejnosti vykonali vdp.
dekan Ľ. Malý a dp. kaplán D. Vachan.

Michaelin úspech potešil riad. gymnázia Michaelin úspech potešil riad. gymnázia 
Mgr. M. Vitáskovú (vpravo) i zást. primátora mestaMgr.  M. Vitáskovú (vpravo) i zást. primátora mesta 
PhDr. K. HejbalovúPhDr. K. Hejbalovú
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  Pekný via-
nočný darček
d o s t a l 
Novomest-
ský spra-
v o d a j c a
od  Novo-
m e š ť a n o v 
žijúcich od 
r. 1968 vo 
Š v é d s k u ,
m a n ž e l o v 

Kamenských.  MUDr. Pavol Kamenský, - možno 
si spomínate, - získal tento rok za svoju ak-
tívnu účasť v protifašistickom odboji v SNP titul 
Významná osobnosť Podjavoriny. Jeho pani 
manželka Marianna Kamenská nám do redakcie 
v mene oboch napísala e-mail s odozvou na náš 
mesačník. Ako v ňom dcéra veľkoobchodníka  s 
obilím a strukovinami Eugena Blaua uviedla, tešia 
ich najmä články z histórie a o osobnostiach mes-
ta. Vyvolávajú v nich spomienky na  rodné mesto 
a ľudí, ktorých  poznali a stýkali sa  s nimi. Vďaka
nášmu mesačníku,  ktorý môžu opäť pravidelne 
čítať on –line  na webe, sú v kontakte  s rodným 
mestom. Z jeho stránok sa dozvedajú mnohé 
zaujímavosti o súčasnosti i z minulosti, ktorou až 
do svojho odchodu z Nového Mesta n. V. a neskôr 
i zo Slovenska  žili.
 - Vo vašom časopise, - píše  pani Kamenská, 
-   sme si obaja s veľkým záujmom prečítali mnohé 
interesantné články. Napr.  o prof. M.  Horňákovi
a v článku spomínaných ďalších osobnostiach 
- o vtedajšom povereníkovi, docentovi, dnes aka-
demikovi Zvarovi, primárovi Urbánkovi z Trenčína
... Sú to všetko ľudia, ktorých sme veľmi dobre 
poznali. Povereník Zvara bol manželov veľmi dob-
rý priateľ. V  nemocnici, ktorej  manžel šéfoval, 
mal rezervovaných pár postelí pre  svojich pa-
cientov, deti s urologickými problémami. Spolu 
liečili a pracovali v odbore detskej nefrológie. 
Výsledky svojej spolupráce i spoločne  prezen-
tovali v odborných periodikách. V Trenčíne mal 
môj manžel  strýka, akad. maliara Huga Grossa, 
jeho obrazy visia v Galérii M. A. Bazovského v 
Trenčíne. MUDr. Urbánek  bol jeho ošetrujúcim 
lekárom, často sme sa stretávali.  Boli to cenní 
ľudia, šikovní lekári so  zaujímavými osudmi.-
 Manželov Kamenských zaujal i článok od 

dnes  už nebohého JUDr. Ivana Hrušovského o 
rodine Reissovcov.
 - Naše rodiny sa dobre poznali, aj  p. dok-
tora MUDr. Jána Hrušovského. Slušná, poriadna 
evanjelická rodina. Moji rodičia  boli s nimi veľmi
zadobre. Továrnici Reissovci boli kontroverzní 
ľudia, my sme  sa stýkali s ich  konkurentmi, rodi-
nou Switzerovou,  ktorá mala obchod so železom. 
Ich syn bol manželov kolega – lekár, zomrel 
vo Švajčiarsku. Jeho syn Ivan Sloboda žije v 
Londýne. Bol to zaujímavý článok, skutočne  kus 
histórie, ktorá nám pripomína minulosť. Veľmi sa 
tešíme na takéto články. Ďakujeme Vám!-
 Tieto slová nás úprimne potešili, sú pov-
zbudením do našej ďalšej práce.                          
 Keď  nás už Novomestský spravodajca  opäť
raz takto príjemne s manželmi Kamenskými spojil, 
nedalo nám a spýtali sme sa ich, ako  u nich do-
ma prežívajú Vianoce, aké majú vianočné menu, 
či zachovávajú tradície zo Slovenska. 
 - Vo Švédsku, ak dožijeme, strávime už 
štyridsiate štvrté Vianoce. Naša rodina je už 
pološvédska - nevesty, svokrovci i vnúčatá sú 
Švédi, robiť tradičné slovenské jedlá sa nedá. 
Vo Švédsku niečo také ako vysmážaný kapor a 
zemiakový šalát nepoznajú. Kapor sa tu vôbec 
neje. Ani kapustnica. Keď sme sami, kapustnicu s 
údeným mäsom, klobáskami, jablkami,  hríbmi a 
smotanou si spravíme, máme  ju radi. 
 Naše štedrovečerné menu 24. decembra 
tvorí niekoľko chodov, každý si môže vybrať
podľa chuti. Na stole sú: varená šunka, veľké
kusy islandských sleďov - haringov v nálevoch 
(nakyslo  s cibuľou alebo horčicou, príp. v brus-
nicovom náleve), je  to skvelé. K tomu „šnaps“ 

VIANOČNÝ DARČEK ZO ŠVÉDSKA

M. KamenskáM. Kamenská 
pred rodnýmpred rodným 

domomdomom
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 Novela Zákonníka práce (ZP), ktorá bo-
la zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom
257/2011 zo dňa 13. júla 2011, predstavuje 
viac ako stopäťdesiat bodov úprav. Novým alebo 
odlišným spôsobom bola upravená skúšobná 
doba, odstupné a odchodné pri skočení pra-
covného pomeru, výpovedná doba a nárok na 
odstupné, nárok na dovolenku, nočnú prácu a 
prácu nadčas. Zavádza tiež nové podmienky 
pre hromadné prepúšťanie, ale aj novú definíciu 
vedúceho zamestnanca, flexikonto a jeho pod-
mienky, nový inštitút deleného pracovného 
miesta, dohody o prehlbovaní kvalifikácie a do-
hodu so žiakom učilišťa.
 V druhej časti oboznamovania sa s novelou 
ZP sa budeme  venovať uzatvoreniu pracovného 
pomeru s vedúcim zamestnancom.
 Novela ZP zavádza novú definíciu vedúce-
ho  zamestnanca. V podstate ide o zamestnan-
cov, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia 
zamestnávateľa  oprávnení určovať a ukladať po-
driadeným zamestnancom zamestnávateľa pra-
covné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich 
prácu a dávať im za tým účelom záväzné pokyny 
(ďalej len vedúci zamestnanec).
 Vedúci zamestnanec má okrem základných 
povinností zamestnanca aj ďalšie povinnosti, a to :
a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a 
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov 
podľa všeobecne záväzných právnych predpi-
sov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a 
dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy 
za rovnakú prácu,
d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie od-
bornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie 
ich sociálnych potrieb,
e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu 
pracovnej disciplíny,
f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných
opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.
 S vedúcim zamestnancom je okrem iného 

možné uzatvoriť pracovnú dobu s dojednanou 
skúšobnou dobou na 6 mesiacov, pričom kolek-
tívna zmluva môže celkovú dobu skúšobnej doby 
stanoviť maximálne na 9 mesiacov.
 Priemerný týždenný pracovný čas vedúceho 
zamestnanca nesmie presiahnuť 56 hodín, ak 
zamestnanec s takýmto rozsahom pracovného 
času súhlasí. Spomínaný súhlas je možné zo 
strany zamestnanca odvolať, pričom odvolanie 
súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od 
doručenia odvolania zamestnávateľovi.
 Pri práci nadčas je možné s vedúcim zamest-
nancom dohodnúť vykonávanie práce nadčas
najviac v rozsahu 550 hodín v kalendárnom 
roku, ak  s takouto dohodou súhlasil. Aj v tomto 
prípade má zamestnanec právo takto udelený 
súhlas odvolať, odvolanie sa stáva účinným u-
plynutím jedného mesiaca od doručenia odvola-
nia zamestnávateľovi.
 Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve 
dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné 
dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená
prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 
hodín v kalendárnom roku. Ak u zamestnávateľa
nepôsobia odbory, môže  zamestnávateľ písomne 
dohodnúť s vedúcim zamestnancom, že v mzde 
je  zohľadnená aj prípadná práca nadčas. Takto 
je možné zohľadniť prácu nadčas v maximálnom 
rozsahu 150 hodín v kalendárnom roku, pričom
zamestnanec už nemá nárok za mzdové zvýhod-
nenie za prácu nadčas ani nemá právo za túto 
prácu čerpať náhradné voľno.
 V platnosti zostáva aj ustanovenie, podľa
ktorého možno s vedúcim zamestnancom  v pra-
covnej zmluve dohodnúť mzdu aj  s prihliadnutím 
na prípadnú prácu vo sviatok. V tomto prípade 
vedúcemu zamestnancovi taktiež nepatrí ani 
mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prá-
cu vo sviatok. S vedúcim zamestnancom taktiež 
možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s 
prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu, v tomto 
prípade mzdové zvýhodnenie zamestnancovi ne-
patrí.                        JUDr. Adriana Ručkayová

K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE (II.)

- švédske korenisté destiláty. Nechýbajú ani 
varené zemiaky, meat balls - pečené guľky z 
mletého mäsa, bravčové rebierka (ribs), tlačenka,
huspenina z prasacích nožičiek, cvikla s chre-
nom, z rýb varený, údený či pečený losos a údený
uhor. Ďalej krkovička, údený jazyk, zelená kelová 
polievka, kaviár, ale nie ruský, ale ikry, ktoré 

pomiešame s Cremé Fraiche a posekanou pažít-
kou, ďalej natvrdo uvarené vajíčka, syry. Pije
sa pivo alebo vianočný mušt. I keď sloven-
ské tradície nezachovávame, pri vianočnom 
stromčeku si radi zaspomíname, príp. vnúčencom
priblížime naše  niekdajšie Vianoce v Novom 
Meste a vôbec, na  Slovensku. –
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 Medzi piatou a šiestou sme sa na námestí 
pravidelne začali schádzať.  Na šrangoch usadení 
ako lastovičky na elektrických drôtoch pozorovali 
sme  špacírujúce sa skupinky dievčat a pretriasali 
klebety.
 Hlavné slovo mali vždy tí, čo v každej chvíli 
vedeli, komu a čo povedať a nejako originálne 
- frajersky  osloviť tú alebo onú peknú tváričku.
 A ony, tie tváričky nevinné, boli už aj rafinova-
ne ostrieľané. Veľmi  rýchlo sa dokázali zoriento-
vať v dvojzmyselných narážkach, otázkach i 
pohľadoch a na všetko aj patrične odpovedať.
 Posedávanie nám tam každodenne plynu-
lo pomaly a bezstarostne. Nikto sa nikam 
neponáhľal,  nikoho netlačil čas.
 Pravidelný kŕdel dokázal občas preriediť
pútavý titul francúzskeho, amerického či talian-
skeho filmu , ktorý práve dávali v kine. Pozlátkovo 
drsný svet, neskutočne vzdialený od našej 
rovnomenne plynúcej každodennosti, nám na 
chvíľu spestril život. Ako lákavo a dobrodružne 
vyzeral ten život na plátne! To sme ešte netušili, 
že príde raz čas, keď spoznáme, ako vypadá 
realita.
 Z času na čas sa stávalo, že na šrangoch 
sa usadil skutočne veľký rozprávač. Zo všetkých 
tých malých frajerov sa vtedy stávali vďační
poslucháči. Keď rozprával napríklad Jano, zážitok 
bol zaručený. Všetci sme sa zrazu zmenšili. 
Svojím drsným záhoráckym nárečím skupinu 
počúvajúcich doslova prikoval ku kovovým trub-
kám nízkeho zábradlia.
 Usalašený ako havran na haluzi farbisto líčil
zážitky z  pestrého života úspešného motocyk-

lového  pretekára. Najpútavejšie ani tak neboli 
zákruty na rýchlostných tratiach, šmyky a pády 
či slávnostné výstupy na stupne víťazov. To, čo
sme všetci hltali a s vďačnosťou odmeňovali
hlasitými výbuchmi smiechu, boli jeho nekonečné
dobrodružstvá a úspechy u nepreberného 
množstva žien. Vyprávanie bolo umocnené tým, 
že on si naozaj nemusel absolútne nič primýšľať.
On na  ženy jednoducho mal. Bol populárny, 
sebavedomý a svojou bohémskou aroganciou 
ženské pohlavie priťahoval ako svetlo mole.
 Dívali sme sa na neho s obdivom  i  keď sme 
vedeli, aký vie niekedy byť. Uvedomovali sme si, 
že na ten jeho rýchle berúci  spôsob života treba 
jednoducho mať. A na to je opatrne seriózna 
väčšina vo svojej stráženej istote a uzavretom 
pokoji - krátka.
 Svoju trať života preletel ako klopené  zákruty 
na svojej Jawe a koniec mu nikto nezávidel. Boli 
však hodiny a dni, ktoré mu určite stáli za to.
 My tam  posedávajúc na tom zábradlí sme to 
tušili. Bol iný ako my, iný ako  tí ostatní. Ale jedno 
je isté. Na šrangoch  s ním nikdy nuda nebola.  
 Šrangy. Tá bezstarostnosť, posedávanie, 
ohováranie, nahováranie, predvádzanie sa...,  ten 
- spomalený čas.                            Milan Hurtík

MALÉ ROZPRÁVANIE O NEDÁVNYCH ČASOCH

TAK NEJAKO TO BOLO: NA ŠRANGOCH

 VOYAER? 27. októbra na Palkovičovu
ul. oznámili, že na Ul. Trenčianskej  už dlhšiu 
dobu opakovane za oknom prízemného bytu 
stojí pri múriku  cudzí muž a obťažuje  nazera-
ním do bytu. Hliadka zistila, že ide o 28 
- ročného Romana Š. z nášho mesta. Za 
priestupok proti občianskemu spolunaží-
vaniu mu udelili blokovú pokutu. 
 POTÚŽENÝ CESTUJÚCI. Hliadka MsP 
7. novembra preverovala oznámenie, že vo 
vlaku na železničnej stanici sa nevhodne 
správa neznáma osoba. Na mieste zistila, že 
57 - ročný Jozef J. z Námestova  bol  silno pod 
vplyvom  pravdepodobne alkoholu. Pre po-
dozrenie z otravy alkoholom bola na miesto 
privolaná RZP, ktorá potúženého cestujúceho 
vyšetrila.    

mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP
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 Na počesť nestora slovenskej kynológie 
Kolomana Slimáka sa v závere  septembra v 
Piešťanoch uskutočnil 15. ročník memoriálu 
nesúceho meno občana nášho mesta. Tieto 
vrcholové medzinárodné skúšky stavačov 
s vlastným štatútom výberu jedincov boli 
najnáročnejším podujatím svojho druhu na 
Slovensku.
 Jubilejný ročník sa konal  v krásnom pros-
tredí Považského Inovca a okolia Piešťan v 
dobre zazverených lesných i poľných revíroch. 
V štartovnej listine figurovalo 17 psov šiestich 
plemien z Poľska, Holandska, ČR a Slovenska. 
Počas dvojdňového zápolenia sa štvornohí 
súťažiaci museli vysporiadať s nástrahami cel-
kovo 11 predmetov v lese, šiestich vo vode, 
11 v poli a troch predmetov z prinášania.

 Nakoniec sa hodnotilo 12 psov  s najvyšším 
počtom bodov. Víťazom 15. ročníka Memoriálu 
K. Slimáka a súčasne čakateľom na medzi-
národného šampióna práce sa stal nemecký 
krátkosrstý stavač Thor  holandského vodiča
M. Driezesa. Na 2. mieste skončil český fúzač
Car vodiča Ing. Paluša z Prašíc s najlepšou 
prácou v lese a na  3. mieste nemecký krát-
kosrstý stavač Andy vodiča Krajčoviča z Cífera 
s najlepšou prácou vo vode. K takémuto ver-
diktu dospel 15 - členný medzinárodný rozhod-
covský zbor, ktorého členom bol i Novomešťan
Mgr. Tibor Hašan.
 Spokojnosť po všetkých stránkach s vy-
dareným podujatím vyjadrili zahraniční a domá-
ci účastníci memoriálu skôr, ako sa  rozišli 
do svojich domovov.                                T. H.

NA POČESŤ NESTORA SLOVENSKEJ KYNOLÓGIE

 Vo vianočnom období si človek nájde  viac 
času, aby  siahol po dobrej knihe. Prinášame 
vám niekoľko tipov na vianočné čítania.

Gerritsen, Tess:  ÚDOLIE SMRTI 
 Hlavná hrdinka  -  súdna patologička Maura 
Islesová prijme ponuku kolegu a odchádza so 
skupinkou priateľov na výlet. V snehovej búrke 
uviaznu v horách, ďaleko od civilizácie. Horko 
- ťažko sa im podarí dostať do vyľudnenej osady 
v horskom údolí. Kam  zmizli obyvatelia, ktorí po 
sebe zanechali len mŕtvych domácich miláčikov
a nedojedenú večeru? Kto obchádza večer dom 
a zanecháva stopy v snehu? Získajú Maura a jej 
priatelia odpovede na tieto otázky?

Meacham, Leila: RUŽE
 Autorka v románe pútavo opisuje osudy 
troch generácií a zároveň i osudy zakladateľov
imaginárneho texaského mesta. Ruže sú dojí-
mavým príbehom o láske, vnútornom zápase, 
cti i  nostalgii za časmi, keď vládli česť a dobré 
mravy.
Ivančáková, Ivana: VEĽKÉ BABY NEPLAČÚ

 Skutočný príbeh s podnázvom  Dráma 
slovenskej modelky v Paríži. Je to príbeh, ktorý 
dokazuje, že každý z nás sa môže stať obeťou
drogovej mafie...
 Byť úspešnou modelkou je snom mnohých 
mladých dievčat nielen na Slovensku. Aj našej 

hrdinke sa vďaka svojej vôli, pracovitosti a 
odhodlaniu podarí prepracovať od au-pair až 
k  maskérkam a štylistkám. Tu si ju čoskoro
všimnú a Ivana začne dostávať ponuky na 
fotografovanie. Zdá sa, že v úspešnej kariére jej 
už nič nestojí v ceste. No pri návrate z Buenos 
Aires nájdu na letisku v Paríži v  jej batožine 
3 kg kokaínu. Vysnívaný svet sa začne Ivane 
rúcať...

Havelková, Silvia : STAČÍ SI (NE)ŽELAŤ
 Renáta, energická a dobre vyzerajúca 
žena, si popri pokojnom manželstve vybudo-
vala aj silnú pozíciu vo firme, v ktorej dominujú 
muži. Stereotyp v manželstve ju v porovnaní s 
úspešným pracovným životom  začína otravovať
a aj pod vplyvom kamarátky začína uvažovať o 
nevere. Renáta však zistí,  že nie je všetko tak, 
ako vyzerá a svojou zaslepenosťou a pred-
stieranou dokonalosťou sa môže pripraviť o 
veľmi veľa.         Marta Stuparičová, ved. MsK

TIPY NA VIANOČNÉ ČÍTANIE

EKUMENICKÝ KONCERT

KRESŤANSKÉ VIANOCE

20. decembra o 16,00 h
na Námestí slobody
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�97 rokov�
Magdaléna Melicháreková

�95 rokov�
Jozef Haško

Justína Gajdošová
�93 rokov�

MUDr. Ľudovít Petrovský
�92 rokov�

Jozefína Samborská
�90 rokov�

Mária Bóriková
Mária Skotáková

�85 rokov �
Zdenka Gulánová
Augustín Kadraba
Mojmír Lieskovský
Kristína Michalcová

Veronika Pestúnová
�80 rokov�

Anna Adamovičová
Terézia Blašková
Marta Hykaniková
Vlasta Krajíčková
Mária Netuhová

Mária Pristachová
Mária Siková

Anna Štefancová
�75 rokov�

Mária Bučková
Ľudmila Drnáková

Jozefína Hamarová
Ing. Eduard Hodál

Ján Lukáč
Mária Makarová

Margita Pavelčáková
Ing. Ján Šustek

Ján Vlnka 
�70 rokov�

Jaroslav Gono
Emília Gúčiková
Mária Kuchtová
Jozef Masarik

Stanislav Nemček
Antónia Pristachová
Emília Sartorisová
Ing. Ivan Šupatík

Eva Tupá
Štefan Vadina

Ing. Ivan Zbudila
Kamila Zvončeková
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Johanna Eriksson  
Nicolas Mackovčin  

Filip Berák 
Jakub Časár 

 Macauley Richard-
 -James Jennings

Juraj Kelemen 
Radoslav Masarovič

Júlia Pavlíčková 

Juraj Stieranka 
Eduard Herák 
Kevin Herák

 Marek Herák
 Lukáš Nižňanský
 Laura Lýdia Ejupi

Sára Ištoková 
Andrej Tinka

Alexandra Vrbová

Marián Žucha a Petra Jarošová
Miroslav Hudák  a Martina Surovčíková

Martin Halák  a Miriama Martáková
Roman Gondár a Petra Hrabovská

Peter Bajčan a Jana KozáčkováSO
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Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli 18. novembra  rozlúčiť s naším otcom 

Ing. Karolom KULAJTOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti. 

Ďakujeme za zdravotnú starostlivosť
MUDr. Plesníkovi a MUDr. Muthovej.
Deti Iveta, Marta a Kajo s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

UVÍTANIA A KRSTY
 V OKTÓBRI

Jaroslav Adámek  (1952)
Eva Augustová     (1956)
Mária Farkašová   (1927)
Michal Gerboc      (1931)
Mária Gurišová     (1929)   
Oľga Hargašová   (1941)

ÚMRTIA V OKTÓBRI
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Jozef Klein               (1922)
Štefánia Lamačková  (1921)
Anna Snohová          (1930)
Anton Šálek              (1936)
Ján Trgo                   (1925)

DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
INZERUJTE  V  NOVOMESTSKOM  SPRAVODAJCOVI!

FIREMNÉ REKLAMY, AKCIE, BLAHOŽELANIA, SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA, 
SPOMIENKY, DROBNÉ OZNAMY, KÚPA – PREDAJ, PRÁCA.

TEL.: 032 771 0640, E-MAIL: redakcia@msks.sk 

N O V O M E S T S K Ý  C H Ý R N I K
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S P O M Í N A M E
24. novembra uplynulo 10 rokov od úmrtia našej drahej mamičky

Márie LESAYOVEJ.
 Milá mamička, osud bol k nám nemilosrdný a vzal si Ťa v dobe, keď sme Ťa
najviac potrebovali. Ako veľmi by sme chceli vrátiť čas a znova ťa uvidieť.
Kam si nám odišla? Z ktorej hviezdy sa na nás dívaš? Jej chlad však
ohrieva teplo Tvojho srdca, ktoré si nám zanechala. Boli sme maličkí a zmätení, 
keď si bojovala s ťažkou chorobou, svet vôkol sa stal pre nás nepochopiteľný.
Nestihli sme Ti povedať, ako veľmi Ťa milujeme. Bola si to Ty, náš anjel bez 
krídiel, ktorý sa s nami trápil pri každom ochorení, spoločne sme sa radovali 

z úspechov, bola si vždy ochotná počúvať, keď sme prichádzali s problémami. Zabudli sme sa 
však spýtať, či aj Ty si šťastná, spokojná, čo Ťa trápi. Tak veľmi by sme chceli vrátiť čas a ak sme 
spravili niečo zlé, poprosiť, aby si nám odpustila. 
 Dospeli sme a život berieme športovo, s nadhľadom. No chceme Ťa uistiť, že každý náš krok, 
napredovanie je v myšlienkach na Teba. Že sme Ťa  vždy milovali a nikdy na Teba nezabud-
neme. Veď si nám darovala to najvzácnejšie – život. Ďakujeme, že si z nás vychovala osobnosti, 
ktoré sa zodpovedne postavili k životu.

Ďakujeme, mami, bola si a navždy zostaneš v našich spomienkach jedinečná, nenahraditeľná
a milujúca. Navždy budeš našim anjelom strážnym. 

Tvoje deti Lejka, Janka a Janko

11. decembra si pripomenieme 1. výročie úmrtia 
môjho manžela, dedka a pradedka 

Imricha VAŇÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 

Manželka, deti s rodinami a ostatná rodina

V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja.
15. decembra pri svätej omši ráno o 7,00 h si pripomenieme prvé výročie smrti

Emila POTROKA,
ktorý zomrel 21.decembra 2010.

 Kto si ho pamätáte, venujte mu krátku modlitbu  alebo tichú spomienku.
Ďakujú manželka Vlasta, dcéry Vlasta  a Beáta  a syn Ján s rodinami

Nezomrela tá, ktorá v srdciach ostáva...
20. decembra si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamičky, 

starej mamy, prastarej mamy (starkej), tety 
Aurélie SOLOVIČOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Deti a ostatná rodina 

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
21. decembra uplynie rok, čo nás opustil môj manžel 

Ing. Karol KUDLEJ.
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželka Viktória a deti s rodinami
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POSILNENÍ V BOJI S OCHORENÍM
Členovia novomestského klubu SM sa i 

vďaka príspevku mestského úradu zúčastnili 
rekondície v plne bezbariérovom hoteli Máj v 
Piešťanoch.
 Voľný čas sme trávili vo fitnesscentre, 
kde sme pod vedením našej vedúcej Eleny 
Osvaldovej cvičili a v hotelovom bazéne s teplou 
vodou. Okrem  plávania viacerí z nás využili 
možnosť  absolvovať rôzne masáže a procedúry. 
K dispozícii  boli  i ďalšie služby ako relax cen-
trum,  kozmetický salón, manikúra, kadernícky 
salón a i.  Veľmi spokojní sme  boli i so  stravou. 

Večery nám spríjemňovala živá hudba v ho-
telovej kaviarničke. Priaznivé počasie sme využili 
na prechádzky po brehu Sĺňavy. Jeden z večerov
sme si  spríjemnili  návštevou Rybárskeho dvo-
ra pri Drahovciach, kde sme si pochutnali na 
špecialitách z rýb.
 Z rekondičného pobytu sme odchádzali dob-
re naladení a posilnení do ďalšieho boja so SM. 
Vďaka  za  to patrí  predovšetkým  novomestskej 
radnici a ústretovému a ochotnému vedeniu a 
personálu hotela.                               

Členovia klubu SM Nové Mesto n/V

 Nemožné sa  stalo možným. Člen novomest-
ského Cerberos Gymu Ivan Bartek, ktorý sa  thai-
boxu venuje necelého pol druha roka, na podujatí 
Profiliga Youngblood v Martine 29. októbra v 
súbojoch s pravidlami Muay Thai, K-1, MMA aj 
boxu  v ťažkej  váhe +91 kg  K-1, 3 x 2 min. sa po 
septembrovom  európskom zlatom úspechu opä-
tovne zaskvel. Jeho  zápas  s Tomášom  Možným 
z ŠKP Košice  bol z celkovo 13 stretnutí v poradí 
posledný, ale  organizátori ho vyhlásili za najlepší 
zápas večera. Od  prvej do poslednej sekundy bol 
nabitý akciou a i po nastavenom extra  kole skončil
remízou.
 „Mladá krv,“  22 – ročný niekdajší absolvent 
Strednej školy obchodu a služieb v Novom Meste 
nad Váhom,  sa k thaiboxu  dostal viac – menej 
náhodne. Po tom, čo po strednej  škole sekol s 
futbalom, hľadal šport, kde  by  sa  realizoval. K 
thaiboxu ho inšpiroval  thaiboxer  Tomáš Klimáček,
ktorý rovnako ako Ivan pochádza zo Starej Turej 
a je členom  novomestského Cerberos Gymu. 
Zašiel do Nového Mesta nad Váhom na  tréning 
a  - zostal.  Thaibox mu prirástol k srdcu, úplne 
sa  doň zažral. Makal na sebe, trénoval doobeda 
i poobede. Výsledky  nenechali na  seba dlho 
čakať.
 -Vlani som sa zúčastňoval amatérskej Euro-
ligy, kde si ma všimol promóter thajského  boxu 
pre  Slovensko Martin Belák. Vyjadril želanie vidieť
ma na vrcholnom európskom podujatí.  Hoci do 
Európy  zostávalo už len málo dní, asi týždeň,
súhlasil som. S vedomím svedomito odvedených 
tréningov som  šiel do Viedne s odhodlaním  vydať
zo seba všetko. Podarilo sa. Pyramidálnym  spô-

sobom  som sa dostal  cez dvoch Francúzov do 
finále, kde som v najťažšej  váhovej  kategórii +91 
kg porazil Slováka Tomáša Kohouta z Hanuman 
Gymu v Bratislave.-
 Zisk zlata  a majstrovský titul ho potešili, i keď,
po pravde  povedané, takýto výsledok nečakal. Z 
víťazstva mali radosť aj Ivanovi oddieloví kolego-
via a samozrejme i tréner Cerberos Gymu 
Rastislav Fraňo.
 Úspech  je o to cennejší, že  Ivan Bartek  popri 
thaiboxe  „stíha“   ešte  vysokú školu v Bratislave, 
kde okrem  toho i pracuje.
 Z celoročného vyťaženia si krátke voľno  azda 
dopraje počas  nadchádzajúcich vianočných sviat-
kov. Apropo, aký darček  by  si  Ivan Bartek želal 
pod stromček?
 - V osobnom živote popri zdraví zvládať školu 
a perspektívne ju zdarne ukončiť a v športovej 
oblasti dostať sa  na  majstrovstvá sveta. Rád by 
som tiež navštívil kolísku thaiboxu – Thajsko. – 

S MAJSTROM EURÓPY AJ O VIANOCIACH

ZA KAROLOM KULAJTOM
 Dlhoročný tréner atletiky Karol Kulajta dobe-
hol vo veku 81 rokov do cieľa svojej životnej cesty. 
Za  roky svojej  aktívnej trénerskej činnosti  privie-
dol viacerých svojich zverencov, najmä šprintérov 
k majstrovským titulom SR v kategóriách žiakov a 
dorastu. Najznámejší spomedzi nich bol niekdajší 
čsl. reprezentant Miroslav Púchovský.
 Po tom, čo zavesil trénerstvo na  klinec, 
kráľovnej  športu sa  venoval nepriamo výrobou 
atletického náradia a náčinia.
 S Ing. K. Kulajtom sa novomestská atletika 
rozlúčila 18. novembra.
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DVE STRIEBORNÉ Z MAJSTROVSTIEV SR
     Prvý novembrový 
víkend sa v Nitre 
konali majstrovstvá 
SR mužov na rok 
2011. 
 Z BOX - CLUBU 
sa nominovali tra-
ja borci: Martin 
Kufel 75 kg, Michal
Plesník 91 kg a 
Marek Hrehorčík + 
91 kg.
     M. Kufel, ktorý robí 
aj MMA za Bánov-
ce n/B, odišiel z 

mesta pod Zoborom bez medaily. V piatok preh-
ral na body s domácim borcom J. Sirotekom. 
Dôvodom prehry bola zle naladená forma. Martin 
bol doslova pretrénovaný. M. Plesník prvý deň
postúpil žrebom bez boja. V sobotu vyhral na body 
s thajským profíkom z Bratislavy E. Tlkancom. 
Michal v zápase urobil niekoľko chýb, ktoré zápas 
zdramatizovali, ale jeho víťazstvo bolo spravodlivé 
a posunulo ho do finále. V nedeľňajšom finále sa 
stretol s domácim borcom M. Hromekom – maj-
strom Európy. Michal začal boxovať na jednotku. 
Prvé kolo vyhral, druhé prehral a tretie kolo tréner 
František Horňák pre neobjektivitu ringového 
rozhodcu vzdal. Strieborná medaila pre nášho 
mladého borca je veľmi dobrá i keď na inej pôde 
mohla byť zlatá. 

M.  Hrehorčík prvý deň postúpil cez domáce-
ho borca D. Gabču. Nad o 20 kg ťažším súperom 
vyhral vďaka svojej technike a taktike. V so-
botu mal taktiež ťažšieho súpera, ale Marek sa 
nezľakol a vsadil opäť na techniku a súpera 
Ľ.  Bátovského z Bratislavy porazil na body. V 
nedeľu pre zranené rameno nenastúpil, a tak jeho 

umiestnenie malo lesk 
striebra.
 Vo Vranove nad 
Topľou sa darilo aj na-
šim juniorom. V SLO-
VENSKEJ LIGE ob-
hájili napriek veľké-
mu náporu domácich
bronz,  a tak pred pos-
ledným kolom 3. – 4. 
decembra, ktoré bude
v Novom Meste nad 
Váhom, je veľký pred-
poklad, že práve bronz v našom meste zostane. 
 Vranov zastihol v najlepšej forme Juraja 
Čásara, ktorý vyhral RSC s domácim Š. Tribulom. 
V nedeľu mu súper nenastúpil, preto skončil
prvý. Ľubomír Bušo so začínajúcou chrípkou 
odboxoval iba dve kolá a získal 2.  miesto. Ondrej
Horváth s domácim Dávidom Gažim vybojoval 
najkvalitnejšie stretnutie večera a prehral tesne 
na body. V neďelu ďalší domáci Jozef Polák pre 
údajné zranenie Ondrovi nenastúpil, preto obsadil 
3.  miesto. Nicolas Havrila získal pre náš klub 2. 
miesto, keď prehral až vo finále s účastníkom ME 
2011 M. Ferdinadom. Marcel Havrila v sobotu 
porazil tvrdého Košičana A. Rudolfa a v nedeľu
kondične nestačil na F. Ivančíka z K.O.Galanta. 
Prehral na body a taktiež skončil druhý. Nováčik
v zostave Tomáš Oselský, ktorý pochádza z 
P. Bystrice, prehral v sobotu s majstrom SR J. 
Babiakom z ŠKP Bratislava a obsadil 4. miesto.
 Našich priaznivcov opätovne upozorňujme,
že 3. decembra (sobota večer) a 4. decembra
(nedeľa doobeda) sa v novomestskej športovej 
hale uskutoční Memoriál Františka Švarku a 
Michal Gajdoša. Príďte povzbudiť našich borcov!

            JUDr.Slavomír Miček, prezident klubu

Zľava: Jozef Beleš, AlojzZľava: Jozef Beleš, Alojz 
Dragúň, Michal Gajdoš,Dragúň, Michal Gajdoš, 
František Švarko z rokuFrantišek Švarko z roku 
1949, na počesť ktorých sa1949, na počesť ktorých sa 
koná každoročne memoriálkoná každoročne memoriál 
v našom mestev našom meste

LUKÁŠ ŠIMEK – MAJ-LUKÁŠ ŠIMEK – MAJ-
STER EURÓPY 2004 saSTER EURÓPY 2004 sa 
pustil opať do tréningupustil opať do tréningu

Po jednom z tréningov BOX - CLUBUPo jednom z  tréningov BOX - CLUBU
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 V neďalekej Kálnici, asi 5 km od diaľnice D1, 
sa  nachádza lyžiarske  stredisko s využívaným 
systémom zasnežovania. Počas sezóny je k dis-
pozícii niekoľko vlekov. Vybudované je i zá-
zemie - parkovisko pre 80 – 100 áut,  budova 
s občerstvením i sociálnymi zariadeniami. 
K dispozícii sú požičovňa a brúsiareň lyží.
 Areál Piesky  navštevujú milovníci zimných 
športov nielen z okolia, ale i z ostatných  oblastí 
SR i spoza hraníc Slovenska.

MEMORIÁL IVANA STANA

  Tradičný Vianočný turnaj je udalosť, ktorá 
každoročne priláka množstvo fanúšikov futsalu. 
Nebude to inak ani tento rok. Turnaj sa koná v 
športovej hale v dňoch 28. a 29. decembra od 
8,00 hodiny.
 Pestré zloženie mužstiev, príjemná atmos-
féra a kvalitný športový zážitok - to všetko môže 
zohrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní, či takúto 
udalosť poctiť svojou účasťou. Mestská futbalová 
liga bude pri tom.
 Informácie o turnaji nájdete na: www.mfl.
php5.sk a na www.facebook.com/Mestska futba-
lova liga.
 Tešíme sa na Vašu účasť!                    D.H.

Športová hala
Muži

11.12. o 14,00 h a 16,00 h
VK – ATC Trenčín COP B

Juniori
3. 12. o 11,00 h a 13,00 h

VK – ATC Trenčín COP
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     V  Likavke 
sa v polovici 
novembra po-
pri vzpierač-
skej súťaži  o 
pohár starostu 
obce konala 
Identifikácia 
t a l e n t o v 
S l o v e n s k a
vo vzpieraní. 
Z každej ve-
kovej kategó-
rie mladších a 
starších žiakov 
a dorastencov 

bolo vybratých 10 najlepších vzpieračov bez roz-
dielu telesnej hmotnosti. Z nášho mesta sa tejto 
pocty  dostalo z ml. žiakov Matejovi Kubákovi a
Dominikovi Krajčovicovi, spomedzi st. žiakov 
zase Denisovi Danielovi.
 V kat. ml. žiakov do 12 rokov  vzpierači

súťažili v štvorboji: trojskoku, hode 2 kg medicin-
balom, trhu a nadhode. Na  stupne víťazov sa z 
Novomestského okresu postavili: Novomešťan
Ján Marek Trebichavský  zo Športového oddielu 
Sokol Moravské Lieskové. Syn majstra Európy vo 
vzpieraní žijúci v našom meste si výkonom 391 b
zaistil 3. miesto. Druhú priečku obsadil Novo-
mešťan Matej Kubák  výkonom 398 b (na foto).
Pri svojej telesnej hmotnosti  54 kg sa mu podarilo 
trhnúť 45 kg a nadhodiť 60 kg. Výkon 296 b. pri-
niesol  D. Krajčovicovi 10.  miesto.
 St. žiaci súťažili vo vzpieračskom dvojboji 
-  trhu a nadhode. Náš 13 - ročný borec  D.  Da-
niel trhol 70 kg a nadhodil 85 kg, čím si cel-
kovým výkonom v dvojboji 155 kg zaistil pekné 
5 miesto.
 Mladým vzpieračom gratulujeme k výkonom 
a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu mesta a 
okresu.                                        Milan  Kubák

MEDZI NAJLEPŠÍMI VZPIERAČMI I NOVOMEŠŤANIA

VIANOČNÝ TURNAJ 2011

LYŽOVANIE V KÁLNICI

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA 
Zimný štadión 

Márna Snaha      Magna Mirrors    3.12.2011 
Arizona                Wild Flock         3.12.2011
Warriors               Old Boys         3.12.2011 
Kelt Myjava          Black Angels       3.12.2011
Old Boys              Arizona              10.12.2011
Wild Flock            Kelt Myjava       10.12.2011 
Black Angels       Márna Snaha    10.12.2011 
Magna Mirrors     Warriors          10.12.2011
Warriors               Black Angels      17.12.2011 
Márna Snaha      Wild Flock       17.12.2011 
Magna Mirrors     Old Boys            17.12.2011 
Kelt Myjava          Arizona        17.12.2011

Viac na webovej stránke: ahlnm.banda.cz





Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
 Archívna snímka zachytáva niekdajšiu Malinovského ul. z 50. rokov

 20. storočia,  kde  vľavo v popredí  je mestská váha
  a vzadu za domami čnie kúsok komína pálenice. 


