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 V novembri sa uskutočnili dve zasadania 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste 
nad Váhom, z toho jedno mimoriadne s jediným 
bodom programu. 

5. novembra sa konalo 17. snemovanie 
poslancov MsZ. Po procedurálnych otázkach, 
kontrole uznesení MsZ a správe o činnosti MsR 
medzi 16. a 17. zasadnutím MsZ prišiel na rad 
návrh Zásad hospodárenia s majetkom mes-
ta.
 V návrhu sú zapracované doteraz platné 
ustanovenia, ktoré sú upravené podľa t.č. platnej 
úpravy zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 
Predložený bol návrh úpravy v čl. 7, bod 9, ktorá 
stanovuje kompetencie MsZ pri úhrade kúpnej 
ceny, a to stanovenie výnimky úhrady kúpnej 
ceny pred podaním návrhu na vklad, pričom pred 
podaním návrhu musí byť uhradené minimálne 
20 % z kúpnej ceny. Pôjde o výnimočné prípady, 
o každom bude rozhodovať MsZ. Poslanci návrh 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta schválili.
 Do centra pozornosti MsZ sa ďalej dostalo 
Nakladanie s majetkom mesta. V úvodnej časti
sa zaoberalo prenájmom majetku mesta ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa, ďalej preda-
jom nehnuteľností, potom prišlo na rad schvále-
nie spôsobu prevodu a podmienok obchodných 
verejných súťaží (OVS).
 Po tom, čo vyhlásená OVS na predaj ad-
ministratívnej budovy súp. č. 6310 na parc. 
č. 3854/69 a pozemku pod ňou v areáli bývalých 
kasární zo septembra 2013 bola neúspešná, 
bola vyhlásená ďalšia OVS za nových podmienok 
v zmysle predloženého materiálu. MsR odporučila
návrh schváliť s pripomienkou do podmienok OVS 
doplniť povinnosť zo strany záujemcu predložiť
bankovú záruku, obsahom ktorej bude vyhlásenie 
banky, že splní záväzok klienta v prípade, že 
navrhovateľ nesplní záväzok uhradenia zvyšnej 
časti kúpnej ceny v dohodnutej lehote.
 Po piatich neúspešných OVS na odpredaj 
nehnuteľnosti v areáli bývalých vojenských skla-
dov na Železničnej ul., posledná so schválenou 
minimálnou cenou za jednopodlažnú budovu 
70 000 € a dvojpodlažnú 110 000 €, nová schvá-
lená minimálna kúpna cena sa znížila za jedno-
podlažnú budovu na 60 000 € a dvojpodlažnú 
budovu na 100 000 €, čo MsR odporučila schváliť
s pripomienkou, aby v budúcnosti pri odpredaji 

boli  presne určené hranice pozemku z bočných
strán stavby, ktoré by mal záujemca odkúpiť.
 Po 8 neúspešných OVS, - posledná so schvá-
lenou minimálnou cenou 193 680 €,- na odpredaj 
nehnuteľností - domu  na Námestí slobody so 
súpisným č. 10 na parc. č. 167 a pozemku parc. 
č. 167 zastavané plochy a nádvoria  MsZ schválilo 
nové podmienky OVS so zníženou minimálnou 
kúpnou cenou za nehnuteľnosti 170 000 €.
 Poslanci ďalej schválili návrh na vloženie ma-
jetku mesta (vodovody a kanalizácie) do základ-
ného imania Trenčianskych vodární a kanalizácií, 
a. s., Trenčín v hodnote 283 560 € vo forme 
nepeňažného vkladu. Rovnaké stanovisko zaujali 
k návrhu na kúpu objektov - vodovodov a kana-
lizácie do majetku mesta od investorov za kúpnu 
cenu 1 €/stavba. Ide o zabezpečenie prevádzky 
a údržby stavebných objektov. Po prevzatí do 
majetku mesta bude zabezpečená prevádzka 
a údržba predmetného majetku spoločnosťou
TVK. MsZ tiež schválilo návrh na vloženie uve-
deného majetku ako nepeňažného vkladu mesta 
do spoločnosti TVK, a.s., Trenčín. Po odpove-
diach na  pripomienky poslancov a rôznom 17. 
zasadanie MsZ skončilo prijatím  uznesení.

22. novembra sa konalo mimoriadne za-
sadanie MsZ. Na programe malo schválenie 
spôsobu a podmienok OVS v súvislosti  s pri-
pravovanou výstavbou 49 bytov, ktorú deklaroval 
záujemca. Termín predkladania žiadostí na ŠFRB 
a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR je limitovaný  termínom od 15. 1. do 
28. 2. 2014. 
 Snahou mesta je  možno o rok urýchliť pro-
ces realizácie prestavby chátrajúcich nebytových 
priestorov na Ul. Bzinskej na výstavbu nájomných 
bytov. Mesto eviduje vyše 300 žiadostí na byty. 
 Poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce obchodnou verejnou 
súťažou (OVS) a podmienky OVS v intenciách 
príslušných zákonov o najvhodnejší návrh na 
uzavretie kúpnej  zmluvy na  prevod  vlastníctva 
k nehnuteľnostiam v areáli bývalých kasární na 
Bzinskej ul. a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom  pozemkov. 
 Mimoriadne MsZ v Novom  Meste  nad 
Váhom skončilo prijatím uznesenia, ktorého prí-
lohu tvoria schválené podmienky OVS.              

(Z materiálov MsZ spracovala - red. -)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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 Ostatný mesiac roka je časom bilancovania. 
S Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim odde-
lenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ, 
sa pozrieme na to, čo sa podarilo zrealizovať
z investičných akcií mesta schválených v rozpočte
mesta na rok 2013.
 - V rámci  projektových prác bola v rozpočte
rekonštrukcia budovy  bývalých kasární na byty. 
Do konca januára 2014 by sa mal rozpracovaný 
projekt ukončiť. Mesto rozpočtovalo aj projekt 
rekonštrukcie nebytových priestorov na byty na 
Ul. Jánošikovej (bývalý Záhradkár). Práce na pro-
jekte sme z dôvodu majetko - právneho nevyspo-
riadania pozemkov pod budovou pozastavili.
 V oblasti realizácie stavieb začnem rekon-
štrukciou Parku J. M. Hurbana. Samotný park je 
v podstate hotový až na dokončenie povrchu múru 
od Ul. Hurbanovej, opravený nie  je ani múrik od 
J. Kollára. Mesto rozhodne, či v r. 2014 vyčlení
prostriedky na jeho dokončenie. Po starom zos-
tali pódium amfiteátra i jeho sedenie. Restom je 
i úprava chodníkov a sedenia na tamojšom det-
skom ihrisku. Či sa vykoná v budúcom roku, 
závisí od schváleného rozpočtu na r. 2014. Čo
sa týka ďalších detských ihrísk, tohto roku sme 
spravili dve: jedno tzv. dreveného typu sme osadili 
za Potravinami Pevala na Ul. M. R. Štefánika 
a v Parku J. M. Hurbana sme doplnili  jestvujúce 
detské ihrisko o tri prvky lanového systému.
 Za sebou máme rozsiahlu akciu, ktorou bola 
rekonštrukcia športovej haly. Od polovice októb-
ra už slúži svojmu účelu. O tom, čo sa v nej 
vykonalo, sme už v Novomestskom spravodajcovi 
písali. Do konca roka by malo byť dokončené se-
denie na balkóne spolu s odstránením drobných 
nedostatkov.  
 Pri výstavbe Ul. Dubčekovej sme zrealizova-
li všetky naplánované práce. Povrch ulice je 
z asfaltobetónu, zostáva ešte spraviť záchytnú 
vpusť, osadiť dopravné značenie a uskutočniť
kolaudáciu. Či bude ešte v tomto roku, závisí od 
viacerých faktorov. Podstatné je, že Ul. Dubčekova
funguje. S chodníkmi a verejným osvetlením sme 
tu zatiaľ neuvažovali. 

Ďalšou akciou malo byť prepojenie Ulíc 
Tematínska - Čachtická. Začali sme s  projek-
tovou dokumentáciou, ale vzhľadom na  nevy-
jasnené majetko - právne vzťahy pod  ces-
tou sme akciu pozastavili. Neplatí to v prípade 

nasvietenia dvoch priechodov pre chodcov pri 
kruhovom objazde pri dome štátnej správy - 
väčšieho na Ul. Malinovského a menšieho na Ul. 
Hviezdoslavovej. Na ich realizáciu sme z väčšej
časti dostali dotáciu zo štátu, zvyšok zafinanco-
valo mesto. Hotovo! zaznelo v novembri. Ďalšou
ukončenou akciou je rekonštrukcia sály MsKS.
Pôvodne to začalo len výmenou sedenia, napo-
kon sa z toho vykľulo podstatne viac prác, ktoré 
bolo treba vykonať.  V súčasnosti sa doťahuje už 
len regulácia ústredného kúrenia a odvetrávania.   
 V rámci akcie Rekonštrukcia ulíc Železničná
- Banská v tomto roku prebiehala dnes už 
ukončená rekonštrukcia Banskej ul. Pred jej 
oficiálnym spustením do prevádzky musí byť aj 
s Ul. železničnou  skolaudovaná. 

Domov dôchodcov a sociálnych služieb (DD) 
na Ul. F. Kráľa mal byť pôvodne dokončený
v r. 2013. Keďže vzhľadom na chystané legis-
latívne úpravy sme nemali istotu, že DD bude 
môcť mesto prevádzkovať za pomoci dotácií 
z rozpočtu štátu ako v prípade už jestvujúcich DD 
a postup prác na stavbe nebol taký, ako by sme 
si predstavovali, jeho dokončenie sme posunuli 
na rok 2014. Medzitým mesto absolvovalo viacej 
rokovaní, ktoré, zdá sa, padli na úrodnú pôdu. Po 
legislatívnej istote prevádzku v ňom vzhľadom
na nevyhnutné náročné procedurálne úkony 
spustíme zrejme až v závere roka 2014. 

Rekonštrukcia ulíc na Dolných Samotách sa 
do rozpočtu dostala v rámci jeho úpravy. Využili 
sme to, že Slovenský plynárenský priemysel 
(SPP) vo veľkom realizoval nové plynovody na 
Samotách. Dosiahli sme, že SPP spravil polovice 
z určitých ciest v asfaltobetóne, mesto zafinanco-
valo zvyšnú polovicu, vďaka čomu boli povrchy 
týchto ciest obnovené v celej šírke. Išlo napr. 
o časť Slnečnej ul., Dolnú ul., Vysokú ul. a časť
Južnej ul. 
 Po tom, čo niektoré chodníky na Dolných 
Samotách, pod  ktorými išiel plynovod, nám SPP 
obnovil v jemnozrnnom asfaltobetóne, mesto 
sa rozhodlo, že v tejto lokalite obnoví aj ďalšie
povrchy chodníkov v liatom asfalte. V prípade 
obnovenej celej komunikácie nám išlo o to, aby 
ulica  bola  kompletne opravená vrátane obno-
vených  chodníkov na jednej i druhej strane. Týka 
sa to napr. Ul. vysokej a Ul. slnečnej. V rámci tejto 
akcie sú obnovené časti chodníkov na Lipovej 

MESTO A INVESTIČNÉ AKCIE ROKA
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Milí Novomešťania,

 dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti 
nadchádzajúcich vianočných sviatkov zaželal 
všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania tak vo vlastných rodi-
nách, ako aj v tej veľkej, novomestskej.

            Ing. Jozef Trstenský, 
primátor mesta

 Obrátenie posledného listu  kalendára  je zna-
mením, že niečo sa  končí. Ale nie je to definitívny 
koniec, pretože niečo nové sa i  začína. Zo scény 
dejín pomaly (alebo rýchlo?!) odchádza starý rok 
a o slovo sa hlási nový rok. Tradícia  i slušnosť 
kážu so starým rokom rozlúčiť sa a nový privítať.
 Rozlúčka  so starým rokom a vítanie Nového 
roka sa uskutočnia na Silvestra a na prelome 
rokov. Sprevádzať ich bude na  námestí  31. de-

cembra a po polnoci kultúrny  program a prípitok 
predstaviteľa samosprávy čašou šumivého moku 
s občanmi mesta so želaním, aby sa Novému 
Mestu nad Váhom a jeho obyvateľom v novom 
roku 2014 darilo po každej stránke.
 Na záver sa námestie ocitne v žiare 
ohňostroja, ktorým skončí tradičné  silvestrovsko 
- novoročné podujatie v našom meste.  
 Srdečne Vás naň pozývame.

B U D E  R O Z L ÚČK A  I  V Í T A N I E

a Budovateľskej ul. a mali by sa obnovovať časti 
chodníkov na Ul. Vajanského a Sasinkovej. Akcia 
začala neskôr, pretože sme museli čakať, kým 
skončí SPP. Závisí predovšetkým od počasia, či 
práce do zimy zavŕšime. Keď sa nám to nepo-
darí, finančné prostriedky  prejdú do r. 2014, kedy 
by sme v prácach pokračovali. Podobne je to 
i s prebiehajúcou rekonštrukciou  plôch pri ne-
mocnici. Ak sa nám ju nepodarí dokončiť v tomto 
roku, pokračovať bude v budúcom. 
 Rekonštrukcia chodníka na Ul. Čulenovej 
je zavŕšená. Chodník sme obnovili povrchom 
zo zámkovej dlažby, je kompletne nový vrátane 
obrubníkov. Iná situácia je s rekonštrukciou  chod-
níkov na Ul. Malinovského a Hviezdoslavovej. 
Akcia sa  nám posunula z dôvodu, že zhotoviteľ, 
ktorý bol vybraný verejným obstarávaním a bola 
s ním  uzavretá zmluva, nám od zmluvy odstúpil. 
Na rad teda prišiel zhotoviteľ v poradí s druhou 
najnižšou cenou. Tým nám asi 1,5 mesiaca ušlo, 
navyše oproti víťazovi je i drahší. V tomto roku 
sme vzhľadom na sústavné problémy s únikom 
vody spravili aj novú prípojku vody na štadióne 
AFC Považan. 
 Súčasťou investičných akcií tohto roka je aj 
rekonštrukcia  časti komunikácie  na  Ul. Ružová - 
Čulenova  - Košikárska. Na  Ružovej  a Košikárskej 
ul. je komunikácia ukončená, na Ul. Čulenovej sú 
dokončené betonárske práce, dúfam, že nám 

p o ča s i e 
e š t e 
u m o ž n í 
p o l o ž i ť  
a s f a l t o -
betón, v 
opačnom 
p r í p a d e 
by sme 
ho kládli 
až na  
b u d ú c i 
rok. Treba dodať, že mesto túto akciu len dofi-
nancováva. Čiastočne prispieva na asfaltobetóny 
a zaplatilo časť chodníka,  pretože ide o investíciu 
TVK, a. s., Trenčín. 
 Ako posledné som si nechal opravu ciest 
a chodníkov. V rámci tejto akcie sme realizovali 
opravu povrchov komunikácií kalovým zákry-
tom na Športovej ul. a iných častiach mesta. 
V rámci nej sme robili i rekonštrukciu povrchu na 
Ul. Hollého. Ak nám počasie dovolí, chceme ešte  
stihnúť spraviť časť parkovísk okolo nemocnice. 
 Z tohto stručného prehľadu stavu investícií 
na rok 2013, ako zdôraznil Ing. D. Macúch na  
záver, vyplýva, že mestu sa podarilo dokončiť 
väčšinu rozpočtovaných akcií, z objektívnych 
dôvodov  niekoľko málo nedokončených prejde 
do budúceho roka.          (Foto: Mgr. J. Šišovský)
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SÁLA MsKS DOSTALA NOVÚ TVÁR
 Po desiatkach rokoch dostala sála MsKS 
novú tvár. Výsledkom zhruba 3,5 mesiaca 
trvajúcej rekonštrukcie sály mestského kultúrneho 
strediska, ktorej suma sa vyšplhala na 157 000 €,
je o. i. estetickejšie prostredie, vynovené a kom-
fortnejšie sedenie pre jej návštevníkov.
 Odstupňovanie rád v sále, pohodlnejšie sle-
dovanie diania na javisku, rôznych vystúpení 
a filmovej projekcie s väčším rozptylom medzi 
radami, si vybralo svoju daň v podobe nižšej 
kapacity sály do 300 miest na prízemí a balkóne. 
Návštevníci, veríme, ocenia túto nemalú investíciu 
mesta a budú sa v novomestskom stánku kultúry 
správať tak, ako sa na  kultúrnych ľudí patrí.

 Voľby do vyšších územných celkov sú už 
za  nami. Občania vo volebnom obvode č. 4 
Nové Mesto nad Váhom si z 23 kandidujúcich 
do „VÚC-ky“ Trenčín zvolili päť poslancov do 
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Sú to:

Ing. Jozef Trstenský - 3 292 hlasov - 
SMER-SD, Mgr. Dušan Bublavý - 2 805 hlasov 
- SMER-SD, doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - 
2 552 hlasov - KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST- 
HÍD, SDKÚ-DS, Ing. Anna Halinárová -
2 230 hlasov - SMER-SD a PhDr. Kvetoslava 
Hejbalová - 1 943 hlasov - SMER-SD. 
 Už  v prvom kole volieb sa  rozhodlo, že 
predsedom TSK sa  stal  Ing. Jaroslav Baška
(SMER-SD), ktorý v Trenčianskom kraji získal 
väčšinu hlasov - 43 745 platných hlasov (53,45 
%), z toho vo volebnom obvode č. 4 Nové 
Mesto nad Váhom 4 121 hlasov (57,31 %).

 V 15 volebných okrskoch v Novom Meste 
nad Váhom svoje volebné právo v prvom 
(zároveň jedinom) kole využilo len 14,6 % voli-
čov, čo je ešte menej v porovnaní s volebnou
účasťou z tohto pohľadu „najslabšieho“ samos-
právneho kraja - Trenčianskeho kraja, kde 
k volebným schránkam pristúpilo 17,37 % 
oprávnených voličov.  
 V dvoch okrskových volebných komisiách 
v našom meste museli v deň volieb kvôli v jednom 
prípade zlomenine nohy a v druhom pre seknutie 
v krížoch namiesto zvolených predsedov voliť
dvoch nových. Okrem toho kvôli abdikácii na 
funkciu podpredsedu deň pred voľbami si rá-
no 9. novembra v okrskovej volebnej komisii 
č. 10 volili nového podpredsedu. 
 Tieto skutočnosti však nemali vplyv na ko-
nanie a priebeh volieb.        
   (ŠÚ SR a TASR)

V MESTE K VOĽBÁM PRIŠLO DO 15 % VOLIČOV

Milí občania, voliči volebného obvodu 4,
dovoľte nám vyjadriť naše úprimné poďakovanie za  Vašu účasť v župných voľbách

a Vašu podporu  a hlasy, ktoré rozhodli o našom zvolení do zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Ubezpečujeme Vás, že nesklameme Vašu dôveru a budeme dôsledne 
presadzovať záujmy voleb-
ného obvodu Nové Mesto nad 
Váhom a jeho občanov.

Novozvolení poslanci
TSK za SMER - SD: Ing. J. 
Trstenský, Ing. A. Halinárová, 
Mgr. D. Bublavý a PhDr. K. 
Hejbalová.

www.nmnv.sk
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 Vianočné trhy patria k tradičným podu-
jatiam konca roka. Tradíciu mesto ani ten-
toraz  neporuší, len prichádza s novinkou, 
ktorú uvítajú najmä gurmáni. Viac nám o tom 
povie viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava 
Hejbalová:
 -  Vianočné trhy budú mať oproti vlaňajšku
síce kratšie trvanie,-  uskutočnia sa od 18. do 
20. decembra v čase od 11,00 do 21,00 h
v priestoroch námestia, - o to zaujímavejší 
však bude ich záver. V piatok  20. decembra 
s prispením Double agency, s.r.o., s ktorou na 
akcii spolupracujeme, ich zavŕšime tradičnou
zabíjačkou. -
 Ako nás informoval Mgr. Mário Estergájoš
z tejto agentúry, návštevníci sa môžu tešiť na 
ukážky tradičného spracovania prasiatka a výro-
by klasických produktov z neho, ako sú klobásy, 
tlačenka, oškvarky, jaternica, zabíjačková kaša, 

chýbať nebude 
ani kapustnica. 
Podľa jeho slov 
si záujemcovia 
budú môcť tie-
to výrobky za 
vcelku zaujíma-
vé ceny kúpiť
a vychutnať si 
ich doma. Tí, 
ktorí sa nebudú 
vedieť dočkať,

alebo budú chcieť zažiť neopakovateľnú atmos-
féru, odporúča  navštíviť priamo na námestí 
rozložený veľký stan s občerstvením s ponukou 
vareného vína, čaju, kávy a zabíjačkových 
špecialít.
 - Sprievodnými podujatiami Vianočných 
trhov bude po celý čas ich trvania okrem  piat-
kovej zabíjačky  kultúrny  program na tribúne, 
takže na  svoje  si prídu i milovníci duševnej 
potravy,- dopĺňa PhDr. K. Hejbalová a pokračuje
ďalej:
 - Záujemcovia sa môžu tešiť na vystúpenia: 
v stredu dychovej hudby Lieskované, vo štvrtok 
DH  Bučkovanka. V piatok sa budú prezentovať
DFS Čakanka a FS Otava, ľudovú nôtu vys-
trieda rock s HS Five Fates a záver bude 
patriť ĽH  Borovienka. Po celý čas Vianočných
trhov si  návštevníci budú môcť v predajných 
stánkoch zakúpiť klasický vianočný sortiment 
ako vianočné oblátky a trubičky, imelo, me-
dovníky, cukrovinky, vianočné ozdoby, sviečky, 
ihličie, med, svetelné reťaze. Na  „holičkách“ ne-
zostanú ani zaneprázdnení ľudia a zábudlivci, 
ktorí nestihli, alebo zabudli kúpiť pre svojich 
blízkych darčeky pod stromček.-
 Tradičné kapry, bez ktorých si mnohí neve-
dia Vianoce ani predstaviť, podľa  informácií 
Lívie Ondrejičkovej z referátu obchodu, by-
tového a cestovného ruchu  MsÚ si budú môcť
občania kúpiť pred supermarketom TESCO od 
13. do 24. decembra. 

V I A N OČN É  T R H Y  S  N O V I N K O U

 Vianoce zaklopú aj na dvere Útulku pre ľudí
bez prístrešia na Trenčianskej ul. v Novom Meste 
nad Váhom. Vďaka  mestu a sponzorom jedinci, 
ku ktorým osud nie je priaznivo naklonený, prežijú 
aspoň na chvíľu pocit skutočného domova.
 Obyvatelia azylového domu, ktorí buď
vlastným zavinením, alebo nepriazňou osudu 
prišli o strechu nad hlavou, si za prestretým 
štedrovečerným stolom pochutnajú tradične 
na vianočnej kapustnici, zemiakovom šaláte 
a vyprážanom filé. K tomu ako bonus nejaké 
to ovocie a sladké vianočné pečivo. V žiare 
vianočného stromčeka tak na vlastnej koži precí-
tia atmosféru spolupatričnosti a čaro Vianoc.
 Vianoce v útulku umožnia osobám bez 

rodinného krbu aspoň na chvíľu zabudnúť na 
každodenné starosti a problémy. Dajú im spoznať,
že  stále  sú medzi nami  humánne cítiaci ľudia,
ktorým nie je cudzia - ľudskosť (ale nemalo by  to 
tak byť len 24. decembra).                          -ep-

VIANOCE V AZYLOVOM DOME

Drahí spoluobčania,
     k blížiacim sa 
Vianociam dovoľte  nám zaželať 
Vám ich príjemné prežitie v kruhu 
svojich  najbližších,  veľa  zdravia, 
spokojnosti, porozumenia a lásky.
                                    Ing. Viera Vienerová 

a PhDr. Kvetoslava Hejbalová
viceprimátorky mesta
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 Zasnežené stráne, zimné radovánky detí, 
priam rozprávková idylka. To je len jedna  z podôb 
zimy. Štvrté ročné obdobie, keď ukáže v plnej 
sile svoju odvrátenú tvár, dokáže spôsobiť riadne 
vrásky na čelách nielen občanom, ale i ľuďom
z organizácií, ktoré majú na starosti a zod-
povedajú za zimnú údržbu  (ZÚ) miestnych komu-
nikácií a chodníkov. 
 V našom meste je zimná údržba „parketa“ 
Technických služieb mesta Nové Mesto nad 
Váhom a Správy ciest TSK, správy a údržby 
Trenčín, strediska Nové Mesto n. V. Oba podniky 
ešte pred nástupom zimy skontrolovali a vykonali 
údržbu  mechanizmov na prípadné  odstraňovanie
kalamít.
 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, 
- upresňuje Alena Rudyová, pracovníčka refe-

rátu dopravy a miestnych komunikácií MsÚ 
a pokračuje ďalej:
 - Údržba ulíc v I. poradí dôležitosti  musí 
začať do 30 minút. Patria sem: Námestie slo-
body, 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, Banská, 
Železničný uzol, Krátka a Inovecká. Ďalšie  ulice 
patria do II. poradia dôležitosti (s výkonom do 1 h) 
a III. poradia  dôležitosti so zásahom do 2 h.-
 ZÚ je  potrebné vykonať na MK I. poradia 
dôležitosti do šesť hodín, II. poradia 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. 

KEĎ  ZIMA SPÔSOBÍ VRÁSKY NA ČELÁCH

Vychytaj problémy svojho mesta! Názov II. 
ročníka celoštátnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom
bol Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť,
pojala ako výzvu študentka 2. ročníka Lucia
Štefániková zo SOŠ Bzinská 11 v Novom 
Meste  nad Váhom. Na „paškál“ si zobrala obec, 
v ktorej žije - Moravské Lieskové.
 V súťaži išlo o projekt podnetov, ktoré mali 
ilustrovať problémy miest a obcí, - v tomto kon-
krétnom prípade obce - fotografiami s primeraným 
komentárom a identifikovaním zodpovedného 
útvaru v obci a VZN, ktoré sa vzťahujú zaslaných 
podnetov. 
 Celkovo sa do podujatia zapojilo 17 stred-
ných škôl z rôznych kútov Slovenska. Študenti 
posielali podnety na znečistené verejné pries-
transtvo, poškodený mestský inventár, chýbajúce 
parkovacie miesta, ilegálne skládky odpadu 
a chýbajúce bezbariérové vstupy na chodníky, 
príp. do verejných zariadení. 
 Spomedzi 100 doručených podnetov od 
všetkých účastníkov študentka novomestskej 
,priemyslovky´ svojou prácou skončila na pek-

nom 3. mieste spojenom i s finančnou odme-
nou.
 24. októbra S0Š Bzinská 11 sa stala dejis-
kom tradičnej súťaže zručnosti žiakov ZŠ  okresu 
Nové Mesto nad Váhom. Uskutočnila sa v spo-
lupráci so školskou komisiou pri MsZ na praco-
viskách školy. V tomto ročníku si žiaci preverovali 
svoje  vedomosti a zručnosti v troch odboroch: 
elektrotechnike,  informatike a  strojárstve. 
 Z 13 škôl súťažilo celkovo 60 žiakov. V elek-
trotechnike sa od prvej po tretiu priečku umiestnili: 
Tomáš Trebichavský zo ZŠ sv. Jozefa, Štefan
Schindler zo ZŠ Stará Turá a Marek Malec zo 
ZŠ Bošáca. V informatike bolo poradie od prvé-
ho po tretie miesto nasledovné: Matúš Repka 
zo ZŠ sv. Jozefa, Erik Bajzík zo ZŠ Kočovce
a Adela Šamáková zo ZŠ Bošáca. V strojárstve 
v obdobnom poradí skončili: Hugo Havalec zo 
ZŠ Odborárska ul., Michal Kubíček zo ZŠ 
Bošáca a Ondrej Košút zo ZŠ Horná Streda.

Mgr. Jana Šteklerová
predsedníčka komisie školstva, 

mládeže a telesnej kultúry pri MsZ

VYCHYTALA PROBLÉMY OBCE A ZÍSKALA BRONZ
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               Milí čitatelia,
                     k najkrajším sviatkom roka 

Vám želáme, a nielen počas nich, 
aby ste si  v srdciach 

permanentne uchovávali 
každý svoje  malé  ,,vianoce“ 

plné lásky, pochopenia
 a tolerancie.

       Vydavateľ,
redakčná rada a redakcia

 Milé deťúrence, máme pre vás príjemnú 
správu. Sv. Mikuláš sa dozvedel, že ste  takmer 
po celý rok boli dobré a väčšinu času ste po-
slúchali. Rozhodol sa preto, že spolu so svojím 
sprievodom zavíta do nášho mesta. V diaľke už 
počuť cingot rolničiek a dupot konských kopýt. 
Čo nevidieť príde k nám! Prisľúbil, že naše mesto 
navštívi 6. decembra o 16,00 h.

Čakanie na známeho dobrodinca v miku-
lášsky piatok od 15,00 h spestria vystúpenia 
škôlkárov na tribúne na námestí, pravda, ak im to 
neprekazí zlé počasie. Pripoja sa k nim aj „ZUŠ 
- kári“. Okolo 15,45 h sa na  tribúne  objaví anjel 
v role moderátora a sprostredkovateľa hier detí. 
O čosi neskôr privíta predstaviteľov mesta.
 Sv. Mikuláš priláka na Námestie slobody 
všetkých, ktorí si nebudú chcieť nechať ujsť

p r í l e ž i t o s ť
byť svedkami 
s l ávnos tného 
aktu rozsviete-
nia vianočného 
stromčeka a 
okolitej via-
nočnej výzdoby 
v centre mesta 
z á z r a č n o u 
berlou, ale 
predovšetkým 
jeho povestnej 
dobrosrdečnosti 
a štedrosti spo-
jenej s obdarúvaním detí sladkými dobrotami. 
Ale  pozor! Nebude to len tak. Nezabudnite si 
preto pre neho pripraviť nejakú peknú pesničku
či básničku! Chýbať nebude  ani občerstvenie
v predajných stánkoch.
 Súčasťou tradičnej akcie bude  aj sprístupne-
nie novomestského betlehema s 38 artefaktmi, 
ktoré občana a návštevníci nášho mesta  budú 
môcť obdivovať až do Troch kráľov.

POČUŤ CINGOT ROLNIČIEK, PRICHÁDZA MIKULÁŠ!

 Vzácneho životného jubilea 80 rokov sa 16. 
decembra  dožíva niekdajší riaditeľ MsKS Ivan
Šelepák. Na poste šéfa stánku kultúry pôsobil 
od r. 1983 do polovice roka 1990. Zaslúžil sa o.i. 
o zriadenie výstavnej siene, za  jeho šéfovania 
sa začali organizovať výtvarné výstavy, ktoré 
s úspechom pokračujú dodnes. V r. 1983 sa 
napr. uskutočnila výstava  P. Matejku, podporil 
tiež projekt Návratov do Nového Mesta nad 
Váhom. Ich 1. ročník sa konal rok po Matejkovi, 
na  budúci rok sa v rámci päťročných cyklov 
uskutočnia už siedme kolektívne Návraty do 
Nového Mesta nad Váhom. 
 Decembrovému jubilantovi želáme pre-
dovšetkým veľa zdravia, životného optimizmu 
a elánu do ďalších rokov.   

BLAHOŽELANIE K JUBILEU

Štefánika po Ul. Malinovského), Ul. Malinovského 
(od býv. bitúnku po LIDL), trhovisko a priľahlý
chodník, Ul. Klčové  (od cirkevnej  školy ku kapln-
ke 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., Ul. banská a Ul. železničná (od Ul. južnej po 
bytový dom č.p. 1126/2). –
 O ostatné chodníky, ako zdôraznila na záver 
A. Rudyová z MsÚ, sa v intenciách paragrafov 
8 a 9 VZN č. 5/1999 O ochrane  a zveľaďovaní
životného prostredia v meste musia starať a čistiť
ich majitelia a užívatelia nehnuteľností. V prípade, 
ak tak nerobia a stane  sa nejaký úraz, ponesú si 
i prípadné následky za neplnenie litery zákona.
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 Betlehemské svetlo sa aj tento rok dostane 
na Slovensko, a teda i do nášho mesta. Táto 
milá predvianočná tradícia, symbol šírenia ľudskej
lásky, porozumenia a nádeje, má v SR už 24 
- ročnú tradíciu. Rakúski skauti ho odovzdajú 
zástupcom Slovenského skautingu a ďalších or-
ganizácií z 20 susedných štátov na slávnostnej 
ceremónii 14. decembra v kostole vo Viedni. 

V ten istý deň večné svetlo od slovenských 
skautov prijme prezident SR.
 21. decembra sa od skorého rána rozbehnú 
vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť
Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu 
dňa ho po železnici doručia do 300 obcí a miest 
vrátane toho nášho. Postupne tak na celom území 
Slovenska budú zažíhať svetielka ako články
reťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili Reťaz
svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko. 
Betlehemské svetlo budú skauti po Slovensku 
roznášať až do Štedrého dňa, dostane sa tak do 
kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, 
domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. 
Budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných
svätých omšiach a pobožnostiach, alebo ho 
ľuďom doručia priamo domov. Roznesú ho aj do 
lokalít, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa 
dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.
 Každoročnou tradíciou u nás je odovzdanie 
Betlehemského svetla na česko - slovenskej 
hranici, kde ho od členov Slovenského skautingu 
- 15. zboru Javorina Nové Mesto nad Váhom pre-
vezmú činovníci českého Junáka. 

BETLEHEMSKÉ SVETLO VYTVORÍ REŤAZ SVETLA

VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRVÍ

 Zo svojej mladosti si spomínam, ako sme 
mali obľúbenú hru, hľadanie pokladu. V detskej 
predstavitosti aj sklenené farebné sklíčko patrilo 
medzi niečo krásne aj vzácne. Niekto z detí 
schoval sklíčko a ostatní hľadali s povzbudením: 
,,teplo,  zima”. Samozrejme, kto našiel poklad, 
patril medzi šťastlivcov a nechcel sa svojho 
pokladu len tak ľahko vzdať.
 V súvislosti s nadchádzajúcimi Vianocami 
chcem upriamiť našu pozornosť na takú dobre 
známu osobnosť Pána Ježiša. Boh, Stvoriteľ, sa 
rozhodol poslať to najvzácnejšie, čo mal, svojho 
milovaného syna. Narodenie sprevádzal prob-
lém s miestom narodenia, stáva sa utečencom,
keď s rodičmi uteká do Egypta pred vladárom 
Herodesom a nakoniec skončil svoj plodný život 
ako nežiaduci zločinec. Ale naspäť k príbehu 
o poklade. 
 Mamičky sa rady prihovárajú svojim deťom:

,,Ty si môj poklad“. Viem si predstaviť Máriu, ako 
sa týmito slovami prihovára malému Ježišovi.
 Nedávno jeden redaktor rozprával, ako držal 
v rukách diamant o veľmi vysokej hodnote, o akej 
sa nám môže len snívať. Smutne skonštatoval, 
že sa nestal jeho vlastníkom. Naopak, Ježiš je 
daný ľudstvu ako poklad či dar. Škoda, že na 
Vianoce sme si hodnotu daru Pána Ježiša zhmot-
nili len do materiálnej podoby. Jeho hodnota je 
v duchovnej oblasti. Jozef dostal od anjela jasné 
posolstvo o narodení Pána Ježiša: ,,Porodí syna 
a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud
z jeho hriechov“. Malý Ježiš vyrástol v dospelého 
muža a v mladom veku zomiera na kríži a napĺňa
zvestované proroctvo. Zomieral za hriechy celého 
ľudstva. Svoje poslanie splnil do posledného bo-
du. Objavenie tohto pokladu, alebo vlastniť taký 
vzácny drahokam, ktorým je Ježiš Kristus, stojí za 
to hľadať. Vianoce sú k tomu príležitosťou.
 Požehnané prežitie Vianoc praje 

  Jozef Gabovič,
 pastor Apoštolskej cirkvi 

 Prvým dňom decembra sa začína tohoročný
advent. Adventnú nedeľu charakterizuje tradičné
zapálenie sviečky na adventnom venci. Prvú 
sviečku zapálime na tzv. železnú nedeľu 1. 
decembra. Druhá sviečka sa rozhorí počas bron-
zovej nedele 8. decembra. Strieborná nedeľa 15. 
decembra  rozžiari plamienok tretej adventnej 
sviece. Zlatá nedeľa so zapálením štvrtej advent-
nej sviece pripadne na 22. decembra.
 Mnohí ešte pred adventom začali piecť per-
níky a po Mikulášovi budú pokračovať v  pečení
vianočných dobrôt. Pre kresťanov má však ad-
vent predovšetkým duchovný rozmer.

JE TU ADVENT

VZÁCNY POKLAD
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        Nevedel som pochopiť, prečo aj tí najzarytejší 
ateisti v našej krajine slávili každý rok Vianoce. 
Nevedel som pochopiť, prečo si aj oni prestreli 
štedrovečerný stôl a dávali si darčeky. Zdalo sa 
mi to z ich strany pokrytecké. Veď predsa, ak 
niečo popierali, dokonca bojovali proti kresťanom,
prečo si sadali k štedrovečernému stolu? Prečo si 
neurobili takú večeru a výzdobu svojich príbytkov 
na výročie narodenia napr. pána Darwina, Marxa 
alebo iného významného človeka, ktorý im „otvoril 
oči“?
 Nikto neovplyvnil dejiny ľudstva tak ako Ježiš 
Kristus. Aj dnes je mnoho takých, ktorí chcú 
mať Vianoce, chcú sa zabávať, dobre sa najesť,
odpočinúť si, no Krista z Vianoc vynechávajú. My 
minulosť nezmeníme. 
 Nemôžeme Ježiša odstrániť z posolstva 

Vianoc. Zostanú prázdne, bez zmyslu.
 Chcem vás povzbudiť, milí priatelia, v tento 
tichý adventný a nastávajúci čas Vianoc, aby 
sme boli čestní a úprimní sami voči sebe. Nikoho 
neklameme viac ako seba. Pred druhými sa 
môžeme javiť ako spokojní, vyrovnaní, no sami 
dobre vieme, čo sa nachádza vo vnútri. Nie je tam 
pokoj. Nikto z nás si pokoj nedokáže nahovoriť
ani vyprodukovať. Nikto z nás predsa nie je 
zdrojom pokoja. Pokoj je Boží dar. Pokoj nám bol 
zvestovaný s príchodom Spasiteľa. Úprimnosť
a čestnosť začínajú v priznaní si svojho stavu. 
Sám si nedokážem pomôcť. Sám sa nezach-
ránim, nezbavím pocitu viny. Preto aj ja potrebu-
jem Spasiteľa. Preto aj ja slávim Vianoce. A prečo
ich sláviš ty?

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

B UĎM E  Ú P R I M N Í  V OČ I  S E B E

 Bože, daj mi pokoj prijať veci, ktoré nemôžem 
zmeniť, daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť
môžem a daj mi, prosím, múdrosť, aby som vedel 
rozlíšiť jedny od druhých.
 S touto modlitbou som sa stretol viac razy, 
a to aj mimo prostredia veriacich katolíkov.  Prvá 
časť sa týka bezmocnosti a prijatia toho, čo
nemôžem zmeniť. Už to je múdrosť uznať, že 
moje schopnosti sú ohraničené, byť pravdivý 
v odhade toho, na čo mám  a na čo nie, byť  reálny 
pri pohľade na situáciu, v ktorej sa nachádzam. 
Tvrdohlavo sa pokúšať preraziť neprekonateľný
múr prináša nepokoj, nervozitu...Neznamená to 
skladať vždy zbrane  uprostred boja. Znamená to 
uznať, že sú aj iné riešenia ako tie moje. Znamená 
to vložiť sa do rúk toho, kto je silnejší ako ja, do 
rúk Boha. Kde nevládzem, neviem, nemôžem, 
prichádza On. Prijať seba, ľudí, udalosti, aké sú, 

otvára srdce pre prijatie pokoja. Druhá časť mod-
litby je zameraná na ochotu a odvahu. Nie všetko, 
čo prichádza, musím len bezmocne prijímať. Sú 
situácie, keď musím zapojiť moje sily a dostať zo 
seba to najlepšie, urobiť, čo je v mojich silách. 
Nevzdať sa predčasne, ísť, pokiaľ sa dá. Pokoj 
pramení z vedomia, že som urobil, čo bolo v mo-
jich silách, ostatné je v Božích rukách. Tretia časť
je o múdrosti. Nie vždy je jednoduché spoznať
rozdiel, kedy má ísť o prijatie skutočnosti a kedy 
o čin. Nie je to jednoduché, ak to robíme sami. Boh 
prichádza na pomoc tomu, kto ho vytrvalo prosí 
a svetlom svojej múdrosti mu ukáže cestu. Anjeli 
pri Kristovom narodení spievali o pokoji, sám Ježiš 
vravel, že nám zanecháva svoj pokoj. Otvorenosť
pre dar  Kristovho pokoja a jeho požehnanie nech 
je s vami teraz i po celý rok 2014.

Ľudovít Malý, dekan

OTVORIŤ SA PRE DAR KRISTOVHO POKOJA

Každý tíško šepoce,
že sa blížia Vianoce.
Kupujú sa darčeky,
zháňajú sa stromčeky.

Námestie je vyzdobené,
stromčeky sú vysvietené.
Ľudia sa tam prechádzajú,
na seba sa usmievajú.

VIANOCE
Hádam už dvadsiaty raz
zavíta k nám Dedo Mráz.
Privezie sa na kočiari,
radosť z detských očí žiari.

Príde s ním aj anjeliček,
každému z nás dá balíček
Kto mu povie básničku,
tomu podá ručičku.

Pod stromčekom prekvapenie,
Aké?; zatiaľ nikto nevie.
Všetci sa už tešíme,
celé noci nespíme.

Budeme si vinšovať,
Veľa zdravia, šťastia priať.
Aby sme sa dobre mali
a stále sa usmievali.

Erik Tupý 4.B, ZŠ na Ul. kpt. Nálepku
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 Na  sv. Mikuláša sa  tešia všetky deti, o to viac 
zverenci detského domova (DeD). Na  Ul. Klčové
32 jeho príchod nielenže netrpezlivo očakávajú,
ale sa naň i náležite pripravujú. Potvrdzujú to 
i slová riaditeľky DeD v Novom Meste nad Váhom 
Dr. Kamily Smitekovej.
 - Dievčatá a chlapci sa naučili rôzne 
básničky, pesničky, tance, len aby si zaslúžili 
sladkú odmenu. Malý kultúrny program si pri-
pravili aj pre vzácnu návštevu z mestského 
úradu. Nachystané majú pre ňu aj vlastnoručne,
len za malej pomoci vychovávateliek zhotovené 
vianočné pohľadnice.
 Na  rozdiel od ostatných detí „domováci“ 
budú mať aj tento rok výsadu byť na Mikuláša 
hosťami Ministerstva zahraničných vecí SR. 
 - Bude tam aj Jarka Hargašová, manželka 
pána ministra, rodinne prepojená s týmto 
regiónom a srdcom i s naším DeD. Šušká sa aj 
čosi o programe pre deti, azda si to sv. Mikuláš 
nerozmyslí. Za to účasť na podujatí Úsmev ako 
dar 12. decembra v Bratislave je pre šesticu 
detí z nášho domova a domova v Myjave istá. 
V predvianočnom čase sa po roku k nám opäť
ohlásila firma z Krakovian, ktorá podobne ako 

ďalší mecéni na bránu detského domova neza-
klope s prázdnymi rukami. 
 Vedenie DeD je vďačné za každú pomoc 
pre deti, z príspevku zo štátu nemôže veľmi
vyskakovať. Chce im pripraviť čo najkrajšie 
Vianoce.
 - Na vianočné sviatky sa dievčatá a chlapci 
veľmi tešia, väčšina z nich zostane v  domove, len 
malá časť odíde k rodičom a starým rodičom. Obe 
rodiny, tzv. horná a dolná, sa stretnú pri spoločnej
večere s tradičnou kapustnicou, zemiakovým 
šalátom, vyprážanou rybou a neodmysliteľnými
vianočnými koláčmi. Deti si samy sebe pri-
pravia program, no určite najviac sa tešia na roz-
dávanie darčekov. Po prvom a druhom sviatku 
vianočnom, ktoré prežijú prvý deň v domove žijúc 
z atmosféry Štedrého dňa a druhý v prírode na 
sánkovačke alebo na  klzisku, odídu 28. decem-
bra  na zimný tábor v Javorinke v Starej Turej. Tu 
spolu s deťmi z Myjavy prežijú zvyšok prázdnin 
a na Klčové 32 sa  vrátia až 7. januára. 
 Našou túžbou a cieľom je, - a to nielen 
v čase Vianoc -, aby deti pocítili teplo domova, 
aby vedeli, že niekde patria, že sa môžu na nás 
spoľahnúť, skrátka, že sme tu pre nich.-

TEŠIA SA NA MIKULÁŠA I VIANOCE

 Žiačka výtvarného odboru ZUŠ J. Kréna 
v Novom Meste  nad Váhom Miriam Ochodnická
si v predstihu dala seba, svojej pani učiteľke
a  škole  pekný vianočný darček - víťazstvo
v I. kategórii výtvarnej súťaže, ktorá sa 
uskutočnila  v rámci Týždňa vedy a techniky.
 Organizátori prostredníctvom podpory tvo-
rivosti žiakov  si dali za cieľ prispieť k zvýšeniu 
záujmu spoločnosti, hlavne mladých ľudí, 
o vedu a techniku a vedecké bádanie, upriamiť
ich pozornosť na prírodovedné predmety 
a zvýšiť ich orientáciu na vedeckú kariéru. 
 Témou  8. ročníka bolo: Čo by som rád 
objavil / Čo by som rada objavila?
 11 – ročná šiestačka Mirka  svojou výtvarnou 
kreativitou „objavila“ Homoflora. Čistú bytosť,
dokonalú existenciu, ktorá dokáže spolunažívať
v mieri so všetkými živými organizmami.
 Mirka pod vedením pedagogičky ZUŠ Mgr. 
Oľgy Medňanskej tvorila svoje dielko kom-
binovanou  technikou počas  dvoch vyučovacích

hodín. Jej 
H o m o f l o r u s 
zaujal odbornú 
porotu a odme-
nil ju najvyšším 
ocenením v kat. 
5.-  6. ročníkov
z á k l a d n ý c h 
škôl a 1. tried 
o s e m r o č n ý c h 
gymnázií. Cenu 
si prevzala 13. 
novembra  v 
Centre vedecko-
technických in-
formácií v Bratislave. 
 Mirka, ktorá je žiačkou ZŠ Tematínska ul. 
v Novom Meste  nad Váhom, navštevuje  výt-
varný odbor ZUŠ od  druhej triedy ZŠ.  Porota 
u Mirky ocenila nápaditosť, s ktorou  sa zmocnila 
vyhlásenej témy. 

MIRKIN HOMOFLORUS ZAUJAL
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 Rovnako ako inde vo svete, vrátane 
Slovenska, i v našom meste  žijú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, sú neoddeliteľnú súčasťou
novomestskej  komunity. Im je  určená informá-
cia, ktorá ich zaiste poteší: V digitálnej knižnici 
pre nevidiacich Digibooks (www.digibooks.sk), 
ktorú spravuje občianske združenie Infoblind so 
sídlom v Bratislave, 31. októbra  úspešne pridali 
a sprístupnili v poradí už 70 000 - cu  publikáciu. 
Ide o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. V čase
osláv jubilea 10 rokov pôsobenia združenia je to 
pekný darček.
 Digitálna knižnica pre nevidiacich Digibooks 
od konca roku 2003 predstavuje významnú inici-
atívu v oblasti prístupnosti informácií pre občanov
s ťažkým zrakovým postihnutím zo Slovenska 
i Českej republiky. Od tohto roka miesto v knižnici 
pre čitateľov  má už aj Novomestský spravodajca 
(https://www.digibooks.sk/show.php?id=26270).

Čísla tohtoročných prírastkov knižnice ukazu-
jú mimoriadne výsledky. Prvý kvartál skončil
s novým kvartálnym rekordom – 5 143 publikácií. 
Prvý polrok skončil opäť s rekordným polročným
výsledkom – 7 052 publikácií. 22. septembra bola 
zaradená v poradí 10 000 - ca publikácia za tento 
rok a dnes sme veľmi blízko k dosiahnutiu rekord-
ného ročného prírastku z roku 2010 (12 166).
 Táto úspešná bilancia je výsledkom inten-
zívnej práce, komunikácie s vydavateľmi a au-
tormi, obetavosti a ochoty dobročinne pomôcť,
a tým napomôcť zlepšovanie príležitostí pre 
občanov s ťažkým zrakovým postihnutím. 
Osobitné poďakovanie patrí všetkým darcom 
a dobrodincom za každú pomoc, ktorú poskytli 
pri realizácii skvelej veci oceňovanej stovkami 
spokojných čitateľov. V prípade záujmu o spolu-
prácu sa môžete  kontaktovať na e-mail:  robov@
digibooks.sk  .          Mgr. Vladimír Zahoranský

VIAC NEŽ 70 000 PUBLIKÁCIÍ PRE NEVIDIACICH

 Dajú sa človeku  prežiť v jeden deň Vianoce 
na  celom svete? Logika  hovorí  nie. V našom 
meste to bude možné. Každému, ktorý sa roz-
hodne prísť vo vianočnom čase do mestského 
kultúrneho strediska na rovnomenný muzikál. 
 - Vianoce na celom svete je ekumenický 
projekt, ktorý realizuje mládež z cirkví v Novom 
Meste nad Váhom v spolupráci s Hudobno-
dramatickým krúžkom občianskeho združenia 
SLUHA zo Starej Turej pod vedením Jany 
Feríkovej, DiS.art., - prezrádza dirigentka muziká-
lu Mgr. art. Mária Volárová a pokračuje ďalej:
 -  Nové Mesto nad Váhom žilo jarmokom, keď
sme sa pustili do jeho nácviku. 
 Dej príbehu sa odohráva na chate počas
predvianočnej lyžovačky. Plnými dúškami si ju 
užívajú mladí z rôznych končín sveta - Poľka,
Češka, Slovenka, Talian, Francúz..., keď tu krátko 
pred odchodom domov na sviatky im chatár 
oznámi, že  kvôli snehovej kalamite  musia zostať
na chate. Rozhodli sa preto pripraviť si spoločné
Vianoce. Rozprávajú sa o tom, čo je pre koho 
dôležité, aké  majú vo svojich krajinách vianočné
tradície ... -
 Na pódiu v interpretácii zhruba päťdesiatky
ľudí a živej kapely pod režijným vedením Ivana 
Radošinského  a dirigentskou  taktovkou Mgr. art. 

M. Volárovej zaznejú vianočné piesne a koledy 
z celého sveta.
  Ak prijmete naše  pozvanie 19. decem-
bra o 18,00 h do sály MsKS, prežijete spolu 
s protagonistami muzikálu Vianoce na celom 
svete. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť
a umelecký zážitok obohatený o neopakovateľnú
vianočnú atmosféru.

VIANOCE NA CELOM SVETE

OSOBNOSTI NOVEMBRA
 Július Gábriš (5.12.1913 - 13.11.1987) - 
cirkevný hodnostár, biskup trnavskej diecézy. 
Narodil sa v Tesárskych Mlyňanoch, zomrel 
v Trnave. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 100. 
výročie narodenia;
 Dušan Košťál (2.12.1948) -  akad. sochár, 
Nové Mesto n. V.: rodák, pôsobenie - 65. výročie
narodenia;
 Július Markovič (21.12.1860 - 19.12.1913) 
- lekár, národný buditeľ. Narodil sa v Hrachovom, 
zomrel vo Viedni. Nové Mesto n. V.: pôsobenie 
- 100. výročie narodenia;
 Koloman Slimák (19.12.1903 - 18.9.1996) 
- kynológ, publicista. Narodil sa v Bošáci. Nové 
Mesto n. V.: pôsobenie, úmrtie - 110. výročie
narodenia.
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  Jedinečné a štýlo-
vé WELLNESS CEN-
TRUM LIBRIS dopĺňa 
svojou ponukou kom-
plexnosť zdravotných 
programov a kompletnú 
starostlivosť nielen o 
telo, ale aj o dušu. 
 Doprajte sebe alebo 
svojím blízkym pôžitok a 
blahodarné účinky sau-
novania! 

 Využite intimitu a luxus v modernom Wellness 
centre LIBRIS! 
- Sauna budúcnosti (sauna s himalájskou soľ nou
 stenou, náladovým podsvietením v interiéri)
- Infra sauna
- Fínska sauna s aromaterapiou
- Vybavenie sauny dopĺňajú LCD televízor, DVD,
 chladnička ponúkajúca občerstvenie pre telo aj 
 dušu ...
- US SPA - masážna vaňa s pieskovou

 ltráciou a ozonizáciou, ktorá zaručuje 100% 
čistotu vody, trysky na podvodnú masáž so sve-
telnou terapiou.
- Bohatý výber klasických aj relaxačných masáží 

Otvorené denne od 10,00 – 22,00 h
Poliklinika LIBRIS 

(vchod cez kaviareň)
Piešťanská 24, Nové Mesto nad Váhom

Objednávajte sa na tel.čísle: 
 0944 33 63 63

Viac info na www.libriswellness.sk

W E L L N E S S  C E N T R U M  L I B R I S
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Tip na vianočný darček
Darčeková poukážka na

MASÁŽE 
Klasická športová, Medová - detoxikačná, 
Reflexná chodidiel, Kozmetická lymfodre-

náž tváre, dekoltu, hlavy, Lymfodrenáž 
dolných, horných končatín, Biolampa, 

Parafín, Bahno.
Holubyho 2,  

MITANOVÁ – mobil: 0910 571 191

ME - TRADEX

Kľúčová služba

všetky autokľúče
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
●  traf ika    
●  zmenáreň
●  drobné darčeky
●  zlatníctvo 
●  bistro Me-Kong - ázi jská kuchyňa
●  terasa s ponukou ázi jských špecialí t
●  bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
SPOKOJNÉ VIANOCE VŠETKÝM

A POĎAKOVANIE KLIENTOM ZA DÔVERU A PRIAZEŇ.
IVETA DRLIČKOVÁ

DARČEKOVÚ POUKÁŽKU PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU VENUJTE SVOJIM BLÍZKYM 
A DOPRAJTE IM ODDYCH - RELAX S ČOKOLÁDOU A AJURVÉDSKYMI BYLINAMI.

SUN salón Iveta Drličková
Čsl. armády 4, Nové Mesto n. V.

Tel.: 0903 649 559   Služba: PREZVONÍM  NASPÄŤ
www.sunsalon.sk

ZÁUJEMCOV O FIREMNÚ 
A OBČIANSKU INZERCIU, 

BLAHOŽELANIA, SMÚTOČNÉ 
POĎAKOVANIA A SPOMIENKY 

UPOZORŇUJEME, ŽE UZÁVIERKA 
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU 

1/2014 JE 10. DECEMBRA.

ZVESTI - RADY - POSTREHY
1. december    Svetový deň boja  proti AIDS
4. december Sviatok sv. Barbory, patrónky 
                       baníkov a delostrelcov
5. december       Medzinárod.  deň dobrovoľníkov
                       v ekonom. a sociálnom rozvoji
6. december    Sviatok sv. Mikuláša
9. december Medzinárodný deň boja proti
                       korupcii
10. december  Deň ľudských práv
11. december  Medzinárodný deň hôr
18. december Medzinárodný deň poštovej
                       známky a filatelie
20. . december Medzinárodný deň ľudskej
                       solidarity
24. december  Štedrý deň
25. december  Prvý sv. vianočný, Narodenie
                       Pána
26. december  Druhý sviatok vianočný
                       Sv. Štefan, prvý mučeník
30. december  Deň vyhlásenia Slovenska za
                       samostatnú cirkevnú provinciu



PROGRAMY MsKS
 december 2013

VÝSTAVY

ČAS RADOSTI, VESELOSTI...

AKO VLKA ROZBOLELI ZUBY

20. decembra o 9,00 a 11,00 h v sále MsKS 
sa FS Otava pri MsKS predstaví  študentom 
SŠ pásmom ľudových zvykov od Kataríny do 
Vianoc pretkaným tancami z blízkych i vzdiale-
nejších kútov Slovenska.

V. POLÁK: sTVORENIE

13. decembra o 17,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční výstava ľudového rezbára 
Ferdinanda Bolebrucha. Výstavu rodáka z Gbe-
lov, ktorý vyše polstoročia žije v našom meste, 
si môžete  pozrieť až do 7. februára v pracovné 
dni od 8,00 do 15,30 h, v stredu do 16,30 h.

DIVADLO BEZ OPONY

Do 6. decembra vo výstavnej  sieni MsKS 
potrvá výstava Novomešťana - návratistu Mgr.
Viliama Poláka, na ktorej predstaví ukážky zo 
svojej tvorby.

OD KATARÍNY DO VIANOC

 Na 3. decembra o 10,00 h  MsKS  pripra-
vuje v zrekonštruovanej sále MsKS rozprávku 
pre  materské školy a verejnosť  Ako vlka  roz-
boleli zuby  v naštudovaní Divadla bez opony.

VEČERNÝ KONCERT

11. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční posledný koncert jesenného 
abonentného cyklu. Na vianočnom koncerte 
Čas radosti, veselosti sa predstavia renomo-
vaní slovenskí umelci: Martina Zaťková - sop-
rán, Ján Vaculík - tenor a Mária Blesáková
- klavírny sprievod. Umelecké slovo bude  mať
Ulrich Ulmann.

13. decembra  o 16,00 h vás pozývame do 
Divadielka galéria na poeticko - hudobné pás-
mo v réžii D. Arbetovej: Vianočná pošta Daniela 
Heviera. Poéziu doplnia koledy a hudba.

POETICKÁ SCÉNA DG

17. decembra o 17,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční benečný vianočný  koncert skupiny 
Premeny a jej hostí. V programe budú  účin-
kovať: Ewva  Berková,  Mirka Klimentová, 
Helena Vrtichová,  Katka  Cabalová, Mária 
Mizeráková a Spevácky zbor  SŠ - ZŠ sv. 
Jozefa.
 Výťažok z koncertu bude venovaný deťom
Detského domova v Novom Meste nad Váhom.

VIANOČNÁ POŠTA D. HEVIERAFERDINAND BOLEBRUCH: 
SOCHY - DREVOREZBY - RELIÉFY

VYŠLA HVIEZDA JASNÁ
VIANOČNÝ KONCERT

HS PREMENY A JEJ HOSTÍ

ĽUDOVÉ ZVYKY S FS OTAVA

VIANOCE S  M. DONUTILOM
12. decembra o 19,00 h návštevníci zre-

konštruovanej sály MsKS prežijú Vianoce 
s Miroslavom Donutilom v rovnomennom 
zábavnom programe..

www.msks.sk



VILIAM POLÁK: sTVORENIE

 Na slávnostnom otvorení výstavy V. Poláka: sTVORENIE 8. novembra exkurz do tvorby 
Novomešťana spravila popredná slovenská kunshistorička a predsedníčka Spolku výtvarníkov 
Slovenska Mária Horváthová. Vyzdvihla  bohatstvo palety žánrov a médií, ktorými vládne: „Je to 
výborný maliar, úžasný fotograf, skvelý realizátor scén, robí zaujímavé videá, priestorové objekty 
a myslím, že značne prispel aj k vylepšeniu imidžu mesta cez rôzne publikácie a podobné výstu-
py”. A odporučila túto zaujímavú, podnetnú a kreatívnu výstavu si pozrieť. Návštevníci výstavnej 
siene MsKS tak môžu spraviť do 6. decembra .

Pondelok  15,45 do 18,00 h klavír
    16,15 a 18,00 h joga

18,30 h cvičenie pre ženy
                               Spoločenský dom
Utorok   15,45 do 18,00 h klavír
Streda    18,15 h  joga
    18,30 h cvičenie pre ženy
                               Spoločenský dom
Štvrtok      15,45 do 18,00 h klavír
                  16,15 a 18,00 h joga
Piatok   15,00 do 17,30 h klavír

KURZY V DECEMBRI

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  po-
kračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 
 Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
5. 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 poda-
ní 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

KLUBY V DECEMBRI
Pondelok - Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
    Únia nevidiacich a slabozrakých SR
                  16. 12. o 14,00 h - SZ tel. postih.
Druhý utorok v mesiaci 
10. 12. od 12,30 - 17,30 h
     Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda        4. 12. o 17,00 h - Výbor MO MS
           11. 12. o 14,00 h - Klub chorých 
                                         na sklerózu multiplex
Štvrtok     od 18,00 h             - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Nanebovzatie



sobota 30., nede a 1.12. o 15:00 h   
VTÁ Í ÚLET                            CONTINENTAL FILM
Dvaja moriaci a stroj asu.
USA,        animovaná rodinná komédia,            90 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 €

sobota 30., nede a 1.12. o 17:00 h
THOR: Temný svet                                               SATURN
Thor musí zachráni  Zem a všetkých Devä  svetov. 
USA,                      ak né sci-fi,                         113 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30., nede a 1.12. o 19:00 h
MAFIÁNOVCI                                                    MAGIC BOX
Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones  
v réžii Luc Bessona  
Franc,                   ierna komédia,                    111 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30. o 21:00 h LEN 1-x!!!                 NOC NAPÄTIA 
ŽENA V KLIETKE                             CONTINENTAL FILM
Prípad tajomného zmiznutia politi ky 
Dánsko,                      thriller,                               97 min.,          
eské titulky, MP 15+                                  vstupné: 3,5 € 

streda 4. o 19:00 h                            PROJEKT 100 ASFK
HIROŠIMA MOJA LÁSKA  + MESIAC – r. O. Rudavský.                                
Film z roku 1959 v réžii A. Resnaisa patrí k mýlnikom 
modernej svetovej kinematografie.
Franc., Japon.,      romantická dráma,      88 min., 
eské titulky, MP 12+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

sobota 7., nede a 8.  o 15:00 h                                     
CESTA ZA VIANO NOU HVIEZDOU FILM EUROPE
Nezlomná viera a odhodlanie prekoná všetky prekážky
Nórsko,                 rodinná rozprávka,                 80 min.,      
eský dabing, MP 12+                                    vstupné: 4 €

sobota 7., nede a 8.  o 17:00 h    
LEN 17                                               CONTINENTAL FILM  
Študentka a jej sexuálne skúsenosti v réžii F. Ozona 
Franc,                            dráma,                            94 min.,         
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 €  

sobota 7., nede a 8.  o 19:00 h   
KONZULTANT                                 BARRACUDA MOVIE               
Vysokopostavený právnik a špinavé obchody. r: R. Scott 
USA, GB,         thriller, krimi, dráma                 111 min.,      
slovenské titulky, MP 15+                               vstupné: 4 €

sobota 7. o 21:00 h   LEN 1-x!!!           HOROROVÁ NOC 
BYZANTIUM                                                      MAGIC BOX
Matka Clara sa živí tými, ktorí si zaslúžia zomrie  a dcéra 
Eleanor h adá tých, ktorí  už nechcú ži .
GB,                         horor, thriller                       118 min.,         
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 3 €  

streda 11. o 19:00 h                                         
O KEBY SME ŽILI SPOLO NE                       ASFK

S výbornými hercami o bláznivom nápade. 
Franc., Nem.,             tragikomédia,                    96 min.,             
eské titulky, MP 12+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 

piatok 13. o 17:00 h, sobota 14. o 17:00 h a 20:00 h, 
nede a 15. o 19:00 h, pondelok 16. o 17:00 h           5x !!!                          
HOBIT: SMAUGOVA PUSTATINA      CONTINENTAL 
Pokra ovanie putovania Bilba Bublíka k Osamelej hore 
USA, Nový Zéland dobrodružný fantasy,     170 min., 
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 14., nede a 15. o 17:00 h                                  
JUSTIN – MALÝ VE KÝ RYTIER         BONTON FILM 
Vtipný príbeh o malom dobrodruhovi. 
Špan,        rodinná animovaná komédia,           90 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 € 

nede a 15. o 17:00 h   LEN 1-x!!! 
PRÍBEH KMOTRA                                       MAGIC BOX
Skuto ný príbeh ve kej lásky. Lásky k peniazom.           

R,                        krimi dráma,                           99 min.,          
eská verzia, MP 12+                                vstupné: 3,50 € 

streda 18. o 19:00 h
ŽIVOT ADÉLE                                           FILM EUROPE           
Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Ne akane  
a vášnivo. Film ocenený Zlatou palmou v Cannes 2013. 
Franc.,                             dráma,                        172 min.,           
eské titulky, MP 15+                         vstupné: 4 €, FK 3 €  

sobota 21., nede a 22. o 15:00 h
ADOVÉ KRÁ OVSTVO                                    SATURN  

Originálne spracovanie klasickej rozprávky 
USA,         rodinná animovaná komédia,         109 min.,  
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 4 € 

sobota 21. o 17:00 h  LEN 1-x!!!                    
KRÍDLA VIANOC                          CONTINENTAL FILM 
Preži si svoje prianie! R. Kraj o, V. Kerekes, J. Pracha …

R,                              dráma,                            110 min.,
eská verzia, MP 12+                                vstupné: 3,50 € 

nede a 22. o 17:00 h LEN 1-x!!!                   
KLAUNI                                         CONTINENTAL FILM
Kto sa bude smia  posledný? 

R, SR, Fin.,               trpká komédia,               120 min.,
eská verzia, MP 15+                                vstupné: 3,50 € 

sobota 21., nede a 22. o 19:00 h
FRAJERI VO VEGAS                           BONTON FILM 
Starí priatelia sa rozhodnú nechova  tak, ako sa patrí 
USA,                          komédia,                          105 min.,
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 4 € 

sobota 21. o 21:00 h   LEN 1-x!!!         HOROROVÁ NOC 
OLD BOY                 BONTON FILM
Nepýtaj sa, pre o a zavreli, ale pre o a pustili von!!! 
USA,                    ak ný thriller,                         104 min.,         
eské titulky, MP 15+                                vstupné: 3,50 €  

streda 25.                                                            sviatok

sobota 28., nede a 29. o 15:00 h   
PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI        BARRACUDA 
Mladý dinosaurus Patchimou na ceste k dospelosti. 
USA,      rodinný animovaný dobrodružný,       81 min.,
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 4 €

sobota 28., nede a 29. o 17:00 h
TAJNÝ ŽIVOT WALTERA MITTIHO   BARRACUDA 
Presta te len sníva , za nite aj ži .
USA,                 dobrodružná komédia,            114 min.,         
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 4 € 

sobota 28., nede a 29. o 19:00 h
CRAZY JOE                                                      INTERSONIC 
Porazený... znovuzrodený… riadne naštvaný J. Statham 
GB, USA,                  ak ný thriller,                   100 min.,        
eské titulky, MP 15+                                vstupné: 3,50 €

viac na: www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB - kino Považan, aj na: www.msks.sk

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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V atmosfére blížiacich sa Vianoc prichádzame pred vás s pozvánkou do kina 
z programovej  ponuky kina Považan  na december:

LEN 17 - 7. a 8.  decembra o 17,00 h:
 Študentka Isabelle počas leta absolvuje v juhofrancúzskom letovisku svoju prvú sexuálnu 
skúsenosť. Prázdninová epizóda je však len začiatkom príbehu zvedavého dievčaťa. Po návrate 
do Paríža sa začne za peniaze schádzať s najrôznejšími staršími mužmi. 
 Francúzska dráma režiséra a scenáristu F. Ozona premiérovaná v novembri trvá 94 minút 
a je  MN do 15 rokov.
KONZULTANT - 7. a 8. decembra o 19,00 h:
 Vysoko postavený advokát vo  lme oslovovaný ako Konzultant (M. Fassbender) sa prostred-
níctvom majiteľa nočného klubu Reinera (J. Bardem) zapojí do pochybného obchodu s drogovým 
kartelom. Čoskoro obaja zisťujú, že dohoda, ktorú uzavreli, im okrem vidiny rozprávkového zisku 
prináša udalosti, ktoré pre nich môžu mať fatálne následky. Aj keď má Konzultant šance hroziacej 
katastrofe čeliť, jeho túžba po rýchlo zarobených peniazoch mu nedovoľuje tieto možnosti využiť.
Keď si neskôr uvedomí, že nemá situáciu pod kontrolou a z hráča je len  gúrka v hre, je už príliš 
neskoro. Smrtiaca lavína naberá na rýchlosti a sťahuje so sebou nielen jeho, Reinera, ale aj 
sprostredkovateľa obchodu Westraya (B. Pitt) a Konzultantovu krásnu snúbenicu (P. Cruz). Zdá 
sa, že jediným človekom, ktorý si dokázal zachovať chladnú hlavu, je Reinerova priateľka Malkina 
(C. Diaz). Kto z nich sa dožije šťastného konca?
 Anglický  lm z kategórie krimi/thriller/dráma trvá 111 minút a je MN do 15 rokov.
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE - 11. decembra o 19,00 h: (ASFK)
 Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne sú vyše 40 rokov nerozlučnými priateľmi. Keď im pamäť
a srdce pomaly začínajú vypovedať službu a na obzore je prízrak domova dôchodcov, vzoprú sa 
a rozhodnú sa žiť spoločne. Napriek tomu, že občasné nezhody prebúdzajú staré  spomienky, 
z bláznivého nápadu sa rodí  krásne dobrodružstvo – spoločný život na staré kolená v komuni
te kamarátov. Čo na tom, že majú 75 rokov!

Tragikomédia Francúzsko/Nemecko so skvelými hereckými výkonmi hlavných predstaviteľov
(J. Fonda, G. Chaplin, P. Richard a i.) trvá 96 minút a je  MN do 12 rokov.
HOBIT: SMAUGOVA PUSTATINA - 13. decembra o 17:00 h, 14. decembra o 17,00 h a 20,00 h, 
15. decembra o 19,00 h a 16. decembra o 17,00 h: 
 Film je príbehom hobita Bilba Bublíka. Spolu s čarodejníkom Gandalfom a 13 trpaslíkmi sa 
vydali na cestu, ktorej cieľom je získať späť Osamelú horu a stratené kráľovstvo trpaslíkov Ere-
born. Potom, čo prežili začiatok svojej cesty, pokračujú smerom na Východ. Cestou stretávajú 
Medveďa a v lese Temnohvozd zase húf obrovských Pavúkov. Keď sa im podarí uniknúť zo zajatia 
nebezpečných lesných elfov, pokračujú trpaslíci k Jazernému mestu a nakoniec k  Osamelej hore, 
kde musia čeliť najväčšiemu nebezpečenstvu v podobe Smaugha - najstrašnejšieho stvorenia, 
ktoré preverí nielen ich odvahu, ale aj pevnosť ich priateľstva.
 Dobrodružný / fantasy  lm USA / Nový Zéland od režiséra  trilógie  Pána  prsteňov premiéro-
vaný 12. decembra trvá 170 minút a je MN do 12 rokov.
JUSTIN: MALÝ VEĽKÝ RYTIER: 14. a 15. decembra o 15,00 h:
 Justin sníva o tom, že sa stane rytierom. Otec by mal z neho najradšej právnika, a tak sa Jus-
tin potajomky vykradne z domu a vydá sa za dobrodružstvom. Na ceste stretne odvážnu a krásnu 
dievčinu Taliu, šibnutého kúzelníka a krokodíla Gustava, ktorý sa pre zmenu rozhodol byť drakom. 
Hneď pri svojej prvej rytierskej úlohe sa Justin dosť zapotí, pretože zachrániť kráľovstvo to nie je 
len tak.
 Španielska animovaná komédia so slovenských dabingom trvá 90 minút a je MP.

POZVÁNKA DO KINA
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CEZHRANIČNÝ PRENOS 
 Podmienky cezhraničného prenosu osobných 
údajov mimo EÚ/ EHP teritória sa zjednodušujú 
a odbúrava sa administratívna záťaž spojená so 
žiadaním Úradu  o jeho súhlas s prenosom do 
tretích krajín; bude sa však potrebné ubezpečiť,
že zmluva o prenose obsahuje zákonom vyžado-
vané podstatné náležitosti, tak ako sú stanovené 
v ustanovení § 31 a 32 Zákona o ochrane osob-
ných údajov.
 Ani v prípade prenosu osobných údajov do 
tretích krajín bez primeranej úrovne ochrany už 
nebude potrebný súhlas  Úradu, a to pod pod-
mienkou, že zmluva o prenose obsahuje schvá-
lené štandardné zmluvné doložky alebo vnútro-
podnikové pravidlá. V ostatných prípadoch povin-
nosť požiadať Úrad o súhlas s prenosom ostáva 
nezmenená.

REGISTRÁCIA A EVIDENCIA 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

 Zákon o ochrane osobných údajov v platnom 
znení spresňuje pravidlá a podmienky registrácie 
informačných systémov. Zavádzajú sa tiež poplat-
ky za registráciu, a to 20 eur v prípade obyčajnej
registrácie a 50 eur v prípade osobitnej registrá-
cie. Všetky v súčasnosti registrované informačné
systémy bude potrebné nanovo zaregistrovať,
a to najneskôr do 1. januára 2014. 
 Informačné systémy, ktoré nepodliehajú regis-
trácii alebo osobitnej registrácii, musia byť evido-
vané prevádzkovateľom, a to najneskôr odo dňa
začatia spracúvania údajov v týchto informačných
systémoch.

POKUTY
  Ako bolo uvedené v úvode, aktuálna právna 
úprava zavádza povinnosť Úradu pri zistení poru-
šenia Zákona o ochrane osobných údajov udeliť

pokutu.  Pokutu už bude musieť udeliť za každý 
prípad porušenia, a to aj opakovane. Výška pokút 
sa pohybuje od 150 eur do 300.000 eur. 
 Úrad vydal v súvislosti so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj 
nasledovné vykonávacie predpisy :
 *Vyhlášku Úradu na ochranu osobných úda-
jov SR č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon 
funkcie zodpovednej osoby,
 *vyhlášku Úradu na ochranu osobných údajov 
SR č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení.

PRECHODNÉ OBDOBIA
 *Do 1. januára 2014 je potrebné 
 - registrovať na Úrade na ochranu osobných 
údajov SR tie informačné systémy, v ktorých spra-
cúvate osobné údaje, ak nemáte povinnosť usta-
noviť zodpovednú osobu,
 - uviesť do súladu s novým zákonom všetky 
informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné 
údaje,
 - vykonať poučenie oprávnenej osoby a vytvo-
riť o tom písomný záznam podľa nového zákona.
 *Do 1. apríla 2014 
 - zosúladiť prijatú bezpečnostnú smernicu, 
resp. projekt s ustanoveniami nového zákona.
 * Do 1. júla 2014 
 - poveriť zodpovednú osobu, ak spracúvate 
osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávne-
ných osôb,
 - zmluvný vzťah so sprostredkovateľom u-
viesť do súladu s novým zákonom.

JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka,

Nové Mesto  nad Váhom (www.akr.sk)

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (II.)

 V aktuálnom školskom roku 2013/2014 
Ministerstvo školstva SR spolu s Klubom priate-
ľov poézie Pavla Koyša v Bratislave a Považské 
osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlá-
sili 15. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom 
prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 
KOYŠOVE LADCE 2013. Súťaží sa v dvoch kate-
góriách;
I. kategória je určená žiakom 8.- 9. ročníkov ZŠ, 

ZUŠ a osemročných gymnázií; v II. kategórii 
súťažia stredoškoláci. 
 Tak ako v minulosti, ani tento rok nechýba-
li študenti Gymnázia M. R. Štefánika a Bilin-
gválneho slovensko - španielskeho gymnázia. 
Súťaž totiž svojím renomé a vysokou úrovňou
rezonuje medzi nadšenými milovníkmi slova 
a poézie a na oboch gymnáziách má dlhoročnú
tradíciu. Recitátori svojou prípravou na súťaž a 

VLANI BRONZ, DNES PRVENSTVO
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 Vianočné koncerty klasickej hudby v Rím-
skokatolíckom kostole v Novom Meste nad 
Váhom majú už dlhoročnú tradíciu. Stojí za nimi 
novomestský rodák Marián Pavlovič, sólista 
niekoľkých európskych divadiel, ktorý sa každo-
ročne snaží  do nášho mesta pozvať ako svojich 
hostí výnimočných umelcov a hudobné telesá. 
Tento rok nebude výnimkou - hosťom v pora-
dí už devätnásteho Vianočného koncertu po 
šiestich rokoch opätovne bude prestížny černoš-
ský gospelový zbor HOWARD GOSPEL CHOIR 
z amerického Washingtonu D.C. .
 Kým v minulosti účinkoval zbor len v sprievode 
klavíra, tohto roku bude môcť novomestské pub-
likum zažiť plnokrvnú americkú zborovú gospe-
lovú atmosféru podfarbenú sprievodom basgitary 
a bicích nástrojov. Na Slovensku sa zbor bude  pre-

zentovať len na dvoch koncertoch, okrem  nášho 
mesta to bude v Dóme sv. Martina v Bratislave.

„Slovensko je druhou zastávkou na turné toh-
to prestížneho zboru, po koncertoch v Gruzínsku 
sa predstaví ešte publiku v ukrajinskom Kyjeve,“ 
dodáva organizátor koncertu Marián Pavlovič.
Účinkovanie na Slovensku Mariánovi ponúk-
lo samo vedenie zboru v USA, keďže podľa ich 
slov považujú svoje koncerty na Slovensku z roku 
2007 za jedno z najkrajších a najvydarenejších 
turné za hranicami Spojených štátov...
 Koncert sa uskutoční v nedeľu 15. decembra 
o 16,00 h v Rímskokatolíckom kostole v Novom 
Meste nad Váhom a je, tak ako každoročne,
benečný. Výťažok z dobrovoľného vstupného 
pôjde deťom postihnutým svalovou dystro ou. 
                                                                           -r-

V KOSTOLE ZAZNIE ČERNOŠSKÝ GOSPEL

Keď ma zľahučka
na  vianočný stromček zavesili

šťastím sa mi
krehké čipôčky z bielkov zarosili

a bol som sladkým zázrakom pre  všetkých
- kakaovým, orechovým a zvedavým.

Všetko som videl
svojím očkom cukrovým

Hľa, stromček
storakou nádherou sa pýši

(v salónoch, no menej už v chyži)
jagá sa hviezdami z prskaviek

ponúka deťom i starkým vôňu škorice,
medových úľov i lesnej priskyrice,

načúva šuchotu celofánu
pije  nektár ľudskej nehy

počúva hlasy ako zvonia
zvú k hostine vianočnej pohody

Stromček
nás, ozdoby, na zlatých reťaziach

hojdá, zabúda v tej chvíli na svoj les
na clivú bolesť

spolu jasáme svätej noci na  počesť
Je Čas byť dobrým

kiežby celého sveta.
ty, stromček vianočný, nech nikdy v prachu

pod balkónom zabudnutý neoctneš sa...
A ja – medovníček, spievam si Tichú noc

čakám na sladký detí bozk
to je  môj

sviatočný  sníček ...
M. Chajmová

účasťou získavajú neoceniteľné skúsenosti, zážit-
ky a pravidelne aj pocity triumfu. Stalo sa totiž pra-
vidlom, že zo súťaže si odnášajú najvyššie ocene-
nia. A nebolo to inak ani tento rok! Na víťazstvo
Michaely Fojtíčkovej z roku 2011 po minuloroč-
nom treťom mieste nadviazala študentka KVAR-
TY Gymnázia M. R. Štefánika Hanka Hasid-
lová (foto). V prvej kategórii získala 1. miesto 
v celoslovenskom kole súťaže prednesom balady 
našej regionálnej spisovateľky Ľudmily Podjavo-
rinskej. Hanka dokázala vdýchnuť veršom poetky 
nový život – vniesla do prednesu napätie, žiaľ
i tragiku z neopätovanej lásky. Hankina recitá-
cia vyvolávala povestné zimomriavky a nútila 

poslucháča tajiť dych.
 V súťaži gymná-
zium okrem prvenstva 
v I. kategórii prednesom 
Nicole Jašákovej získalo 
aj 3. miesto v II. kategó-
rii a špeciálnu cenu za 
výber ukážky a jej ver-
bálnu interpretáciu si od-
niesla Ema Mária Sečová
z bilingválneho gymnázia.
  Úspešným recitátorkám blahoželáme a ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu školy, mesta i celé-
ho regiónu.  Mgr. Michaela Kobidová

ČO  R O Z P R Á VA L  M E D O V N Í K O V Ý  PA N ÁČ I K
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MLADÍ DISKUTOVALI O EURÓPSKEJ ÚNII

 Gymnázium M. R. Štefánika spolu s jeho 
neoddeliteľnou súčasťou - Bilingválnym slo-
vensko - španielskym gymnáziom sa opäť roz-
hodlo zapojiť do projektu Euroscola 2014,
ktorý každoročne vyhlasuje informačná kance-
lária Európskeho parlamentu na Slovensku. 
Keďže študenti nemali dostatočné vedomosti 
o Európskej únií a jej činnosti vo svete, rozhodli 
sme sa venovať práve tejto téme. Zorganizovali 
sme viaceré aktivity, pri ktorých sa zapojili tak-
mer všetky stredoškolské ročníky na oboch 
gymnáziách. Keďže sme všetci prirodzenou 
súčasťou EÚ, vznikol nápad prizvať do školy 
slovenský inštitút mládeže - IUVENTA, kde 
sa študenti mohli podozvedať nové informácie 
o programoch či rôznych projektoch podporo-
vaných Európskou úniou, alebo sa len inšpirovať
možnosťami mladého Európana a dozvedieť sa, 
ako vycestovať. Diskutovali sme o výhodách pro-
jektov, povedali si niečo o programoch Mládež 
v akcií, Comenius, Erasmus... Nezabudli sme 
však spomenúť i mnohé menšie projekty ako 
KomPrax (kompetencie pre prax), Praktik atď.
 Workshop s IUVENTOU obohatil študentov 
o cenné informácie a mnohí sa rozhodli zapojiť.
Vytvorili sme tiež kreatívne aktivity pre mladých 
ľudí stredných škôl, pri ktorých sme v rámci 
neformálneho vzdelávania využili viaceré ener-
gizery ako napríklad ,,hada“ či ,,sedenie bez 
stoličiek“. Aktivity trvali celkovo dve vyučovacie
hodiny v každej triede. Na prvej hodine sme sa 
oboznamovali s EÚ ako takou, zisťovali sme, 
ktorá krajina sa môže, resp. nemôže stať členom
a preberali sme i orgány EÚ a ich fungovanie. 

Na druhej hodine sme diskutovali o činnosti EÚ 
vo svete, funkciách NATO a OSN, svetových 
problémoch a podávali návrhy riešení. Študenti 
najviac reagovali a mali záujem o humani-
tárnu pomoc krajinám tretieho sveta, takže sme 
sa rozhodli podporiť dobrú vec kúpou tričiek
pre humanitárnu neziskovú organizáciu Lekári 
bez hraníc. Pripravili sme aj verejnú diskusiu 
s europoslankyňou M. Smolkovou, no v spoji-
tosti s voľbami do VÚC musela v deň jej  ko-
nania zostať v Košiciach. Nesklonili sme hlavy, 
naopak. Keďže sme chceli do projektu zapojiť
i verejnosť, vyrazili sme do ulíc a  opýtali sa 
občanov na názory. Z nich sme  potom  urobili 
vyhodnotenie pomocou grafov.
 Počas celého októbra mali mladí ľudia vo 
veku 15 -18 rokov možnosť zapojiť sa do našich 
súťaží v rámci Euroscoly 2014, ktoré sme vy-
mysleli. Išlo o vytvorenie plagátov na diskusiu, 
ďalej písanie slohov na danú tému a nakoniec 
o súťaž fotografií. Ich cieľom bolo poukázať na 
Schengenskú zmluvu - výhody otvorených hraníc 
a poukázať na mladých Európanov vo svete. 
Z fotiek a materiálov použitých pri aktivitách 
sme vytvorili malú výstavu. Študenti získali nové 
pohľady na tému EÚ vo svete a zároveň sa doz-
vedeli mnoho nových informácií o európskej Únií. 

Petra Zemaníková

 Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom 
Meste  nad Váhom vo vianočnom čase vo 
svojich priestoroch pre deti MŠ, 1. ročníkov ZŠ 
a školských družín pripraví tradičné vianočné
besiedky.
 Pri stromčeku a vianočnej hudbe bude reč
o Vianociach u nás, o našich tradíciách a zvykoch, 
deti pracovníčkam knižnice prezradia, ako trávia 
Vianoce vo svojich rodinách, a naopak, od 
knihovníčok sa dozvedia čo – to o tradíciách vo 
svete. Tešiť sa môžu  aj na vianočné rozprávky, 
ktoré im pracovníčky knižnice prečítajú.    - ms -

VIANOCE V KNIŽNICI

 Do 8. decembra potrvá v Trenčianskom
múzeu - Podjavorinskom múzeu v Novom 
Meste  nad Váhom výstava PAĽO MIHALKO: 
MONOLÓG V KRAJINE/DIALÓG S KOŇMI.
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VIANOCE S KNIHOU
 Vianoce sú obdobím stíšenia sa, oddy-
chu, rodinných stretnutí, ale i relaxu pri dob-
rej knihe. Ponúkame vám niekoľko tipov na 
vianočné čítanie.

Jojo Moyes: 
PREDTÝM, AKO SOM ŤA POZNALA

Lou Clarková vie všeličo. Páči sa jej práca 
v bistre, vie, že možno neľúbi svojho pria-
teľa Patricka, oduševneného športovca. Keď
príde o prácu, prijme opatrovanie  teles-
ne postihnutého Wila Traynora, ktorý je po 
dopravnej nehode pripútaný na invalidný 
vozík. Ani jeden z nich netuší, ako jeden dru-
hého navzájom navždy zmenia...

Tamara Tainová: 
NEMÔŽEM TI POVEDAŤ VIAC

Mladá moderátorka Laura Vernerová má 
svoju rozhlasovú šou, v ktorej sa stretáva so 
spoveďami ľudí, žiadajúcich o radu. Čoraz 
viac si uvedomuje, aké ľahké je radiť dru-
hým  a ťažké tým najbližším. 
Príbeh je majstrovsky prepletený životom 

jej priateľky Rebeky, luxusnej prostitútky 
a zákulisím najstaršieho remesla na svete.

Susan Abulhawa:
 BRIEŽDENIE V DŽENÍNE

Rodinná sága jednoduchej palestínskej rodi-
ny, ktorá po vzniku štátu Izrael stratí všetko 
- svoju vlasť aj svoj domov. Celá rodina Abul-
hidžovcov je vysťahovaná do utečeneckého 
tábora v Dženíne, kde na pozadí izraelsko 
- palestínskeho konfliktu zvláda aj tragické 
udalosti v osobnom živote. V osudoch ich 
dcéry Amál sa mieša nádej s bezmocnosťou 
a túžbou vrátiť sa do stratenej vlasti.

Silvia Koscelanská - Hajdučeková: 
TAK MI TREBA!

Lea je ženou v domácnosti. Má spokojné 
manželstvo a skvelú rodinu. Na dovolenke 
v Egypte sa zaľúbi do očarujúceho mladého 
barmana Hassana. Ako sa Lea zachová? Dá 
prednosť rodine alebo chvíľkovému vzpla-
nutiu? MsK

KONCERT MLADÝCH UMELCOV

Hudobníci z Iránu, Rakúska, Chile a 
domáceho Slovenska odohrali vo výstavnej 
sieni MsKS  prvý koncert jesenného abonent-
ného cyklu PIANNO - SESSION. Účinkujúci-
mi umelcami boli študenti Konzervatória J. 
Haydna v rakúskom Eisenstadte. 
 Medzi hlavné hviezdy večera nepochybne 
patrila mladá iránska klaviristka Dena Tahe-
rianfar. Len sedemnásťročná Dena získala 
počas svojej krátkej kariéry hneď niekoľko 
ocenení na prestížnych hudobných súťažiach 
vo Francúzsku, Taliansku i Rakúsku. Za kríd-
lom piana vo výstavnej sieni MsKS odohrala 
skladby od Camilla Saint Saënsa a Ludwiga 
van Beethovena. Jej spolužiakom z konzer-
vatória je aj Slovák Jakub Podhoranský (na 
foto). V interview priznal, že pri výbere stred-
nej školy neuvažoval nad tými slovenskými. 
„Školy v Rakúsku majú vyšší štandard. Typ 
školy, ako je Konzervatórium v Eisenstadte, 

na Slovensku neexistu-
je,“ vysvetľuje šestnásť-
ročný mladík. Študenti 
majú k dispozícii štyrid-
saťjeden pedagógov s 
odbornou kvalifikáciou.
Podľa Jakuba však 
väčšina poslucháčov 
neplánuje do budúc-
nosti profesionálnu kariéru. „Očakával som 
silnejšiu konkurenciu. Myslel som si, že 
všetci budú oveľa viac zameraní na hudbu. 
Vo všeobecnosti je však v Rakúsku silná 
konkurencia z Ázie,“ pokračoval obdivo-
vateľ skladateľa Frederyka Chopina. Štú-
dium klavíra je podľa neho náročné. Rovna-
ko ako jeho ďalší spolužiaci Mattias Alzola 
z Chile a Rakúšan Julian Yo Hedenborg musí 
denne trénovať niekoľko hodín. „V našom 
veku treba veľa pracovať. Na súkromný 
život teraz nemám čas. To prídem neskôr,“
dodal s úsmevom ambiciózny klavirista. 
                                Henrieta Mihalková

Z CELÉHO SVETA
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 Vianočné oblátky patria v našich končinách
k jedným zo symbolov Vianoc. Toto obradové 
jedlo - tenké pečivo sa pripravuje z nekvaseného 
cesta (základ tvorí pšeničná múka a voda, spra-
vidla sa k nim pridávajú aj ďalšie suroviny), kto-
ré sa pečie vo formách. Oblátky bývajú okrúhle, 
oválne alebo v tvare trubičky. U gréckokatolíkov 
a pravoslávnych sa pečú z kvaseného cesta v tva-
re malých koláčikov.
 Oba druhy majú funkciu hostie – predsta-
vujú posvätný chlieb. Formy na pečenie oblátok, 
nazývané aj oblatkáreň, oplatkovnica či železá 
na oblátky, boli vyrobené zo železa alebo liati-
ny. V nich sa oblátky formovali a piekli. Mali tvar 
veľkých roztváracích nožníc s dvoma kruhovými 
alebo pozdĺžnymi platňami, s dlhými, na koncoch 
zúženými ramenami. Cesto sa vylialo na jednu 
z platní, tá sa priklopila druhou a dali sa piecť
nad oheň. V druhej polovici minulého storočia ich 
nahrádzali formy elektrické, resp. domáce stroje 
na pečenie oblátok. V tom čase už mohol piecť
vianočné oblátky každý, kto si zadovážil takú-
to formu. Výhrevnými telesami sa stali platne. 
Spodná platňa je pevná, spojená mechanickou 
časťou s hornou – výklopnou platňou. Celý stroj 
je položený na stole. Na vnútornej strane jednej 
alebo oboch platní je razený náboženský motív. 
V období socializmu bol z ideologických dôvodov 
nahrádzaný svetskými, ako napr. vetvičky, zvon-
čeky, horiace sviece a pod.
 V minulosti (v 19. stor. až prvej polovici 20. 
stor.) sa práve pečením oblátok začínali prípra-
vy na vianočné sviatky. Bolo to asi  štyri týždne 
vopred, v čase adventu. Katolíckym rodinám 
piekol oblátky organista. Pri tejto práci mu pomá-
hali i deti. V určený deň, keď už bolo napečené
dostatočné množstvo oblátok, sa zišli chlapci 
u pána organistu. Každý z nich mal pripravený 
biely obrúsok a tanier. Do nich organista zabalil 
oblátky a rozposlal chlapcov po novomestských 
rodinách. V každej domácnosti zarecitovali nasle-
dovný vinš:

Ku obnoveniu tejto starodávnej pamiatki,
 slávneho ščedrého večera,

prinášam vám tento malí darček,
 abi ste ho vdačne prijali a ve zdraví užili.

 Po jeho prednesení dostal chlapec odmenu: 
pre pána organistu do tanierika a pre seba do ruky. 

 Takto sa celý týždeň roznášali oblátky po 
Novom Meste. Potom išli v jeden deň do Mnešíc 
a naposledy zaniesli oblátky pánom.
 U evanjelikov piekol oblátky učiteľ. Boli pe-
trželové (určené pre dobytok), vodné, mastné 
a trúbelki, ktoré potom v niektorý deň pred Via-
nocami roznášali školopovinní chlapci. Takisto 
povedali v každej domácnosti vinš. Pečenie a roz-
nášanie oblátok sa nazývalo hostiácia. Tej však 
predchádzala farinácia (farina – múka), t. j. že ešte 
pred pečením oblátok vyberali deti po domoch 
(u pánov nie) na tento účel žito alebo žitnú múku, 
z ktorej sa potom piekli oblátky.
 Oblátky sa konzumovali hneď po slávnost-
nom prípitku ako prvé štedrovečerné jedlo. Každý 
člen rodiny dostal jednu, ktorá sa poliala medom. 
Niektorí ľudia si tam dávali ešte očistený nakrája-
ný strúčik cesnaku. Potom oblátku prelomili po šír-
ke a obe polovice spojili vnútornou stranou, teda 
tou, ktorá bola poliata medom. Po zjedení oblátky 
nasledovali ostatné chody Štedrej večere.
 Vianočným oblátkam sa v zmysle ľudovej vie-
ry pripisovali aj magické účinky, preto sa z nich 
odkladalo na rôzne účely.
 Ich pečenie ako sviatočného pečiva pretrváva 
na Slovensku do súčasnosti. Oblátky sú neod-
mysliteľnou súčasťou vianočných jedál.

Mgr. Mária Mizeráková

VÔŇA VIANOČNÝCH OBLÁTOK V MESTE

MYŠLIENKA NA ZAMYSLENIE:
Vianoce nie sú až tak veľmi o otvorení 

našich darčekov  pod stromčekom,
skôr  ide a malo by ísť o otvorenie 

našich sŕdc.
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 Z neba ku mne pritancovala snehová vločka.
Krehká roztopašná bytosť sa zavrtela, akoby ju 
k tancu privolával sám vietor. Melódia studenej 
zimy, ktorú severák vyhrával na ľadových 
cencúľoch, znela chladne a mrazivo. Tancom 
unavená snehová vločka mi sadla do dlane. Na 
okamih  ma očarili jej trblietavé šaty, utkané akiste 
z najčistejšieho ľadu. Lesk a nádhera snehovej 
vločky sa však  v mojich dlaniach premenili na 
studenú kvapku vody. Krásy sa nemožno dotknúť
rukami.
 Onedlho začali z neba padať tisícky sne-
hových vločiek. Počula som ich smiech a tešila 
sa s nimi. Pripomenuli mi vianočný čas môjho det-
stva. Zacítila som vôňu orechových rožtekov, me-

du, ihličia a lásky. Vnímam teplo izby vyžarujúce 
z pece, praskanie smrekového dreva a ohnivé 
plamienky mi dodávajú istotu pred chladnou 
zimou. Je štedrý deň. V izbe stojí stromček.
V odraze vianočných ozdôb vidím svoju tvár. 
Mám sotva osem rokov. Dom vonia Vianocami 
a anjelik s flautou sediaci na stromčeku spieva 
Tichú noc. Všade vládne pokoj. Spolu so mnou 
a strieborným anjelikom je tu však ešte niekto. 
Nevidím síce jeho tvár, ale cítim dotyk rúk. Môjho 
srdca sa dotkol Vianočný Duch. 
 Zrazu som späť. Mám tridsaťjeden, sú 
Vianoce, snehové vločky padajú z neba na moje 
teplé ruky a roztápajú sa.

  Daniela Václavová

 Tradícia vystavovania betlehemov vo via-
nočnom čase siaha do dávnej minulosti. Ako 
prvý v 13. storočí postavil betlehem František 
z Assisi. Myšlienka neskoršieho svätca našla 
pokračovateľov.
 V našom meste do novodobej histórie pat-
rí vytvorenie pohyblivého betlehema, ktorý  v 
čase Vianoc na obdiv ponúka novomestské 
múzeum. Unikátne dielo Novomešťana Mariána 
Mikulca patrí k najnavštevovanejším vystavova-
ným exponátom v niekdajšej Ghillániho kúrie.

 Prácu rodáka zo Zemianskeho Podhradia 
mohla verejnosť po prvýkrát obdivovať pred 20 
rokmi. Pohyblivý betlehem s plochou úctyhod-
ných rozmerov 5 x 2,40 m vytvoril M. Mikulec 
pod vplyvom tradície českých ľudových betle-
hemov a návštevníci múzea si ho budú môcť
pozrieť až do Hromníc. 
 V minulosti v Podjavorinskom múzeu  vysta-
vovaný vzácny betlehem p. M. Hanzlíka tento-
raz poteší oči občanov družobného Uherského 
Brodu.                                                            -r-

BETLEHEMY PATRIA K VIANOCIAM

ZÁZRAKY SA DEJÚ NA VIANOCE

 Dalo by sa povedať, že Vianoce nás vedú živo-
tom, že dávajú zmysel plynutiu času. Vianoce v ich 
najhlbšej kráse symbolizuje dieťa. A čím je človek
starší, tým viac si uvedomuje, že sú predovšetkým 
o ňom. O tom svätom, Božom, ktoré s Vianocami 
prichádza k nám, aby nám dalo nádej. Ale i o tom, 
čo kedysi bolo  a v týchto chvíľach  radosti  je i v 
každom z nás. Aj  keď niekedy  iba v  spomienkach. 

Vianoce 1955:  DAR
            Mám šesť rokov. Po zasneženom chodníku 
ťahám  malé drevené sane. Vločky snehu  sypúce 
sa z nebeského  snehového vreca  ligotavo pole-
tujú vo svetle pouličnej lampy  a sadajú  mi na nos. 
Sane  na krátkom  motúze mi  sem -tam narážajú 
do nôh. Tichým  vianočným časom dýcha všet-

ko okolo. Ulica, domy  s bielymi čiapkami striech 
a  lenivo  sa krútiacim dymom  stúpajúcim z komí-
nov i stromy pokryté  inovaťou snehových krištáľov. 
Pomaly sa začína stmievať. Nechce sa mi domov. 
Akoby som chcel  tú chvíľu zvláštneho pokoja 
predĺžiť. Aby trvala dlhšie, a ten večer nepreletel. 
Aby som ešte chvíľu odkladal prekvapenie a teše-
nie sa. Aby neskončilo to pekné, čo je len raz za 
rok. Aby som ešte  nešiel spať. Zvony kostola  sa 
rozozneli  a  vyzváňajú tak jasne, akoby hlásali: 
„Počúvajte, prichádza čas, keď sa budeme všetci 
radovať. -
 Zo všetkých tých malých darov. A  jedného 
veľkého.

Vianoce  1960: DARČEK
 Nikdy ma pod stromčekom nenadchli sve-
tre, rukavice čiapky či košele. Skrátka praktické 
veci. Aj keď som ich tak často dostával. Iste, boli 

VTEDY NA VIANOCE
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aj hračky, rozličné skladačky, stavebnice, kocky, 
bábkové divadlo. To všetko sa mi dávno vyparilo 
z hlavy. Na jeden darček si však jasne pamätám 
dodnes. Nielen preto, že mi v tej dobe splnil sen, 
ale najmä preto, že mi vydržal celé roky. Že som 
sa k nemu toľkokrát  mohol vrátiť. Bola to kniha 
rozprávok Tisíc a jednej noci. Keď som pod strom-
čekom rozbaľoval tvrdý červený ligotavý balíček,
tušil som, že to nebudú papuče ani šál - skrátka 
niečo mäkké, z čoho by už popredu trčalo sklama-
nie. Ako opatrne som ju držal v ruke, listoval fareb-
nými obrázkami a nekonečne sa tešil, až zaleziem 
do kúta a stratím sa vo svete sultánov, perzských 
princezien, čarovnej  Aladínovej lampy, lietajúce-
ho koberca a mocných džinov, čo na jednom prste 
dokázali preniesť obrovské paláce z jedného kon-
ca sveta na druhý!                                                                                               
 Že raz sa pomocou malej krabičky, s ktorou 
sa už sedemročné deti budú zabávať i v školských 
laviciach, bude dať donekonečna hovoriť na stovky 
kilometrov ďaleko, sa mi ani nesnívalo. Nemohol 
som vtedy vedieť, čo za zábavku bude raz mobil. 
Ale na rozdiel od mnohých dnešných detí som 
tak často šťastne žil vo svete fantázie  a vlastných 
predstáv! Stačilo mi len ponoriť sa do príbehu 
a v duchu vysloviť: „Sezam, otvor sa !“  Alibabo-
va  jaskyňa  plná  tých najvzácnejších vecí sa mi 
v tej chvíli otvorila aj bez diaľkového ovládača.

Vianoce 1968: POLNOČNÁ
 Na polnočnú sa mi ani trochu nelení. Čulý ako 
ryba kráčam zasneženými ulicami a tichým noč-
ným námestím. Belostný sneh vŕzga pod nohami 
a odráža svit mesiaca i pouličných lámp. Je svet-
lo skoro ako cez deň.
 Dvor kostola je zaplnený postávajúcimi, 
ktorým zima nevadí. Zvonica  veže v matnom 
svetle pripomína svetlo majáka hľadajúceho
zablúdených v hmle. Z kopule veže sa doširo-
ka rozliehajú údery zvonov a z malého amplió-
na na stene zborový spev. Na obvyklom mieste 
pod chórusom už stoja skoro všetci. Sú to oni 
a predsa v tej chvíli trochu iní, ako na šrangoch 
v meste, kde sú  títo vtáci vždy ako doma. Ani 
dnes nie sú lepší ani svätejší. Možno sú tu iba zo 
zvyku. Možno pre pocit hľadania. Snáď pre pokus 
vnímať na chvíľu pokoj, radosť, chvíľkovú spolu-
patričnosť, v ktorej človek hľadá seba a tých dru-
hých. Alebo je to pre nich len móda. A možno 
zo všetkého trochu. Dnes sú tu. Všetci tí frajeri 
z námestia. Chvíľami načúvajúci, chvíľami dôleži-
to si posúvajúci tiché klebety. Po očku  pozerajú 

po dievčatách, ktoré po omši odprevadia domov. 
Dlhé kabáty, dlhé vlasy, Lenonove okuliare 
s okrúhlymi  sklíčkami, dlhé umelecké šály, široké 
klobúky. A z chóru ako prejav chvíľkovej slobody 
sa v rytme  gitár rozlieha - Boh je záštita naša, Boh 
je záštita naša, s ním nemusíš sa báť.... Tú pie-
seň si pospevujeme ešte aj vonku. Melódia, ryt-
mus  a čosi v nej nás všetkých oslovuje. Aj keď po 
ceste domov nikto z nás o tom nehovorí, cítime, 
že táto noc je iná, ako tie ostatné. Tichá a svätá. 

Vianoce 1988: TALENT
 Vždy pred Vianocami prichádzali  starosti. Čo
kúpiť veľkému, čo kúpiť malému.  Väčšina  musela 
zvažovať. To už má, tamto tiež, kúpiť niečo, čo nie 
je vyložená  hlúposť a vyhodenie peňazí. Nemalo 
by to byť smiešne lacné, ale  už vôbec nie drahé. 
V dnešných časoch  slobody  je takáto starosť pre 
mnohých  popredu vyriešený rébus. Z  jednodu-
chého dôvodu - niet za čo.
 Tie Vianoce sme synovi v hračkárstve kúpili 
detský klávesový nástroj. Aj keď celkom detským 
už ani nebol. Mal rozsah dva a pol oktávy a stál 
vyše dvetisíc korún československých. Bola to 
skrátka investícia do budúceho potenciálneho 
hudobníka. Uši mal veľké, sem tam si pospevoval, 
a tak sme sa rozhodli, že podchytiť talent treba 
zahorúca.  O tom, že do poslednej chvíle to bolo 
pre neho prekvapenie, sa o chvíľku presvedčíte
sami.  Keď sa už tie papiere, stužky  a obaly  začali
pod stromčekom  konečne vŕšiť, otvoril  najväčšiu
škatuľu a zarazene  pozeral na rad čiernobielych
kláves. „To je ... že ?!” 
 Povzbudzoval som ho. „Skús voľačo.”
Jedným prstom opatrne začal vyklopkávať, čo
 mu v tej chvíli slina zrovna priniesla na jazyk. Celé 
to hudobné  zaujatie budúceho génia trvalo  tak 
asi dve minúty. Po chvíli bol jediným skokom pri 
dverách  a  preletiac chodbou  zamkol sa v izbe. 
Detský nárek na Štedrý deň, keď sa majú všet-
ci  tešiť a navzájom sa radovať,  je dvojnásobne 
nepríjemná  záležitosť.  Cez zamknuté dvere som 
sa mu snažil  vysvetliť, čo  by z neho  mohlo byť,
keď na ten nástroj  začne  hrať.  Akí budeme šťast-
ní,  keď nám po večeroch bude vyhrávať. Zavýjal 
ako tur a vôbec ma nepočúval.  Až som  nakoniec 
rozzúrený skončil pri cene. „Vieš, ty blbec, čo tá 
hračka stála?”  Po chvíli ticha  sa  spoza dverí 
vyčítavo ozvalo: ,,Keď ja som si myslel, že je to 
džoestik a vy ste kúpili takú hovadinuúúú …“
 Ešteže nám ho po Vianociach vymenili. 

Milan Hurtík
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97 rokov
Justína Gajdošová     

Jozef Haško     
91 rokov

Branislav  Kyselý 
90 rokov

Emília Jurčová     
Ing. Milan Koman     
Ing. Rudolf Mičke

85 rokov
Edita Coková     
Viliam Gašpar     

Ing. Marián Kolník     
Rudolf Krajíček     

Anna Schlosserová     
Emil Vido
80 rokov

Júlia Balážová     
Anna Haláková     
Mária Hunová     
Ľudovít Kňažko     
Mária Kufelová     
Fridrich Makara     

Margita Onderčová     

Viera Ondrejovičová     
Anna Slávková     
Jozef Stánek     

Melánia Ščepková     
Ivan Šelepák     

Mária Školíková 
75 rokov

Ján Adamovič
Anna Dedíková     

Štefan Chovanec     
Emília Kvasnicová     
Alžbeta Miklášová     

Emília Miklóšová     
PaedDr. Jana  Slávková     

Irena Tomašovičová     
Rudolf Zlatovský 

70 rokov
Anton Drela     

Jarmila Kolečanská     
Jarmila Mikšíková     
Agnesa Puterová     

Ján Smetana     
Miroslav Zámečník

BLAHOŽELÁME V decembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

Ďakujeme bývalým kolegom 
z Nového Mesta nad Váhom, 

ktorí sa prišli 23. októbra rozlúčiť
do Hodonína 

s našou drahou
Zdenkou

KAŠPAROVOU,
ktorá väčšinu života 

prežila v našom meste.
Dcéra Jarmila s rodinou a bratia

SMÚTOČNÉ 
POĎAKOVANIE

Matej Čechvala  a Natália Trebatická 
Ondrej Turan a Ivana Košťálová

Michal Dutka a Anna Drelová
Ján Kotula a Veronika Kundová

Miloš Bunčiak a Pavlína Knežiková 
 Peter Pristaš a Veronika Vyberalová

Ing. Dalibor Motl a Mgr. Janette Mazíniová 
Vladimír Krajčovic a Ing. Katarína Komanová 

Jozef Kačáni a Jana Štipáková
Ing. Július Berith a Mária Berithová - Zlatá svadba

Margita Cíferská         (1932)  
Jozef Galbavý            (1950)  
Anna Hostačná          (1921)  
Elena Hrušovská        (1934)  
Jozef Huna                (1927)  
Elena Ilečková           (1924)  
Rudolf Kahan             (1956)  
Jaroslav Kubán          (1966)  
Janka Kucharovičová (1955)  

Anna Lieskovská     (1934)  
Štefan Macejka       (1942)  
Elena Naďová         (1927)  
Ján Pastorek           (1934) 
Emil Paška             (1938)  
Ing. Ladislav Peciar (1943)
Jozef Schlosser       (1923)  
Margita Trebatická   (1931)  
Matilda Trefilová      (1926)  

ÚMRTIA V OKTÓBRI

Martin Podolan
Juraj Valášek 
Martin Luščík   

Natália Krnáčová
Karin Hanzelová

Peter Vancl

Nina Struhárová
Michaela Gajdošíková

František Kostka 
Nikolas Čelko
Michal Hudec

UVÍTANIA A KRSTY V OKTÓBRI

SOBÁŠE V OKTÓBRI

Odišiel tíško,  ako odchádza deň a v našich srdciach ostala spomienka len....
15. novembra uplynuli dva roky od smrti nášho milovaného otca a dedka

Ing.  Karola  KULAJTU.
S láskou spomínajú deti Marta, Karol a Yveta s rodinami

S P O M Í N A M E
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1. decembra si pripomenieme prvé smutné výročie úmrtia 
nášho manžela, otca a dedka

Rudolfa JURIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka a deti s  rodinami

1. decembra uplynie päť rokov, čo nás opustil náš milovaný
Zdenek ULAHEL.

Kto ste  ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou

manželka a syn s rodinou

 Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. decembra uplynú dva roky od úmrtia

nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Daniela HYKANIKA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta s deťmi a ostatná rodina

12. decembra uplynie rok od úmrtia našej drahej
Angely ARBETOVEJ.

Kto ste  ju poznali, spomeňte si spolu s  nami.
Smútiaca rodina

21. decembra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Karol KUDLEJ.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Viktória a synovia s rodinami

NOVOMEŠŤAN MAJSTROM SR V DŽUDE

 Za účasti 107 pretekárov z 26 klubov 
Slovenska sa uskutočnili v Pezinku majstrovstvá 

Slovenska 2013 v kategórii dorastenci a doras-
tenky. V bojoch na tatami si veľmi  dobre počínal
Martin Lhotský (druhý zľava). Reprezentant 
Slovenska, odchovanec novomestského džuda, 
rozšíril tak svoju zbierku medailových umiestnení 
o tú najcennejšiu. V kategórii do 55 kg sa stal 
majstrom Slovenska. Na ceste do finále zdolal 
všetkých súperov pred časovým limitom na ip-
pon. Vo finále sa stretol s M. Mokošom z STU 
Bratislava, tohto času klubovým kolegom. Po 
dvoch úvodných nástupoch sa Martinovi podarilo 
dostať súpera na zem, tam využil svoju prevahu 
a zdolal súpera na držanie a mohol si vychutnať
skvelý pocit z víťazstva.
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CHYSTÁ SA VIANOČNÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE
 Pre priaznivcov futsalu máme  dobrú správu. 
Organizačný výbor Mestskej ligy v malom futbale 
(MLMF) v Novom Meste nad Váhom i tento rok 
medzi vianočnými sviatkami pripravuje v dňoch
28. až 29. decembra v poradí už XVII. ročník
tradičného Vianočného turnaja. O jeho príprave 
a chystaných novinkách sme sa porozprávali 
s predsedom MLMF Liborom Barboríkom.
 - Návštevníci tejto športovej akcie sa môžu 
tešiť na kvalitné tímy z blízkeho i vzdialeného 
okolia. Pre zvýšenie hernej kvality, a tým i divác-
kej atraktivity turnaja, vedenie MLMF na svojom 
októbrovom zasadnutí rozhodlo, že účasť hráčov
na turnaji bude bez obmedzení. Ďalším pozitívom 
pre divákov je  naplánovanie konania turnaja na 
víkend.
 Vianočný turnaj sme organizačne rozložili na 
obidva hracie dni v predpokladanom časovom

rozpätí  od 8,00 do 19,00 h. Konkrétne informácie 
o turnaji, časovom harmonograme a pravidlách 
turnaja budú spolu s prihláškami na účasť k dis-
pozícii na stiahnutie na webovej stránke www.mfl.
php5.sk.sk .-
 Ako nám ďalej L. Barborík prezradil, akcia 
i tento rok okrem športového vyžitia sleduje i 
dobročinný cieľ.
 - Výťažok zo vstupného odovzdáme ešte 
pred samotným vyhodnotením turnaja na vybraný 
dobročinný účel.
 Ak patríte medzi priaznivcov športu a chcete 
podporiť i dobrú vec, prijmite pozvanie MLMF 
do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom 
na  tradičný  Vianočný turnaj v sobotu a nedeľu
28. až 29. decembra. Svojou účasťou môžete 
prispieť k neopakovateľnej športovej atmosfére 
a uskutočneniu hlboko ľudského dobrého skutku.-

BASKETBALISTKY UŽ MAJSTROVSKY
 Mladšie minibasketbalistky absolvovali v prí-
prave 12 priateľských stretnutí a 19. októbra 
prvými stretnutiami začali majstrovskú súťaž 
v rámci oblasti Západ. V prvom dvojstretnutí 
vycestovali do Ivanky a zvíťazili 55 : 33, keď
v polčase ešte prehrávali 20 : 25.
 Potom v ďalších dvoch štvrtinách výbor-
nou obranou a úspešne zakončovanými rýchlymi 
protiútokmi vyhrali vysoko druhý polčas a do-
siahli cenné víťazstvo. Radosť po stretnutí bola 
preveľká. Ale šport je v tomto zradný. 
 Po hodoch zvyčajne bolí brucho a dievčatá
tiež nedokázali stráviť krásne víťazstvo, ktoré 
dosiahli s vynaložením maximálneho úsilia. 
V druhom stretnutí prehrávali v polčase 15 : 24, 
v druhom polčase s mimoriadnym úsilím stiahli 
vedenie domáceho družstva po tretej štvrtine 26 
: 28, ale záver už nezvládli fyzicky a prehrali 32 
: 46. Za výkon v oboch stretnutiach si zaslúžia 
pochvalu.
 Hlavný dôvod prehry? V tejto vekovej kate-
górii povolila Medzinárodná basketbalová fede-
rácia  - FIBA možnosť hrať v družstve z jednej 
tretiny chlapcom (od budúcej sezóny už nebudú 
môcť hrať). A tí rozhodli. V prvom stretnutí dali 
z tridsaťtri 23 bodov a v druhom zo 46 dokonca 36 
bodov. Spolu teda chlapci zo 79 bodov nastrieľali
59 (!) a na dievčatá „zostalo“ len 20 bodov. Žiaľ, aj 

takéto nezmyselné predpisy vydávajú nadriadené 
orgány.
 26. októbra privítali na domácej palubovke 
III. ZŠ kpt. Nálepku v derby stretnutí družstvo zo 
Starej Turej. V oboch stretnutiach jednoznačne
zvíťazili naše hráčky v pomere 68 : 18 (30 : 6) 
a 63 : 23 (35 : 9). Ďalšie dve majstrovské stret-
nutia odohralo družstvo 15. novembra v Nitre. 
V oboch nebolo pochýb o víťazovi. Naše dievčatá
sa hneď od úvodu ujali vedenia a po peknej 
útočnej kombinačnej spolupráci, ale aj po chy-
bách súpera v obrane, vyhrali vysokým rozdielom. 
Prvé stretnutie 85 : 11 (46 : 5) a druhé 92 : 15 (53 
: 5). 14. decembra hráčky privítajú na domácej 
pôde ZŠ kpt. Nálepku o 10.00 h a 12.00 h
družstvo Petržalky.                 Milan Šustík, tréner
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DOBRÝ ODRAZOVÝ MOSTÍK DO JARI
 Od začiatku decembra si futbalisti AFC 
v Novom Meste nad Váhom po odohranej jesen-
nej časti ročníka 2013/2014 užívajú prestávku. 
S tréningmi na jarnú časť súťaže  začnú  v druhom 
januárovom týždni. Majstrovské zápasy štartujú 
v prvej dekáde marca, pričom  úvodné dva  zá-
pasy novomestskí futbalisti odohrajú  doma - prvý 
so Slovanom juniorom a druhý so Šúrovcami.
 O priebehu jesene, jej výsledkoch a spokoj-
nosti s nimi sme sa porozprávali s trénerom 
A mužstva Vladimírom Hyžom.
 -  Z dovedna 15 odohraných zápasov sme 
sedem vyhrali, tri remizovali a päť prehrali 
s celkovým skóre 21 : 16. V siedmich domácich 
zápasoch sme štyri vyhrali, jeden prehrali, - a to 
hneď úvodný zápas jesene so Skalicou, - a dva 
sme remizovali. Z ôsmich zápasov vonku sme 
tri vyhrali, jeden sme remizovali a štyri prehrali. 
Nie je to vynikajúca, ale zase nie  ani najhoršia 
bilancia. Za daných podmienok, aké boli,  24 zís-
kaných bodov a 7. priečka sú vcelku slušné. Keď
to porovnáme s vlaňajškom, kedy sme v tabuľke
zimovali na žalostnej šestnástej priečke, siedme 
miesto hodnotím pozitívne. Najlepším strelcom je-
sene so siedmimi gólmi bol Ladislav Žák, ostatní 
hráči vsietili po 1 - 2 góloch.-
 V čom  boli rezervy, príp. slabiny mužstva?
 - Až na posledný domáci zápas, v ktorom 
sme Levice porazili výrazným rozdielom  6 : 1,
sme počas jesene strelili málo gólov. To považujem 
za  našu najväčšiu slabinu. 16 inkasovaných 
gólov v 15 zápasoch dokazuje, že  naša defenzív-

na činnosť bola v poriadku. Horšie to bolo s ofen-
zívou. Mužstvo by potrebovalo posilniť o hráčov
 v strede poľa a útočnej  fáze. Už i z pohľadu
pripravovanej reorganizácie súťaže. Ak sa 
chceme kvalifikovať do II. ligy, kam podľa môjho 
názoru Nové Mesto nad Váhom patrí, znamená 
to umiestniť sa po jari do 6., ba  možno už do
4. miesta. Mojou i ambíciou mužstva je dostať sa 
do II. ligy. 
 Úlohou dňa je skvalitniť herný prejav hráčov, 
zatraktívniť hru, aby sa fanúšikovia vrátili na 
tribúnu štadióna. Napokon, futbal sa hrá  hlavne 
pre nich. Okrem toho bohatšia účasť publika vy-
burcuje hráčov k lepším výkonom, čo v konečnom
dôsledku ocenia zase len diváci.
 Ak to  mám  zhrnúť, 7. miesto je  dobrým odra-
zovým mostíkom do jarných bodov. Dopomôcť
k nim môžu i fanúšikovia, ktorí v hojnejšom počte
prídu povzbudiť našich futbalistov.-

 V rámci projektu Zober loptu - nie drogu
zorganizoval Školský klub detí Základnej školy 

kpt. Nálepku dve zaujímavé športové podujatia.
 14. novembra si v telocvični školy preverili 
svoje sily a športovú zručnosť vo vybíjanej deti 
3. -  4. ročníkov. O týždeň neskôr čakali na družiná-
rov z 1. - 2. ročníkov loptové súťaže. Nešlo tu 
o lámanie rekordov ani prvenstvá. Víťazmi sa 
stali všetci účastníci projektu. Za športové výkony 
a súťaživosť si odniesli sladkú pozornosť.
 Obidve akcie sa stretli s pozitívnym ohlasom 
nielen u detí, ale i rodičov. I takouto cestou sa 
snažíme deťom v ŠKD vysvetliť škodlivosť drog 
na vývoj mladého organizmu a ich pozornosť viac 
orientovať na športové aktivity.                      
                                                                        -tz-

ZOBER LOPTU - NIE DROGU!

IV. ZŠ 
Nedeľa 1. decembra o 10,00 a 14,00 h

Ml. žiačky – Trnava
Sobota 7. decembra o 10,00 a 14,00 h

St. žiačky – Skalica
Športová hala

Sobota 7. decembra o11,00 a 13,00 h
Juniorky – UK Bratislava

Sobota 7. decembra o 15,00 a 17,00 h
Muži – Skalica

VOLEJBAL



TENISTI NA ¼ADETENISTI NA ¼ADE
Charitatívny exhibièný hokejový zápas slovenských tenistov proti výberu Nového Mesta nad Váhom

7.12. 20137.12. 2013
o 14,00 ho 14,00 h

na Zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom
Vstupné 1,00 € (v cene teplý nápoj)
Deti do 10 rokov vstup zdarma.
Vý�ažok zo vstupného bude urèený
na charitatívne úèely
Vstupenky sú zlosovate¾né - tombola

Úèas� na stretnutí potvrdili Davis Cup-oví reprezentanti 
Karol Beck, Lukáš Lacko, Martin Kližan, Igor Zelenay, Miloš Meèír ml., 
kapitán tímu Miloš Meèír; tréneri Juraj Dulík, Marián Vajda, Jozef Golonka, 
Michal Martikán a ïalší športovci nielen z tenisového sveta

Pod záštitou primátora mesta
Nové Mesto nad Váhom Hlavný garant:

NOVOMESTSKÝ 
SPRAVODAJCA

Mediálni partneri:

Igor Zelenay

Hlavní organizátori:

Sponzori:

EXHIBIČNÝ ZÁPAS SKRÁŠLIA SVOJIM 
VYSTÚPENÍM NÁDEJNÉ KRASOKORČULIARSKE 
TALENTY A VŠETKY DETI OBDARÍ 
AJ MIKULÁŠ 
SO SVOJIMI POMOCNÍKMI.

o 16,00 h

PAMIXSTAV s.r.o.

KANIX s.r.o.



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Snímka  z roku 1975 z archívu Ing. Fedora Košnára zachytáva Mnešickú 
ul. V popredí, za  zvonicou,  je socha sv. Jána Nepomuckého, za ňou je 

dnes  už nejestvujúca budova rímskokatolíckej  školy
 z čias Rakúsko – Uhorska.


