NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

2010
JANUÁR

NOVÝ ROK, STARÉ PROBLÉMY, NOVÉ POHĽADY
Eufória z vítania nového roka po pár dňoch
opadne. Nastanú všedné
dni s každoodennými
radosťami,
starosťami
a povinnosťami. A hoci
si doma, v rodinách, na
pracoviskách či len tak
na ulici pri náhodných
stretnutiach v novom roku
zaželáme všetko dobré,
len to najlepšie, realita nebude veľmi ružová.
Čaká nás náročné obdobie.
Starý rok odišiel zo scény dejín, ale svoje
problémy nezobral so sebou. Neodišli spolu s
ním. Zostali, pretrvávajú a je na nás, aby sme
sa s nimi popasovali.
Chápadlá hospdárskej a sociálnej krízy
možno o čosi poľavili, ale ich zovretie je stále
dosť silné a ohrozujúce. „Priškrtilo“ v určitých
kapitolách i rozpočet mesta na rok 2010, od
ktorého závisí chod samosprávy.
Jeho tvorba nebola jednoduchá. Ako som
už spomínal v poslednom minuloročnom - decembrovom čísle Novomestského spravodajcu,
NR SR vo svojom schválenom rozpočte na
tento rok ráta s čiastkou 1,1 mld. € na vyplatenie podielových daní pre miestnu samosprávu,
čo je asi o 20 % menej oproti roku 2008. Táto
čiastka spolu so zabetónovaním bežných výdavkov na úrovni vlaňajška možno „s odretými
ušami“ postačí na pokrytie originálnych kompetencií.
V oblasti investícií sa zameriame na realizáciu projektov spolufinancovaných z fondov
EÚ. Schválený rozpočet mesta na rok 2010
predstavuje rekordnú výšku 26,64 mil. €. Okrem
iného zahŕňa i dokončenie II. etapy výstavby
ďalších 100 nájomných bytov na Čachtickej ul.
s plánovaným ukončením v tomto roku, a to i
napriek počiatočnému sklzu spôsobenému archeologickým výskumom spomínanej lokality.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo splniť naše
zámery v realizácii jej I. etapy so slávnostným
prestrihnutím pásky a odovzdaním kľúčov ich
nájomníkom začiatkom novembra. Nájomcovia
pod novou strechou prežili prvé spoločné a

verím, že šťastné Vianoce v kruhu svojich
blízkych.
Zatiaľ nový rok spravil svoje prvé nesmelé
krôčiky a my máme spoločne pred sebou rok
náročnej a neľahkej práce. Nový rok so starými
problémami a dozaista i novými pohľadmi
na ne (veď sme nielen o rok starší, ale i
skúsenejší), spoločne s mestskými poslancami, pracovníkmi mestského úradu, mestskými
podnikmi a podporou občanov, verím, úspešne
zvládneme.
V tomto roku plánujeme uskutočniť ďalšiu
opravu pozemných a údržbu mestských komunikácií, pokračovať budeme v údržbe zelene,
výstavbe detských ihrísk. Pred sebou máme
realizáciu zberného dvora a kompostárne.
Vypracovali sme projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu vodovodov a kanalizácie na Ul.
Škultétyho – Sasinkovej, Ul. SNP - Jasnej, Ul.
Šafárikovej – Kuzmányho, rekultiváciu skládky Mnešice – Tušková, nemalé prostriedky
vynaložíme na ochranu ovzdušia, komplexne
zrekonštruujeme materské školy a III. ZŠ kpt.
Nálepku.
Naším cieľom je, a prirodzene to tvorí
i súčasť môjho novoročného želania, keďže
srdcom i dušou som Novomešťan, aby moje,
aby naše mesto prekvitalo do krásy, naďalej sa
zveľaďovalo a menilo na skutočne nové, zdravé
a moderné Nové Mesto nad Váhom ku prospechu a spokojnosti jeho občanov.

D r a h í No vo m e š ť a n i a !
Na p r i e k n e ľa h k e j d o b e ,
ktor ú p režívame , dovoľte mi
v n o v o m r o k u z a ž e l a ť Vá m
v e ľa z d r a v i a , š ť 1
a s0t i a ,
spokojnosti , t r p
e0zl i v o s t i ,
2
t ol e r a n c iPe Fa B o ž i e h o
požehnania .
Vá š

I n g . J o z e f Tr s t e n s k ý ,
pr imátor mesta
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ZO SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MESTA
19. mestské zastupiteľstvo (MsZ) 15. decembra schválilo rozpočet mesta na rok 2010.
Priblížila nám ho Ing. Alžbeta Podhradská z
Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom.
-Programový rozpočet mesta na rok 2010
je vyrovnaný, príjmy a výdavky v ňom mesto
rozpočtuje zhodne po 26 644 264 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 738
045 €, kapitálový rozpočet je so schodkom 3 074
667 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
rozdielom medzi príjmovými finančnými operáciami a výdavkovými finančnými operáciami vo
výške 2 336 622 €. Príjmové finančné operácie v
celkovej výške 2 571 186 € pozostávajú z prevodu z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠFRB
na 100 b.j. Čachtická ul. – II. etapa. Výdavkové
finančné operácie na splácanie úveru (istiny)
rozpočtujeme vo výške 234 564 €. Platby sú
prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru
zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul.,
Karpatskej ul., Klčové, Záhumenie, Odborárskej
ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa.Návrh rozpočtu na r. 2010 – 2012, je zostavený ako programový.
- Hlavným zámerom mesta bolo zabezpečiť
vyrovnaný rozpočet. A to sa nám podarilo. V príjmovej časti v bežných príjmoch na rok 2010 výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme
vo výške 4 200 000 €. Z výnosov tejto dane máme
zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na
obce v rámci decentralizácie verejnej správy.
Zo schválenej sadzby dane z nehnuteľnosti,
ktorá zostala na úrovni r. 2009, na ilustráciu
uvediem daň zo stavieb, ktorá zaujíma občanov:
stavby na bývanie vrátane príslušenstva 0,199
€/m2, byty - 0,165 €/m2, poľnohospodárske stavby - 0,663 €/m2, rekreačné a záhradné chatky
- 0,398 €/m2, v prípade Zelenej vody 0,829
€/m2. Rovnaká sadzba je pri garážach a hromad.
garážach. Priemyselné stavby - 2,157 €/m2,
stavby na ost. podnik. činnosť - 3,153 €/m2 a ostatné stavby - 1,327 €/m2. Základná sadzba dane
pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,06 €
za každé ďalšie podlažie. –
V pozornosti občanov je i poplatok za zber,
prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu.
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-Poplatok sa oproti vlaňajšku nezmenil,
rozpočtujeme ho vo výške 564 300 €. V intenciách Dodatku č. 1 k VZN mesta č.1/2006
poplatky sú: a) pre fyzické osoby v rodinnom
dome a KBV 19,25 €/osoba/rok, pri viacčlenných
rodinách je sadzba poplatku 6,30 €/rok na piateho a každého ďalšieho člena domícnosti; b)
pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta
oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie a nemá v meste
trvalý ani prechodný pobyt, je sadzba poplatku
vo výške 13, 27 € za rok; c) pre fyzickú osobu,
ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej
osade Zelená voda a nemá v meste trvalý ani
prechodný pobyt, je poplatok 39,83 € na rok.
Cintorínske poplatky (sú rovnaké ako
vlani), ktoré občania tiež bedlivo sledujú,
rozpočtujeme vo výške 5 367 €. Poplatok
za hrobové miesto na 5 rokov je za jednohrob
4,97 €, dvojhrob 9,95 €, hrobku 19,91 € a
urnu 3,98 €, na 10 rokov za jednohrob 9,95 €,
dvojhrob 19,91 €, hrobku 39,83 € a urnu 7,96 €. V kapitálových príjmoch (13 017 861 €) je o. i.
zahrnutý i príjem z predaja pozemkov, ktorý
mesto rozpočtuje vo výške 182 236 €.
Výdavková časť obsahuje 15 programov.
Ich súčasťou sú aj investičné výdavky mesta.
Z nich vyberáme: v Programe 1 - Plánovanie,
manažment a kontrola je na prepojenie Ul.
Tematínska – Čachtická v bežných výdavkoch
vyčlenených 2 821 €. V programe 5: Bezpečnosť
je v bežných výdavkoch na verejné osvetlenie
vyčlenených 197 677 € a na jeho modernizáciu v
kapitálových výdavkoch 298 745 €. V programe
7 Komunikácie je na opravu a stavebnú údržbu
pozemných komunikácií celkovo vyhradených
1 032 380 €. V programe 10 Šport je na
zimný štadión vyčlenených spolu 120 380 €.
V programe 12 Prostredie pre život je celkovo
vyčlenených 8 720 143 €, z toho napr. na opravu
povrchov a dodávku mobiliáru je pre Park P.
Matejku v bežných výdavkoch vyčlenených 80
000 € a pre Park J. M. Hurbana 200 000 €. V programe 13 Bývanie je celkovo vyhradených 4 850
897 €, z toho napr. na realizáciu BD Čachtická
4 746 730 €. –
Schválený rozpočet je uverejnený na:
www.nove-mesto.sk a k nahliadnutiu je i na MsÚ,
v novej prístavbe - 1. posch. č.dv. 229.

JAVORINA OPÄŤ V NAŠOM MESTE
Vždy na jeden podvečer januára sa Javorina
presťahuje do Nového Mesta nad Váhom. Už
niekoľko rokov sa v mestskom kultúrnom stredisku začiatkom januára koná slávnosť
Podjavoriny.
Podujatie Javorina, Javorina ... sa po
prvýkrát uskutočnilo v roku 1997. Zároveň sa
znovuobnovila pobočka Klubu podjavorinských
rodákov (KPR) v Novom Meste nad Váhom, jej
richtárom sa stal a dodnes túto funkciu zastáva
PhDr. Alexander Koreň.
Pobočka KPR je nástupcom niekdajšieho
Spolku podjavorinských akademikov, ktorý
vznikol 29. decembra 1922. K potomkom jeho
zakladajúcich členov patrili dnes už zosnulí
MUDr. Ivan Trnovský a Fedor Cádra.

Z podujatia sa zrodila tradícia, ktorá
každoročne
priláka do divadelnej sály
mestského kultúrneho strediska množstvo
návštevníkov. Za obdobie jeho trvania pribudlo
do Zlatej knihy k úvodnému menu prof. Jána
Durdíka z roku 1997 veľa ďalších mien.
Od štvrtého ročníka v roku 2001 sa k
Významnej osobnosti Podjavoriny pridružilo
udeľovanie titulu Kvalitný produkt Podjavoriny.
Premiérovo ho získali novomestské firmy
Milex,a.s., a TC Contact, s.r.o. Ktoré z produktov a osobností to budú tentoraz, sa dozviete
na XIII. ročníku podujatia Javorina, Javorina ....
Jeho súčasťou budú pripomenutie si výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky
1. januára 1993 a sprievodný kultúrny program.

FESTIVAL V ZNAMENÍ VÝROČÍ
V novom
roku
sa
uskutoční
v
poradí
XIII. ročník
Festivalu
A n i č k y
Jurkovičovej
v
Novom
Meste
nad
Váhom.
Festivalová
opona s celoslovenskou divadelnou prehliadkou inscenácií

s tematikou úlohy, postavenia a poslania ženy v
spoločnosti sa uskutoční v dňoch 11. – 14. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom
Meste nad Váhom.
Súčasťou podujatia tradične bude odovzdávanie Kvetu Tálie poprednej slovenskej
herečke (jej meno vám zatiaľ neprezradíme,
nechajte sa prekvapiť) a sprievodná výtvarná
výstava vo výstavnej sieni MsKS.
Festival sa bude konať v roku 50. výročia
slávnostného otvorenia terajšieho MsKS, 140.
výročia ochotníckeho diania v našom meste
a 105 rokov od úmrtia jednej z prvých slovenských herečiek, ktorej meno festival nesie.

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V roku 2010 si pripomenieme výročia osobností spätých s naším mestom:
Január: Ivan MACHALA, Ivan TRCHALA,
Ondrej PLACHÝ, Ján ONDREJOVIČ; február:
Vojtech KOVÁČ, Anna JURKOVIČOVÁHURBANOVÁ, Ján HLUCHÝ, Rudolf KLAČKO a
Milan MAREČEK; marec: Milan HRUŠOVSKÝ,
Ján HRUŠOVSKÝ, Jozefína KIŠOVÁ a Milan
STRUHÁRIK; apríl: František SCHRAMM, Kornel
Ďurana a Juraj KRÉN; máj: Anton SELECKÝ,
Otto MATZENAUER, Václav MACHEK a
Michal CHRÁSTEK; jún: Viliam APFEL, Július

BARTEK, Jakub ALTMAN a Karol TRESKÝ; júl:
Július BODNÁR; august: Ľudovít HAZUCHA,
Gejza ZUBEK a Bartolomej REVICKÝ; september: Štefan SIŤAJ, Dušan KEDRO, Rudolf
BEDNÁRIK; október: Martin HOLLÝ, Ondrej
PLACHÝ, Július BODNÁR, Vladimír AMMER,
Otto MATZENAUER, Peter ONDREIČKA a
Magda BALOGHOVÁ; december: Margita
KURPELOVÁ, Dominik ŠTUBŇA-ZÁMOSTSKÝ,
Július MARKOVIČ a Janko JESENSKÝ.
Spracovala: Eva Struhárová,
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
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ČO PRINIESOL ROK 2009
Prvým občiankom vlaňajška a zároveň aj
prvým eurobábom v našom meste sa stala
Michaela Mikušková (1). Narodila sa 2. januára
o 1,40 h a ako prvá
z Novomešťanov
pribudla k 20 205
občanom, ktoré
Nové Mesto nad
Váhom malo k 31.
1 decembru 2008.
Na 14.zasadaní MsZ 17. februára sa konala voľba hlavného kontrolóra mesta (HK). Na
základe jej výsledku staronovým HK sa stal
Ing. Milan Bača.
V apríli sa
uskutočnil XII.
Festival
A.
Jurkovičovej,
jeho víťazom
sa stalo naše
Divadielko
galéria (2).
2
Nové Mesto nad Váhom zabodovalo v
celoslovenskom meradle aj na 42. Vansovej
Lomničke, keď sa
laureátkami
tejto
prehliadky
stali
naše občianky – v
kat. poézia: Mgr.
D.
Arbetová
a
kat. próza: Mgr. B.
3
Kincelová (3-vľavo).
Cez prázdniny do nových priestorov v
bývalej I. ZŠ prešla ZUŠ J. Kréna. Sťahovali
sa i niektoré oddelenia a referáty mestského
úradu, ktoré prešli do
novovybudovanej nadstavby priamo susediacej s MsÚ, ktorá
bola súčasťou investície
fa Bonmax.
Pokropením vážskou
vodou sa na cestu k
čitateľom 13. augusta
vydala kniha Galéria
4
Petra Matejku (4).
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V lete došlo k zmene
v novomestskej farnosti:
novým dekanom – farárom
sa stal Mgr. Th. Ľudovít
Malý (5).
Krátko
po
výročí
Ústavy SR v našom meste so študentmi o tomto
najvýznamnejšom právnom
5
predpise u nás besedoval
premiér Vlády SR R. Fico. Našiel si čas
aj na to, aby
si v sprievode primátora
mesta Ing. J.
Trstenského
a riad. MsKS
akad.
mal.
Jána Mikušku
pozrel
novú
G a l é r i u
6
P. Matejku (6).
Vlani
v
meste
pribudli
ďalšie
odstavné
plohy pre
vozidlá, no
tiež i zelene
(7).
7
Slávnostný okamžik nastal pre občanov,
ktorí si 5. novembra po slávnostnom prestrihnutí pásky prevzali kľúče od svojich nových
domovov, kde prežili aj Vianoce – v 100 nájomných bytoch na Čachtickej ul (8).
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ROZHODUJÚCI ROK V BOJI PROTI KRÍZE
Rok 2010 bude rokom rozhodujúceho boja
proti dopadom svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny (ÚPSVaR) v Novom Meste nad Váhom
očakávame, že sa zastaví rast nezamestnanosti
a postupne sa budú vytvárať nové pracovné
miesta. Dopad vysokej miery nezamestnanosti
však bude naďalej vážny, najmä na sociálnu
oblasť. Očakávame výrazné zvýšenie počtu ľudí,
ktorí sa dostanú do hmotnej núdze, a tým aj rast
chudoby. Vytváranie nových pracovných miest je
z časového hľadiska dlhodobejší proces a pozitívne sa prejaví až v roku 2011.
Rok 2010 je Európskym rokom boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, naša krajina
k nemu prijala Národný program Slovenskej
republiky. To sú základné východiská aj pre
ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom.
V kontexte toho naše hlavné aktivity zameriame na pomoc občanom nielen v pracovnoprávnej, ale aj v sociálnej oblasti. Rázne
budeme postupovať voči zamestnávateľom,
ktorí by sa chceli voči zamestnancom správať
protizákonne. Naďalej budeme poskytovať
bezplatné pracovnoprávne poradenstvo, úzko
spolupracovať aj s políciou v prípadoch podozrenia z porušovania zákonov, napríklad pri
nevyplácaní mzdy, pri „ divokých“ aktivitách
zamestnávateľov zameraných proti zamestnancom a podobne.
Pripravujeme opatrenia aj v oblasti boja
proti chudobe v našom regióne. Predovšetkým
chceme zmapovať túto oblasť tak, aby sme
verejne a jasne povedali, ako a v akom rozsahu
sa chudoba udomácnila v našom regióne. Už
začiatkom roka vyzveme všetkých, ktorí majú do

VÝHERKYŇA
Albína Hlinková z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala
Jolka MIČKEOVÁ,
Bratislavská 11, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.

tejto oblasti čo povedať, na spoločné rokovanie
za okrúhlym stolom. Naším zámerom je aj o
takom probléme, akým je chudoba, otvorene
hovoriť a hlavne urobiť všetko preto. aby v 21.
storočí mohol každý občan slušne žiť, nielen
relatívne malá skupina s nadštandardnými príjmami.
V roku 2010 očakávame aj legislatívne
zmeny zamerané predovšetkým na zmiernenie
dopadov krízy na občanov, ako aj adresnosti
finančných príspevkov v sociálnej oblasti. Naším
cieľom v novom roku je orientovať pozornosť a
aktivity na funkciu rodiny pri výchove detí a na
skvalitnenie starostlivosti o starých ľudí, pretože
aj v týchto oblastiach došlo k negatívnym, ba až
krízovým stavom. Okrem legislatívnych zmien
chce to však aj zmenu v zmýšľaní ľudí. I v
tomto smere by mohol byť rok 2010 rozhodujúci – v tom, že naštartujeme tento proces v
našich hlavách. Skúsme si to pridať k našim
novoročným predsavzatiam a postupne, krok za
krokom, ich aj napĺňať.
Dr. Marián Mesiarik, riaditeľ ÚPSVaR

ROK 2010
*Európska komisia vyhlásila rok 2010 za
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (ER2010) s cieľom posilniť politický záväzok EÚ dosiahnuť „rozhodujúci vplyv
na odstránenie chudoby“ prostredníctvom
zvyšovania povedomia o chudobe a sociálnom
vylúčení a podpory aktívneho začleňovania
na národnej úrovni, ako aj v medzinárodnom
kontexte.
* Nový rok je aj Rokom kresťanskej
kultúry na Slovensku.

Drahí obðania,

v novom roku dovoĆte mi zaželaĘ Vám len to
najlepšie. Nech sa Vám splní, po ðom túžite. V živote
nech Vás po 365 dní roka sprevádzajú len šĘastie,
láska, zdravie, porozumenie, tolerencia, pochopenie
a sila prekonávaĘ prípadné Ęažkosti a problémy.
Zo srdca želá
Ing. Viera Vienerová,
zástupkyČa primátora mesta a preds. RR
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NOVINKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI
V novom roku čakajú občanov v sociálnej
oblasti ďalšie novinky a zmeny. Spýtali sme
sa na ne riaditeľa Odboru sociálnych vecí a
rodiny ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom
Mgr. Ing. Petra Ochránka.
-Do aktivít a činnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
sa premietne Európsky rok boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu, ktorý pre rok 2010 vyhlásila Európska komisia.
Ku prospechu osôb so zdravotným hendikepom a na uľahčenie nepriaznivej životnej situácie
určite prispeje pripravovaná novelizácia zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novelizácia zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách sa dotýka samospráv,
ÚPSVaR bude v tomto smere s novomestskou
radnicou úzko spolupracovať.
Rovnako nemalý význam prikladáme realizácii priorít sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately s názvom „Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a
výchovno-rekreačný skupinový program pre deti
s problémovým správaním alebo s poruchami
správania, zameraný najmä na odstránenie alebo
zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo
jeho porúch správania, na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa, vykonávaný
ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb,
ktoré sa osobne starajú o dieťa“. Jeho výsledkom by malo byť zlepšenie správania a života
vôbec problémových detí. V novom roku bude
ďalej prebiehať proces prípravy fyzických osôb
na náhradnú rodinnú starostlivosť a príprava
na profesionálnu rodinu pre detské domovy,
pričom príprava sa bude realizovať formou
individuálnych a skupinových sedení vedených
odborníkmi.
Prostredníctvom psychológa referátu poradensko-psychologických služieb budeme pokračovať
i v príprave na manželstvo a rodičovstvo, organizovanú pre študentov stredných škôl nášho
okresu.
Od 1. januára 2010 na základe opatrenia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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sa zvýšia prídavky na deti a príplatok k prídavku
na dieťa. Od tohto obdobia tiež vstupuje do
platnosti nový zákon o rodičovskom príspevku
(RP), na základe ktorého sa bude vyplácať RP v
dvoch úrovniach: a) v sume 164, 22 € mesačne
pre matky, ktorým sa pred vznikom nároku na
RP nevyplácala materská, b) v sume 256,00 €
mesačne - do dvoch rokov veku dieťaťa - pre
matky, ktorým sa pred vznikom nároku na RP
vyplácala materská.
Novelou zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa sa od 1. januára upravuje poskytovanie príspevku rodičovi, ktorému
vznikne nárok na jednorazovú dávku, ak vykonáva zárobkovú činnosť a zabezpečuje starostlivosť
o dieťa do veku jeho troch rokov. Vyplatí sa
v sume 25 % zo súčtu súm RP, na ktoré mala
matka nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o
dieťa. Od 1. januára 2010 novelou zákona č.
235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa
v znení neskorších predpisov sa ustanovuje,
že nárok na príspevok nevznikne oprávnenej osobe, ak príspevok alebo dávku tohto istého druhu
vyplatila príslušná inštitúcia iného štátu.
Tieto najzásadnejšie zmeny zrealizujeme v
novom roku pre občanov, - konštatoval na záver
riad. odboru sociálnych vecí Mgr. Ing. Peter
Ochránek.

DEŇ VZNIKU SR
1. januárom vstupujeme do roku 2010.
Prvý deň nového roka je aj dňom 17. výročia
vzniku Slovenskej republiky. Sedemnásť rokov samostatnej SR si pripomenieme počas
tradičnej slávnosti Javorina, Javorina.

Milí obðania,
zvlášĘ ðlenovia a sympatizanti
Matice slovenskej. DovoĆte mi v mene
svojom i v mene výboru Miestneho odboru
Matice slovenskej zaželaĘ Vám v novom
roku veĆa úspechov, zdravia a spokojnosti
v osobnom i pracovnom živote.
Mgr. Mária Poriezová
preds. MO MS

DOKÁŽEME TO ...

Áno, viem. Tento slogan používajú parlamentní i komunálni politici (a v novom roku,
keďže nás čakajú parlamenté a komunálne
voľby inetnzívne budú) vo forme „...spolu to
dokážeme...“ na bilbordoch, ktorými bývajú
obvešané celé diaľnice a priečelia domov. V
našom prípade, na rozdiel od politikov, môžeme
konštatovať, že sme to aj dokázali. A ozaj
spolu.
Pred časom som na podnet redakcie napísal
pár slov o akcii Zachráňme Považský Inovec.
Názov vystihujúci jej obsah sa ujal a čo je
hlavné, prirástol k srdciam všetkým, ktorým ide
o to, aby sa na strednom Považí dalo žiť nielen
nám, ale hlavne generáciám, ktoré prídu po nás.
Aby nám odtiaľto neušli investori a naši ľudia
sa nemuseli sťahovať nielen za prácou, ale aj
za zdravším prostredím, za vodou, skrátka za
lepšou kvalitou života.
V dobe, keď píšem tento článok, som ešte
plný eufórie z toho, že sa podarilo dostať do
parlamentného výboru NR SR a následne že
prijal uznesenie, ktorým odporučil plénu NR SR,
aby sa zaoberalo petíciou občanov a vypracovaním pozmeňovacích návrhov k banskému,
geologickému a stavebnému zákonu. V prípade
jeho prijatia sa obce konečne stanú účastníkmi
konania. Znamená to, že ak by obec v smernom
územnom pláne nemala lokality, v ktorých by
sa malo ťažiť, tak žiadny vykrádač Slovenska
ani štátny úradník na príslušnom ministerstve
by nemohol povoliť prieskumné vrty a ťažbu
bez toho, aby sa k tomu nevyjadrili občania v
územnom pláne. A o to nám hlavne išlo. A to sa
(zatiaľ) darí.

Cesta k dosiahnutiu tejto, stále ešte nie
konečnej méty, bola ako obvykle, keď chcete
presadiť vôľu občana, veľmi náročná.
Ešte pred pár dňani sme boli všetci, ktorí
okolo toho beháme, zúfalí, lebo všetka snaha
vychádzala navnivoč. Lebo politici, od ktorých
sme mali prísľuby, že nemajú problém túto akciu
predložiť ako poslanecký návrh do parlamentu,
zrazu zmenili svoj postoj a hrali sa na mŕtveho
chrobáka a doslova bojkotovali návrhy, ktoré
vzišli z petičnej akcie.
Od začiatku som presadzoval, že s aktivitou
musí v parlamente vyjsť poslanec (poslanci)
najsilnejšej vládnej strany, resp. koaličný poslanec. V prípade podania pozmeňovacích návrhov
opozičným poslancom by parlament tieto návrhy
okamžite zmietol z rokovacieho stola.
Určite nebolo jednoduché vypracovať tieto
pozmeňovacie návrhy a pripraviť pre poslancov
tak, aby pod ne dali už len svoj podpis. S týmito
návrhmi boli oboznámení viacerí dôveryhodní
poslanci, no akosi nik nechcel návrhy podpísať
a predložiť... Ak by sme to nestihli do 13. novembra, pretože po tomto dátume sa už žiadne
návrhy nepríjmali a odkladali sa na budúce
volebné obdobie, hrozil by vzhľadom na
neoficiálny rozpad koalície po 1. januári 2010
koniec našim nádejám. K tomu sa pridružili pre
našu vec ešte ďalšie vážne momenty, ktorými
nebudem zaťažovať čitateľa. No jednu vec mi
nedá nespomenúť.
Na spomínanom výbore NR SR dostali
slovo aj zástancovia ťažby zastúpení Banskou
komorou. Z diskusie podľa argumentácií bolo
vidieť, ktorých poslancov si zástancovia ťažby
obišli, s ktorými sa kontaktovali a ktorí používali
vetnú skladbu identickú s tou, ktorú používali na
chodbe pred médiami.
Obľúbený argument, ktorý viackrát vo svojom vystúpení použil zástupca Banskej komory
p. Fojtík, zástanca ťažby , bol: „..čo by to bolo za
gazdu, keby nebol zvedavý , čo sa mu nachádza
pod zemou...“
No, neviem, kto z nás, čo sme majitelia
pozemkov, by bol rád, keby sa mu na roli, bez
jeho súhlasu, začali stavať vrtné súpravy a robiť
diery, v tom horšom prípade kopať šachty a
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znehodnocovať pôdu, na ktorej má obsiate,
resp. zasadené.
Týmto pánom ide len a len o to, aby mohli
vŕtať sondy a samozrejme, aby za to dostali zaplatené. Ale oni nie sú platení z peňazí daňových
poplatníkov, teda nie je to záujem vlády. Od nej
nedostali zákazku. Dostali ju od zahraničných
spoločností, ktorým ich vláda nedovolí na svojom území devastovať ekosystém. Tam majú
také prísne podmienky, že nemajú ani odvahu
požiadať svoju vládu o sondy a ťažbu. Preto
sa orientujú na Slovensko. V zahraničí majú na
základe skúseností z predchádzajúcich rokov
dojem, že na Slovensku sa dá kúpiť všetko a
každý. Na základe našej iniciatívy zistili, že už
nie každý a už nie všetko!
Napokon dal predseda výboru o našom
návrhu uznesenia hlasovať a po rôznych pripomienkach v rámci diskusie výbor tento návrh
jednomyseľne schválil. A to naprieč celým politickým spektrom, teda aj poslancami za koalíciu
aj za opozíciu!
Z vystúpení vo výbore veľmi vysoko hodnotím príspevky riaditeľa Greenpeace p. Rizmana

a starostu obce Kálnica Ing. Borcovana a na
chodbe pred vstupom do zasadačky výboru a
médiami zasa stanoviská starostov obce Selec
MVDr. Svatíka a Častkoviec D. Bublavého,
zároveň poslanca VÚC Trenčín. Som rád, že
nový župný poslanec za náš novomestský
obvod odovzdal premiérovi pri jeho návšteve v
Novom Meste nad Váhom 23. novembra môj
osobný list, v ktorom som predsedu Vlády SR
stručne informoval o problematike a že sa R.
Fico stotožnil s našimi argumentami a s vôľou
občanov vyjadrenou v petícii.
Až od tohto dňa sa začala situácia vyvíjať
v náš prospech. Zrazu boli poslanci ústretoví a
dostupní...
Najbližšie nás čaká pozvanie na zasadnutie
Rady ZMOS ktoré, predpokladám, vyjadrí našej
snahe podporu uznesením.
Verím, že pod tlakom verejnej mienky poslanci bez ohľadu na politické tričká schvália petíciu
a uložia vláde zaoberať sa pozmeňovacími
návrhmi tak, aby boli v prospech občanov.
Ing. Ján Kišš,
prednosta Obvodného úradu Nové Mesto n.V.

Tiež Únia miest Slovenska podporuje petíciu občanov proti ťažbe uránu na Slovensku.
Súhlasí s takou úpravou legislatívy, ktorá zabezpečí právo občanov a miestnych komunít
vyjadriť sa k plánovanej banskej činnosti. Pokiaľ plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja
a územné plány miest, obcí a regiónov nepredpokladajú banskú činnosť, nesmú dať na ňu
banské úrady súhlas. Stanovisko obce, prípadne VÚC by malo byť pre banský úrad záväzné.
Záujem (súkromnej) ťažobnej spoločnosti nemôže mať prednosť pred záujmom občanov.

Ľ AD O VÚ P L O C H U O V L Á DNU MAS KY
V predvečer Troch kráľov bude na zimnom
štadióne netradične veselo a pestro. Bude sa
síce súťažiť, ale v tomto súťažnom zápolení
nepôjde vôbec o rýchlosť, limity, minúty ani góly.
Kritériom úspechu budú invencia, nápaditosť a
originalita. 5. januára o 14,00 h sa totiž bude
konať obľúbený karneval na ľade.
U detí sa teší veľkej obľube, možno teda očakávať, že klzisko sa aj tentoraz zaplní
množstvom najrozličnejších masiek - tradičnými
rozprávkovými postavičkami,
hasičmi, lekármi, poštármi a inými zaujímavými povolaniami.
Chýbať dozaista nebudú ani batmani, speedermani či iné akčné postavičky.
Spomedzi masiek porota vyberie najkrajšie,
ktoré získajú zaujímavé ceny. Skrátka ale nepríde
nikto. Usporiadatelia - Mesto Nové Mesto nad
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Váhom a centrum voľného času - ocenia snahu
každého dieťaťa, ktoré si samo či za pomoci
rodičov, príp. starých rodičov zhotoví masku a
príde sa v nej v plnej paráde a na korčuliach
predviesť na ľad.
-jh-

NOVÉ ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY
K doterajším novomestským subjektom,
ktorým budú môcť občania, fyzické a právnické
osoby v marci a apríli poukázať 2 % z dane,
pribudlo občianske združenie Novomestská
kultúrna spoločnosť. Bližšie nám ho predstavil
a jeho ciele priblížil riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska v Novom Meste nad Váhom akad.
mal. Ján Mikuška, inicátor založenia občianskeho
združenia a jeho štatutárny zástupca.
- Hlavnou náplňou občianskeho združenia
(OZ), ktoré je v intenciách zákona riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, je podpora novomestskej kultúry. Ciele a činnosť tohto
dobrovoľného zoskupenia ľudí, ktorí majú blízko
ku kultúre, sú zhrnuté v 20 bodoch jeho stanov.
Snahou Novomestskej kultúrnej spoločnosti,
v stručnosti povedané, bude získané finančné
prostriedky, či už prostredníctvom darov od sponzorov, darovaním 2 % z dane, dedičstom či inak,
využiť zmysluplne na rozvoj novomestskej kultúry,
jej skvalitnenie, napredovanie i zviditeľnenie. OZ
sa o.i. bude napr. usilovať na jednej strane o
zachovanie a sprístupňovanie našich ľudových
tradícií a na strane druhej formou rôznych aktivít
a cezhraničnej spolupráce zvyšovať európske
povedomie občanov. Zameria sa i na edičnú a
vydavateľskú činnosť. I v tomto smere už máme
konkrétne predstavy, ktoré budeme postupne,
v závislosti od finančných možností, napĺňať.
Združenie zastrešuje všetky odvetvia kultúry vážnu hudbu, výtvarné umenie, divadlo a pod.
Jasnejšie kontúry už teraz nadobúdajú projekty
smerujúce k ďalšiemu zveľadeniu novomestskej
kultúry i zotreniu, i keď iba sporadicky a nie vždy
na objektívnych základoch, ale predsa len vyskytujúcemu sa negatívnemu obrazu o nej. Budeme
radi, ak sa do realizácie tohto diela zapojí široký

okruh ľudí, priaznivcov kultúry v tom najširšom
zmysle slova. Pod ním treba okrem klasického
ponímania rozumieť i výchovu, vzdelávanie, životné
prostredie, boj s protispoločenskými javmi a i.
Členom občianskeho združenia sa môže stať
každý, kto sa stotožní s jeho cieľmi a stanovami.
Členstvo v združení je zatiaľ bezplatné. O prijatí za
člena združenia na základe písomnej prihlášky
rozhodne správna rada ako orgán združenia.
Najvyšším orgánom OZ je valné zhromaždenie;
tvoria ho všetci členovia. Podľa stanov sa musí
zísť aspoň raz za rok. Našou predstavou je, že sa
budeme schádzať polročne, spolu so sprievodným
kultúrnym programom, ktorý bude akousi odmenou, ale i motiváciou do ďalšej práce.Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste
nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície: Vedúci/a Knižnice
Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom.
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie
Prax v odbore: najmenej 5 rokov
Iné požiadavky: znalosť cudz. jazyka vítaná
Prihlášky posielajte na adresu:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
akad.mal. Ján Mikuška, riaditeľ
Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Obálka musí byť označená: Výberové konanie
Termín podania prihlášky: do 15. januára 2010

MIKULÁŠ ROZŽIARIL NÁMESTIE I OČI DETÍ
Ešte niekoľko dní, do Troch kráľov, bude
námestie vo večených hodinách prežiarené rozsvieteným vianočným stromčekom, vianočnou
výzdobou, fontánou a osvetleným betlehemom.
Svojou zázračnou berlou námestie rozžiaril
sv. Mikuláš, ktorý v predvečer svojho sviatku spolu
so svojím sprievodom zavítal do nášho mesta.
No nezabudol pritom na svoje hlavné poslanie,
nespreneveril sa svojej povesti a rozžiaril detské

očká svojou dobrotou a ochotou podeliť sa so
sladkými dobrotami so všetkými dobrými deťmi. A
keďže tých bola väčšina, čert, ktorý nemal veľa
práce, aby sa nenudil, pomohol spolu s anjelom
sv. Mikulášovi pri rozdávaní sladkých balíčkov.
Keď si svoju úlohu splnil, koč ťahaný párom
koní odviezol sv. Mikuláša v žiare ohňostroja do
ďalších končín za inými deťúrencami, kde ho už
netrpezlivo očakávali.
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ZÁPIS ŽIAKOV DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Mesto Nové Mesto nad Váhom ako
zriaďovateľ troch základných škôl, konkrétne ZŠ na uliciach Tematínska, kpt. Nálepku a
Odborárska, v intenciách VZN mesta č. 1/2008
Určenie miesta a času zápisu do základnej školy
a výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach (viď
www.nove-mesto.sk) určuje miesto a čas zápisu
pre tieto školy.
Podľa § 2 ods. 2 tohto VZN sa zápis koná
vo všetkých základných školách v jednotnom

termíne, a to v troch pracovných dňoch, ktoré
nadväzujú na polročné prázdniny, v čase od
14.00 do 17.00 h (v osobitných závažných prípadoch môže zákonný zástupca žiaka v súlade s
týmto VZN dohodnúť so školou náhradný termín
zápisu). Podrobnosti zápisu zverejní riaditeľ školy
na všeobecne prístupnom mieste v budove školy
a mesto na svojej internetovej stránke.
Keďže polročné prázdniny sú 1. februára,
znamená to, že zápis do ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta bude v dňoch 2. – 4. februára
v čase od 14.00 do 17.00 h.
-dh-

BÁBKOVÉ DIVADLO FOTOOBJEKTÍVOM
Z príležitosti deväťdesiatin bábkového divadla
v Novom Metse nad Váhom sa 10.-12. decembra
uskutočnili Dni bábkového divadla. V rámci nich
bola sprístupnená do konca januára trvajúca

výstava historických bábok, ktorá sa teší záujmu
malých i veľkých.
Účastníkom osláv sa prihovorili:
zástupkyňa primátora mesta Ing.
V. Vienerová (na
snímke s Mgr.

J, Kincelom) a Ivan
Radošinský, vedúci
Divadielka galéria pri
MsKS.
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BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA ...
...márne ľudské namáhania. Už ako dieťa
som poznal tieto slová, priznám sa však, že som
im celkom nerozumel. To, že život je plný námah
a všakovakých ťažkostí, je faktom, ktorý nik
nespochybňuje. Aký má ale Božie požehnanie
význam najmä v tých životných námahách,
snahách?
Prvé dni nového občianskeho roka vytvárajú
vhodný priestor zamyslieť sa nad významom
Božieho požehnania . Nielen preto, že prežívame
prvé dni nového roka a želáme si zdravie, pokoj,
úspechy a veriaci aj Božie požehnanie, ale
najmä preto, že dobu, v ktorej žijeme, charakterizujú silný individualizmus a časté zdôrazňovanie
presvedčenia niektorých, že za úspechmi, pokrokom a výsledkami sú len ľudský um, pevná
vôľa, vedomosti, schopnosti, vytrvalosť, peniaze,
podmienky, známosti, prípadne kúsok šťastia.
Rozdiel je v konštatovaní: „len“ toto je rozhodujúce pre úspech a presvedčením: „aj toto“ spolupôsobí. Okrem „ aj toto“ je tu podľa veriaceho
kresťana čosi, čo tomu všetkému dáva vzrast, silu udržať sa, napredovať a dosiahnuť dokonalosť
a naplnenie. To niečo je Božie požehnanie.
V zmysle biblického posolstva jeden sadí,
druhý polieva, ďalší okopáva, ale vzrast dáva
Boh. Svojou blahosklonnou priazňou, úsmevom
svojej Božskej dobroprajnosti.
Požehnanie chráni, sprevádza, buduje. Je
pevným základom. Ak, podľa Ježiša, dom
svojho života postavíme na skale, ktorou je
Boh a Jeho požehnanie, nemusíme sa báť, že
pod vplyvom životných búrok nastane zrútenie
všetkého v dôsledku slabých základov. A to je
podstatný rozdiel oproti človeku, ktorý stavia
len na piesku ľudskej nestálosti a povrchnosti,
vylúčiac Boha zo svojho života ako nepotrebného. Načo Boh, keď všetko urobia naše
ruky, rozum? Načo Boh, keď sa my lopotíme?
Brať vážne Božie požehnanie znamená počítať
s Bohom, uvedomujúc si, že všetko, čo sme a čo
máme, je od Neho, ktorý je darcom a príčinou,
z ktorého všetko dobro vychádza; cieľ a zmysel, ku ktorým všetko smeruje. Brať vážne
Božie požehnanie znamená zveriť sa do Jeho
rúk s dôverou, On vie, čo potrebujeme, On
ochráni svojich, On privedie k šťastnému
koncu aj to, čo sa zdá byť bez zmyslu,

najmä utrpenie, námahy, bolesti, nešťastia....
V žalme 127 sa píše o tom, že ak Pán
nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho
stavajú. Brať Boha vážne, počítať s Ním, a tak
si zabezpečiť Jeho priazeň, zatiaľ čo pyšný ho
nepotrebuje...
Práve preto okrem želaní zdravia, pokoja
a úspechov si želajme a vyprosujme Božie
požehnanie ako stálu inšpiráciu, svetlo, ochranu,
útechu, posilu a záruku nebeských dobier, ktoré
sú sľúbené všetkým ľuďom dobrej vôle...Božie
požehnanie je pripravené ako otvorená náruč
Nebeského Otca pre všetkých, ktorí sa s dôverou do nej vložia.
Všetkým obyvateľom Nového Mesta nad
Váhom vyprosujem, aby ich Božie požehnanie
sprevádzalo na všetkých životných cestách.
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!
Mgr. Ľudovít Malý,
dekan

*S Božím požehnaním sa v našej farnosti 27. decembra znovuobnovila tradícia Dobrej noviny. V 15. ročníku podujatia organizovanom eRkom - HKSD Podajme
ruku deťom deti a mládež koledovali v
novomestských kresťanských rodinách.
Výťažok z koledovania šiel na podporu
projektov pre deti v Ugande, Keni a Južnom
Sudáne (ilustračné foto).
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

OD PRIOR, 1. posch.
Stará Turá

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

Tel.: 0905 163 856

OCEĽOVÉ DVERE
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
11 - bodové zamykanie
Prevedenie mahagón alebo zlatý dub
Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

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

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

INTERIÉROVÉ DVERE
Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
Dvere povrchová úprava fólia
Dvere povrchová úprava dyha
Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
12

PROGRAMY MsKS

január 2010
VÝSTAVY
HISTORICKÉ BÁBKY
Ešte i v januári si záujemcovia môžu
v malej sále výstavnej siene MsKS pozrieť výstavu vzácnych historických bábok inštalovanú
pri príležitosti 90. výročia bábkového divadla
v našom meste.

TÝKA SA TO TIEŽ TEBA
14. januára o 16,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční vernisáž výtvarných a literárnych prác žiakov, účastníkov medzinárodného projektu Týka sa to tiež Teba.
Súčasťou medzinárodnej výstavy výtvarnej
súťaže Svet očami skutočnosti a fantázie a
literárnej súťaže Zelená planéta bude slávnostné vyhodnotenie a ocenenie umiestnených žiakov z oboch súťaží.

JAVORINA, JAVORINA ...
V priebehu januára sa v divadelnej sále
MsKS uskutoční XIII. ročník slávností Podjavoriny spojený s oceňovaním významných
Podjavorincov a riem, príp. ich produktov titulmi Významná osobnosť Podjavoriny a Kvalitný produkt Podjavoriny.
Súčasťou tradičného podujatia bude kultúrny program. Presný termín jeho konania sa
dozviete z plagátov a vysielania MsRo.

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

PRIPRAVUJEME ZÁJAZD
FRANTIŠEK Z ASSISI
MsKS pripravuje na február zájazd do
Bratislavy do divadla Nová scéna na muzikál
František z Assisi.Bližšie informácie v MsKS
na č. tel. 771 0640.

OTVÁRAME KURZY V MsKS
MsKS otvorí v januári tieto kurzy:
joga, cvičenie pre ženy, brušný tanec, brušný tanec pre deti od 7 do 14 rokov.
Bližšie informácie v MsKS alebo na
č. t. 771 0640, 771 2770.

VEČERNÝ KOMORNÝ KONCERT
27. januára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční prvý koncert jarného abonentného cyklu venovaný 200. výročiu narodenia F. Chopena a R. Schumanna.
V komornom koncerte sa predstavia: Jozef Podhoranský – violončelo, Ivan Gajan – klavír,
Katarína Michaeli – soprán a Ulrich Ulmann – umelecké slovo.

KURZY V JANUÁRI

KLUBY V JANUÁRI

Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
17,00 h - Kurz jogy
18,00 h - Cvičenie pre ženy
18,45 h - Brušné tance
19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok 18,00 h - Cvičenie pre ženy – III. ZŠ
18,30 h - Brušné tance
Štvrtok 17,30 h - Kurz jogy
Piatok 14,45 h - Hudobný kurz klavír

Každý pondelok od 8, 00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
18.1. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 12.1. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 13.1. o 17,00 h - Výbor MO MS
13.1. o 14,00 h - Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Z HISTÓRIE BÁBKOVÉHO DIVADLA
Za to, že sme v decembri mohli zažiť Dni
bábkového divadla, vďačíme nielen súčasným
aktivitám, ale predovšetkým histórii, na ktorú
nadviazal súčasný bábkársky súbor Divadielka
galéria (DG).
Lutkarský odbor pri TJ Sokol v Novom
Meste nad Váhom, ktorý ako mikulášsky darček
Novomešťanom pred 90 rokmi v hoteli Neubauer
daroval bábkové predstavenie, sa po čase dostal
do existenčných problémov.
Na lepšie časy začalo bábkárom svitať v
roku 1926. Vďaka A. Pauzarovi, ktorý na svojom
pozemku na vlastné náklady vybudoval javisko
pre bábkové divadlo, čo podnietilo jeho rozvoj.
Na javiskových doskách v roku 1930 na Pažitiach odohrali napr. rozprávky Gašparko hľadá
princeznú a Ponocný a strašidlo. V ten istý rok
sa na gymnáziu stretli priaznivci bábkového
divadla spomedzi členov profesorského zboru a
študentov. Ich aktivita bola výnimočná, pravidelne hrali každých 14 dní. Sľubný rozvoj bábkového divadla v meste prerušilo vojnové obdobie. O
oživenie tohto žánru sa pokúsili v školskom roku
1948/49 na štátnej ľudovej škole.
Skutočný rozkvet bábkového divadla nastal
v roku 1954 vznikom bábkárskeho súboru pri
ZK ROH VUMA. BS Strojár vznikol z iniciatívy
M. Petlacha, J. Dadáka a Petra Dzuráka. Jedna
z jeho členiek Ing. Eva Ončáková svoje skúsenosti zo slávnej éry Strojára odovzdáva i dnes
ako členka Divadielka galéria.
Po nekonečných hodinách technického zdokonaľovania bábok a nácvikov nastal deň D - 19.
máj 1954 a premiéra rozprávky Soľ nad zlato s
„opakovačkou“ na ďalší deň. Ďalšou úspešnou
hrou boli Hračky na cestách. Hra mala nesku-

točných 53 repríz. Pred čosi vyše polstoročím
v roku 1959 bábkári uviedli Zlatovlásku, nasledovali Popoluška, Čertov mlyn, Adamko medzi
chrobáčikmi. V roku 1966 bol Strojár jediným
marionetovým súborom na Slovensku, inštruktážne predstavenia robil do roku 1968.
Medzitým v roku 1961 vznikla aj bábková
scéna pri dome osvety. Na jej základe v roku
1984 pri DO „rozkvitli“ Nezábudky, súbor, ktorý
pracoval s maňuškami.
V školskom roku 1987/88 vznikol pri IV. ZŠ
bábkársky súbor Družinárik pod vedením O.
Kosecovej. V marci 1989 dosiahol pekný úspech,
keď na okresnej súťaži amatérskych bábkárov v
Nemšovej získal diplom a cenu za hru Botafogo. O rok Družinárik uspel hrou Tri zlé princezné,
keď v rovnakej súťaži získal pekné II. miesto.
Ďalšiu kapitolu otvorilo bábkové divadlo
v našom meste v sezóne 1999/2000 zrodom
bábkárského súboru Javorinčiatka. Bolo to na
popud Z. Malcovej, čerstvej študentky bábkárskej scénograe na VŠMU v Bratislave. Javorinčiatka 7. mája 2000 odpremiérovali hru Šťuka
patrí na pekáč.
Hru K. Hackera pred tromi rokmi „oprášilo“
vtedy novovzniknuté Divadielko galéria (DG),
pokračovateľ a tri roky aj súčasť 90 – ročnej
tradície bábkového divadla
u nás. V rámci
Dní bábkového divadla DG v decembri uviedlo
okrem tejto aj ďalšie svoje dve naštudované
hry. A prezradíme vám, že pripravuje už ďalšiu
hru – Zlatú priadku.
(Spracované z knihy: Ochotnícke divadelné dianie v Novom Meste nad Váhom od
roku 1870 do roku 1990 autorov: PaedDr. M.
Kubovicová a Š. Psotný)

štvrtok 7., piatok 8. o 19.00 h

VŠADE DOBRE, PREêO BYİ DOMA
Oscarový tvorca legendárneho filmu Americká krása (1999)
Sam Mendes vo svojom novom filme dokazuje pravdivosť
známej ľudovej múdrosti, že tehotenstvo je drina. V prípade
mladej dvojice Burta (John Krasinski) a Verony (Maya
Rudolph) to platí dvojnásobne…
USA, VB
komédia
98 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 9., nedeľa 10. o 19.00 h

KINO POVAŽAN – JANUÁR 2010

TWILIGHT SÁGA: NOV
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet. Druhé pokračovanie
mega úspešnej ságy Súmrak. Bella oslavuje svoje
osemnáste narodeniny so svojím milovaným Edwardom a
celou rodinou Cullenovcov. Keď sa poreže na prste,
kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera Cullena neovládateľnú
reakciu a Bellu napadne ……
problémy sa zrejme iba
zaìínajú.
USA
romantický horor
130 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,40 € 72,30 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 14., piatok 15. o 19.00 h

MUŽI V RUJI
Veselá komédia o veľkých veciach na malom mieste,
o veľkej politike, veľkých citoch a veľkom umení. Každý
vábi každého na svoje ciele, na svoje ego, pre svoje
potešenie …
ČR
komédia
119 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,30 € 69,28 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 16., nedeľa 17. o 17.00 h

VIANOêNÁ KOLEDA
Strhujúcu jazda, nakrútená Oscarovým režisérom
Robertom Zemeckisom, podľa klasiky Charlesa Dickensa.
Film bol nakrútený unikátnou metódou, keď bol každý
herec nasnímaný, digitalizovaný a doanimovaný do finálnej
podoby. Jim Carrey hrá vo filme 7 úloh, vrátane Scroogea
a všetkých troch duchov Vianoc, Gary Oldman sa
predstaví v troch úlohách,..
USA
rodinný animovaný
96 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 10 rokov

štvrtok 21., piatok 22. o 19.00 h

ULOVIİ MILIARDÁRA
Po teenagerskom filme Gympl prichádza Tomáš Vorel s
filmom, ktorý sa dotýka aktuálnych tém – médií, lobingu,
manipulácii s informáciami, korupciou a s ňou spojených
politických tlakov. Hrajú: Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler,
Jiří Mádl, Ester Janečková, Milan Šteindler …
ČR
drsná komédia
120 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 22., sobota 23., nedeľa 24. o 16.00 h !!!

AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie
Príbeh o dvoch odlišných civilizáciách, o dvoch odlišných
pohľadoch na život. Jedna stojí na prahu nového objavu a
nebojí sa pre svoj zisk spraviť čokoľvek a druhá otvára svet
plný fantázie, neuveriteľných zázrakov. Pandora je novoobjavená planéta, na ktorej žijú v súlade s prírodou
mierumilovní obyvatelia Na´vi.
James Cameron, režisér 2 terminátorov, druhého dielu
Votrelca, a megahitu deväıdesiatych rokov Titaniku, sa
filmovému publiku pokúša vyraziı dych aj tentokrát
najdrahším filmom histórie za 300 miliónov dolárov.
USA
akìný sci-fi
166 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,50 € 75,31 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov
sobota 23., nedeľa 24. o 19.00 h

2 BOBULE
Voľné pokračovanie úspešnej filmovej komédie Bobule.
Opäť budeme sledovať eskapády dvojice kamarátov Honzu
(Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer).
ČR
komédia
94 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 28., piatok 29. o 19.00 h

BIELA SMRİ

sobota 16., nedeľa 17. o 19.00 h

Antarktída. Najchladnejšie a najopustenejšie miesto na
Zemi. Šerifka Carrie (Kate Beckinsale) uprostred
zamrznutej krajiny, na mieste vzdialenom na míle od
tábora, nájde mŕtve telo…
Kanada, USA
mysteriózny thriller
101 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

NEZVRATNÝ OSUD 4

sobota 30., nedeľa 31.

Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových
pretekoch. Zmení sa však na nočnú moru, keď má Nick
O’Bannon hroznú predtuchu, v ktorej bizarný reťazec
udalostí spôsobí hromadnú zrážku závodných áut, horiace
úlomky sa rozletia medzi divákov, brutálne zabijú jeho
kamarátov a na neho samého padne tribúna.
USA
horor
82 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Nové dynamické stvárnenie najznámeších postáv Arthura
Conana Doyla. Legendárneho detektíva stvárnil Robert
Downey Jr. pričom Jude Law si zahral doktora Watsona.
Rachel McAdams ako Irene Adler, je jediná žena, ktorá s
Holmesom udržiava búrlivý vzťah.
VB, Austrália, USA dobrodružno-mysteriózny 128 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 € 69,28 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

o 19.00 h

SHERLOCK HOLMES

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Novoročná pozvánka ponúka milovníkom strieborného plátna päticu lmov
z programovej ponuky kina Považan na január:
VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ DOMA – štvrtok 7., piatok 8. januára o 19.00 h
Oscarový tvorca legendárneho lmu Americká krása (1999) Sam Mendes vo svojom novom
lme dokazuje pravdivosť známej ľudovej múdrosti, že tehotenstvo je drina. V prípade mladej
dvojice Burta (John Krasinski) a Verony (Maya Rudolph) to platí dvojnásobne…
Filmová komédia USA a VB komédia trvá 98 minút a je MN do 15 rokov.
TWILIGHT SAGA: NOV – sobota 9. a nedeľa 10. januára o 19,00 h:
Bella oslavuje svoje 18. narodeniny so svojím milovaným Edwardom a celou rodinou Cullenovcov. Keď sa poreže na prste, jej krv u Jaspera Cullena vyvolá neovládateľnú reakciu a
Bellu napadne. Edward ju ochráni, no opäť si uvedomí, že aj keď ju nekonečne miluje, je pre ňu
stále životným nebezpečenstvom. Rozhodne sa preto ochrániť ju najlepšie, ako sa dá – svojím
odchodom.
Jedinou Bellinou oporou je priateľ Jacob. Spolu s ním sa ocitá vo svete vlkodlakov, nepriateľov upírov. Jedného dňa sa ale bude musieť rozhodnúť - Edward alebo Jacob?
Fantasy lm USA trvá 130 minút a je MN do 12 rokov.
VIANOČNÁ KOLEDA – sobota 16. a nedeľa 17. januára o 17.00 h:
Ebenezer Scrooge (J. Carrey) začína svoje vianočné sviatky mizerne ako zvyčajne, štekajúc na svojho oddaného úradníka a veselého synovca. Ale keď ho duchovia Vianoc minulých,
prítomných a tých, ktoré ešte len prídu, vezmú na cestu, ktorá mu otvorí oči, starý Scrooge si
prizná, že je načase otvoriť svoje srdce a napraviť chyby minulosti, kým nie je príliš neskoro…
Animovaný rodinný lm USA so slovenským dabingom trvá 96 minút a je MN do 10 rokov.
AVATAR - piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. januára o 16.00 h:
Vojnový veterán Jake Sully prichádza na planétu Pandora, ktorú obýva humanoidná rasa
Na’vi s vlastnou kultúrou a jazykom. Pandora skrýva neuveriteľné prírodné bohatstvo a poklady,
po ktorých ľudia vždy túžili. Naneštastie sa atmosféra tohto mesiaca nezhoduje s našou, aby v
nej človek dokázal prežiť. Vedcom sa túto prekážku podarí odstrániť, keď vytvoria hybrid pomocou ľudskej a mimozemskej DNA, do ktorého sa dá vložiť vedomie človeka. A tak prichádza
Jake…
Americký sci – fo lm trvá 166 minút a je MN do 7 rokov.
2 BOBULE – sobota 23. a nedeľa 24. januára o 19.00 h:
Film je voľným pokračovaním komédie Bobule. Tentoraz v réžii Vlada Lanného sa vraciame
na južnú Moravu, kde už „zodpovednejší“ Honza (Kryštof Hádek) čelí rozpadajúcemu sa domu
po dedovi (Lubomír Lipský), snaží sa vyrobiť „slámovku“ a úplne si to nepokaziť u inak trpezlivej
Klárky (Tereza Voříšková).
Pokoj ich malého hospodárstva naruší vpád starého známeho a stále nezodpovedného Jirku (Lukáš Langmajer). Ten sa stihol zapliesť s maánskou dcérou Mariou (Jana Pidrmanová),
vďaka čomu do Višňového neprichádza sám, ale s podivným nájomným vrahom (Jiří Korn) v
pätách. Aby toho nebolo málo, pridávajú sa aj rodičia dotyčnej slečny.
Česká komédia trvá 94 minút a je MN do 12 rokov.
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KRAJ Č ÍRS TV O

L E N K A
opravy a úpravy odevov
požičovňa karnevalových masiek
Po- Pia 8,30 - 16,30 h
Štvrtok 10,00 - 15,00 h
Ul. Weis seho 13
(vedľa Orange vo dvore kamenárstva Dvonta)

č .tel.: 0908 217 915

MAS Á Ž E
Jaroslava KOŠTIALOVÁ
Ctení zákazníci! Ďakujem Vám za prejavenú dôveru v roku 2009, želám Vám
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
a teším sa na stretnutie s Vami
aj v roku 2010.
Holubyho 2 (nad reštauráciou Ambrózia)
Otváracie hodiny: Po - Pia od 11,00 do 18,00 h
www.odbornemasaze.szm.sk

č.tel. 0904 614 396

NAJSKLOŇOVANEJŠIE SLOVÁ - KONIEC KRÍZY
Vstupujeme do nového roka. Pred tým, ako
s novým letopočtom otvoríme novú stránku nášho
života, si zvykneme dávať novoročné predsavzatia (druhá vec je, ako ich potom, v priebehu
plynúcich dní, plníme, zväčša zostávajú v rovine
sľubov a želaní). Nás zaujímalo, čo očakávajú
naši občania od nového roka, resp. čo by si od
neho želali.
J. K.: Okrem zdravia, čo je prvoradé, by
som si želala, aby už skončila hospodárska kríza
i so všetkými jej sprievodnými javmi. Tak ako
vo väčšine rodín, nepriaznivo dolieha na náš
rodinný rozpočet.
Z. B.: V prvom rade by som si želal, aby som
si našiel prácu. Som pár rokov pred dôchodkom,
a odvtedy, čo kríza spôsobila prepúšťanie vo
firme, kde som pracoval, sa nemôžem zamestnať.
Všade hľadajú len mladých, výkonných a flexibilných ľudí, na ktorých nedoliehajú choroby. Zatiaľ.
Rád by som pracoval, ešte sa necítim ísť do
starého železa a dlhoročné skúsenosti tiež nie sú
na zahodenie ...
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T. V.:
Ja som vcelku spokojný, i keď,
keby nebolo krízy, vodilo by sa mi zrejme ešte
lepšie. Som živnostník a hoci nie je toľko zákaziek ako kedysi, a musím ich prácne získavať,
keďže mi nepadajú ako predtým samé „do lona“,
nesťažujem si. Lamentovanie nijako nepomôže,
skôr naopak – ubíja človeka, a to nemôžem
dopustiť.
E. J.: Viac ako hospodárska kríza ma mrzí
kríza v medziľudských vzťahoch, najmä na pracoviskách, i keď jej spúšťačom či urýchľovačom
do istej miery bola hospodárska kríza. Človek,
aby si udržal prácu, je schopný znížiť sa i k
nekalým praktikám, je ochotný správať sa k svojim kolegom ako vlk k vlku.
D. O.: Kríza by vraj mala tento rok ustúpiť.
Bodaj by to tak bolo. Ale nestačí len na to pasívne čakať, prípadne všetko na ňu zvaľovať. V
robote sa snažím vždy odvádzať stopercentnú
prácu, aj keď možno nie je podľa toho finančne
ohodnotená. Treba vydržať a veriť, že lepšie
časy čosokoro prídu.
-v-

DO 31.12. SA ZREKONŠTRUUJE STANICA
V ZÁVE RE NOVÉHO ROKA - NOVÁ
Do konca práve začínajúceho roka by mala
byť ukončená rekonštrukcia staničnej budovy v
Novom Meste nad Váhom a priľahlých objektov.
Novomestského spravodajcu o tom informovala
Mgr. Zuzana Chalupová z odboru komunikácie
ŽSR. Znamená to, že „vizáž“ budovy sa zásadne
zmení.
Vypracovaná a na úrovni GR ŽSR a
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR schválená projektová dokumentácia zahŕňa
rekonštrukciu objektov ŽSR v areáli Železničnej
stanice Nové Mesto nad Váhom – výpravnej
budovy z roku 1878, budovy RZZ (reléové
zabezpečovacie zariadenie, dopravná kancelária)
a súvisiacich zastaraných budov zdravotného
strediska, trafostanice, skladov na rampe č. 1 a
2, budovy traťového obvodu s novými prípojkami
inžinierskych sietí, vrátane rekonštrukcie technologických objektov a slaboprúdovej inštalácie.
Stavba začala v predpokladanom termíne
– v septembri 2009 a financuje sa zo štátnych
rozpočtov na rok 2009 a na tento rok. Výstavbu

realizuje firma TEXO PARTNER, a.s., Bratislava,
víťaz verejnej súťaže. Do konca roka uskutočnil
zhotoviteľ výmenu pôvodných okien za plastové
na budovách RZZ, výpravnej budove, zdravotnom stredisku, budove ATÚ a skladoch na rampe
č. 1 a č. 2. Po sanácii starej budovy traťového
okrsku sa začali práce na novej budove traťového
okrsku.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie komplexu železničných budov Železničnej stanice
Nové Mesto nad Váhom sa počíta okrem realizovanej výmeny okien za plastové tiež s výmenou
dvier, zateplením obvodových plášťov a striech,
s celkovou modernizáciou vnútorných priestorov s
ekologickým vykurovaním na plyn vrátane úpravy
nástupišťa a prístrešku pri výpravnej budove a budove RZZ (dopravná kancelária) s cieľom zlepšiť
vonkajší vzhľad železničných budov a ich vnútorných priestorov, a zvýšiť tak kultúru cestovania.
Rozpočtové náklady na realizáciu stavby
vrátane projektovej prípravy predstavujú zhruba
5,186 mil €.
-r-

DOBROTY NA NOVOROČNÝ STÔL
Silvestra a vítanie Nového roka si máloktorý z nás vie predstaviť bez chutných dobrôt.
Prinášame vám niekoľko tipov - receptov na ich
prípravu:
KRÉMOVÉ KOŠÍČKY
750 g hladká múka, 500 g tuk, 250 g
práškový cukor, 3 žĺtky, citrónová kôra, čokoládová
poleva, čokoládový krém
Múku s cukrom, tukom, žĺtkami a postrúhanou citrónovou kôrou zmiešame na hladké cesto.
Cesto rukou uložíme do kovových formičiek a
upečieme vo vopred vyhriatej rúre. Po vychladnutí
naplníme čokoládovým krémom (pozri parížske
rožteky), po povrchu oblejeme čokoládovou
polevou a ozdobíme zaváranou višňou.
PARÍŽSKE ROŽTEKY
Cesto: 6 bielkov, 450 g kryštálový cukor, 220
g zomleté vlašské orechy, 1,5 lyžice polohrubej
múky
Čokoládový krém: 6 žĺtkov, 220 g kryštálový

cukor, 100 g horká čokoláda, 250 g masla
Do vodného kúpeľa vložíme misu s bielkami, ktoré vyšľaháme nad parou do zhustnutia.
Odstavíme z tepelného zdroja, primiešame zomleté orechy a múku. Premiešame a naplníme do
nastrihnutého mikroténového vrecúška. Na plech
položíme vymastený papier na pečenie a naň
vytláčame rožteky, ktoré upečieme vo vopred
vyhriatej rúre pri miernej teplote. Po vychladnutí na rožteky ozdobným spôsobom vytláčame
čokoládový krém a po povrchu ich oblejeme
čokoládovou polevou.
Čokoládový krém:
Vo vodnom kúpeli
šľaháme žĺtky s cukrom a polámanou
čokoládou do zhustnutia. Po vychladnutí
do krému primiešame
maslo a vymiešame.
Dobrú chuť!
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ANI OHNÚŤ, ANI ZLOMIŤ
„... Bolo by
dobré, keby
si celý terajší
národ uvedomil,
ako
ťažko sa rodila sloboda
a za akých
obetí sme sa
prebili až k
dnešku...Aby
sa táto kontinuita národnej spolupatričnosti naďalej rozvíjala,
mala by k tomu prispieť a poslúžiť aj táto práca,
ktorá je aj životopisom doteraz celospoločensky
ešte stále nedocenenej osobnosti Pavla Hečka ...“
Týmito slovami Jána Skovajsu (2. zľava),
autora knihy ANI OHNÚŤ, ANI ZLOMIŤ, sa začala
prezentácia jeho diela na sklonku roka v Dolnom

Srní. Slávnostnú atmosféru podujatia okrem
účasti významných hostí, o.i. za Krajskú radu
MS Mgr. M. Poriezovej, preds. MO MS v Novom
Meste nad Váhom, umocnil milý kultúrny program. Svojím vkladom doň prispeli operní speváci
J. Marták a K. Sroková a zasl. umelkyňa E.
Kristínová svojou vysoko profesionálnou recitáciou veršov M. Rázusa a Ľ. R.Podjavorinskej.
Symboliku názvu knihy vo svojom príhovore vyzdvihol predseda Matice slovenskej Ing. Jozef
Markuš DrSc. a prirovnal ho k nezlomnej a
nezlomenej Matici slovenskej, ktorej myšlienka
vrúcnosti k národu aj po neľahkých a strastiplných
rokoch stále žije.
Nové literárne dielo vyprevadili na cestu
k čitateľovi posypaním zrna so želaním, nech
vyklíči v záujem o knihu, aby cez ňu mohol čitateľ
spoznať dejinné súvislosti a významné osobnosti
z kraja pod Javorinou.
R.H.

KEĎ SA DOBRÁ MYŠLIENKA ZVRHNE
Ako sa môže dobrá myšlienka zvrhnúť,
nás presviedča nedávny prípad s puppy boxom.
Zverila sa nám s ním vedúca útulku Nádej
O. Áčová.
-V dobrej viere pomôcť zachrániť nechcené či
nadbytočné šteniatka, sme ho pred časom uviedli
do skúšobnej prevádzky v útulku pre týrané zvieratá so záberom pre celý Novomestský okres.Kapacita boxu podľa jej vyjadrenia stačí pre
dve – tri zhruba sedemtýždňové šteniatka. Puppy
box nemá slúžiť na automatické odkladanie
psíkov, určený je len pre krajné situácie, keď sa
majiteľovi napriek maximálnej snahe nepodarí
niekde ho umiestniť.
-Informáciu o jeho zriadení priniesla i televízia
JOJ. Krátka správa vyvolala priam lavínovú reakciu vraj psíčkárov. Už na druhý deň po odvysielaní
začali ľudia od rána na Trenčiansku ulicu zvážať
šteniatka snáď z celého zapadoslovenského kraja.
Po 16,00 hodine, keď odišli poslední zamestnanci
z útulku domov, ľudia doviezli a nemilosrdne do
puppy boxu natlačili 11 psíkov, medzi nimi i dospelých! Pochopiteľne, takýto malý box nemohol
poskytnúť bezpečie pre toľkých psíkov. Svojimi
telami si zatarasili prívod vzduchu z okienka
zhotoveného za týmto účelom a začali sa dusiť.
O pol ôsmej večer som prišla do útulku na kon-
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trolu a pri
pohľade na
preplnený
puppy box
ma pochytila
hrôza. –
Vedúca
útulku nezaváhala
a
začala
psíkov zachraňovať. Vďaka rýchlemu zásahu,
oživovaniu a krieseniu už takmer udusených
psíkov, sa jej zhruba po hodine podarilo okrem
jedného prebrať všetkých k životu.
-Žiaľ, pre najspodnejšie šteniatko už nebolo
pomoci. Udusili ho svojimi telami psíci, ktorí ležali
na ňom. Bol to šokujúci obraz i dôkaz slovenskej
mentality : Keď zadarmo, nech aj (box) roztrhne.
Napcháme ich až po samý vrch. Čo na tom, že ide
o bezbranné živé tvory! Podľa vyjadrenia vedúcej útulku O. Áčovej,
útulok je v budúcnosti ochotný prijať podľa kapacity, v závislosti od voľnych miest, nechcené
šteniatka, ale len pod podmienkou, že majiteľ
zaroveň prinesie potvrdenie od veterinára, že
fenka, „mama“ šteniatok bola sterilizovaná (sterilizácia sa dá vykonať už po 8 tyždňoch od vrhu).

Z NOVOROČNÝCH A TROJKRÁĽOVÝCH TRADÍCIÍ
Na Nový rok a v prvých dňoch nastávajúceho roka chodili po domoch skupinky detí s
novoročnými vinšmi:
Vinšujem ím tento nastávající, nový rok,
aby ím dál pán Boh zdravie, ščastie,
hojné božské požehnanie
a po smrti královstvo nebeské a šetko dobré,
čo si od Pána Boha žiadajú.
Ak však gratulant nebol ničím obdarovaný,
posmešne pokračoval:
A vinšujem ím tento nový rok, aby ím vypadél
z pece bok
a z kachle kachla, aby ich po hlave bachla.
A vinšujem ím vinšice, Nové Mesto, Mnešice
a odtialto až trebjén a už viac neviem.
Do evanjelických rodín chodili po kolede
farár, rektor, kostolník, mendíci a po dedinách
aj mechári s novoročným vinšom. V predsieni
(kuchyni) začali spievať pieseň Rok noví zase k
nám prišiel a počas spievania prvej slohy vošli
do izby. Po odspievaní povedal farár novoročný
vinš a počas neho napísal učiteľ na dvere kriedou
veršík, v ktorom bol obsiahnutý dátum nového
roka (chronostikon), napr.:
StestÍ, pokoj, Láska neCh tV WžDyCky
kWěte,
jak na jar, tak W jeseň, jak W zIMe tak W Lete.
(rok 1857)
Potom farár katechizoval deti a zatiaľ mechári
nasýpali do mechov prichystané zbožie, každému

BLAHOŽELÁME
Elvíra Krajčovičová
❁❁❁
Anna Kulichová
❁❁❁
Ján Capka
Jozef Čillík
Jozef Galbavý
Bedřich Hudeček
Marta Kovačovská
Pavol Súčan
Ján Uhlárik

koledníkovi zvlášť a mendíci išli so zvoncami
oznamovať najbližším susedom, aby sa chystali. Niekde ich aj pohostili, na dedine alebo kopaniciach aj hriatym. V Novom Meste nad Váhom
počas spevu piesne Radujme sa, veselme se,
v tomto novém roce podal domáci hospodár
každému peňažný dar a pobrali sa ďalej.
Kde tu sa objavili na Nový rok i skupinky
Rómov. Keď prišli k domu, Rómky pozdravili
kresťanským pozdravom a povedali vinš, ktorý sa
rýmoval a bolo v ňom veľa dobrých prianí. A na koniec povedali: ... a abi mali tento rok sto morék a
sto korunéc a tam, kde boli mládenci, ešte pridali:
... a abi dostali do domu bohaté nevesti!
Po novom roku odložili v domácnostiach zo
stola kríž, sviecu i modlitebnú knižku.
Na sviatok Troch kráľov (6. januára), prípadne už aj 3-4 dni pred tým, chodili z domu
do domu Traja králi – chlapci preoblečení za
troch mudrcov, ktorí sa z východu prišli pokloniť
narodenému Jezuliatku. Jeden mal oblečený odev
červenej farby, druhý žltej a tretí čiernej. Boli
opásaní papierovým opaskom a na hlavách mali
čapice z papiera. Každý držal v ruke drncátko,
ktorým udierali do rytmu o zem a spievali. Gazdiná
im pripravila odmenu v podobe koláčika, ovocia,
prípadne im dala peniaze. V tento deň chodil
aj katolícky kňaz posviacať domy, pričom na
vchodové dvere napísal iniciály Troch kráľov a
príslušný letopočet, napr. 19-G+M+B-26.
(Z príspevku: Ľudová kultúra z pripravovanej
monogragie Nového Mesta nad Váhom)
Mgr. Mária Mizeráková, Podjavornské múzeum

V januári oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

❁❁❁
Štefan Beňovič
Ing. Ľudovít Císar
Emília Dvoranová
Helena Mištinová
Emil Moravčík
Adela Pražienková
MVDr. Jozef Rebro
Štefan Toráč
❁❁❁
Božena Čillíková
Jozef Humel

Eduard Masár
Ľudmila Podolanová
Jozef Sedlák
Alojz Štuller
Ján Švaro
Rudolf Uhrovič
❁❁❁
František Farkaš
Helena Gulánová
Oľga Chudá
Štefan Kuvíček

PhDr. Ivan Machala
Jozef Mičuda
Mária Michalčíková
Ján Miko
Oľga Petreková
Marta Rybáriková
Mária Sameková
Gabriela Štefaničková
Ing. Ivan Trchala
MUDr. Štefan Urminský
Michal Vrba
Mária Zlátovská
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UVÍTANIA A KRSTY V NOVEMBRI
Timea Tůmová
Igor Baláž
Tomáš Breznický

Stanislava Gažová
Nela Mária Miháliková
Nina Mária Paulechová
Jerguš Michal Solovic
Laura Mozolová

SOBÁŠE V NOVEMBRI
Ľubomír Fraňo a Lucia Homolová
Karel Kočica a Oľga Šinová

Jakub Masár
Soňa Lišková
Amália Manáková
Nella Tichá
Barbora Potfajová

POĎAKOVANIE
Za vzornú starostlivosť v chorobe
o našu drahú, 23. októbra zosnulú
J. Ivanovú, patrí p. Slávikovej z ADOS-u.

ÚMRTIA V NOVEMBRI
Mária Balážová
Karol Bartoň
Ing. Pavol Čirka
Viliam Gabaš
Alexander Gašpar
Jozef Heldes
Ján Herák
Ján Hladký
Miroslav Horčičák

(1937)
(1923)
(1950)
(1930)
(1936)
(1952)
(1951)
(1915)
(1964)

Štefan Janega
Juliana Janigová
Rudolf Jordán
Jaroslav Klinčúch
Katarína Kvasničková
Bohuslav Marták
Izidor Mikuš
Anna Miškárová
Vilma Mráziková

(1945)
(1925)
(1928)
(1951)
(1952)
(1940)
(1934)
(1928)
(1924)

Anna Pavlíčková
Alžbeta Pavlíková
Emil Pevala
Jozefa Poljaková
Miroslav Roháček
Mária Školudová
Margaréta Valachová
Rudolf Vrábel
Vilma Ďurianová

(1913)
(1929)
(1943)
(1928)
(1964)
(1930)
(1926)
(1945)
(1927)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
27. októbra nás po ťažkej chorobe opustil náš otec, dedko a pradedko
Ing. Ján SLEZÁK.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým,
ktorí drahého otca odprevadili na poslednej ceste.
Zároveň ďakujem celému kolektívu pracovníkov Centra sociálnych služieb
na Bernolákovej ulici v Novom Meste n.V. za obetavú starostlivosť
v posledných mesiacoch a dňoch jeho života.
Syn Vladimír Slezák
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a kolegom,
ktorí prišli 18. novembra odprevadiť na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca, starého otca, syna a brata
Ing. Pavla ČIRKU,
ktorý nás navždy opustil 15. novembra vo veku 59 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Zároveň chceme poďakovať za zdravotnú starostlivosť MUDr. Martinusovej,
MUDr. Ďurišovej a MUDr. Veleckému, ako i zdravotnej sestre p. Podhradskej.
Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME

a

Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺkli srdcia, ktoré sme milovali.
28. novembra sme si pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia
našej drahej mamičky, babičky a prababičky
Apolónie KUBÍČKOVEJ
z Hornej Stredy a zároveň sme si 3. júna
pripomenuli 15. výročie úmrtia jej manžela, otca a dedka
Jozefa KUBÍČKA.
Kto ste ich poznali, venujte im v modlitbe tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Ján, Michal a Jozef s rodinami
Ten, kto ich poznal, spomenie si.
Ten, kto ich mal rád, nezabudne.
9. januára si pripomenieme 20. výročie úmrtia
nášho milovaného otca
Jána TOMAŠOVIČA
a 26. januára si pripomenieme aj úmrtie našej drahej babičky
Márie TOMAŠOVIČOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Očiam si vzdialený, ale v srdciach našich žiješ.
9.januára sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa ŠTEFANOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
10. januára uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš drahý
Petrík KUBIŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nedovolia.
11. januára si pripomenieme 15. výročie úmrtia
Štefana RADOŠINSKÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéra s rodinami
13. januára si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Rudolfa ATALOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a ostatná rodina
Je to už päť rokov, čo nie si s nami, zabudnúť nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti, spomienka manželky a tvojich detí...
15. januára si pripomíname 5. výročie úmrtia
môjho drahého manžela, otca a starkého
Antona ONDREJOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Viera a synovia s rodinami
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Tá rana v srdci stále bolí a čas zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal, nám zostali len spomienky a žiaľ.
16. januára uplynú dva roky od úmrtia nášho drahého
Milana ŽAÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina
18. januára si pripomenieme 11. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
30. januára uplynie rok, čo nás opustila naša drahá
Mária IGAZOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Deti s rodinami

NA LINKE MsP
VLČIACI ZAÚTOČILI. 2. novembra občianka Nového Mesta nad Váhom oznámila,
že na konci Záhumeníc ju napadli dvaja vlčiaci.
Hliadke MsP sa podarilo psov zabezpečiť tak,
aby nikomu viac neublížili a zistiť ich majiteľa.
Za porušenie VZN mesta 6/2003 O niektorých
podmienkach držania psov udelili priestupcovi
blokovú pokutu 30 €.
KONTROLA BAROV. Kontrola 6. novembra sa zameriavala na záškoláctvo, pátranie

po hľadaných osobách, na predaj alebo požitie
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18
rokov. Príslušníci PZ a MsP preverili 37 osôb.
Počas akcie nezistili ani jeden prípad záškoláctva a kontroly na alkohol boli negatívne.
MŔTVY V KONTAJNERI. Hliadka MsP 10.
novembra preverovala oznam občana, že na
Ul. Dr. I. Markoviča sa v kontajneri nachádza
neznámy muž. Ako na tvári miesta muži zákona
zistili, išlo o Novomešťana Emila P. Muž už nejavil
známky života, bol mŕtvy. Preto na miesto hliadka MsP privolala lekára a príslušníkov OO PZ.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

ČÍTANIE NA ZIMNÉ VEČERY
Počas zimných večerov radi siahame po knihe. Pridávame niekoľko tipov na dobré čítanie.
Victoria HISLOPOVÁ: Ostrov
Mladá Angličanka Alexis sa až pri návšteve Kréty
dozvedá príbeh svojej gréckej rodiny, ktorú rozdelili tragédie, vojna a vášeň. Dej je sústredený
do malého prístavného mestečka Plaka, ktoré sa
v 1. polovici 20. storočia stalo svedkom vyvážania
malomocných z celého Grécka na neďaleký
opustený ostrov Spinalonga. Kniha zachytáva
neľahký život ľudí v izolovanej kolónii malomocných, ako aj osudy ich zdravých príbuzných.
Jannette WALLS: Sklený zámok
Je to pozoruhodný román spomienok o živote
rodiny, ktorá bola na jednej strane hlboko

20

nefunkčná, ale zároveň nesmierne húževnatá
a jednotná. Keď sa inteligentný a charizmatický
otec opil, mal na ľudí okolo seba zničujúci vplyv
a matka, voľnomyšlienkárka, odmietala bežnú
predstavu domova a akúkoľvek zodpovednosť za
svoje 4 deti, ktoré sa nakoniec naučili samy sa
starať o seba a žiť životom úspešných ľudí.
Timea KERESZTÉNYIOVÁ:
Bez dcéry som neodišla
Ďalší skutočný príbeh lásky černocha a Slovenky,
ktorý sa nekončí happy endom. Autorke, ktorá
opisuje svoju životnú etapu v Keni i rozhodnutie
vrátiť sa so svojou dcérkou späť na Slovensko
a začať nový život, nechýba skvelý humor a sebairónia.
Dr. Eva Berková

DÚHA NA NEBI NOVÉHO ROKA
V krútňave času, vo víre udalostí túžime
neraz vysloviť: zastav sa, Čas! Nech nám život
nebeží tak rýchlo k horizontu či z neho dole. Ďalší
rok sa s nami rozlúčil a my s ním. S dojatím sme
„starčeka“ s letopočtom 2009 veselo i vážne
vyprevadili zo scény dejín.
Veľmi vážnou úlohou v starom roku bolo
pre mnohých zvládnuť mesiace a dni bez istoty
práce, vyrovnať sa s výpoveďou a podporou v nezamestnanosti. No je tu nádej, že v novom čase
nevítaná kríza, tak ako prišla i pominie a život
sa vráti do normálnych koľají. Pre všetkých
ľudí, zvlášť tých bez práce, je to najvrúcnejšie
novoročné želanie.
Ešte cítiť čarovnú moc a vôňu Vianoc, hoci
odmeriavame už prvé krôčiky nového roka. A
chystáme sa spraviť ďalšie, smelšie, plní optimizmu. S nádejou, že nás nezajdú nové straty
a smútky. Veď sme boli statoční, nech prišlo
hocičo, nezahodili sme flintu do žita. Aj boľavé
srdiečka prijali údel straty a čakajú na hojivé lúče
času.
Každý z nás je iný i želania sú rôzne, no
jedno z nich máme všetci spoločné: nech nám
v novom roku nechýbajú zdravie, dobré srdce a
každodenný chlieb.
Človek je ako hviezda na nebi v spoločenstve
ostatných: spolu svietia a žiaria. Doslova i obrazne
– pre nás najkrajším príkladom spolupatričnosti.
Čo starší, denne sa s potešením dívame na
mamičky a oteckov s kočiarikmi. Radi sledujeme
i vrtkých žiačikov, ponáhľajúcich sa s veľkým
„batohom“ knižiek na rozvíjajúcom sa chrbátiku.
Neraz sa núka otázka, či je nutné toľkú váhu
denne nosiť do školy.
Zaujímavé je pozorovať i našu sebavedomú
stredoškolskú mlaď. Je samý smiech a vrava.
Prečo nie, veď mladí sú ako kvety v rozkvete.
Sem – tam cigaretka v skrýši dlane a – odpoveď,
akže sa láskavo prihovoríme: „ ...To my iba teraz,
keď budeme mať štyridsať, prestaneme ...“
Obráťme list, k novoročnému zamysleniu sa
núkajú ďalšie zaujímavé témy. Jednou z nich je
prehnané používanie cudzích slov. Čo bude za
krátky čas z našej ľúbozvučnej slovenčiny, keď
v bežnej reči, v tlači i najnovších románoch slovenské slová vytlačí angličtina?! Naša materčina
je bohatá na výrazy, nepotrebuje žiadne nahrá-

dzanie. Ak predsa, tak len výnimočne. Štúrovci by
nás veru za súčasnú prax nepochválili.
Áno, poznať cudzie jazyky je dnes nevyhnutmé a obdivuhodné. Ale nie na každodenné
miešanie s dostatočne bohatou slovenčinou.
Nejeden z nás, citlivých na túto tému, rád by
bil na poplach ZŠ, ale aj do rodín. Už J. A.
Komenský, učiteľ národov, hlásal: Najprednejšia
stráž ľudského pokolenia je – v kolíske.
Keď už sme pri škole, zostaňnme pri nej
ešte na chvíľu. Žiada sa viac lásky a pozornosti
k vlasteneckej výchove, spôsobov i podnetov v
priebehu roka je nemálo, len zapálené srdce k
tomu treba ... Najviac je to poznať na pietnych
spomienkach pri pamätníkoch – v apríli, máji
a októbri. Nectí to naše národné povedomie a
hrdosť. Preto je naliehavá úprimná výzva k pozornosti nielen súčasnému dianiu, ale i histórii,
ktorá spája generácie minulosti, súčasnosti i
budúcnosti.
Dejinami, v spoločných výsledkoch vlaňajška
i k nádejnej novoročnej snahe sme spojení
so všetkým dianím v našom meste, vďační za
starostlivosť vedenia mesta o spokojný život
jeho občanov vo všetkých oblastiach života.
Poďakovanie patrí i stánku kultúry za široký záber
kultúrno – umeleckej činnosti a programov počas
roka a v rámci neho i MsK Ľ. V. Riznera za bohatú
celoročnú žatvu v práci s knihou a mládežou.
Vďaka patrí aj kolektívu tvorcov Novomestského
spravodajcu. Príspevky v ňom nielen informujú
o súčasnom dianí v meste a čitateľom zaujímavo približujú aktuality i históriu Nového Mesta
nad Váhom a jeho osobnosti. Príspevky z jeho
stránok neraz nútia k zamysleniu, v ostatnom
- decembrovom vydaní napr. článok: Bazi a jeho
príbeh.
Je tu nový rok. Zaželajme si spoločne,
aby sme počas nasledujúcich mesiacov a dní
prežívali plnohodnotné životné chvíle a dokázali
si v čase potreby pomáhať.
Záverom novoročného zamyslenia a novej
dúhy budúcich dní sa zhlboka nadýchnime s
ľudstvom všetkých kontinetov sveta a spoločne
si zaželajme svet bez kríz a bez zbraní. Aby
Svetový deň pokoja 1. januára predznamenal
celý i nasledujúce roky.
M.Ch.
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DŽUDISTI SA PREBOJOVALI K MEDAILÁM

DAKO Nové Mesto nad Váhom je občianske
združenie, ktoré oficiálne vzniklo v roku 2006 so
zameraním na starostlivosť o výchovu mládeže
v oblasti športu, hlavne džuda. Vzhľadom na
špecifikum tohto športu je veľmi ťažké prezentovať
ho ako masový šport. Džudo je bojové umenie,
spôsob sebaobrany, ale najmä olympijský šport,
ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť, ale i
psychickú odolnosť cvičenca.
Filozofia džuda kladie veľký dôraz na techniku
a psychické schopnosti, prostredníctvom ktorých
džudista dokáže v prípade potreby eliminovať aj
podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľná
je aj etika džuda, ktorá prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti cvičiaceho. Džudistické
cvičenie znamená neustále zlepšovanie sa po
psychickej a fyzickej stránke prostredníctvom sebaobranných techník. Tomuto umeniu sa priúčajú
aj naši zverenci.
Vlaňajšok môžeme zaradiť k úspešným
rokom. Začiatkom sezóny došlo k ukončeniu
pretekárskej činnosti viacerých, v minulosti
úspešných pretekárov najmä zo zdravotných a
študijných dôvodov. Uprostred sezóny sa konal
prestup doteraz najúspešnejšej džudistky nášho
klubu Adely Jakubcovej, majsterky SR v kategórii starších žiačok a víťazky MVC v Poľsku.
Kvôli štúdiu prešla Adela do klubu v Martine.
Novomešťanka je v širšej dorasteneckej
reprezentácii Slovenska pod vedením olympijského medailistu J. Krnáča. V priebehu sezóny
pribudlo okolo 20 mladých, 6 - 10 - ročných
začínajúcich džudistov. Napriek tomu sme uspeli na viacerých džudistických podujatiach na
Slovensku i v zahraničí.
V rámci Trenčianskeho kraja sme sa zúčastnili
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Olympiády detí a mládeže v džude, kde naši
najmladší džudisti získali celkovo šesť medailových umiestnení.
Z chlapcov bol v tejto sezóne najúspešnejší
ešte len 12-ročný Martin Lhotský, súťažiaci v
kategórii mladších žiakov. Zúčastnil sa 21 veľkých
cien, z toho viacerých s medzinárodnou účasťou,
doma i v zahraničí, s bilanciou 17 víťazstiev a 3
medailových umiestnení. Nedá sa nespomenúť
jeho víťazstvá na MVC v Kolárove, Malackách,
Zlíne, v Jihlave a postup do finále na MVC v
Martine a v Považskej Bystrici, kde skončil na
výbornom 2. mieste. Za veľmi dobré umiestenie
možno tiež považovať jeho 9. miesto na MVC v
rakúskom meste Graz, kde sa zišlo takmer 1400
pretekárov z viac ako 20 krajín Európy.
Podujatím najväčšieho významu v kategórii
žiactva sú majstrovstvá Slovenska. V konkurencii
pretekárov z džudisticky vyspelejších a na tradíciu
bohatších miest sa náš mladý pretekár nestratil.
Od začiatku turnaja šiel od víťazstva k víťazstvu
a dokázal, že patrí k najlepším borcom tejto vekovej kategórie. Vo finále si poradil s pretekárom z
klubu TJ Mladosť Poprad.
V uplynulej sezóne sme úspešne nadviazali na predchádzajúce dobré výsledky našich
džudistov. Kvalitnou prácou trénerov M.Rešutíka,
P.Galbavého, ktorí sa venujú skúsenejším
pretekárom a trénerov mladých, začínajúcich
džudistov B.Bokora, M.Kočára a bratov R. a Z.
Konečných, sa náš klub znovu dostal do povedomia priaznivcov džuda.
Veríme, že vďaka podpore mesta na základe
doterajších výsledkov budeme môcť vytvoriť
lepšie podmienky talentovaným džudistom, a siahneme tak po medailách vo viacerých vekových
kategóriách.
(lý)

ÚSPEŠNÝ ROK NAŠICH THAIBOXEROV
Novomestský klub thajského boxu Cerberos
Gym pod vedením trénera Rasťa Fraňa má za
sebou veľmi vydarený rok. Okrem účasti v slovenskej amatérskej lige v Muay Thai sa naši bojovníci
zúčastnili niekoľkých galavečerov a dvoch akcií
organizovaných obchodným reťazcom Max.
Prvý Muay Thai Max Cup sa uskutočnil v
Trenčíne v strede mája, kde sa predstavili naši
borci Andrej Morávek, ktorý prehral na body s
Banskobystričanom Gašperánom, Stano Uharčík,
ktorý porazil Čecha Zálabáka a nakoniec Tomáš
Klimáček, ktorý v zápase podľa pravidiel K1
remizoval s Čechom Ungermanom. Celkovo sa na
tejto akcií odzápasilo šesť profi zápasov.
Po letnej prestávke vyvrcholila amatérska
liga 28. augusta v obchodnom centre Europa v
Banskej Bystrici, kde sa o tituly amatérskeho majstra Slovenska Muay Thai asociácie STB stretli
prví dvaja bojovníci, ktorí za predošlých sedem
ligových kôl nazbierali najviac bodov. Medzi nich
sa prebojovali aj traja Novomešťania Andrej
Morávek (63,6 kg), Stano Uharčík (76 kg) a
Jaroslav Dinžík (81kg). Cerberos Gym sa po
tejto akcii tešil najviac, keďže aj Andrej a Stano
porazili svojich súperov, a stali sa tak amatérskymi majstrami SR. Jaroslava Dinžíka čakal neľahký
súboj o titul na Max Cupe v Nitre.
Max Cup Nitra sa konal v sobotu 24. októbra,
kde sa predstavilo 18 borcov v 9 zápasoch. Za
Cerberos v poloprofi zápase nastúpil Andrej
Morávek, ktorý porazil Jakuba Šafárika na body.
V
titulovom
zápase Jaro
Dinžík prehral na body s
Bratislavčanom
Zajačekom, na
ktorého
náš
borec nevládal
iba v klinči,
a stal sa tak
vicemajstrom.
V profi zápase do 76 kg
na svoju prvú
profi premiéru
Jaroslav Dinžík - amatérsky nastúpil Stano
vicemajster Slovenska za rok Uharčík proti
Bratislavčanovi
2009 (81 kg)

Róbertovi
Byrtusovi,
ktorému
Stano nedal
šancu
a
zaslúžene si
tak vybojoval
víťazstvo.
V najťažšej
váhovej kategórii
nad
91 kg Tomáš
Klimáček
prehral
s
L u k á š o m Andrej Morávek - amatérsky
H o r á k o m , majster Slovenska za rok 2009
hoci
od (63,5 kg)
víťazstva ho delilo len veľmi málo, keďže Tomáš
prvé kolo vyhral a druhé remizoval. Hoci Tomáš v
tomto zápase neuspel, dostal šancu predstaviť sa
na amatérskych majstrovstvách v thajskom boxe,
ktoré sa konali v Bangkogu od 28. novembra do
5.decembra 2009, kde Tomáš zároveň absolvuje
trojmesačný tréningový pobyt.
So starým rokom sa úspešne
rozlúčil
Stano
Uharčík, ktorý si
vybojoval ďalšiu
výhru v zápase
s
Františkom
Pásztorom na
Profi Gala v Šali,
ktoré sa konalo v
poslednú novembrovú nedeľu.
Na záver mi
dovoľte v mene
celého
klubu
poďakovať
sa
všetkým našim
b o j o v n í k o m Stano Uharčík - amatérsky
za
dosiah- majster Slovenska za rok 2009
nuté
výsledky (76 kg)
a fanúšikom za
podporu, keď nás sprevádzali aj na akcie mimo
Nového Mesta nad Váhom.
Veronika Fraňová
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BRONZ PRE NAŠICH VZPIERA Č O V

V závere roka sa v Mestskej hale vzpierania v Košiciach konalo finálové kolo majstrovstiev Slovenska družstiev masters vo vzpieraní.
Farby Nového Mesta nad Váhom na ňom hájili
viacerí vzpierači z novomestského Športového
klubu vzpierania Považan, konkrétne: kapitán
Ivan Solovic, Róbert Padač, Peter Bím, Milan
Kubák, Ľuboš Oravec. Posilou Novomešťanov
bol aj Ján Trebichavský zo vzpieračského oddielu Sokol Moravské Lieskové, inak občan nášho
mesta.
V prvej disciplíne - trhu Ivan Solovic dostal

S HUMOROM R. SIKU

nad hlavu 73 kg, Róbertovi Padačovi sa podarilo trhnúť 78 kg, Peter Bím trhol 87 kg, Milan
Kubák dosiahol výkon 93 kg a Ján Trebichavský
116 kg. Najúspešnejším v trhu spomedzi našich
vzpieračov bol Ľuboš Oravec výkonom 120 kg.
Svoj triumf zopakoval aj v nadhode, keď nad
hlavu dostal 150 kg. Chýbalo málo a zdolal 160
kg. Aj tak sa Ľuboš Oravec stal najúspešnejším
vzpieračom Nového Mesta nad Váhom. Ďalší
vzpierač Róbert Padač sa popasoval so 105 kg.
Činku rovnakej hmotnosti vzoprel aj Peter Bím.
Milan Kubák si na svoje konto v nadhode pripísal
121 kg. Ján Trebichavský nadhodil 135 kg.
Zásluhou dosiahnutých výkonov Novomešťania vystúpili na tretí stupeň víťazov a domov
si priviezli cenný bronz. Pre úplnosť dodajme,
že z prvenstva sa tešilo družstvo vzpieračov z
Veľkého Medera so súčtom 2715 bodov, druhú
priečku získalo družstvo z Dolného Kubína s 2598
bodmi a celkovo 2484 bodov vynieslo našim na
majstrovstvách SR družstiev masters spomínané
tretie miesto.
Milan Kubák, tajomník ŠK vzpierania

KEDY NA HOKEJ
Zimný štadión
9. januára o 17,00 h
Strojstav N.Mesto
– HK 95 Považská Bystrica

K EDY NA FUTSAL
1. OPEN LIGA VO FUTSALE
Sobota 23.1. o 19,00 h ŠH
ETNA SK - MFK Liptovský Mikuláš

K E DY NA FUTBAL
Sobota 16.1. o 10,00 h
Dospelí – Lednické Rovne
Sobota 23.1. o 11,00 h
Dospelí – Prievidza
Streda 27.1. o 17,00 h
Dospelí – Ladce
Sobota 30.1. o 10,00 h
Dospelí – Častkovce
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Bratislavþan
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva staré budovy v niekdajšom závode VUMA.
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