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OTVÁRAME PRVÚ STRÁNKU KRONIKY MESTA
Otvárame prvú, ako biely
sneh nepopísanú stránku
kroniky života
v Novom
Meste nad Váhom v roku
2014.
S pribúdajúcimi hodinami, dňami a mesiacmi nového
roka jej dosiaľ čisté, prázdne
listy zaplnia udalosti a správy
z diania v našom meste. Aké
budú? Želal by som si, a vy určite tiež, - aby to boli
len samé dobré informácie. Život však, ako vieme,
prináša aj menej príjemné veci, s ktorými sa, - ak
prídu, - budeme musieť popasovať.
Na prahu nového roka dajme aspoň na chvíľu
bokom všetky starosti a problémy.
Na Nový rok si niektorí z nás zvyknú dávať predsavzatia, iní zase pri novoročnom prípitku vyslovia
nahlas či v duchu svoje novoročné priania.
Čo nás teda v roku 2014 čaká? Kým vlani sme
oslavovali 750. výročie prvej písomnej zmienky
o našom meste, tento rok si pripomenieme 70 rokov od ustanovenia Nového Mesta nad Váhom za
mesto. Tak veru, od tohto roka Novému Mestu nad
Váhom už sedem desaťročí náleží štatút mesta.
Toto výročie však zďaleka nie je jedinou
udalosťou roka v meste. Rovnako ako vo všetkých
obciach a mestách Slovenska v roku 2014 nás čakajú
troje voľby: voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské a komunálne voľby. Smelo ho teda môžeme
označiť za volebný rok.
Napriek voľbám budeme i v novom roku žiť zvyčajnou každodennosťou, ktorá je spojená s plnením si povinností a úloh pre ďalšie zveľaďovanie
nášho mesta a väčšiu spokojnosť jeho občanov.
Prvý a základný krok k tomu sme spravili na
sklonku vlaňajška, keď mestské zastupiteľstvo
schválilo pre naše ďalšie fungovanie zásadný dokument – rozpočet mesta na tento rok.
Po novoročnej eufórií a vyslovených či nevyslovených otázkach, čo prinesie, si vyhrnieme
rukávy, aby každý z nás svojím dielom, podľa svojich
schopností a možností priložil ruku k dielu a smerom
k samospráve sme boli realizátormi vytýčených predsavzatí a plánov v rozvoji mesta na tento rok.
Pred nami je nemálo úloh. V novom roku
plánujeme dokončiť výstavbu, vybaviť zariadením
a spustiť prevádzku toľko očakávaného domova
dôchodcov a sociálnych služieb .
V oblasti bytovej politiky chceme pre mladé
rodiny odovzdať minimálne 49 nájomných bytov
v zrekonštruovaných priestoroch bývalých kasární

na Ul. Bzinskej a zároveň projekčne pripraviť ďalšie
objekty na rekonštrukciu pre ďalšiu realizáciu nebytových priestorov na nájomné byty v priestoroch
bývalých kasární, ale i na Jánošíkovej a Weisseho
ulici.
Chceme, aby naše mesto bolo krajšie, preto sme
vyčlenili viac ako 800 tis. € na opravy a rekonštrukcie
ciest, chodníkov a vnútroblokov, pričom táto suma
nemusí byť konečná.
Takisto pripravujeme projektovú dokumentáciu na
prístavbu štyroch šatní na zimnom štadióne vzhľadom
k rozširujúcim sa potrebám mládežníckeho hokeja.
Pamätali sme i na deti a na realizáciu detských ihrísk
sme vyčlenili 200 000 €. Na rekonštrukciu parkov
s mobiliárom sme vyhradili 120 000 €, a tak by som
mohol pokračovať...
Možno si poviete – slová a čísla. Ale ich pretavenie
do reality, do reálneho života, sa odzrkadlí v ďalšom
rozmachu mesta. Nové Mesto nad Váhom skrásnie,
skvalitní sa život jeho obyvateľov. Mimochodom, keď
už som pri obyvateľoch, už teraz sa teším na prvého
občianka roka 2014 a všetkých ďalších drobcov
- Novomešťanov, o ktorých sa rozrastie naša veľká
novomestská rodina.
Všetkým jej členom úprimne, zo srdca adresujem
novoročný vinš:
V Novom roku, moji milí,
lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
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chu križovatky Ul. Dukelskej s Ul. Malinovského
a križovatky Ul. Štúrovej a Ul. J. Chrásteka
s osadením vodorovného a zvislého dopravného
značenia je vyčlenených 10 000 €.
Na verejnú zeleň mesto celkovo vyhradilo
341 490 €, z toho na detské ihriská 200 000 €.
Na rekonštrukciu parkov s mobiliárom pôjde 12
000 €. Na bývanie mesto vyčlenilo 5 520 900 €.
Z toho po 25 000 € pôjde na realizačné projekty
rekonštrukcie bývalej vojenskej slobodárky na
Weisseho ul. a budovy bývalých kasární na
byty. O 10 000 € menej „si vypýta“ realizačný
projekt rekonštrukcie bývalých priestorov
Záhradkára na Ul. Jánošikovej na byty. 2 700
000 € je vyhradených na kúpu bytového domu
aj s príslušenstvom na Ul. Bzinskej. O 100 000 €
menej rozpočtujeme na kúpu bytového domu aj
s príslušenstvom na Ul. J. Kollára. 1 300 000 €
je určených na dokončenie realizácie stavby
domova dôchodcov a sociálnych služieb a nákup
jeho vybavenia vo výške zhruba 500 000 € s rozdelením na bežné a kapitálové výdavky.
Výdavkové finančné operácie mesto
rozpočtuje vo výške 361 816 € a sú určené na
splácanie istiny úverov zo ŠFRB.
Mesto pre rok 2014 ponechalo nezmenené
sadzby daní z nehnuteľností okrem sadzby
dane za priemyselné stavby, ktorá bola zvýšená
z 2,70 € na 3 € za m2.
Vzhľadom na obmedzený priestor nie je
možné dopodrobna sa venovať všetkým položkám
rozpočtu. Kompletný schválený rozpočet nájdete
na: www.nove-mesto,sk, k nahliadnutiu je i na
MsÚ v prístavbe, 1. posch. č. dv. 229.

Milí spoluobðania ,
otvárame prvú stránku kalendára 2014.
DovoĆte nám na prahu nového roka zaželaĘ
Vám všetko dobré, nech sa Vám darí
podĆa Vašich predstáv a predsavzatí v súkromí
i zamestnaní. Nech Vás v živote sprevádzajú
láska, pochopenie, tolerancia
a dobré medziĆudské vzĘahy.
Ing. Viera Vienerová
a PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
viceprimátorky mesta
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Zásadný dokument mesta na rok 2014
schválili poslanci na zasadaní 12. decembra.
Programový rozpočet mesta na tento rok nám
priblížil od januára nový vedúci OFIS na MsÚ
v Novom Meste nad Váhom Ing. Miroslav Trúsik.
- Rozpočet mesta bol schválený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 19 091 018 €. Bežné
príjmy predstavujú čiastku 11 200 992 €. Z toho
najväčšie položky sú: daň z príjmov fyz. osob vo
výške 4 400 000 €, daň z nehnuteľností 2 000
000 €, príspevky na prenesené a originálne kompetencie škôl a príjmy škôl 2 296 098 €, dotácie
247 254 €.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške
3 478 588 € v členení: príjem z predaja pozemkov a budov 1 000 000 €, nákup zametacieho vozidla 230 050 €, dotácie na bytový dom Kollára,
Bzinská 1 514 000 €, dotácia na technickú
infraštruktúru Kollára, Bzinská 250 000 € a nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu
služieb mesta 470 538 €.
Príjmové fin. operácie sú naplánované vo
výške 4 411 438 €. V tom je zahrnutý úver ŠFRB vo
výške 2 810 000 €, 50 000 € nevyčerpaná dotácia
z r. 2013 na výstavbu šatní na zimnom štadióne
a prevod z rezervného fondu 1 551 438 €. A čo výdavky?
- Výdavková časť obsahuje 15 programov.
Celková výška výdavkov je 19 091 018 €
v členení: bežné výdavky 9 880 238 €, kapitálové
výdavky 8 848 964 € a výdavkové finančné
operácie 361 816 €. Z jednotlivých programov
mesto vyčlenilo na prípravnú dokumentáciu
17 040 €, na rekonštrukciu a opravu strechy
bývalej sýpky na Ul. Komenského 130 000 €,
na elektronizáciu služieb mesta 529 924 €, na
odpadové hospodárstvo 698 540 €, na komunikácie celkovo 1 328 490 €. Na aktualizáciu
dokumentácie pre územné rozhodnutie prepojenia Ul. Tematínska - Čachtická je vyčlenených
4 000 €. 20 000 € pôjde na zostatok rekonštrukcie
povrchov chodníkov na Ul. Malinovského
a Hviezdoslavovej v betónovej zámkovej dlažbe
a o 10 000 € viac na zostatok rekonštrukcie povrchov chodníkov liatym asfaltom na Samotách
a Ul. Sasinkovej. Na rekonštrukciu a výstavbu ciest, odstavných plôch a vnútroblokov je
vyčlenených 700 000 €. Na rekonštrukciu povr-
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PO ROČNOM POVERENÍ RIADITEĽKOU MsKS
Riaditeľkou
Mestského kultúrneho
strediska
v Novom
Meste nad Váhom sa
dňom 1. januára stala
PhDr. Eva Grznárová.
Šéfredaktorka
Novomestského spravodajcu rok pracovala
vo funkcii poverenej
vedením novomestského stánku kultúry.
O jej výbere na riaditeľský post rozhodlo ostatné
vlaňajšie mestské zastupiteľstvo. Po úspešnom
výberovom konaní jej poslanci v tajnej voľbe dali
väčšinou hlasov svoju dôveru.
Zaujímalo nás, s akými ambíciami nastupuje
dlhoročná pracovníčka MsKS do novej funkcie.
- V MsKS pracujem dlhé roky a problematiku
novomestskej kultúry dôverne poznám. Napriek
tomu poverenie vedením kultúrneho strediska bo-

lo pre mňa veľkou školou. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie postu jeho riaditeľa
som prijala ako výzvu, ako možné úspešné
zavŕšenie svojej profesijnej kariéry. Zastávam
názor, nech viac ako slová za mňa hovoria práca
a jej výsledky. Chcem nadviazať na všetko dobré
z uplynulého obdobia a ponúknuť návštevníkom
MsKS ďalšie akcie.
Podujatím roka budú po piatich rokoch
kolektívne Návraty do Nového Mesta nad
Váhom s predpokladanou výtvarnou účasťou
niekoľkých desiatok autorov. Hneď v úvodnom
mesiaci roka sa uskutoční tradičné podujatie Javorina, Javorina ..., z profesionálnych
programov ponúkneme priaznivcom RND jeho
novú hru.
A hoci si novoročné predsavzatia zvyčajne
nedávam, tentoraz mojím želaním a zároveň
cieľom je, - a zo svojej pozície spravím všetko
pre to, - aby sa kultúra a činnosť MsKS
v našom meste naďalej rozvíjali.-

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V roku 2014 si pripomíname
výročia
narodenia alebo úmrtia osobností spojené
s Novým Mestom nad Váhom. V našom meste
sa buď narodili, alebo zomreli, resp. istý čas
pôsobili.
Sú to: Milan Trokan, Šalamún Berger,
Josef Václav Krafta, Štefan Anton Pyšný,
Vojtech Thott, Juraj Struhárik, Peter Lehocký,
Katarína Lazarová, Štefan Anton Pyšný, Igor
Hrušovský, Jozef Pantoček, Ján Chorvát, Silvia
Pulmannová, Pavol Kulíšek, Fedor Matejka,
Róbert Hrebenár, Gabriela Schillerová, Vido
Horňák, Anna Jurkovičová-Hurbanová, Jozef
Černáček, Ján Hrušovský, Tomáš Caban, Štefan
Schwarz, Vladimír Krišlo, Oľga Hrabovská, Pavel
Roy, Anton Selecký, František Draškovič, Ondrej

DEŇ VZNIKU SR
Prvý január je nielen prvým dňom nového
roka, ale i dňom 21. výročia vzniku samostatnej
Slovenskej republiky.
Toto výročie si pripomenieme tradične na
podujatí Javorina, Javorina...

Ochrnjal, Miroslav Ďurža, Martin Hollý, Augustín
Július Roy, Edita Ottlyková, Ján Hluchý, Vladimír
Bahna, Gabriela Vránová, Oľga Šoltésová,
Milan Kraus, Vlastimil Křenek, Rudolf Gábriš,
Juraj Krén, Július Bartek, Michal Tarek, Anna
Štvrtecká, Rudolf Macúch, Karol Rudolf Rizner,
Adolf Huber, Václav Machek, Július Kontšek,
Pavel Žigo, Michal Bazala, Michal Horňák,
Rudolf Markovič, Ján Maetiš, Pavel Roy, Zoltán
Kotzig, Dušan Nágel a Janko Jesenský.
E. Struhárová, VK M. Rešetku v Trenčíne

ZVESTI - RADY - POSTREHY
1. január Svetový deň mieru (pokoja)
4. január Svetový Braillov deň
6. január Zjavenie Pána (Traja králi)
Svetový deň vojnových sirôt
7. január Medzinárodný deň programátorov
23. január Medzinárodný deň patriotizmu
24. január Medzinárodný deň komplimentov
25. január Sviatok obrátenia Pavla
27. január Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu
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NAJVÄČŠIA INVESTÍCIA V MESTE POKRAČUJE
Ešte v minulom roku sa začala rekonštrukcia
čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta za supermarketom Tesco. V prevádzke je už takmer 40
rokov, bolo nevyhnutné pristúpiť k jej obnove.
Investorom rekonštrukcie sú Trenčianske vodárne
a kanalizácie. Je to združenie miest a obcí, ktoré
Trenčianske vodárne a kanalizácie vlastnia, v „akciovke“ je mesto vyše 11 % - ným akcionárom.
TVK, a. s., sa podarilo na rekonštrukciu
získať finančné prostriedky z európskych fondov
a príspevok zo štátneho rozpočtu v celkovej
výške 80 % nákladov, 20 % ide z prostriedkov
Trenčianskych vodární a kanalizácií, čiže z prostriedkov miest a obcí.
Ide o najväčšiu investíciu v Novom Meste nad
Váhom v práve vrcholiacom volebnom období.
Presahuje 9 mil. € bez DPH. Je to veľká, rozsiahla

stavba, technologicky veľmi náročná, pretože
sa realizuje za plnej prevádzky ČOV. Kladie to
veľké nároky na všetky zúčastnené strany – tak
na prevádzkovateľa, ako i na dodávateľa akcie.
Hotovo! by malo zaznieť najneskôr do konca
prvého polroka 2015.
Rekonštrukciou ČOV sa zvýši kapacita čistiarne zhruba o dvojnásobok ekvivalentných
občanov mesta. V súčasnosti je na úrovni 27
000 obyvateľov, po ukončení sa zvýši na viac ako
50 000 ekvivalentných obyvateľov. Tým sa vytvoria podmienky na to, aby sa Nové Mesto
nad Váhom mohlo rozvíjať tak v priemyselnej,
ako i bytovej časti. Z tohto pohľadu ide o významnú investičnú akciu, životne dôležitú pre rozvoj nášho mesta.
(Spracované z Kresla pre primátora mesta
v TV Pohoda)

JAVORINA, JAVORINA ... PO SEDEMNÁSTY RAZ
Nedeľa je tradične sviatočným dňom.
A predsa, tretia januárová nedeľa bude mať
oproti tej klasickej o čosi sviatočnejší ráz:
19. januára sa uskutoční XVII. ročník podujatia Javorina, Javorina..., ktorý sa bude niesť
i v znamení aktuálne 21. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
K príprave slávností Podjavoriny sa
začiatkom decembra zišiel prípravný výbor
pod vedením richtárky novomestskej pobočky
Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste
nad Váhom Ing. Viery Vienerovej:
- Prerokovali sme doteraz doručené návrhy
na udelenie ocenení Významná osobnosť
Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny a ďakovných listov. Rámcovo sme sa zaoberali aj
kultúrnym programom a riešili organizačné veci,
aby podujatie dopadlo tak, ako má, na výbornú. Javorina, Javorina ... má síce dlhoročnú
tradíciu, ale v novej sále MsKS sa uskutoční
po prvýkrát.
- Podujatie malo svoju premiéru v roku
1997. Prvým Novomešťanom, ktorý získal ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny, bol
prof. Ján Durdík. Počas tohto úvodného ročníka
došlo aj k znovuobnoveniu pobočky Klubu
podjavorinských rodákov v Novom Meste nad
Váhom z 29. decembra 1922. Od roku 2001
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na IV. ročníku pribudla slávnostiam Podjavoriny
novinka, ktorá sa plne ujala. Po prvýkrát sme
vtedy prikročili k odovzdávaniu ocenení Kvalitný
produkt Podjavoriny.Komu sa na januárovom podujatí „ujdú“
ocenenia, kto získa tituly Významná osobnosť
a Kvalitný produkt Podjavoriny, príp. ďakovné
listy, sa návštevníci sály mestského kultúrneho
strediska dozvedia 19. januára o 16,00 h
v stánku kultúry. Organizátori - Mesto Nové
Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských
rodákov (KPR) v Bratislave, novomestská
pobočka KPR a občianske združenie Javor vás
na XVII. ročník „Javoriny“ srdečne pozývajú.

Milí čitatelia,
nový rok nahradil starý. Vykročte do neho
pravou nohou, s úsmevom, elánom
a odhodlaním boriť sa s prípadnými
problémami a starosťami,
ktoré Vás na ceste životom postretnú.
Prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti
v rodinnom kruhu i zamestnaní.
Veríme, že i v roku 2014 Vám bude vítaným
spoločníkom náš – Váš
Novomestský spravodajca.
Vydavateľ, redakčná rada a redakcia

OPÄŤ SA PODARILA DOBRÁ VEC
Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy
vyplatí.
V duchu myšlienky H. D. Thoreaua sa
niesla tradičná charitatívna akcia Polikliniky
LIBRIS, ktorú pod záštitou primátora mesta Ing.
J. Trstenského zorganizovala exhibičný hokejový zápas TENISTI NA ĽADE 2013. Tohtoročná
zbierka bola určená súrodencom Samkovi
a Dankovi Haviernikovcov (4 a 8 r.), ktorí trpia
muskulárnou dystrofiou.
Akciu svojou účasťou podporili vynikajúce
osobnosti bieleho športu – M. Mečíř ml., K.
Beck, M. Kližan, L. Lacko, Novomešťan I.
Zelenay, M. Vajda, tréner Novaka Djokoviča, J.
Golonka, ale aj viacnásobný olympijský víťaz M.
Martikán a i.
O tom, že Samko a Danko Haviernikovci
silno držali palce hráčom v zelených dresoch,
svedčí víťazstvo Nového Mesta n. Váh. 3:2.
Počas celého zápasu bolo cítiť vynikajúcu
atmosféru.
O zábavu sa postarali
nielen aktéri priamo
na ľade, ale i mladé
krasokorčuliarske talenty pod vedením trénerky O. Simančíkovej,
ktorá s deťmi pripravila
vianočné
vystúpenie a krásne sólové
jazdy J. Ochránkovej
a B. Kucharíkovej.
Vianočnú atmosféru

navodil aj príchod Mikuláša, ktorý deťom rozdal
sladkosti – malým, veľkým, aj tým, ktorí sa ako
deti cítia☺
Veľká vďaka patrí firmám a sponzorom,
ktorí sa podieľali na príprave akcie a pomáhali
finančne aj inak. Špeciálne poďakovanie patrí
Vincentovi Varčekovi a Štefánii Kukanovej,
ktorí sa postarali o to, že ich gurmánske pochutiny si zapamätali nielen športoví hostia,
ale aj verejnosť, ktorá prišla svojou účasťou
podporiť myšlienku pomoci a stretnúť sa tiež
so športovcami, ktorí reprezentujú našu krajinu.
V mene polikliniky LIBRIS ďakujeme rodičom
a starým rodičom, že prišli so svojimi deúrencami, ktorým v prvom rade bolo toto podujatie
určené.
Tento ročník sa podarilo vyzbierať 2 163 €,
ktoré pomôžu Samkovi a Danielkovi v boji s ich
veľkým nepriateľom – svalovou dystrofiou.
Mgr. Andrea Snohová, Poliklinika Libris

MIKULÁŠ ROZŽIARIL NIELEN NÁMESTIE
Príchod sv. Mikuláša do centra mesta rozžiaril nielen námestie, ale i detské očká.
Menšie i väčšie deti s rozžiarenými očami
a úsmevom na tvári 6. januára privítali známeho
dobrodinca, ktorého spolu so sprievodom priviezol konský záprah.
Skôr ako prikročil k rozdávaniu sladkých
dobrôt, ujal sa zodpovednej úlohy a svojou
zázračnou berlou rozžiaril stromček, vianočnú
výzdobu a fontánu. Potom sa už mohol naplno
venovať svojmu poslaniu – obdarúvaniu dobrých
detí, s ktorým mu pomohli členovia jeho sprievodu – anjel a dvaja čerti.

N
a
záver, keď
už
rozdal
všetko, čo
mal
prichystané pre
deťúrence
v
našom
m e s t e ,
odobral
sa v žiare
ohňostroja pokračovať na svojej ceste za deťmi
z iných miest.
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UČ ÍME PRE ŽIVOT A ZENIT
Už niekoľko rokov pôsobí na Slovensku
Klub moderných učiteľov (KMU), ktorý finančne
zabezpečuje hlavne nezisková organizácia
Indícia z Bratislavy v spolupráci s klubmi v krajoch. V TSK pôsobia tri KMU: v našom meste
pri SOŠ Bzinská 11, Trenčianskych Tepliciach
a Dubnici nad Váhom.
Pre veľký záujem o podujatia medzi učiteľmi
všetkých typov škôl v našom okrese prijala ponuku na spoluprácu aj komisia školstva, mládeže
a športu pri MsZ v našom meste. Aktivity klubov
sa zameriavajú na využívanie IKT vo vyučovacom
procese. Stretnutia klubov sa uskutočňujú počas
školského roka v jednotlivých krajoch a počas
letných prázdnin organizujú letné školy pre
učiteľov, jeden týždeň v SR, druhý v ČR.
Ostatné stretnutie klubov sa uskutočnilo
v novembri v Trenčíne, hoci klub v krajskom
meste nemá žiadna škola. Program bol ako
zvyčajne bohatý, riešil: kúzlo spravodlivej
známky, matematiku v pohybe, laboratórium vo
vrecku študenta, kyberšikanu a jej úskalia v podmienkach škôl, spoluprácu s rodičmi, program
LanSchool v slovenskej škole, príklady dobrej
praxe a prezentácie učiteľov na vyučovacích
hodinách.
Na novembrovom stretnutí učitelia prezentovali vyučovaciu hodinu slovenského jazyka
v 1. ročníku ZŠ, spoločenskovedných predmetov, matematiky a odborných predmetov na
SŠ. Používanie interaktívnej tabule na hodine
matematiky, slovenčiny a literatúry, kde úzko spolupracovali učiteľ a žiak, prezentovali p. učiteľky
R.Trpíšková a M. Hanzlíková zo ZŠ Podolie.
Deti na vyučovaní zapájali všetky zmysly, plne sa
sústredili, vyučovanie bolo pre nich hrou. Projekt
„Potulky Považím“ z Nadácie Orange prezentovala J. Krajčiová zo ZŠ Kočovce.
Zámerom projektu bolo vytvoriť ucelený obraz o regióne Piešťany, Nové Mesto n.V. a Trenčín
s prepojením vedomostí z rôznych vyučovacích
predmetov. Rozvoj zručností žiakov zážitkovým
učením so zoznámením sa s minulosťou svojho rodiska si kládol za cieľ vytvoriť pozitívny
postoj k svojmu regiónu. Žiaci zapojili do spolupráce rodičov, obyvateľov obce, navštívili
historické pamiatky v regióne a Deň regiónu
zakončili ochutnávkou tradičného jedla - fučky
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pripravenej podľa rôznych receptov.
Učiteľky J. Janisková, A. Homolová a I. Daridová prezentovali zapojenie sa SOŠ Bzinská
11 do medzinárodného projektu iTEC a finančnej
zručnosti. Študenti navrhli matematickú vzdelávaciu hru a vytvorili vzdelávacie príbehy vo
fyzike. Žiaci zhotovili modely reálnych stavieb
ako mosty, hrady, ale aj perpetum mobile. Tieto
hry sú zakomponované do vyučovacej hodiny
a korešpondujú so ŠkVP. V rámci aktivít využívali
e - mail, písali blogy, využívali internet, facebook,
na modelovanie používali Sketchup, fotoaparát
a interaktívnu tabuľu. Žiaci sa učili pracovať
v tíme, komunikovať a akceptovať názor iného,
akceptovať rolu vedúceho tímu, prezentovať
a obhájiť svoj názor, písať blogy a v rámci
finančnej zručnosti sa naučili kontrolovať svoje
financie.
Na stretnutí KMU v Trenčíne sa zúčastnilo
vyše 100 pedagógov. Spolupráca s klubom bude
pokračovať aj v novom roku.
O pár dní neskôr sa komisia školstva
podieľala na ďalšom, tentoraz tradičnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo na pôde ,priemyslovky´.
Išlo o krajské kolo tvorivej a inovatívnej súťaže
Zenit v strojárstve v dňoch 4.- 5. decembra.
V Zenite súťažili študenti 4 - ročného štúdia
v kat. A a B1 a v 3 - ročnom štúdiu B2.
Stredoškoláci z 12 odborných škôl si zmerali
sily najskôr v testovaní vedomostí a potom realizovali praktické nápady v školských dielňach.
Komisia hodnotila prístup súťažiaceho k strojovému zariadeniu, spôsob spustenia, čítanie
projektovej dokumentácie, dodržiavanie BOZ
a používanie ochranných pomôcok na pracovisku. Počas súťaže prechádzala jednotlivé pracoviská a na základe bodovania sa novomestská
priemyslovka môže pochváliť postupom dvoch
študentov do celoštátneho kola.
V kat. A postúpil do národného kola Ján Anina zo 4.B , na 2. mieste skončil Miroslav Ševčík
zo 4.B. V kat. B1 si postup do celoštátneho kola
zaistil Tomáš Jamrich z 3. F.
XV. ročník sa skončil pre Nové Mesto n. V.
ďalší raz víťazne. Veríme, že študenti zabodujú
aj v celoštátnom kole.
Mgr. Jana Šteklerová,
predsedníčka. KŠMaŠ

SEDEMDESIAT ROKOV MESTOM
Starobylosť Nového Mesta nad Váhom je
nám veľmi dobre známa. Po prvý raz sa objavuje
v písomných prameňoch v roku 1263, teda pred
viac ako 750 rokmi. Pre kráľa Bela IV. malo už
vtedy väčší význam ako ostatné obce spomínané
v listine, pretože ich nazýva zvyčajným spôsobom
- possessio – obec. Nové Mesto bolo pre neho
Kráľovskou Vsou (Regia villa ). Na prvé kráľovské
privilégiá však muselo Nové Mesto čakať ešte
viac ako jedno a pol storočie. Dôležité výsady
mestského charakteru dostalo od Žigmunda
Luxemburského, ktorý panoval v Uhorsku
v rokoch 1387 - 1437. Ale ani tie ho ešte neurobili plnokrvným mestom. V niektorých oblastiach
života sa Novomešťania mohli síce cítiť slobodní,
ale podstatné bolo, že aj naďalej zostali závislí
na zemepánoch Beckovského hradu. Skutočné
kráľovské mestá, ako napr. Trenčín, Skalica,
Prievidza sa na základe kráľovských privilégií od
jurisdikcie hradných panstiev úplne oslobodili.
Boli priamo podriadené kráľovi a do histórie vstúpili s prívlastkom - slobodné kráľovské mesto.
Nové Mesto nad Váhom až do konca feudalizmu
bolo privilegiálnym poddanským mestečkom
(oppidum).
V druhej pol. 19. stor. na základe zákonného
článku č.22/1886 sa k slovu dostala nová kategorizácia miest, podľa ktorej sa Nové Mesto nad
Váhom stalo tzv. Veľkou obcou. Mestami sa stali
len bývalé slobodné kráľovské mestá, ktoré mali
zriadený magistrát. Takouto „Veľkou obcou“ Nové
Mesto nad Váhom zostalo až do roku 1944.
Na začiatku roka 1944 si predstavitelia mesta

uvedomili, že hoci Nové Mesto nieslo vo svojom
názve pomenovanie Mesto, skutočným mestom podľa platnej obecnej legislatívy nebolo.
Aby navždy odstránili tento rozpor, 2. februára
1944 zaslali žiadosť ministrovi vnútra Slovenskej
republiky o pridelenie štatútu mesta Novému
Mestu. Vláda Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 22. mája 1944 predstavenstvu mesta
vyhovela. Oslavy povýšenia Nového Mesta na
mesto sa konali za prítomnosti podpredsedu vlády
v nedeľu 4. júna 1944 na vtedajšom
Bernolákovom námestí pred Mestským domom
(v súčasnosti budova nemocnice). Podstatná
časť oficiálneho vládneho dokumentu znie:
„...rozhodli sme Novému Mestu nad Váhom
priznať charakter mesta, užívať titul mesta
a zabezpečiť práva mesta, ako sú ustanovené
platným predpisom“.
Na základe nadobudnutého štatútu dovtedajší starosta Jozef Žilinčan sa stal mešťanostom
a správne orgány sa prestali nazývať obecnými
a stali sa mestskými.
Nové Mesto svoje povýšenie na mesto
nemôže dokumentovať stáročnou listinou zo
stredoveku, ale dokumentom z 20. storočia, teda
historicky pomerne nedávno - v r. 1944.
Spomínaný rok je určite aj rokom narodenia
viacerých Novomešťanov. Ak pri oslavách svojej
sedemdesiatky budú dvíhať čašu vína, mali by
si s gratulantmi pripiť aj na významné jubileum
svojho „rovesníka“ - nášho mesta.
PhDr. Jozef Karlík,
vedúci Podjavorinského múzea
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VZÁCNE JUBILEUM PREPOZITÚRY
V januári si pripomíname 600 rokov od zriadenia Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad
Váhom. Vzácne jubileum je príležitosťou na stručný prierez jej históriou.
Rozhodnutie založiť kláštor a prepozitúru rádu sv. Augusta pri pútnickom chráme Panny Márie na
sklonku svojho života spravil sedmohradský vojvoda Ctibor zo Ctiboríc. So svojím úmyslom v decembri
1413 oboznámil ostrihomského arcibiskupa Jána z Kaniže. 16. januára 1414 Ctibor vydal v Budíne
listinu, ktorou zakladá prepozitúru augustiniánov. Jej zriadenie potvrdili ostrihomský arcibiskup a kráľ
Žigmund. Vojvoda k prepozitúre pričlenil pozemky a majetky farnosti a kostol vrátane mlyna a tiež
i filiálku s kostolom v Moravskom Lieskovom. Kláštoru venoval obce Pobedim a Bašovce. Prvým novomestským prepoštom sa stal Peter, ktorý predtým pôsobil ako farár v Čachticiach.
Podľa zakladacej listiny malo v meste sídliť 12 kanonikov. Už v januári 1414 dal Ctibor urobiť
plány na prestavbu chrámu a výstavbu prepoziturálnej budovy. Realizáciu Ctiborovho zámeru oddialila
jeho smrť. Keďže vojvodov syn Ctibor II., ktorý používal pri svojom mene predikát „z Beckova“, bol
zaneprázdnený usporadúvaním otcovho dedičstva, iniciatívy sa chopil prepošt Peter. Nadviazal kontakty s augustiniánmi v Štemberku a Prahe. Z kláštorov prišlo do Nového Mesta 12 rehoľníkov, ktorí tu
vytvorili kompletnú kapitulu.
Výstavba prepozitúry sa rýchlo zavŕšila, horšie to bolo s kostolom, ktorý bol vo veľmi zlom stave.
Podľa pôvodného Ctiborovho zámeru malo ísť v podstate o postavenie nového gotického chrámu.
Ctibor II. otcov plán zmenil. Nevybudoval novú sakrálnu stavbu, ale po rozsiahlych úpravách schátralú
románsku baziliku prestaval na gotický kostol s jednou vežou. 13. mája 1419, teda pred 595 rokmi,
vacovský biskup Štefan vysvätil len časť prestavaného chrámu. Na druhý deň posvätil aj filiálny kostol
v Moravskom Lieskovom.
Po smrti prepošta Petra na jar 1419 sa jeho nástupcom stal Martin I., jeden z 12 kanonikov v meste.
Ctibor II. mu venoval peniaze na dokončenie a vnútornú výzdobu nového gotického chrámu. Kostol
nebol úplne dokončený ani v r. 1423, hoci gotický nápis nad hlavným vchodom kostola naznačuje, že
veriacim v tom roku sprístupnili jeho podstatnú časť.
Od začiatku 30. rokov 15. storočia sa situácia pre prepozitúru skomplikovala. V r. 1431, keď sa
na rozkaz kráľa Žigmunda posilňovala obrana mesta kvôli husitským vpádom, mlyn pod kláštorom
patriaci prepozitúre zvalili. Po útokoch bratríkov v r. 1447 boli poškodené kostol a prepoštská budova.
Vtedy prepošt Martin požiadal Sv. Stolicu o možnosť presťahovať sa aj s kanonikmi do bezpečnejšieho
Beckova. Sám zostal v meste ďalších päť rokov. Nevie sa, čo sa s ním stalo, ale po jeho odchode
prepozitúra na šesť desaťročí zanikla. Až 100 rokov po jej založení (r. 1514) sa ju podarilo z iniciatívy
občanov mesta obnoviť.
Za roky existencie mala prepozitúra celkovo 25 prepoštov, prešla mnohými zmenami, bytostne
sa jej dotkli udalosti, ktoré sa diali v meste a zaznamenala ich história. Pre rozkvet a zveľadenie
prepozitúry, takisto i kostola a celej farnosti veľa spravil Jakub Haško, ktorého za prepošta vymenovali 1. septembra 1666. Vďaka podpore ostrihomského arcibiskupa J. Selepchényho začal
s opravou kostola a prepoštskej budovy, ktorú dal zvýšiť o jedno poschodie. Neskôr dal zbarokizovať
kostol talianskymi majstrami údajne podľa vlastných výtvarných návrhov na štukovú a maliarsku
výzdobu kostola, jedálne a kaplnky v prepozitúre. Dal tiež rozšíriť prepoštskú záhradu a vysadiť
v nej cudzokrajné stromy. Po roku pôsobenia na poste sídelného nitrianskeho biskupa (vymenovaný v r. 1690) sa do mesta vrátil, aby sa podľa vlastných slov pripravil na šťastnú smrť.
Zomrel v objekte prepozitúry 19. októbra 1695. Pochovaný je v krypte kaplnky prepoštského kostola.
Posledným novomestským prepoštom bol Dr. Július Gábriš (od novembra 1968). V r. 1962 sa stal
správcom farnosti a prepozitúry, zároveň i okresným dekanom. Nadviazal na tradície prepoštstva, zaujímal sa o históriu prepozitúry i mesta. Zriadil prepoziturálnu knižnicu a archív so vzácnymi originálmi
z čias založenia prepozitúry. Výsledkom jeho snaženia je aj vzácna, v mnohom dodnes neprekonaná
kniha Dejiny Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Okrem celého radu aktivít a činností
sa za jeho éry obnovila fasáda prepozitúry. Po tom, čo ho v máji 1969 menovali za generálneho vikára
Apoštolskej administratúry v Trnave, ponechal si hodnosť prepošta novomestskej prepozitúry.
600. výročie založenia prepozitúry si RKFÚ v Novom Meste nad Váhom pripomenie sériou podujatí.
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ZA VIKTOROM BILČÍKOM
Spomienky. Ostali
už len tie. A nemáme
pritom
na
mysli
rovnomenné literárne
dielko
novomestského rodáka, ktorý
knižku
Spomienky
napísal a sám ju
i ilustroval. Akad. mal.
Viktor Bilčík 25. novembra vo veku 75
rokov opustil tento
svet a odišiel do výtvarného neba. Posledná rozlúčka s Osobnosťou
mesta (od r. 2009) sa uskutočnila 29. novembra
v Bratislave.
K svojmu rodisku mal člen výboru Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave vrúcny vzťah.
Úzko spolupracoval pri organizovaní slávností
Podjavoriny v Novom Meste nad Váhom a i mimo
nich sa zaujímal o dianie v meste. Ešte pár
dní pred svojou smrťou telefonoval s kolegom

– výtvarníkom, niekdajším riad. MsKS akad. mal.
Jánom Mikuškom.
„Vikino“, ako ho volali priatelia, stál v roku
1984 pri zrode združenia výtvarníkov spätých
s naším mestom - Návratov do Nového Mesta
nad Váhom. V rámci nich sa zúčastnil všetkých
skupinových výstav. Tento rok, kedy sa v jeseni pripravujú už siedme Návraty, bude V. Bilčík
medzi prítomnými výtvarníkmi chýbať (nie však
v srdciach návratistov).
Novomestský rodák celú svoju prefesijnú
kariéru venoval reštaurovaniu historických pamiatok a výtvarnej tvorbe. O tom, že mal tento
nadšený poľovník a ochranca prírody srdce na
správnom mieste, svedčí fakt, že v r. 2008 venoval do aukcie svojich 9 diel. Výťažok z nich vo
výške zhruba 30 000 Sk išiel na liečbu poľovníka,
ktorého napadol medveď.
Odišiel skromný, nenápadný človek, uznávaný
reštaurátor, umelec a nadšenec prírody. Ale spomienky na neho zostanú v srdciach tých, ktorí
Novomešťana akad. mal. Viktora Bilčíka poznali.

NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA K ÚPRAVE
SPÔSOBU SPLÁCANIA PEŇAŽNÝCH VKLADOV
Dňa 1. decembra 2013 nadobudla účinnosť
novela Obchodného zákonníka, ktorá obmedzila
možnosť tzv. fiktívnych vkladov spoločníkov pri
zakladaní obchodných spoločností.
Súčasné znenie § 60 Obchodného zákonníka sa touto novelou doplnilo tak, že sa zaviedla povinnosť zakladateľa spoločnosti splatiť
peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet
v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej
len banka). Je treba zdôrazniť, že doteraz často
využívané splatenie peňažného vkladu alebo
jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu
už nie je viac možné, naopak, penažné vklady
je potrebné uložiť na osobitný samostatný účet
v banke.
Zriadenie účtu na tento účel (t.j. splatenie
peňažných vkladov) bude povinný zabezpečiť
správca vkladu.
Správca vkladu nebude musieť byť nevyhnutne aj majiteľom účtu, no musí mať vzhľadom
na svoje povinnosti právo s účtom disponovať.
Možno však povedať, že v praxi pôjde o bežný

účet, ktorého majiteľom bude správca vkladu
s tým, že následne po vzniku spoločnosti sa pravdepodobne transformuje na účet spoločnosti.
S peňažnými prostriedkami vedenými na
tomto účte nebude možno nakladať skôr, ako
spoločnosť vznikne, okrem určitých zákonom
stanovených výnimiek, medzi ktoré patrí aj prípad úhrady nákladov súvisiacich so založením
a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej
zmluvy, alebo vrátenie peňažného vkladu (§ 166
ods. 2, § 60 ods. 4).
Vyššie uvedené povinnosti bude zakladateľ
pri zakladaní spoločnosti preukazovať tak, že
k návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra priloží okrem iných, zákonom
stanovených dokladov aj výpis z účtu v banke,
ktorý preukazuje splatenie vkladu.
Doteraz využívané vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu sa však bude aj naďalej
uplatňovať vo vzťahu k nepeňažným vkladom.
V tejto súvislosti však treba uviesť, že výpis
z jedného účtu v banke preukazujúci splatenie
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peňažného vkladu nebude možné použiť vo
viacerých prípadoch prvozápisu spoločnosti, ale
konkrétny výpis z účtu môže preukázať splatenie vkladu len vo vzťahu k jednému prvozápisu
spoločnosti do obchodného registra.
Zmena ustanovenia § 60 Obchodného
zákonníka si vyžadovala aj zmenu vykonávacej
vyhlášky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis
do obchodného registra a zoznam listín, ktoré
je potrebné k návrhu na zápis priložiť, v znení
neskorších predpisov, v zmysle novelizovaného
znenia, ktorej sa k návrhu na zápis spoločnosti
s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti

a akciovej spoločnosti do obchodného registra
vyžaduje pri peňažnom vklade aj výpis z účtu
v banke alebo pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich
častí.
V zmysle prechodných ustanovení novely
platí, že doterajšia úprava preukazovania splatenia vkladu sa bude aplikovať na spoločnosti
založené pred 1. decembrom 2013, ak návrh na
zápis spoločnosti do obchodného registra bude
podaný najneskôr do 28. februára 2014.
Vypracované podľa právneho stavu k 9.decembra 2013.
JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka, akr@akr.sk

ĽAD OVLÁDNU MASKY
Na ďalší deň po Troch kráľoch bude na
zimnom štadióne netradične veselo a pestro.
Ľadovú plochu ovládnu masky.
V utorok 7. januára od 14,00 h sa predvedú
v plnej kráse na korčuliach. Nebudú však súťažiť
v korčuľovaní, jeho kráse, ladnosti a zručnosti.
Nepôjde o žiadne limity, body či góly. Hodnotiť
sa bude nápaditosť a originalita masiek.
Tradičný Karneval na ľade, ktorý v spolupráci s mestom každoročne organizuje CVČ
v Novom Meste nad Váhom, sa teší veľkej
obľube. Usporiadatelia očakávajú, že aj tento
rok sa klzisko zaplní množstvom všakovakých
masiek od výmyslu sveta.

Spomedzi nich odborná porota vyberie
tie najonakvejšie, vyrobené s riadnou dávkou
fantázie a invencie. Času na ich zhotovenie
bude dostatok, najmä keď malým majstrom
pomôžu starší súrodenci, rodičia alebo starí
rodičia. Využiť na to budú môcť dlhé zimné
večery. Výroba nekonvenčnej masky spoločnými
silami má svoje čaro, možno pri nej zažiť kopec
zábavy, o utužení rodiny nehovoriac. Keď sa
k tomu všetkému pridá pekný výsledok v podobe
udelenej ceny, čo si viac želať?
O všetkom sa rozhodne 7. januára, ale už
teraz vás môžeme ubezpečiť, že žiadne dieťa
neodíde z ľadu naprázdno.

OSOBNOSTI JANUÁRA

S NOVOROČNÝM
HUMOROM V. PAVLÍKA

Milan TROKAN (8.1.1844 - 30.8.1888) právnik, národný buditeľ. Narodil sa v Kostolnom.
Nové Mesto n. V.: pôsobenie, úmrtie - 170.
výročie narodenia,
Šalamún BERGER (25.2.1858 - 11.1.1934)
- múzejník, podnikateľ. Zomrel v Záhrebe. Nové
Mesto n. V.: rodák - 80. výročie úmrtia,
Josef Václav KRAFTA (12.1.1854 4.2.1914) - spisovateľ, autor cestopisov. Narodil
sa v Prahe. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto n. V.:
pôsobenie – 160. výročie narodenia,
Štefan Anton PYŠNÝ (13.2.1889 14.1.1969) – zbormajster, hudobný skladateľ,
zberateľ piesní. Zomrel v Piešťanoch. Nové
Mesto n. V.: rodák – 125. výročie narodenia.

w w w . k a t k a t ours .s k
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HISTÓRIA KÁŽE NEZABÚDAŤ NA HRÔZY VOJNY

Prvý január je Medzinárodný deň mieru.
Občania, zvlášť tí, ktorí prežili hrôzy vojny a vzopreli sa hnedému moru, najlepšie vedia oceniť,
čo je to žiť bez rinčania zbraní. I z toho dôvodu
sa členovia SZPB z nášho regiónu zúčastnili
vlani spomienkových osláv 69. výročia Karpatsko
- duklianskej operácie. Organizoval ich i za
podpory nášho mesta a St. Turej OblV SZPB
v Novom Meste nad Váhom. O dojmy z nich sa
s nami podelil p. Viliam Solovič:
- Z Bardejova, kde sme boli ubytovaní, sme
vycestovali do Svidníka a odtiaľ do Poľska.
V poľskom mestečku Dukla sme sa zúčastnili
pietnej spomienky a kladenia vencov pri Pamätníku hrdinom Sovietskej a Čsl. armády,
poľským vojakom a partizánom v boji proti
fašizmu v r. 1939 - 1944. Podobný scenár sa
zopakoval v mestečku Novosielce. Pri Pamätníku
padlým čsl. vojakom na území Poľska sme sa
za prítomnosti domácich z Poľska, hostí zo
Slovenska a iných krajín poklonili ich pamiatke. Na cintoríne v obci Zarsyn sme s pietou
postáli pri pamätnej tabuli s textom: „Za našu
slobodu v priestoroch Zarsyna v septembri
1944 padlo 17 príslušníkov 2. čs. samostatnej
paradesantnej brigády. Večná sláva hrdinom.“
Ďalšou zastávkou bol Pamätník československým vojakom na Dukle. Pobudli sme
i pri soche armád. gen. L. Svobodu vo Svidníku,
ktorý velil jednotkám 1. čsl. armádneho zboru
v Sovietskom zväze a pri Pamätníku sovietskej
armáde vo Svidníku sme sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov. Pri Pamätníku čsl.
vojakom na Dukle, kde si stovky ľudí pripomenuli 69. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
považovanej za jednu z najťažších bitiek II. sv.
vojny v strednej Európe, s príhovorom vystúpil
minister obrany Martin Glváč, ktorý ocenil pamätnými medailami siedmich priamych účastníkov

oslobodzovacích bojov. Vo svojom vystúpení
vyzdvihol odvahu tých, ktorí bojovali a padli za oslobodenie vlasti a zdôraznil, že je dôležité hľadať
nové formy, ako mladých pritiahnuť k histórii.
Osláv sa zúčastnila 88 - ročná dcéra L. Svobodu Zoe Klusáková Svobodová, jeho vnučka
Luďa Klusáková a pravnuk Miroslav Klusák.
Karpatsko - duklianska operácia začala
8. septembra 1944 s cieľom pomôcť SNP. Boje
mali pôvodne trvať len krátke obdobie, skončili
sa až po dlhých a ťažkých 80 dňoch. Táto operácia bola začiatkom oslobodzovania Slovenska
spod nacistickej nadvlády.
Boje s fašistickými vojskami v Duklianskom
priesmyku priniesli obrovské obete.
Vybojovaná sloboda stála mnoho ľudských
životov. To treba mať stále na pamäti. Je
potešiteľné, že sa nezabúda na tých, ktorí položili
životy za našu slobodu a že pamätné miesta,
ktoré sme navštívili, sú všade vzorne upravené.Tento rok si pripomenieme 70. výročie
Karpatsko - duklianskej operácie.
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&KFHOLE\VWHVDQDXÄLySOLHVyNRvÉN\RvDWN\W½FN\
&KFHOLE\VWHVDQDXÄLySOLHVyNRvÉN\RvDWN\W½FN\
YLDQRÄQÅ]YRQÄHN\NROÉVN\ÄLLQÅXzLWRÄQÅDGHNRUDWÉYQH
SUHGPHW\"

1DXÄÉPHY½VWRYFFDKRGLQRYRPNXU]HSOHWHQLD
1DXÄÉPHY½VWRYFFDKRGLQRYRPNXU]HSOHWHQLD
NRvÉNRY]SHGLJXNGHVDGR]YLHWHYvHWNRSRWUHEQÅ
NRvÉNRY]SHGLJXNGHVDGR]YLHWHYvHWNRSRWUHEQÅ
D|RVYRMÉWHVLWHFKQLN\SRWUHEQÅQDLFKYÙUREX
D|RVYRMÉWHVLWHFKQLN\SRWUHEQÅQDLFKYÙUREX
VLWHFKQLN\SRWUHEQÅQDLFKYÙUREX
=|NXU]XVLRGQHVLHWHVYRMYODVWQÙPLUXNDPLY\UREHQÙ
=|NXU]XVLRGQHVLHWHVYRMYODVWQÙPLUXNDPLY\UREHQÙ
NRvÉNNWRUÙMHSUDNWLFNÙD|SRWHvÉDMDNRGDUÄHN
NRvÉNNWRUÙMHSUDNWLFNÙD|SRWHvÉDMDNRGDUÄHN

3RWUHEXMHWHOHQVYRM]½XMHPD|VQDKXYHGLHyQDXÄLyVD
3RWUHEXMHWHOHQVYRM]½XMHPD|VQDKXYHGLHyQDXÄLyVD 
R|RVWDWQÅVDSRVWDU½PHP\
R|RVWDWQÅVDSRVWDU½PHP\
7HUPÉQNXU]XVLPÐzHWHGRKRGQÖyQD
7HUPÉQNXU]XVLPÐzHWHGRKRGQÖyQD
QD
WHOÄ|DOHERQDZZZSHGLJXMVN
WHOÄ|DOHERQD ZZZSHGLJXMVN
ZZZSHGLJXMVN

11

Odborárska 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 / 771 46 45
032 / 771 93 67
e-mail: graka@tising.sk, tising@tising.sk
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

VÝROBA:
spoločenských tlačív, hospodárskych tlačív,
prospektov, blokov, katalógov, letákov, novín,
časopisov, kalendárov, plagátov, brožúr a iné...
4 - farbový tlačový stroj POLLY PERFORMER 466

PRAJEME Š Ť A S T N Ý N OVÝ ROK!
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VO VIANOČNEJ ATMOSFÉRE

Krátko pred Vianocami prišla do mestského kultúrneho strediska Vianočná pošta. Jej odosielateľmi boli Daniela Arbetová, režisérka poeticko
- hudobného pásma: VIANOČNÁ POŠTA DANIELA HEVIERA spolu s ďalšími účinkujúcimi:
B. Kincelovou, E. Seléšiovou, J.
Kazdom, H. Klimentom a deviatkou
recitujúcich a spievajúcich detí.
Spoločne do Divadielka galéria prežiareného vianočným stromčekom umeleckým slovom, piesňami a koledami priniesli vianočnú
atmosféru. Plnými dúškami ju do
svojich sŕdc nasali adresáti Vianočnej pošty, ktorými boli početní
návštevníci DG.
K vianočnej nálade v ten istý
deň 13. decembra prispela aj vernisáž výstavy ľudového rezbára Ferdinanda Bolebrucha vo výstavnej sieni MsKS. Iniciátor a jeden
z realizátorov myšlienky tvorby

dnes
svojho
druhu
najväčšieho
betlehema v
SR, ktorý v
našom meste
neodmysliteľne patrí k
vianočnému
času, v nej
vystavil časť
zo
svojho
bohatého diela. Popri svojich prácach do MsKS
„prepašoval“ aj obraz, ktorý vytvorila jeho vnučka Janka Vlčková, ktorá výstavu starého otca
aj otvorila a ktorá, zdá sa, pôjde v umeleckých
šľapajach svojho starečka, rodáka z Gbelov, už
55 rokov žijúceho v Novom Meste nad Váhom.

FONTÁNA na Námestí slobody
●
●
●
●
●
●
●

trafika
zmenáreň
drobné darčeky
zlatníctvo
bistro Me-Kong - ázijská kuchyňa
terasa s ponukou ázijských špecialít
bankomat

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

ME - TRADEX
Kľúčová služba
všetky autokľúče
zámky a kovania
Ul. 1. mája
a dom služieb
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PROGRAMY MsKS

január 2014
VÝSTAVA: F. BOLEBRUCH
SOCHY - DREVOREZBY - RELIÉFY
V priebehu januára si môžete vo výstavnej
sieni MsKS pozrieť výstavu Ferdinanda Bolebrucha: SOCHY - DREVOREZBY - RELIÉFY.
Výstava je sprístupnená do 7. februára
v pracovné dni od 8,00 do 15,30 h, v stredu do
16,30 h.

JAVORINA, JAVORINA ...
19. januára o 16,00 h sa v sále MsKS
uskutoční tradičné podujatie Javorina, Javorina... spojené s 21. výročím vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Súčasťou slávností Podjavoriny bude odovzdávanie ocenení Významná osobnosť Podjavoriny a Kvalitný produkt
Podjavoriny, chýbať nebude kultúrny program.

VEČERNÝ KONCERT
29. januára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prvý koncert jarného abonentného cyklu, na ktorom sa predstavia poprední
slovenskí umelci Katarína TURNEROVÁ - harfa a Eugen PROCHÁC - violončelo.
Na komornom koncerte pre harfu a violončelo odznejú skladby A. Vivaldiho, M. Tourniera,
D. Watkinsa, V. Godára, M. Ravela a i.
V priebehu januára bude predaj abonentiek
na rok 2014 za nezmenenú cenu po 14 €.

PRÁVNA PORADŇA
Čitateľom oznamujeme, že bezplatná právna poradňa AK JUDr. A. Ručkayovej sídliaca na
Ul. Inoveckej 8 v januári nebude.
Stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedíkom sa
uskutoční 14.1. od 12,30 do 16,30 h v MsKS.

RADOŠINSK É NAIV NÉ D I VAD LO
STANI SLAV Š TEPKA: S Č I S TA - JAS NA
21. januára o 19,00 h v sále MsKS sa
Radošinské naivné divadlo v roku 50. výročia
svojho založenia predstaví svojou novou hrou
Stanislava Štepku: Z ČISTA JASNA v réžii
Ondreja Spišáka. Ako uvádza autor hry a textov
piesní S. Štepka, je to „Druhá správa o mojom
20. storočí (1950 - 2000)“.
„Radošinci“ k nám nezavítajú len tak,
sčista - jasna, pozvanie MsKS radi prijali, pretože v Novom Meste nad Váhom pravidelne
nachádzajú vďačné publikum.
Po prvej javiskovej správe S. Štepku
a RND o 20. storočí (Polooblačno, 1900 - 1950)
sa RND predstaví druhou, pokračujúcou trpko
- smiešnou komédiou.
Historické, spoločenské, ale najmä ľudské

osudy západoslovenskej obce a jej obyvateľov
pokračujú (a miestami sa aj završujú) v tragikomických ľudských príbehoch od počiatkov
nástupu socializmu v 50. rokoch až po rok 2000.
Vypočujeme si aj svojrázne, naozaj ľudové
rozprávanie o írečitej svadbe a ďalších udalostiach, uvidíme účinkovať živú dedinskú hudobnú skupinu, pripomenieme si tragickú menu
peňazí, komické vidiecke cirkusové vystúpenie,
mládežnícke zábavné programy, násilné zakladanie roľníckeho družstva, lmovanie slávneho
slovenského lmu, obdobie vzniku a prvých
úspechov miestneho známeho divadla, tragické desaťročia normalizácie až po obdobie premeny a rozpačitého konca minulého storočia.
Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni MsKS.

KURZY V JANUÁRI
Pondelok

15,45 h do 18,00 h klavír
16,15 a 18,00 h
joga
Od 13.1. o 16,15 h a 18,00 h
joga
Od 13.1. o 18,30 h cvičenie pre ženy
- spoločenský dom
Utorok Od 7. 1. - 15,45 h - 18,00 h klavír
Streda
18,15 h
joga
Od 15.1. o 18,30 h cvičenie pre ženy
- spoločenský dom
Štvrtok Od 9.1. - 15,45 - 18,00 h
klavír
16,15 h a 18,00 h
joga
Piatok Od 10. 1. - 15,00 h - 17,30 h klavír

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

D O B R O T Y N A N OVO R OČ N Ý S T Ô L
Príchod Nového roka je spojený s očakávaním, čo prinesie. V období jeho vítania, v prvých
momentoch, keď vstupuje na scénu dejín, človek
zvyčajne necháva všetky svoje starosti a problémy za dverami a necháva sa vtiahnuť do osláv
rodiaceho sa nového roka. Pri tejto príležitosti
vám ponúkame niekoľko receptov na prípravu
sladkých dobrôt, ktorými môžete obohatiť váš
novoročný stôl.
PLNENÉ ORECHY
300 g hladkej múky, 200 g masla, 150 g práškového cukru, postrúhaná citrónová kôra, mletá
škorica, 2 polievkové lyžice (PL) kakaa, 2 potlčené klinčeky, 100 g zomletých orechov alebo mandlí, 2 vajcia, pol balíčka prášku do pečiva, krém
alebo čokoláda na pozliepanie.
Všetky suroviny spracujeme na hladké cesto, ktoré necháme odpočívať na chladnom mieste
2 h. Potom ho rozdelíme na malé kúsky, povtláčame do plechových formičiek orechov vymastených maslom a vysypaných múkou a pečieme
v stredne teplej rúre asi 10 minút. Upečené orechy vyklopíme a vychladnuté pospájame ľubovoľným krémom alebo roztopenou čokoládou.
ČOKOLÁDOVÉ KOŠÍČKY
100 g čokolády na varenie, 80 g stuženého
tuku, 1 bielok, 2 PL kryštálového cukru, 2 PL ríbezľovej marmelády.
Z čokolády a tuku pripravíme polevu. Bielok,
cukor a marmeládu vyšľaháme do hustej peny.
Do papierových košíčkov nalejeme lyžičku polevy, pomocou vrecúška nastriekame penu a znovu
prilejeme čokoládu. Necháme stuhnúť.

ORECHOVÉ ŠTANGLIČKY
200 g práškového cukru, 200 g mletých
orechov, 1 žĺtok, 1 PL ríbezľového lekváru zmiesime. Ak sa cesto nechce spojiť, treba ho dlhšie
miesiť, ak ani to nezaberie, možno pridať žĺtok
alebo lekvár. GLAZÚRA: vyšľaháme 1 bielok, 10
dkg práškového cukru a 1 PL citrónovej šťavy.
Cesto vymiesime, rozdelíme na dve časti
a vytvoríme valček. Vyvaľkáme obdĺžnik s hrúbkou 4 - 5 mm. Rozotrieme naň do tuha vyšľahanú
glazúru, pokrájame mokrým nožom na tyčinky,
preložíme na plech vyložený papierom a pečieme, resp. sušíme v rúre pri 120 - 150 st. do 30
minút. Necháme ich na plechu trochu vychladnúť,
potom podoberieme lopatkou a preložíme ich.
Podobne postupujeme s druhou časťou cesta.
VANILKOVÉ ROŽKY
350 g hladkej múky špeciál, 1 Heru, 70 g
práškového cukru, 70 g mletých orechov, 1 žĺtok,
1 vanilkový cukor
Zo surovín spracujeme cesto, dáme ho do
mikroténového vrecka do chladničky. Rožteky
môžeme začať robiť, keď cesto troška stuhne,
ale kľudne aj o pár dní.
Cesto vyberieme, rozrežeme na polovicu,
druhú dáme späť do chladničky.
Prvú rozváľame rukou na dlhý valec, nakrájame na 2 cm (podľa toho, aké veľké rožky
chceme), tvarujeme do rožtekov a ukladáme na
vymastený plech. Pečieme v stredne vyhriatej
rúre. Po vybratí z rúry jemne špachtličkou oddelíme od plechu a ešte teplé obaľujeme v zmesi
práškového cukru a vanilkového cukru. Sú veľmi
krehké, ale vynikajúce.

sobota 4., nedeĐa 5. o 15:00 h

þeské titulky, MP 18+
vstupné: 3 €, FK 2 €
sobota 18. o 15:00 h, nedeĐa 19. o 13:00 h
(repríza)

CHROBÁýIKOVIA:
ÚDOLIE STRATENÝCH MRAVýEKOV
Originálny a zábavný príbeh zo sveta hmyzu vhodný pre
malé deti aj pre dospelých.
Bel., Fra
animovaná rodinná komédia,
80 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 4 €
sobota 4. o 17:00 h

LEN 1-x

GRAVITÁCIA

KINO POVAŽAN – JANUÁR 2014

Sandra Bullock a George Clooney v dychberúcom thrilleri
z obežnej dráhy Zeme.
GB, USA,
sci-fi thriller,
90 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
nedeĐa 5. o 17:00 h
LEN 1-x
(repríza)
HRY O ŽIVOT: SKÚŠKA OHĕOM
Druhá þasĢ úspešnej filmovej série s Jennifer Lawrence.
USA,
akþný fantasy thriller,
146 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 3,50 €
sobota 4., nedeĐa 5. o 19:00 h

47 RONINOV
Legenda z japonskej histórie o 47 pomstiteĐoch
bojujúcich aj s nepriateĐmi, ktorí nie sú z mäsa a kostí.
V hlavnej úlohe uvidíme Keanu Reevesa..
USA,
akþný fantasy,
119 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
streda 8. o 19:00 h

VEďKÁ NÁDHERA
Vizuálne silný komediálny príbeh o hĐadaní zmyslu
vlastnej existencie a zmierením sa s veþne plynúcim
þasom. Franc., Tal.,
komediálna dráma,
142 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 4 €, FK 3 €
sobota 11., nedeĐa 12. o 15:00 h

NIKO 2
Tentokrát sa malý sob Niko vydáva na záchrannú misiu
svojho nevlastného brata, ktorý je unesený zlými orlami.
Dán., Fín., Írsko animovaná rodinná komédia, 75 min.,
þeský dabing, MP
vstupné: 4 €
sobota 11., nedeĐa 12. o 17:00 h

NEŽNÉ VLNY
JiĜí VejdČlek (Úþastníci zájazdu, Ženy v pokušení a Muži
v nádeji) prichádza s novou komédiou o láske a nádeji.
ýR,
komédia,
103 min.,
þeská verzia, MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 11., nedeĐa 12. o 19:00 h

NA ŽIVOT A NA SMRġ
Navy SEALs a Taliban – filmový zážitok, ktorý svojou
nemilosrdnou autentickosĢou, brutalitou a intenzitou
vyráža dych.
USA,
vojnový, akþný
120 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 4 €
sobota 11. o 21:00 h
LEN 1x!!! HOROROVÁ NOC
PARANORMAL ACTIVITY: PREKLIATI
VoĐné pokraþovanie slávnej hororovej série.
USA,
horor,
90 min.,
slovenské titulky, MP 15+
vstupné: 4 €
streda 15. o 19:00 h

NYMFOMANKA 1.þasĢ
Otvorená štúdia ženskej sexuality podĐa kontroverzného
režiséra Larsa von Triera (Antikrist, Melanchólia, …)
Nymfomanka 2 þasĢ, hráme v stredu 12. februára o 19:00
h a v sobotu 15. februára o 21:00 h.
Dán.,
erotická dráma,
110 min.,

PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI
Mladý dinosaurus Patchimou na ceste k dospelosti.
USA,
rodinný animovaný dobrodružný,
81 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €
sobota 18. o 17:00 h

NAJVYŠŠIA PONUKA

LEN 1-x

Virgil (Geoffrey Rush) uznávaný znalec a zberateĐ
výtvarného umenia sa ocitá vo víre vášne a uprostred
hry, ktorá navždy zmení jeho život.
Tal,
romantická dráma,
124 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 3,50 €
sobota 18., nedeĐa 19. o 19:00 h

VLK Z WALL STREET
Fascinujúci životný príbeh finanþníka Jordana Belforta –
brilantná, zábavná autobiografia o chamtivosti, moci a
výstrednostiach, ktoré si nevieme ani predstaviĢ. V réžii
Martina Scorsese hrá Leonardo DiCaprio.
USA,
životopisná krimi dráma,
165 min.,
þeská verzia, MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 18. o 22:00 h !!!

NOC LARSA VON TRIERA !!!

NYMFOMANKA 1.þasĢ
Otvorená štúdia ženskej sexuality
Dán.,
erotická dráma,
110 min.,
þeské titulky, MP 18+
vstupné: 3 €, FK 2 €
streda 22. o 19:00 h

HLBOKO
Príbeh rybára Gulliho, ktorý v osemdesiatych rokoch ako
jediný z posádky zázrakom prežil potopenie lode
v Severnom Đadovom oceáne a poprel tak všetky
dovtedajšie lekárske poznatky.
Island,
dráma,
95 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 3 €, FK 2 €
sobota 25., nedeĐa 26. o 15:00 h

(repríza)

ďADOVÉ KRÁďOVSTVO
Originálne spracovanie klasickej rozprávky
USA,
rodinná animovaná komédia,
109 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €
sobota 25., nedeĐa 26. o 17:00 h

VEJŠKA
VoĐné pokraþovanie diváckeho hitu Gympl. Autori
rozprávajú þisto súþasný príbeh dvoch kamarátov
Kocourka (Tomáš Vorel Jr.) a Kolmana (JiĜí Mádl).
ýR,
komédia,
100 min.,
þeská verzia, MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 25., nedeĐa 26. o 19:00 h

ZLODEJKA KNÍH
Odvaha ukrytá medzi riadkami.
Príbeh Liesel (Sophie Nélisse), ktorá sa v priebehu 2.
svetovej vojny dostane do pestúnskej rodiny Hansa
(Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watson), aby tu
zaþala nový život.
USA,
vojnová dráma
131 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 3,50 €
streda 29. o 19:00 h
ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT
Filmová odysea o Zuzane Michnovej, hudobnej
skladateĐke, textárke a speváþke legendárnej skupiny
Marsyas.
ýR,
dokumentárny, hraný
94 min.,
þeská verzia, MP 12+
vstupné: 3 €, FK 2€
viac na www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB a 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.

POZVÁNKA DO KINA
Novoročnú pozvánku tvorí päť lmov z programovej ponuky kina Považan na január:
NIKO 2 - sobota 11., nedeľa 12. januára o 15,00 h:
Tentokrát sa malý sob Niko vydáva na záchrannú misiu svojho nevlastného brata, ktorý je unesený zlými orlami.
Dán., Fín., Írsko animovaná rodinná komédia, český dabing,
75 minút, MP.
NEŽNÉ VLNY - sobota 11. a nedeľa 12. januára o 17,00 h:
Píše sa rok 1989. Sympatický Vojta je nesmelý a jeho rodina šibnutá.Cholerický otec, chce
mať z neho veľkého plavca a milujúca maminka, bývalá hviezda detskej ľadovej revue, vidí
v synovi talentovaného pianistu. Lenže Vojta má celkom iné priority - predovšetkým ryšavú spolužiačku Elu, okúzľujúcu akvabelu, ktorá už v novembri odíde do vysnívaného Paríža. Ak Vojta
rýchlo nepodnikne niečo zásadné, zmizne mu Ela navždy za železnou oponou.
Česká komédia J. Vejdělka trvá 103 minút a je MN do 12 rokov.
NYMFOMANKA I. - streda 15. o 19,00 h a sobota 18. januára o 22,00 h (ASFK):
Azda najočakávanejšia novinka jednej z najväčších súčasných režisérskych osobností –
enfant terrible svetového lmu Larsa von Triera prinesie poetický i odvážny príbeh jednej ženy,
sledujúc ju od detstva až do stredného veku. Film dlho pred ohlásenou svetovou premiérou vzbudzuje zvedavosť, ale aj kontroverzie pre svoj otvorený prístup k sexualite. Nymfomanka obsahuje
množstvo sexuálne explicitných scén, ktoré sú síce pre kinodistribúciu neobvykle otvorené, ale
rozhodne nie sú samoúčelné. Ide o komplexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľudskú sexualitu
ako takú vyobrazuje z mnohých strán.
Dánska dráma trvá cca 110 minút a je MN do 18 rokov.
NAJVYŠŠIA PONUKA - sobota 18. januára o 17,00 h:
Virgil Oldman je uznávaný znalec v oblasti výtvarného umenia a starožitností. V osobnom
živote je však uzavretým samotárom. Nikdy sa nedokázal zblížiť s iným človekom, v živote sa
nezamiloval do žiadnej ženy. Bližší vzťah má len s Robertom, mladým reštaurátorom historických
mechanických strojčekov a hodín. V deň jeho 63. narodenín príde nečakaný telefonát od neznámej ženy. Tá ho žiada o pomoc pri odhade a predaji zdedenej umeleckej zbierky. Virgil jej ponuku
nakoniec príjme a dostaví sa do starého domu. Jeho klientka však na schôdzku nepríde. Postupne
ho Claire prehovorí k ďalším pokusom o stretnutia, ku ktorým opäť nedôjde. Tak sa začína hra,
ktorá ho priťahuje. Snaží sa zistiť identitu tajomnej ženy a pomocou triku zisťuje, že Claire je mladá, veľmi krásna a trpí panickou hrôzou z okolitého sveta. Preto žije skryto v starom dome. Robert
kamarátovi radí, ako získať jej srdce. Virgil sa ocitá uprostred hry, ktorá navždy zmení jeho život.
Taliansky lm (dráma/romantický) trvá 124 minút a je MN do 12 rokov.
ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT - streda 29. januára o 19,00 h:
Celovečerný dokumentárny lm J. Němcovej o hudobnej skladateľke, textárke a speváčle
Zuzane Michnovej, hlavnej predstaviteľke skupiny Marsyas, ktorá v obnovenej zostave obchádza
hudobné kluby a festivaly. Film v spomienkach priblíži obdobie najväčšej speváčkinej slávy, jej
radosti i ťažké chvíle. Dnes, ve svojich 63 rokoch sama o sebe tvrdí, že je slávna tak akurát.
Český lm trvá 94 minut a je MN do 12 rokov.

VZÁJOMNÉ POROZUMENIE S ĽUĎMI NADOVŠETKO
Novoročné predsavzatia si nedáva. Zato dáva
čosi cennejšie, a po celý rok - lásku a pomocnú
ruku. Ing. Anna Maclová, rod. Karolová, ktorú
odmalička všetci volajú Aneta. Na dnešnú dobu
nevídaný a výnimočný zjav. Novomešťanka,
ktorá už vyše štvrťstoročie žije v Hradci Králové. Dodnes je v kontakte so „svojím“ mestom.
Dokonca i so svojou prvou učiteľkou zo základnej školy p. Zongorovou z III. ZŠ. Vlani v jeseni
sa zúčastnila stretnutia zo základnej školy po 38
rokoch. Na jej radosť prišla aj ich triedna, p. uč.
Potfajová.
Príbeh Anety Maclovej by stačil aj na tri ľudské životy. Škoda, že nezostala v Novom Meste
nad Váhom, poviete si určite mnohí po jeho prečítaní...
Rodina sa do mesta prisťahovala v r. 1950,
Anetka vtedy ešte nebola na svete. Narodila sa
o 10 rokov neskôr. Po základnej škole dochádzala
denne do Trenčína na Strednú ekonomickú školu.
Z politických dôvodov (chodila na náboženstvo
a otec vystúpil z KSČ) sa na vysokú školu dostala
až na druhý pokus. Vyštudovala Obchodnú fakultu VŠE v Bratislave a popritom medziodborové
štúdium žurnalistiky na Filozockej fakulte UK.
Tri roky pracovala ako slovenská redaktorka Slova kamenoprůmyslu a cestovala po Slovensku.
Pobyt v Bratislave využívala aj inak - venovala
sa joge a psychotronike, založila Bioklub Príroda
a zdravie. Na jednom takomto kurze na Morave
poznala svojho osudového muža Petra. Vlani
v októbri uplynulo 26 rokov, čo sa za ním presťahovala do Hradca Králové.
- Rozhodovanie odísť do Čiech bolo ťažké, ale
môj muž mal veľmi peknú prácu v bábkovom divadle Drak a naviac žena predsa len častejšie
nasleduje svojho muža☺. Šla som do neznáma
a vôbec som netušila, čo ma tam čaká. Vďaka
Bohu, rozhodla som sa správne. S manželom sme
vytvorili spoločný domov pre nás i naše deti, našla
som si priateľov, prácu. Navyše, Hradec Králové
je skutočne veľmi krásne mesto. Nie nadarmo sa
pýši dvojnásobným titulom „Obec přátelská rodině“. Začiatky ale neboli jednoduché. Na začiatku
som sa uchytila na propagácii v š.p. Čsl. hudební
nástroje. 16. novembra 1989 sme mali po civilnom sobáši v r. 1987 druhú svadbu v kostole,
v dôsledku čoho sme prepásli začiatok nežnej
revolúcie. Na Štedrý deň 1989 sa nám narodil prvý
syn Ondrej, v júni 1992 syn Tadeáš. Po materskej
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dovolenke som nastúpila do
Strediska amatérskej kultury
Impuls, založila som Voľné
združenie východočeských
fotografov a časopis Fotoimpuls (existujú dodnes).
Významne do nášho
života
zasiahla
návšteva komunity Inštitút Krista
Veľkňaza v Žakovciach a
zoznámenie sa s jej predstaviteľom Mariánom
Kuffom. Tam som v októbri 1997 urobila jedno
zásadné rozhodnutie - reagovať na novú výzvu.
Zúčastnila som sa konkurzu a 1.1.1998 som
nastúpila ako riaditeľka Oblastnej charity Hradec
Králové, kde som pôsobila 14 rokov. Môj manžel
Petr pracuje už 18 rokov ako terénny pracovník
a pomáha priamo ľuďom bez domova.
Začiatky v charite tiež neboli jednoduché,
keďže krátko po nástupe sa na svet hlásil náš
tretí syn, ktorý dostal meno Marián. A práve cez
neho a mužovu maminku Marii, ktorá bola posledných päť rokov pripútaná na lôžku, sme poznali,
čo vlastne charita znamená. So starostlivosťou
o maminku nám prichádzali domov pomáhať
charitné zdravotné sestry. Menkesov syndróm
sprevádzal krátky život nášho Mariánka, v ktorom sme sa po dobu 19 mesiacov stretávali so
živým Kristom. Nepovedal v živote jediné slovo,
ale zanechal po sebe silnú stopu a poznamenal
i celý náš ďalší život i pôsobenie v charite. Vďaka
nemu vznikol Domov pro matky s dětmi s volnočasovým klubem Mariánek (proces bol odštartovaný Trojkráľovou zbierkou už v januári 1999),
súbežne vznikla Poradna pro lidi v tísni, novú tvár
dostal pôvodný azylový dom pre mužov, dnes
Dům Matky Terezy – stredisko sociálních služeb
pro lidi bez domova. V r. 2004 vzniklo opäť vďaka
skúsenostiam života s Mariánkom Středisko rané
péče Sluníčko, o dva roky neskôr Intervenční
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.
Premenami prešla i domáca starostlivosť, ktorá
dnes funguje v úzkej spolupráci dvoch stredísk
- Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské
služby, vznikol aj Kruh dobrovolníků, vzdelávacie
programy a ďalšie aktivity.Niet pochýb, že Ing. Aneta Maclová, je človek,
ktorý sa snaží ovplyvňovať veci bezprostredne vo
svojom okolí a ktorý reaguje na rôzne výzvy.
- Nie je mi ľahostajný život ľudí, ktorí sa ocita-

jú v ťažko riešiteľných situáciách, na okraji nášho
záujmu, pretože nemajú silu či schopnosť udržať
krok nastavený väčšinovou spoločnosťou. Možno
aj preto som prijala výzvu a v jeseni 2010 vstúpila
do politiky. V komunálnych voľbách ma zvolili za
poslankyňu Mesta Hradec Králové. O rok neskôr
som vystriedala svojho kolegu a bola uvoľnená
pre funkciu námestníčky primátora pre oblasť školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. 13.10.2012
som sa stala i poslankyňou Královéhradeckého
kraja.Pri toľkej vyťaženosti zostáva jej vôbec čas
na koníčky?
- Aj v tom som mala šťastie, s manželom
máme veľa spoločného. Obaja radi fotografujeme život okolo nás - tzv. sociálny dokument. V r.
2010 sme vydali fotograckú knihu Hosté na zemi
dokumentujúcu príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na ulici. Chceli sme ukázať, že sú to ľudia rovnakí ako
my, len niektoré veci nezvládli, pretože sa narodili
s nejakým hendikepom – nevyrastali v rodine,
neboli v detstve nasýtení láskou, nedokážu sa
vyrovnať s postihnutím, chorobou, rozpadlo sa im
manželstvo, dostali sa do dlhov a pod. Ale aj oni
rovnako ako my túžia byť milovaní a tiež milovať.
Nie sú o nič horší, len potrebujú pomoc, aby boli
schopní naplno žiť svoj život.
Usporiadali sme aj niekoľko autorských
výstav práve z prostredia charity a tiež komunity
v Žakovciach, zúčastnili sme sa mnohých ďalších.
Vystavovali sme napr. v Netanyi (Izrael), Giessenu
(SRN), Caen (Francúzsko), Jesenici (SR), ale aj
v Trenčíne. Takmer 20 rokov fotografujeme jazzový festival, a tiež život v diecéze.SVIATKY V TERÉNE
Zaujímalo nás, ako u Maclovcov prežili Vianoce a strávia Nový rok...
- Počas môjho pôsobenia v charite sme
zaviedli tradíciu štedrej večere v Domove pre
matky s deťmi i Dome Matky Terezy. Zvyčajne sme práve v Dome Matky Terezy večerali aj
s našimi chlapcami. Pozvali sme aj tých, ktorým
sme ponúkali polievku v nádražnej hale. Na druhý deň sme pri Katedrále Sv. Ducha hrávali spolu
s kolegami, dobrovoľníkmi i ľuďmi momentálne
bez domova divadelné predstavenie Živý Betlehem, kde nechýbalo živé Jezuliatko ani zvieratká.
Táto tradícia trvala deväť rokov. Samozrejme, zišli
sme sa i v rodinnom kruhu pri vianočnom stromčeku, kde nechýbala ani moja mamička. Ako po
iné roky i tentoraz s manželom strávime Silvestra
v Dome Matky Terezy. Hráme, spievame i tancujeme. Takže sviatky prežívame viac - menej

v teréne. Navštevujem i chorých, seniorov
v domove dôchodcov. A čo Nový rok, novoročné predsavzatia si vraj
nedávate...
- Nie, žiadne predsavzatia na Nový rok
si nedávam, využívam k tomu iné príležitosti.
V duchu „praj a bude ti priane“, prajem všetkým
ľuďom, a to nielen do nového roka, aby sme boli
schopní otvárať svoje srdcia, aby sme to vianočné posolstvo spolu s Tromi kráľmi preniesli i do
nového roka a šírili lásku vôkol seba – v každodennej nenápadnej službe svojim blízkym: v rodine, škole, na verejnosti i pracovisku, kdekoľvek.
A tiež, aby sme i my dokázali lásku druhých prijímať, vzájomne sa zdieľať. Len tak je možné premieňať svet, atmosféru v spoločnosti. Ako často chodieva Ing. A. Maclová do Nového Mesta nad Váhom?
- V súčasnej dobe tak dvakrát do roka,
keďže mamičku na zimu berieme do Hradca
Králové a na leto ju privezieme domov. V meste žije aj moja sestra Marika s rodinou. V úzkom kontakte som i s bývalou spolužiačkou
Marienkou Klčovou, s ktorou sa priatelíme už
od tretej triedy. Po meste sa vždy rada poprechádzam, aj keď veľa ľudí tu už nepoznám.Človek nežije vo vzduchoprázdne. Iste sú ľudia, ktorí ju najviac ovplyvnili…
- V živote ma ovplyvnilo veľa ľudí, samozrejme,
rodičia, sestra, moja babička Magdaléna, manžel,
synovia, niektorí učitelia, Dominik Duka, Matka
Tereza, Václav Havel, mnohí kňazi, napr. už spomínaný M. Kuffa, F. Hladký, F. Lízna a i., fotogra
B. Holomíček, M. Luskačová, J. Štreit, lekárka doc.
MUDr. E. Pařízková, ale i veľa „neznámých“ ľudí
– tí, ktorí sa s láskou starajú o svojich blízkych,
i ľudia, ktorí spadli na dno a dokázali sa z neho
odraziť. Vďačná som aj za dar viery, mala som
možnosť poznať viacero náboženstiev či lozoí.
V tejto súvislosti si spomínam na jedného Inda,
ktorý sa ma kedysi v mladosti spýtal: „Aneta, prečo
vy hľadáte rôznych východných bohov, keď tu máte
Krista?“ Po čase som mu dala plne za pravdu.Obetavá práca A. Maclovej nezostala bez
povšimnutia. 23. novembra 2007 dostala pápežské
ocenenie Pro ecclesia et pontice a o štyri roky
neskôr Svatováclavskú medailu.
- Ale najväčším ocenením pre mňa je spokojnosť mojich blízkych a chvíle vzájomného
porozumenia s kýmkoľvek, - vyznáva sa na záver
Novomešťanka, dnes zástupkyňa primátora
mesta Hradec Králové Ing. Anna Maclová (www.
maclova.cz).
-r-
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HO D I N Y , Č O I Š L I T A K K R ÁSNE POMALY
Hodiny slobody
Pamätám, ako som nenávidel povinnú
prechádzku s rodičmi do parku. Musel som
na seba navliecť bielu baretku, podkolienky,
nablýskané vychádzkové topánky, v ktorých
som si ani do toho najmenšieho kamienka
nemohol dovoliť zakopnúť, a uľaviť si tak
v nedeľnom zotročení. Na sviatky a Veľkú
noc pribudol oblek zo starej americkej látky
a malá bodkovaná kravata. Najmä tá Veľká
noc sa dala prežiť, lebo vidina vyšibaných
peňazí bola lákavá.
Oveľa radšej ako onú namydlenosť, vyčesanosť a naškrobenosť nepríjemných sviatočných chvíľ som mal návrat k obyčajným
dňom, keď už v pondelok mi bolo umožnené
v starých obdraných nohaviciach vyliezť na
strom, preškriabať sa cez múr, sadnúť si
ufúľaný hocikde na zem - no skrátka slobodne a plnohodnotne zase žiť. Niekedy si
myslím, že to boli jediné chvíle života, keď
som bol naozaj slobodný. Nepotreboval som
žiadnu revolúciu, parlamentnú demokraciu
ani slobodné voľby. Ja som si tú slobodu
vytvoril a bez veľkého premýšľania žil sám.
Nepotreboval som sa ani dívať do zrkadla,
kontrolovať, či je všetko tak, ako má byť,
keď som vychádzal na ulicu. Bol som zo
sebou vždy nanajvýš spokojný. Aj vtedy,
keď sa mi na nohaviciach podarilo prirobiť
ďalšiu dieru.
Hodiny vzdoru
Lenže človek sa vekom vyvíja. Zisťuje, že niektoré veci sú pre neho dôležité.
Začal som si napríklad chrániť vlasy. Tak
strašne veľa pre mňa znamenali. Už mi
nebolo jedno, či mi odstávajú uši. Otcove
nožničky boli pre mňa oveľa väčším strašiakom, ako hrozba tretej svetovej vojny
kvôli sovietskym raketám na Kube. Naháňal
ma s nimi po kuchyni okolo stola a kričal:
„Čo povedia ludia, holičov syn a zarostený
chodí jak medved!!!. Lenže on tomu jednoducho nerozumel. Nemohol pochopiť, že ja
už nemám za vzor Františka Krištofa Veselého, ale Johna Lenona.
Prichádzali časy, keď zrkadlo pre mňa
začínalo mať väčší a väčší význam. Stalo
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sa jedným z najdôležitejších kusov nábytku v byte. A tých dôležitých vecí začalo
pribúdať. Možno najväčším omylom života
je, že si skoro nikdy nepripustíme, že to,
čo je, je len na chvíľu. Aj keď som si vtedy niekedy filozoficky kládol otázku, čo je
vlastne dôležité. A niekedy som si myslel,
že už to vlastne aj viem. Lenže čo všetko
som ja považoval za dôležité! Chcel som
mať napríklad tie neposlušné kučery na hlave rovné, lenže ony sa mi naprotiveň krútili ako černochovi, nech som s nimi robil,
čo som chcel. Vypracovaný trojuholník
a bicepsy. Ďalší sen, čo veľmi rýchlo
spľasol, lebo po trojtýždennom trápení sa
s veľkou činkou mi vyskočili krčné stavce
tak, že som s nejasnou diagnózou kolapsu skončil v nemocnici. No toho, čo som
už nechcel, a naopak, toho, čo som začal
chcieť, bolo skrátka dosť.
Až prišli hodiny krásy
Začal som ju vnímať. Keď učiteľka rozsadila za trest chlapcov s dievčatami, dostal
som do lavice zásahom vyššej moci to najkrajšie dievča v triede. Yvona bola pre mňa
neskutočný dar. Tak blízučko som ju nikdy
nemal. Konský chvost plavých vlasov, jemné vykrojené ústa a tie veľké modré oči, do
ktorých som sa nedokázal uprene pozrieť,
aby som sa nezačervenal. Navyše bola aj
chytrá, takže som mohol od nej pri písomkách opisovať. To opisovanie však pre mňa,
obdivovateľa krásy, malo oveľa hlbší význam ako praktickú vypočítavosť kvôli získaniu dobrej známky. Vždy, keď som sa
nahol, aby som jej videl do zošita, nasával
som vôňu jej vlasov takmer sa jej dotýkajúc.
Kde v tej chvíli bola známka z písomky...
Tá chvíľa nenásilnej intimity mala pre
mňa oveľa väčší význam, ako samé jednotky
na vysvedčení. Táto malá koketa to aj veľmi
rýchlo pochopila. A tak silu svojho pôvabu
hocikedy na mne skúšala. Vyhrnula si pod
lavicou sukňu: „Pozri, včera som si oškrela
koleno“. Niekedy mi zobrala ruku a čítala
z dlane. Predpovedala, že zomriem mladý.
Aj len obyčajný pohyb, ktorým si zastrčila
neposlušné pramienky vlasov za ucho, mal

nesmierny pôvab a hovoril viac ako slová.
Mal som ju vtedy skrátka sám pre seba.
Lebo tá tesná blízkosť, keď sme si potichu cez hodinu šepkali do ucha, mi umožnila rozpoznať jemné veci. Strach, keď
niečo nevedela, nervozitu, pri ktorej stratila svoju vyzývavosť, chvíle, v ktorých ma
vôbec nevnímala, a naopak, okamihy ra-

dosti, uvoľnenia a roztopaše, v ktorých bola
tak blízo pri mne. Yvona bola môj dotyk
s krásou. Možno práve pri nej som začal
chápať, čo vôbec pôvab a krása znamenajú.
Milan Hurtík
Z pripravovanej knihy
A všetko je len okamih

DVOJNÁSOBNÝ ÚSPECH Z BRNA

Krátko pred siedmym výročím svojho vzniku (1. decembra 2006) Divadielko galéria (DG)
pri MsKS v Novom Meste nad Váhom uvítalo
príležitosť prezentovať sa na Divadelním BAF!
Lákala ho predovšetkým možnosť konfrontácie
s ostatnými divadelníkmi, ktorí prijali ponuku
zúčastniť sa medzinárodného Brnenského amatérskeho festivalu (BAF), a takisto vypočuť si
cenný názor odborných lektorov spoza druhej
strany rieky Moravy na prácu a snaženie DG.
- Do Brna sme išli s dvomi divadelnými kusmi
- s činohrou a bábkovým divadlom, - vysvetľuje
Mgr. Ján Kincel, člen DG a pokračuje ďalej:
- Činoherná zložka súboru sa predstavila Mrozkovými Stroskotancami a bábkový súbor prišiel do zahraničia s Adamkom medzi
chrobáčikmi. Okrem nás Slovensko na Divadelním
BAF! zastupoval súbor z Belej – Dulíc s rockovou
operou Dobre platená prechádzka od J. Suchého.
S naším súborom, - okrem účasti na festivale,
- má ešte niečo spoločné, a to družbu s KIS
Kysáčom.
S bábkovým divadlom sme boli na prehliadke
jediní. Nazdávali sme sa, že v Čechách na rozdiel od Slovenska je bábkové divadlo rozšírené.
Vraj ak existujú dva takéto súbory v ČR, je
to veľa. My, pokiaľ vieme, sme na Slovensku
medzi ochotníkmi s bábkami - marionetami bez

konkurencie. Potvrdili nám to i v uplynulej divadelnej sezóne na celoslovenskej prehliadke
hier pre deti. V Rimavskej Sobote, kde sa konala,
nás privítali slovami: „Tak čo, vy exoti?“ Vidiac
náš nechápavý pohľad nám vysvetlili, že nevedia,
kam nás majú zaškatuľkovať.
Keďže v Brne nešlo o žiadne kategórie,
takýto problém na Divadelním BAF! nebol. Na
divadelných doskách sa predstavilo pohybové divadlo, s ním prišli Poliaci, ďalší odohrali komédie,
tragédie, zastúpenie mal dokonca i horor.
Čo sa týka našej bábkárskej zložky, nechcem, aby to vyznelo chválenkársky, ale scénografka a výtvarníčka Kateřina Baranowska bola
z Adamka celá unesená. Na margo rozprávky
povedala, že je to presne to, čo treba deťom
prinášať, aby mali hneď od začiatku jasno, čo
je dobro a čo zlo. A vyzdvihla výchovný aspekt
bábkovej hry. Ďalší z odborníkov si pochvaľoval,
že Adamko ho vrátil do detstva, kedy naposledy
videl túto bábkovú rozprávku. A keď nás videli,
ako zručne a rýchlo dokážeme divadlo zbaliť,
nazvali nás profesionálmi. Slová chvály, bez jedinej výhrady, nás úprimne potešili.
Potešili, lepšie povedané pobavili nás slová
ďalšieho odborného lektora, ktorý svoje hodnotenie Stroskotancov začal takto: „Pred predstavením som si v duchu povedal: No, absurdné
divadlo! Čo od toho môžem čakať, čo už len s tým
spravia! Ale predstavte si, mne sa to páčilo!“
A pokračoval v tom duchu, že sme ho milo
prekvapili a nemá nám čo vytknúť.
S dobrým pocitom z dvojnásobného úspechu
sme opúšťali metropolu Moravy, vediac, že naša
práca v DG má zmysel, že sa oplatí venovať jej
svoj voľný čas.Momentálne ho členovia Divadielka galéria
trávia pri dokončovaní bábok a nácviku novej bábkovej hry GAŠPARKO A DRAK VETROPLACH,
na ktorej premiéru sa malí i veľkí môžu tešiť
s najväčšou pravdepodobnosťou vo februári.
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Z PREZENTÁCIE ROZPRÁVKOVEJ KNIHY
DANIELY VÁCLAVOVEJ

Priestory Divadielka galéria patrili v piatok
podvečer 29. novembra predovšetkým deťom
a ich rodičom. Mladá autorka Daniela Václavová tu predstavila svoju už druhú knihu Zázračná bonboniéra alebo Sladké rozprávky kuchára
Kakavka. Adresovala ju tým najmenším, ktorí ešte
písmenká nepoznajú alebo sa s nimi začínajú
zoznamovať.
Písať pre deti nie je vôbec také jednoduché,
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Prvým
predpokladom úspechu je vedieť sa vžiť do ich
myslenia a byť jedným z nich. Pre Danielu Václavovú detstvo a deti predstavovali a stále predstavujú veľmi dôležité istoty a zároveň bohatý
zážitkový svet, na ktorom už niekoľko rokov rozvíja svoju literárnu činnosť. Dôkazom toho je aj jej
prvotina - kniha veselých veršíkov - Mišo a Tomáš
(2008). Čerpala v nej zo spomienok na skutočné
dobrodružstvá, ktoré v detstve prežila so svojimi
mladšími bratmi Mišom a Tomášom v lone krásnej prírody svojho rodiska Trenčianskej Závady.
Kniha bola krásny darček a nepochybne aj milé
prekvapenie pre celú rodinu. Bratia Mišo a Tomáš
– dnes už dospelí mladí muži - nechýbali ani na
piatkovej prezentácii.
V siedmich rozprávkach Zázračnej bonboniéry dostala väčší priestor autorkina fantázia. Vďaka
nej môžu malí čitatelia spolu s hlavnými hrdinkami – sestričkami-dvojičkami Simonkou a Soňkou
zažiť v rozprávkovo-čokoládovom kráľovstve
nevšedné dobrodružstvá. Sprevádzať ich bude
kuchár Kakavko, kakaový trpaslík Bôbo, ale aj
generál Bôčik a princezná Meduška.
Autorka venovala knihu svojim dvom dcérkam
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Simonke a Soňke, pretože ju pri písaní najviac
inšpirovali a boli aj prvé, ktorým svoje príbehy
čítala. Ale písala ju pre všetky deti ich veku, ktoré
majú rady rozprávky a sladkú čokoládu. V neposlednom rade ju písala aj pre rodičov a starých
rodičov, aby deťom v každom veku nezabúdali
čítať rozprávky. Veď rozprávkové knihy sú prvé,
ktoré v deťoch rozvíjajú fantáziu a najmä zmysel
pre krásu, spravodlivosť a dobro.
Daniela Václavová žije v našom meste
takmer 10 rokov, venuje sa rodine, vychováva dve
krásne dcérky a snaží sa plniť si svoje sny. Jej
cieľavedomosť, túžba učiť sa nové veci, zdravá
ctižiadostivosť a najmä optimizmus sú nákazlivé
a podpísali sa aj pod príjemnú atmosféru počas
piatkovej prezentácie, na ktorú ju prišla podporiť celá najbližšia rodina. Traja jej členovia: sestra Miroslava Juzeková, ktorá knihu ilustrovala
a dcérky Simonka a Soňka pomohli „krstnej
mame“ Eve Berkovej posypať knihu čokoládovými
zrnami a odprevadiť ju na cestu k čitateľom.
PhDr. Eva Berková

NA VLNÁCH ČASU
Kolíše sa loďka života
na vlnách, ktorým neodolá nik
Raz je pevným dubom
- raz nežne rozkvitnutý krík
A - ty, plavec
raz čítaš mapu sveta a pýchou
raz slzíš
nad neľútostným sveta dychom
Rád veríš,
že všetko je pre všetkých
v duši máš mier
Azúr nad hlavou - Vesmír
záštitu detských hier
Šťastný si, kto žiješ rád
hľadáš a nachádzaš sa v Správe Času
Naprávaš, čo nie je rovné
A v krivke strážiš rovnú žitia krásu.
Margita Chajmová

JAVORINČATÁ PRI ZRODE NOVÉHO FESTIVALU
Do rodiny divadelných
festivalov
pribudol
Divadelný Maťko
– celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu. Miestom jeho
konania v dňoch 20. – 23. novembra bol Dom
kultúry vo Svite.
Cieľom tohto súťažného literárno-dramatického festivalu je prilákať do divadla nielen dospelých, ale predovšetkým deti a tínedžerov, ktorí
si zatiaľ veľmi nevedia nájsť cestu do divadla.
Dôvodom pre usporiadanie tohto podujatia bola
i skutočnosť, že takýchto literárno-dramatických
celoslovenských festivalov pre deti a mládež je
ako šafranu. S otvorenou náručou prijal i deti
SDOS - DDS Javorinčatá z Nového Mesta nad
Váhom, ktoré sprevádzal Štefan Psotný, vedúci
našej SDOS. Svojím vystúpením zaujali odbornú
porotu. Z množstva účastníkov obsadili vo svojej kategórii Patrícia Beličková s poéziou Portugalské sonety (výber) 3. miesto a Soňa Piscová
2. miesto za prednes prózy Veverička Veronika

BLAHOŽELÁME
95 rokov
Elvíra Krajčovičová
92 rokov
Helena Bjalončíková
Helena Poriezová
91 rokov
Helena Ondrašovičová
90 rokov
Alexander Fačkovec
Alžbeta Hudeková
Irena Víteková
85 rokov
František Blaško
Elena Jordánová
Štefan Jurík
Ľudmila Macúchová
Emília Malíčková

Božena Solovičová
Margita Urbancová
80 rokov
Anna Bednárová
Marta Blašková
František Bredik
Filoména Hajasová
Mária Hégerová
Veronika Jánošová
Matilda Kucharíková
Jozef Novosad
Štefan Petráš
Elena Švehlová
Jaromír Vavrinec
75 rokov
Helena Bangová
Libuše Belušková

zachraňuje myšku v preklade Silvie Smidovej.
Literárnu časť – umelecký prednes obohatila aj
Martina Pastorková recitáciou básne Keby mala
rozum stonožka od Kristy Bendovej.
V rámci programu festivalu vystúpili populárni herci zo známych televíznych seriálov. Okrem
hodnotenia súťažných výkonov rozdávali autogramy a fotili sa s účinkujúcimi, z čoho mali decká obrovskú radosť.
Na festivale vládla výborná nálada, ktorá svojou pozitívnou energiou pohltila všetkých účinkujúcich.
PaedDr. Mária Kubovicová
● AJ CHLAPI PLAČÚ. Na Nový rok ju po 2mesačnej známosti požiadal o ruku a v r. 2010
sa s ňou oženil. V. Weber, účastník Novomestského ostňa, sobášom s Ľ. Chlpíkovou vyženil aj
jej syna Marcelka, známeho z televízneho seriálu. Chlapi neplačú, tvrdí rovnomenný seriál s hlavnou detskou hviezdou M. Chlpíkom. V. Weber za
svojím nevlastným synom aj slzu vyroní. Je mu
smutno za seriálovým Paľkom. Ako uviedol pre
Nový Čas, s Ľubicou sa spoznal, keď predávala
časopis Nota Bene. Po pár mesiacoch bol sobáš.
Chlpíkovcov tým údajne zachránil pred ťažkým
osudom takmer bezdomovcov. Od septembra
2011 Ľ. Chlpíková s Marcekom už nežijú s karikaturistom. Z Kálnice sa presťahovali do Bratislavy,
kde Marcelko odštartoval svoju hereckú kariéru.

V januári oslávia svoje životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Anton Blaško
Marta Haruštiaková
Štefan Hoffman
Jozef Kaluža
MUDr. Michal Klimo
Milan Koník
Jolana Kostková
Pavel Kováč
Oľga Lysá
Irena Mackovčínová
Ján Stano
Zlatica Udvardyová
Viktória Vavrincová
Dušan Werner
70 rokov
Jozef Bradáč
Anna Bušová

Rudolf Deák
Anna Dudová
Mária Durdíková
František Gula
Zdenka Hainkeová
Anna Hanicová
Oľga Horváthová
Bohumila Jakubeková
Želmíra Kučerová
Anna Kulichová
Emília Madrová
Milan Martiška
Ivan Nižnanský
Janka Pekarovičová
Anna Režná
PaedDr. Karol Slovák
Milan Stano
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UVÍTANIA A KRSTY V NOVEMBRI
Ema Estergájošová
Marko Estergájoš
Filip Maršálek
Ivan Mihál
Adam Haviernik
Tamara Gondárová

Natália Mravcová
Sofia Mravcová
Ema Lukačovičová
Júlia Gondárová
Marián Žucha
Mária Nikola Obadalová

SOBÁŠE V NOVEMBRI
Lukáš Oprchal a Jana Ochránková
Peter Šínsky a Lucia Gajdová
Rastislav Dlugoš a Denisa Današová

Nina Piskláková
Lily Miškechová
Nina Pastorková
Diana Dlugošová
Sára Lužová
Timea Medvecká

Ing. Jaroslav Ďuriš a Ing. Eva Mikotová
Andrej Riecky a Dominika Čeháková
Marek Skovajsa a Radoslava Gulánová
Richard Obeda a Natália Gábová
Daniel Gábor a Petra Zradulová

ÚMRTIA V NOVEMBRI
Anna Ochodnícka
Helena Bugárová
Otília Vaculová
Emília Mraffková

(1923)
(1961)
(1941)
(1938)

Ondrej Ivana
Stella Zámečníková
Sára Beňová
Michal Masár

Branislava Lapšanská
Margita Košnárová
Mária Kuvíčková
Emília Jamrichová

(1980)
(1923)
(1936)
(1923)

Anna Sedláková
Emília Tinková
Ing.Peter Tittel
Anna Šutorová
Anna Babušková

(1937)
(1929)
(1960)
(1932)
(1947)

SPOMÍNAME
5. januára sme si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Viliama HAMARU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Len kytičku na hrob Ti dáme, náš milovaný otec
Jozef ŠTEFANOVIČ.
9. januára si pripomenieme 7. výročie, čo navždy dotĺklo Tvoje srdce.
Smútiaca rodina

12. januára uplynie rok od úmrtia našej drahej
Jaroslavy JAŠKOVEJ, rod. Moravčíkovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Manžel a ostatná rodina

Každý deň chýba milé slovo, úsmev a objatie drahého otca a deduška
brig. gen. Ing. Ivana INSTITORISA.
14. januára uplynú dva roky od jeho smrti a 9. februára si pripomenieme jeho
nedožité 100. narodeniny. Ak ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Dcéra s rodinou
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18. januára si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
Čas plynie a hojí bolesť, ale spomienky zostávajú.
26. januára uplynie desať rokov od odchodu nášho
drahého a dobrého manžela, otca a dedka
Silvestra PAULECHA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

NA GALAVEČERE CEREBROS GYM ÚSPEŠNÝ
Športová hala v Novom Meste nad Váhom
sa 17. novembra stala dejiskom 24. kola profiligy Youngblood v Muay Thai, K1 a MMA. 22
bojovníkov z 11 klubov a 3 krajín prišlo povzbudiť
okolo 700 divákov. Tento galavečer, v poradí
už tretí v našom meste, tradične otvorila svojím
vystúpením tanečná skupina z CVČ „The Freaks“.
Po nej nasledoval úvodný zápas s domácim obsadením.
Vo váhe do 71 kg sa predstavil René Kopunec
proti M. Čermákovi z Elite Gymu Trenčín. Zápas
hneď od začiatku nabral rýchle tempo s peknými
výmenami na oboch stranách. Nakoľko je Reno
aj napriek svojmu veku technicky zdatný bojovník, aj tentokrát dokázal efektívne skĺbiť rýchlosť
a presné údery, čoho výsledkom bol dynamický
a pre divákov zaujímavý zápas s víťazným koncom.
V prvom zápase o medzinárodného šampióna
Euroligy Muay Thai do 60 kg proti sebe nastúpili
J. Szajko z Fire Gymu Banská Bystrica proti M.
Janišovi z Carnage club PT (víťaz J. Szajko 3:0
na body). V treťom zápase večera hájil novomestské farby vo váhe +100 kg Tomáš Janso proti
M. Šmídovi z MT Olomouc. Keďže išlo o súboj
v ťažkej váhe, obaja borci začali veľmi opatrne
a striedavo preberali aktivitu v ringu. Kondične
bol však na tom lepšie práve Tomáš, ktorý v rozhodujúcich chvíľach získal potrebné body, ktoré
mu zaistili výhru 2:0 na body.
V prvom MMA zápase večera si zmerali
sily M. Mihálik z Fire gymu Banská Bystrica a F.
Čičmanec z Attack MMA clubu Poprad, z neho
víťazstvom RSC vyšiel Bystričan.
O ďalší, prestrelkami nabitý súboj plný rôznych
techník sa postaral náš Andrej Morávek (do 67
kg), ktorý riadne potrápil súpera z Fire Gymu

Banská Bystrica V. Sklouzu. Obaja borci boli veľmi
rýchli a snažili sa svojho súpera nachytať odokrytého. Hoci sa Andrejovi podarilo niekoľko kopov
z otočky, bol to práve on, koho rozhodca v 2. kole
počítal. Toto počítanie ho pripravilo o víťazstvo.
J. Marcinat z Elite gymu Trenčín nastúpil v ďalšom zápase o medzinárodného šampióna
Euroligy Muay Thai vo váhovke do 91 kg proti L.
Bačevskému z Kao Payak Šumperk - víťaz L.
Bačevský 3:0 na body. Do 7. súboja večera (do
74 kg) podľa pravidiel Muay Thai nastúpil oravský
„držiak“ Ján Čajka proti R. Gendovi zo Sai
klubu Martin. Bol to veľmi tesný súboj, v ktorom
rozhodoval každý jeden úder. Genda sa snažil
využiť svoju výškovú prevahu a dostať Janka do
počítania, ten mu však skracoval vzdialenosť,
a tak sa množstvo výmen končilo v klinči. Veľmi tesný súboj sa nakoniec skončil výhrou Martinčana.
V poslednom zápase o medzinárodného
šampióna Euroligy Muay Thai (do 81 kg) sa
stretli D. Šubjak z Fire gymu Banská Bystrica
a M. Tavel zo Sai clubu Martin. Výkony oboch
bojovníkov boli také vyrovnané, že ani sami rozhodcovia nedokázali určiť po troch kolách víťaza
a boli nútení poslať chlapcov do ďalšieho extrakola, v ktorom si lepšie počínal D. Šubjak (výhra
2:1 na body). V jedinom ženskom dueli vo váhe
do 70 kg podľa pravidiel K1 veľkú bojovnosť
a zapálenie pre tento šport predviedli Stela
Čechvalová, ktorá po druhýkrát nastúpila do ringu
proti F. Princzovej z Warriors teamu Nitra. Stela sa
s Nitriankou popasovala už pred rokom, kedy
prehrala na body, a tak mala svojej súperke čo
vracať. Poctivá príprava nenechala na seba
dlho čakať - Stela svoju súperku doslova uštvala
neustálym tlakom a efektívnou kombináciou tech-
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ník. Vďaka tomu si za veľkého potlesku publika
mohla užiť zaslúženú výhru.
Miláčik publika Miroslav „Pitbull“ Kubáň
opäť predviedol skvelý výkon, tentokrát v súboji
s O. Skalníkom z Penta gymu Praha. Miro začal
hneď v úvode rázne, keď svojho súpera potriafal
niekoľkokrát v stoji. Potom už nasledoval súboj na
zemi, kde Miro opäť ukázal svoju silu a Skalníka
porazil uškrtením.
V poslednom zápase večera vo váhe do +91
kg sa predstavil opäť zástupca Cerberosu Ivan
Bartek proti borcovi z Maďarska I. Ruzsinskemu.
Hoci obaja bojovníci mali na konte približne
rovnaký počet odbúchaných zápasov, bol
to práve Ivan, ktorý v ringu jasne dominoval
a Maďara niekoľkokrát presne trafil na stehno
a hlavu. Ruzsinski zápas po týchto úderoch vzdal.
18. novembra prišla na rad Euroliga Muay
Thai, ktorej sa zúčastnilo cez 80 bojovníkov
zo SR, Česka a Srbska. Za Cerberos nastúpili
Dušan Jambor, ktorý výhral na body a Ján Malina,
ktorý v remízovom zápase ukázal veľké srdce.
Mgr. Veronika Fraňová

OD SLOVENSKÉHO REKORDU HO DELIL KRÔČIK
Krásne nad Kysucou sa v druhej polovici
novembra konalo finálové kolo Ligy majstrovstiev
SR v družstvách vo vzpieraní starších žiakov.
Nastúpili doň zmerať si sily družstvá vzpieračov,
ktoré získali najviac bodov po dvoch kolách
z celkovo 9 družstiev zo Slovenska: Krásna nad
Kysucou, Košíc, Bobrova a Nového Mesta nad
Váhom.
Družstvo vzpieračov z nášho mesta po
dvoch kolách nastúpilo do finálového kola na
štvrtej pozícii so stratou troch bodov za družstvom
vzpieračov z Košíc. Najväčší súboj o 3. miesto
zviedli družstvá z Nového Mesto nad Váhom
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a Košíc. Pre novomestských vzpieračov sa situácia nevyvíjala ružovo ani po trhu, kedy družstvo
našich mladých vzpieračov nad Košičanmi prehrávalo. V druhej disciplíne - nadhode vzpierači
z Nového Mesta nad Váhom dohnali stratu
a základným pokusom na hmotnosti činky 95
kg Novomešťan Matej Kubák zaistil pre svoje
družstvo 3. miesto. Druhým a úspešným pokusom Mateja Kubáka s hmotnosťou činky 105 kg
sa bodový rozdiel ešte zvýšil o 29 bodov. Mladý
14 - ročný vzpierač sa v treťom nástupe na činku
pokúsil o vytvorenie nového slovenského rekordu
v nadhode 111 kg v hmotnostnej kategórii do 69
kg. Pokus na tejto hmotnosti sa mu nevydaril.
Z novomestského družstva vzpieračov treba
vyzdvihnúť výkon Dominika Daniela v trhu 65 kg,
Dominika Krajčovica v nadhode 60 kg, Miriam
Skovajsovej v nadhode 55 kg. A výkon Simony
Neštákovej v trhu 33 kg a v nadhode 43 kg pri
telesnej hmotnosti 43,80 kg.
Celkové poradie po finálovom kole:
1, Krásno nad Kysucou
2467
2 , Bobrov
2278
3, Nové Mesto nad Váhom
2122
4, Košice
2093
Milan Kubák, tréner vzpierania

VAPENKA RAGING TEAM: JAZDÍME PRE RADOSŤ, ČI?
Vlani sa novomestský Vapenka Racing
preteky, v triede Superstock 1000 skončil
Team zúčastnil šampionátu dvojdňových
na 8. mieste a v konečnom poradí Slovákov
pretekov INTERNATIONAL MOTOCYCLE RACE
v Slovenskom pohári a MS SR sa umiestnil na
CHAMPIONSHIP (IMRC), ktorý z poverenia
1. mieste.
Slovenskej motocyklovej federácie organizuje
Martin Sekera (narodený v r. 1981): V uplyagentúra Slovakia Racing a pod ktorým sa jazdia
nulom roku v triede +600 pekne stíhal suverénasledovné seriály pretekov:
nov v seriáli. ,,Samozrejme, že človek stále
- Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej repubtúži byť rýchlejší a som rád, že sa mi rok 2013
liky (MMSR) - STOCK 600, STOCK 1000 a SBK
vydaril“. Martin Sekera v triede SP +600 skončil
- Slovenský pohár Cestných pretekov motocyklov
v celkovom hodnotení medzinárodných majstrov(SP CPM) v triedach SSP 600 a SBK.
stiev na 2. mieste a takisto získal striebro aj
Predstavujeme vám jednotlivých riderov.
v Slovenskom pohári a majstrovstvách Slovenskej
Ladislav Miklánek (narodený v r. 1978):
republiky v konečnom poradí Slovákov.
Po predvlaňajšom víťazstve v celkovom hodnoTomáš Vavro (narodený v r. 1978): ,,Preteky
tení Slovenského pohára pokračoval v majstrovsú pre mňa predovšetkým zábavou, a preto ich
stvách SR. ,,Mojím cieľom v tejto sezóne bolo
chcem predovšetkým vždy dojazdiť“. Vlaňajšie
preteky na Slovakiaringu priniesli svoje problémy
dotiahnuť sa na úroveň vedúcich jazdcov Ružovi
a jazdec v triede +600 pre technické problémy
a Karbanovi na MS Slovenska v triede Superbike“.
neštartoval. Nakoniec však v celkovom hodnotení
V celkovom hodnotení skončil v triede Superbike
skončil na 6. mieste a hodnotení Slovákov na
na 5. mieste a v konečnom poradí Slovákov
peknom 5. mieste.
v Slovenskom pohári a MS SR na 2. mieste.
Milan Kriš (narodený v r. 1980): V prvých
Martin Durdík (narodený v r. 1988): Je
pretekoch na Slovakiaringu v triede - 600 mal
najmladším jazdcom v tíme a preteká v triede
štartovať, ale keďže ho neposlúchala technika, toSupestok 600. ,,V tejto triede bola konkurencia
to podujatie neodjazdil. Taktiež na Slovakiaringu
silná a bolo to náročné, ale chcel som udržať
pre technické problémy preteky nedokončil. ,,Po
prvé miesto do konca“. Napokon sa mu to aj
ročnej prestávke som rád, že môžem opäť jazdiť a
podarilo. Vo svojej triede zvíťazil a dokonca aj
kedže som výmenil motocykel, chcem sa do toho
medzi Slovákmi sa v ich konečnom poradí
čo najrýchlejšie dostať“. Napriek všetkým probv Slovenskom pohári a MS SR umiestnil na
lémom v tejto sezóne skončil Milan Kriš v triede
prvom mieste.
SP - 600 na 5. mieste a v hodnotení Slovákov na
Radoslav Chmára (narodený v r. 1976):
4. mieste.
Najstarší jazdec tímu, ktorý vie rozbehnúť a udržať
Viac tu: http://www.vapenkaracingteam.sk/
dobrú náladu v kolektíve. V triede Superstok
1000 štartoval ako
jediný
Slovák.
,,Najdôležitejšia je,
aj keď neoplývame
financiami,
ktoré
by nám pomohli
pomýšľať na lepšie
výsledky, atmosféra.
Tá to v partii kompenzuje“. Napriek
tomu, že v pretekoch
na Pannoniaringu
technické problémy
donútili Radoslava
Chmáru predčasne Zľava: Martin Sekera, Ladislav Miklánek, Martin Durdík, Radoslav Chmára,
skončiť
nedeľné
Tomáš Vavro, chýba Milan Kriš
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JU BI L EJ N Ý N O V O M E S TS KÝ POH ÁR

Len nedávno začal Novomestský pohár
v krasokorčuľovaní písať svoju históriu a dnes
stojí pred svojím jubilejným – piatym ročníkom.
O jeho príprave sme sa porozprávali s riaditeľkou
pretekov Sylviou Mackovou, predsedníčkou
Krasokorčuliarskeho klubu Nové Mesto nad
Váhom.
- Novomestský pohár, ktorého sme usporiadateľom, je súčasťou Slovenského pohára
(SP). Za relatívne krátky čas svojho trvania sa
úrovňou organizácie dobre zapísal do kalendára podujatí SP. Aktuálny ročník sa uskutoční
v dňoch 11. - 12. januára. Prihlášky naň môžu
krasokorčuliarske kluby poslať do 4. januára.
Oddielový klub má možnosť do každej kategórie
prihlásiť maximálne troch pretekárov a ďalších už
len ako náhradníkov. Novomestský pohár sa doteraz tešil veľkému

záujmu klubov, ale i divákov, návštevníkov zimného štadióna.
- Verím, že to nebude inak ani tento rok.
Súťažiaci doteraz kvitovali kvalitu ľadu a dobrú
organizáciu pretekov, diváci zase ich vynikajúcu
atmosféru a umelecký zážitok.
Súťažiť sa bude v kategóriách seniorky, juniorky, juniori, staršie žiačky, starší žiaci, IKC,
mladšie žiačky, nádeje D 10, nádeje D 9, nádeje
D 8, nádej D 7 a začiatočníci. Podľa pravidiel Slovenského pohára platných na sezónu
2013/2014 odjazdia krátky program a voľnú jazdu.
Výkony krasokorčuliarov bude hodnotiť odborná
porota.
Na novomestskom pohári bude mať svoje
zastúpenie aj novomestský krasokorčuliarsky
klub, a to v kategóriách juniorky, juniori, staršie
a mladšie žiačky, nádeje 10, 9 a 8. Naša úspešná
Monika Simančiková bude na Novomestskom
pohári chýbať. V tom čase by mala cestovať na
ME v Budapešti. Držíme jej palce!
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých
troch miestach v každej kategórii, získajú vecné
ceny, všetci účastníci diplomy. Dúfam, že jubilejný Novomestský pohár sa stretne s priaznivou
odozvou a pre nás ako jeho usporiadateľa dopadne dobre. Mne nateraz nezostáva nič iné, len
priaznivcov krasokorčuľovania na Novomestský
pohár 11. – 12. januára od 9,00 h srdečne
pozvať.-

SÚŤAŽ AHL VRCHOLÍ

VOLEJBAL

Piaty ročník súťaže AHL sa pomaly, ale iste
dostáva do svojho nále. V závere marca bude
známe meno majstra AHL a konečné umiestnenie súťažných tímov.
Od konca septembra na novomestskom zimnom štadióne o veľký putovný pohár a ďalšie
ceny bojuje osem mužstiev: Wild Flock, Warriors, Márna Snaha, Old Boys, Black Angels,
Magna Mirrors, Gold Herold a staronová Arizona, ktorá po ročnej prestávke nahradila Kelt
Myjava, ktorý sa zo súťaže odhlásil.
V snahe dať viacerým mužstvám šancu hrať
o majstra, zmenili sa pravidlá súťaže. Po novom
má základný časť 14 kôl, mužstvá hrajú dvojkolovo. Komu prinesú šťastie, uvidíme na jar.
Ing. Peter Helík, tajomník výboru AHL

IV. ZŠ
Sobota 18. januára o 10,00 a 14,00 h
St. žiačky – Trenčín
Sobota 25. januára o 10,00 a 14,00 h
St. žiačky - Vráble
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Športová hala
Sobota 11. januára o 11,00 a 13,00 h
Juniorky - Púchov
Sobota 18. januára o11,00 a 13,00 h
Juniorky - COP
Sobota 18. januára o 15,00 a 17,00 h
Muži - Komjatice
Sobota 25. januára o 15,00 a 17,00 h
Muži -Trenčín B

Pomôcky :
ALOR,IAM,
ATON, ALTO,LERMA

rímsky
štvorka

skratka pre
základnú
školu

bežanie

staroegyptský
boh Slnka

Autor:
Ing. J.
Vaško

dám
pouþenie

vybalia

predložka

skratka
tuberkulózy

pieseĖ
z opery

leto,
po þesky

2. þasĢ
tajniþky

trepaním
strasie

chvíĐu
ostal stáĢ
kladná
stránka

obytná
miestnosĢ

1. þasĢ
tajniþky

chumáþ

EýV
Komárna

druh
vtáka
3. þasĢ
tajniþky

emócia
sídlo v
Španielsku
Autonómna oblasĢ
austrálsky
medvedík

zaþal
jestvovanie
þloveka
dielik, po
þesky
patriaci
tatovi

klamstvo

patriace
Mirovi
liehovina
import
veĐká
mucha
þasĢ stebla
obilnín

milenec
rádiolokátor
ostrov v
Indonézii

príbuzný
nakladal
buć
pozdravený
spájkoval
kuce
vodný
športovec
zn. pracieho prášku

západoþeské
mesto
ako,
sĢaby

pohybovala sa
vo vzduchu

zahla

znelka
udusme
vysoký, po
taliansky

druh
papagája
vypúšĢaj
slzy

snívali

opica

otáþavá
þasĢ stroja
už, po
latinsky

guĐovitá
baktéria
vetrík
51
rímskymi
þíslicami
prvá þasĢ
slov s
významom
ekológia
mastná
organická
látka

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Snímka M. Meravej zachytáva budovanie detského ihriska
vo vnútrobloku na Dukelskej ulici.
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