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NECH RASTIE DO KRÁSY A KVALITY ŽIVOTA V ŇOM
,,Dnes na liste v kalendári prvý deň je v
januári. Preto verný starým zvykom, pripájam
sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku
úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia
veľa, všetko, čo si srdce želá.“
Želanie, - i to moje novoročné, - hoci
akokoľvek úprimné, zo srdca, zostáva vždy tak
trochu v rovine priania. V reálnom živote sa ho
nepodarí do bodky splniť. Cesta životom nie je
priamočiara, šťastie občas vystriedajú starosti
a problémy, ani zdravie si nemožno nalinkovať
(hoci sa dá preň veľa spraviť životosprávou a
životným štýlom; nezabúdajme na to najmä
počas osláv príchodu Nového roka!). To však
neznamená, že by sme nemali mať želania, nemali ich vyslovovať a argumentovať tým, že sú
zbytočné, veď aj tak sa nestanú skutočnosťou.
Takáto rezignácia by bola veľkou chybou.
Vyslovené priania, ak stoja za to a myslíme ich úprimne, máme sa usilovať uskutočniť.
Zabojovať za ne, i za cenu väčšej námahy,
prekonávania prekážok, sebazaprenia či obety.
Snaha splniť si svoj sen či tajné želanie, ísť
za svojím cieľom pomkýna človeka dopredu, k
vyšším métam a napokon, i samotnému pokroku
ľudstva. Dejiny nám o tom prinášajú nespočetné
dôkazy.
K novému roku, hlavne jeho úvodným dňom,
už tradične patria priania a predsavzatia.
Mojím želaním ako nedávno opätovne zvoleného primátora mesta je, aby Nové Mesto nad
Váhom naďalej rástlo do krásy i kvality žitia v
ňom, a to všetko k spokojnosti hlavne občanov,
ale i návštevníkov mesta.
Pred pár dňami poslanci po štyroch rokoch
do histórie odchádzajúceho mestského parlamentu schválili najzásadnejší dokument mesta
– rozpočet na rok 2011. Čísla v ňom sú pre čo
i len trochu zasväteného či znalého veľavravné,
napovedajú nemálo o ďalšom smerovaní a vývoji
Nového Mesta nad Váhom.
Nemáme pred sebou ľahké obdobie. Napriek
tomu v úzkej spolupráci so svojimi spolupracovníkmi, mestským zastupiteľstvom, stálymi
komisiami a mestskou radou sa budeme usilovať
ísť v novom roku dopredu nielen o slepačí krok,
tak ako hovorí známe porekadlo (Na Nový rok
o slepačí krok, na Tri krále, o krok dále), ale
napredovať ďalej v zveľaďovaní mesta v rámci

možností schváleného rozpočtu na rok 2011.
Veľkou investíciou nového roka bude
rekonštrukcia budovy kina na viacúčelovú
spoločenskú budovu. V rozpočte sme na ňu
vyčlenili jeden milión eur. Tomu bude predchádzať
presťahovanie premietacích zariadení kina do
stánku kultúry, čo tiež bude niečo stáť (55 000
€). Vyše pol milióna eur (570 000 €) sme vyčlenili
na to, aby sa do zrekonštruovaných priestorov
niekdajších kasární mohli presťahovať technické
služby mesta.
Úsilie o zdravé a príťažlivé prostredie pre
život sme deklarovali celkovou sumou vyše 3,6
mil. €, čo, uznáte sami, nie je malý peniaz. Z toho
vyše 3,2 mil. € smeruje k zlepšeniu kvality života
občanov mesta. Sú určené na vybudovanie zberného dvora pre separovaný a biologický odpad v
Novom Meste nad Váhom, najväčšiu investičnú
akciu v novom roku.
Mohol by som ešte dlho pokračovať vo výpočte akcií pripravovaných na tento rok a spomenúť napr. komunikácie rozpočtované v čiastke
vyše 853 000 €, z čoho vyše pol milióna eur
pôjde na opravu pozemných komunikácií, 166
000 € na stavebnú údržbu mestských komunikácií, 150 000 € na vybudovanie kruhového
objazdu na Ul. Malinovského a Hviezdoslavova
...., ale nechcem vás priveľmi zaťažovať číslami.
Zvlášť teraz, v týchto dňoch, keď prežívame
slávnostné chvíle príchodu nového roka. Užime
si ich s prísľubom, že po opadnutí novoročnej
eufórie vstúpime do nových pracovných dní s
odhodlaním spoločnými silami urobiť maximum
pre rozkvet Nového Mesta nad Váhom.
Ing. Jozef Trstenský
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NA PROGRAME ROZPOČET MESTA A INÉ MATERIÁLY
Ostatné snemovanie poslancov MsZ,
ktorých mandát sa v decembri 2010 po štyroch
rokoch zavŕšil, sa konalo 14. decembra.
Na rokovací stôl sa dostalo hneď niekoľko
zásadných materiálov. Medzi inými i návrhy
zmeny č. 8 ÚP mesta a Dodatku č. 6 k VZN
mesta č. 1/98 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré
poslanci schválili.
Návrh sa prerokovával od apríla až do
novembra 2010. Správu o prerokovaní zmien
a doplnkov č.8 a Vyhodnotenie stanovísk a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k návrhu zmeny č. 8 ÚPN schválilo 24. zasadanie
MsZ 26. októbra. Neakceptované pripomienky
mesto opätovne prerokovalo s tými, ktorí si ich
uplatnili a odsúhlasené pripomienky zapracovalo do návrhu. V novembri požiadalo Krajský
stavebný úrad (KSÚ) v Trenčíne o preskúmanie
návrhu Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN. KSÚ s
predloženým návrhom zmeny ÚPM súhlasil
a odporučil jeho schválenie. Po schválení poslancami Zmeny a doplnky č.8 ÚPN mesta Nové
Mesto nad Váhom nadobudli právoplatnosť.
Tým dochádza k zmene záväznej časti ÚP
mesta vyhlásenej VZN mesta č. 1/98 O regulatívoch územného rozvoja mesta. Dodatok č. 6
dopĺňa a upravuje text záväznej časti ÚP mesta
v príslušných paragrafoch VZN mesta č. 1/98.
Na program sa ďalej dostal návrh Dodatku
č.8 k VZN mesta č. 3/2004 O miestnych daniach. Jeho schválením sa vyhovelo protestu
prokurátora, ktorý sa týkal daní za psa, za
užívanie verejného priestranstva a za predajné
automaty (§§ 21. 22, 24 a 25). Došlo tiež k
zvýšeniu sadzby dane za priemyselné stavby
na 2,700 € za každý, aj začatý m2 zastavanej
plochy. Smerom k občanom nedošlo k žiadnej
úprave sadzby dane.
Po schválení zmeny Programového rozpočtu mesta pre rok 2010 - 2. úprava sa do pléna
dostal návrh VZN mesta č.6/2010 O určení

školských obvodov základných škôl a určení
miesta a času zápisu do základnej školy.
Podmienky určenia miesta a času zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktoré dosiaľ upravovali samostatné nariadenia škôl, sa schválením VZN
zjednotili. Zároveň sa VZN doplnilo zaradením
novopomenovanej ulice Pri vode do školského
obvodu ZŠ Odborárska ul.
V ďalšej časti MsZ schválilo návrh VZN
mesta č. 7/2010 O určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča
jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
V ňom i pre zvýšenie transparentnosti financovania škôl a školských zariadení došlo
k nasledovným zmenám:
a) určenie výšky dotácií na mzdy a prevádzku
a určenie výšky mesačných príspevkov žiakov
sa upravilo v spoločnom VZN,
b) upravila sa výška dotácií na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ a výška mesačných príspevkov žiakov na činnosť škôl a ŠZ podľa rozpočtu
na rok 2011, vzhľadom na zvýšenie nákladov na
činnosť škôl a ŠZ sa mesačné príspevky žiakov
v niektorých zariadeniach zvýšili,
c) týmto VZN mesta sa ruší VZN č.1/ 2008 a
1/2010 v znení schválených dodatkov.
Do pozornosti poslancov sa dostal návrh
Programového rozpočtu mesta na roky 20112013.
Záväzným je schválený rozpočet na
rok 2011, rozpočet na roky 2012 a 2013 je
orientačný (bližšie v rubrike Na linke primátor
mesta a v samostatnom príspevku).
(Z materiálov MsZ spracovala -red.)

ZVESTI - RADY - POSTREHY

Prvý deň nového roka 2011 je aj dňom
18. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Osemnásť rokov samostatnej SR si pripomenieme počas tradičnej slávnosti Javorina,
Javorina... .

1. január - Deň mieru
Deň vzniku Slovenskej republiky
6. január - Zjavenie Pána, Traja králi
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DEŇ VZNIKU SR

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Vstupujeme do
nového roka. Mnohí
z nás si kladú otázku,
aký bude rok 2011, čo
prinesie?
Novoročná
tematika z pohľadu
chodu a fungovania
samosprávy a rozvoja mesta zarezonovala i v rozhovore s
Ing. Jozefom Trstenským v tradičnej rubrike
Na linke primátor mesta.
● Ostatné – 25. zasadanie mestského
zastupiteľstva s pôvodným zložením poslancov už zavŕšeného volebného obdobia
schválilo rozpočet mesta na rok 2011. Ako
hodnotíte schválený, pre mesto najzásadnejší dokument na rok 2011, resp. roky 2011
– 2013?
Znovu musím pripomenúť, že zostaviť
rozpočet na rok 2011 bolo veľmi ťažké. V
súčasnej dobe NR SR schvaľuje balík zákonov,
ktorých prijatie bude mať negatívny vplyv na
výdavkovú časť rozpočtu mesta. Konkrétne ide
o zvýšenie DPH, zdanenie príjmov z prenájmu
a predaja majetku, zrovnoprávnenie viacerých verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb, novelu zákona o dani z
nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch a iné.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil
zvýšenie cien plynu, vody, energie. Následne
porastú ceny ostatných tovarov a služieb, ktoré
samosprávy potrebujú na výkon svojich samosprávnych funkcií. V príjmovej časti rozpočtu
tiež nemôžeme vyskakovať. Už v druhom
polroku 2010 sa prejavili výpadky na dani z
nehnuteľnosti, nájomnom, miestnych poplatkoch a je reálny predpoklad, že v roku 2011
sa budú ešte prehlbovať. Samostatnú kapitolu
tvoria podielové dane, ktorých vývoj je závislý
od viacerých makroekonimických faktorov (vývoj
zamestnanosti, nominálnych miezd, stabilita
podnikateľského prostredia malých živnostníkov
a fyzických osôb podnikateľov a iných faktorov).
Takisto zmena systému financovania základných umeleckých škôl, centier voľného času a

školských klubov bude mať negatívny dopad
na príjmovú časť rozpočtu mesta. Ak to zosumarizujem, tak na jednej strane vplyvom legislatívnych opatrení Vlády SR nám v rozpočte
mesta rastú mandatorné výdavky a na druhej
strane máme ohrozené príjmy. Je to takmer
smrteľná kombinácia pre rozpočet mesta.
● Aké najvýznamnejšie investičné akcie
sa chystajú v novom roku?
Vzhľadom na to, že sme si napriek kríze v
uplynulých rokoch ušetrili cca 2 mil.€, môžeme
realizovať niektoré väčšie investičné akcie.
Konkrétne ide o projekt výstavby zberného
dvora, dotrieďovacej linky a biofermentátora
financovaný z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a
rozpočtu mesta, prestavbu kina na spoločenský
dom v hodnote cca 1 mil. €, výstavbu skate parku v hodnote 130 -140 tis. € . Schválených je
570 tis. € na rekonštrukciu priestorov pre TSM v
kasárňach na Bzinskej ul. a mnoho ďalších menších investičných akcií v objeme cca 400 tis. €.
● Pred rokom v tejto „primátorskej“ rubrike ste spomínali presťahovanie technickej
a administratívnej časti TSM Nové Mesto nad
Váhom do areálu bývalých kasární v priebehu práve nastupujúceho roka. Rokovali ste aj
s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka. Ako
sa veci majú teraz, po roku, aká je momentálna situácia?
Už v predchádzajúcej odpovedi som naznačil, že na presťahovanie TSM musíme vytvoriť
optimálne podmienky a v rozpočte sme na tento
účel vyčlenili 570 tis. € ako záchytnú sumu.
Reálne dnes môžeme povedať, že presťahovať
TSM na Bzinskú ul. môžeme najskôr v roku
2012. Rokovania s Univerzitou A. Dubčeka so
sídlom v Trenčíne kvôli personálnym zmenám
na univerzite a problémom s jej akreditáciou
sa pozastavili. My sa však chystáme rokovať
aj s inými univerzitami a súkromnými vysokými
školami.
● Bude sa mesto tak ako v minulosti
uchádzať o prostriedky z Európskej únie,
na vyhlásenie výzvy ktorého ministerstva
mesto momentálne čaká, aké má pripravené,
resp. na aké akcie sa perspektívne chystá
spracovať projekty?
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Budeme sa určite uchádzať. V súčasnej dobe opätovne pripravujeme projekt na výstavbu
zariadenia pre seniorov (bývalý domov dôchodcov) pre 92 ľudí. Výzva by mala byť na prelome
apríla - mája.
● V decembri sa na svojom ustanovujúcom zasadaní zišlo i novozvolené MsZ, ktoré
vzišlo z nedávnych komunálnych volieb.
Spomedzi poslancov sa zvolila nová mestská rada, poradný orgán primátora mesta.
Novinkou sú dvaja viceprimátori mesta i
to, že na rozdiel od minulosti sa nevolili,
ale v súlade s príslušným zákonom ste ich
menovali. Ustanovujúce snemovanie poslancov prinieslo i nové zloženie stálych
komisií MsZ. Dobrá vzájomná spolupráca
je základom pre dobré fungovanie samosprávy. Čo očakávate, aká bude?
Očakávam, že spolupráca bude dobrá, že

všetci budeme pracovať pre dobro svojho mesta. Je to kolektívna práca, a to si musíme všetci
uvedomiť. Nikto nemôže pracovať spôsobom,
„čím horšie, tým lepšie“, to by sme si neporozumeli.
● Na Nový rok sa zvyknú dávať želania
a predsavzatia. Aké sú tie vaše - tak v pracovnom, ako i v súkromnom živote? A čo by
ste zaželali občanom mesta v novom roku?
Zdravú a súdržnú rodinu, pokojný život,
šťastie, lásku a Božie požehnanie pre blízkych.
Občanom nášho mesta prajem to isté, čo aj mojej rodine. V pracovnom živote si prajem stabilitu, korektné legislatívne prostredie, súdržnosť
miest, obcí a VÚC. Prajem si, aby sme pre
Vládu SR, NR SR a jednotlivé ministerstvá boli
partnerom a nie nechceným príveskom z čias
nežnej revolúcie. Ak sa mi to splní, nebudem
mať obavy o ďalšiu existenciu samosprávy!

RO K 2 0 1 1

Drahí Novomeš!ania,
pri vstupe do nového roka dovoľte mi zaželať
Vám všetko dobré, hlavne veľa
zdravia, spokojnosti, úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
Ing. Viera Vienerová
zástupkyňa primátora mesta

* Európska komisia vyhlásila rok 2011
za Európsky rok dobrovoľníctva (ERD).
Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinačným
orgánom sa stala IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže. Potenciál dobrovoľníckych činností sa
ešte stále nerealizuje v plnej miere. ERD 2011
poskytne príležitosť preukázať v európskom
kontexte, že dobrovoľnícke činnosti zvyšujú
občiansku angažovanosť a môžu pomôcť
posilňovať pocit príslušnosti občanov k ich
spoločnosti a ich angažovanosti na všetkých
úrovniach.
* Roky 2011 - 2020 vyhlásilo Generálne
zhromaždenie OSN za Akčnú dekádu
bezpečnosti v cestnej premávke. Cieľom
kampane je záchrana piatich miliónov ľudských
životov na cestách celého sveta v najbližšom
desaťročí.
* Svetové dni mládeže 15. - 21. augusta
v Madride.
* Rok 2011 je aj Európsko - čínskym
rokom mládeže. Jeho cieľom je podpora interkultúrneho dialógu, posilňovanie vzájomného
porozumenia, prehlbovanie priateľstva medzi
európskou a čínskou mládežou a povzbudzovanie záujmu mladých ľudí o vzťahy medzi
EÚ a Čínou.
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Milí !itatelia,
tak ako v kalendári začíname
prvou stránkou úvodného roka,
tak i Novomestský spravodajca začína
prvým číslom nového – XXXII. ročníka.
Dúfame, že tak ako doteraz,
i v roku 2011 bude Vaším verným
spoločníkom počas nasledujúcich
dvanástich mesiacov.
Všetko „naj“ a veľa zaujímavého čítania
v novom roku Vám želajú
vydavateľ, redakčná rada a redakcia

VÝHERKYŇA
Ing. Martina Gondárová z pobočky Dexia
banka Slovensko, a.s. Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastnou majiteľkou sa stala
Božena DONÁTHOVÁ,
Javorinská 36, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.

3 roky

Termínovaný vklad Premium

Dexia - P-V-001/18/1110

ročný úrok 3,5 % pri viazanosti 3 roky
výhodné a bezpečné sporenie
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Na jedného
z vás sa
usmeje
šťastie
v podobe
výhry

Banka pre život
www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007

Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

JANUÁR 2011

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

!
viazanosť

Kupón
vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne
doručte do
20. januára
na adresu:
MsKS,
redakcia
Novomestského
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01
Nové Mesto n. V.

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5

16,60 €,
ktorú venuje:

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
5
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*Sv. Mikuláš sa snažil potešiť čo najviac detí, preto svoju návštevu nášho mesta rozložil do niekoľkých dní. Počas
nich so svojím sprievodom zavítal do rôznych organizácií,
zariadení a firiem. Veľmi sa mu potešili malí škôlkári, čo sa
však nedalo povedať o čertovi, pred ktorým mali deťúrence
viac ako rešpekt. Na pozvanie ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Novom Meste nad Váhom s nošou sladkých
dobrôt zaklopal i na dvere domu štátnej správy, kde naňho
v zasadačke obvodného úradu čakali menšie i väčšie deti.
Veselo bolo i na Bernolákovej ul. v centre sociálnych služieb,
kde sa okrem rozdávania darčekov i tancovalo a spievalo. Na
námestie priviezol sv. Mikuláša konský záprah, kde naňho
s básničkami a pesničkami čakalo veľa detí. Rovnako ako
každoročne zázračnou berlou rozsvietil strom na námestí, novinkou boli do neba vypustené lampióny šťastia. Mestské podujatie tradične zakončil ohňostroj. Kroky šikovných deťúreniec
z námestia smerovali do rímskokatolíckeho kostola, kde po
sv. omši tiež prišiel sv. Mikuláš s balíčkami sladkostí.

DO NOVÉHO ROKA S VYROVNANÝM ROZPOČTOM
Programový rozpočet mesta na rok 2011
je vyrovnaný v celkovej čiastke 15 187 723 €
vrátane príjmových a výdavkových finančných
operácií, konštatovala po jeho schválení poslancami MsZ v Novom Meste nad Váhom 14. decembra Ing. Alžbeta Podhradská, vedúca OFIS
Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom.
- Bežný rozpočet je prebytkový vo výške
1 389 506 €, kapitálový je so schodkom 1 450
187 €, pričom schodok kapitálového rozpočtu je
krytý rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 60 681 €.
Príjmové finančné operácie v celkovej výške 325
581 € sú z prevodu rezervného fondu mesta.
Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru
(istiny) rozpočtujeme vo výške 264 900 €.
Odhad príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja r. 2010. Napr. výnos dane z príjmov fyzických
osôb rozpočtujeme vo výške 4 mil. €. Z výnosov
tejto dane musíme zabezpečiť financovanie
svojich originálnych pôsobností vrátane tých,
ktoré sa v rámci decentralizácie verejnej správy
presunuli na samosprávu. Daň z nehnuteľnosti
mesto rozpočtuje vo výške 1,6 mil. €. Poplatok
za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho
odpadu je vo výške 564 500 €. Poplatky sa
oproti vlaňajšku nezvyšovali a sú v intenciách
Dodatku č.1 k VZN mesta č.1/2006. Bez zmeny
sú i cintorínske poplatky, - rozpočtujeme ich vo
výške 5 600 € - ich výška je v závislosti od druhu
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hrobového miesta a od toho, na koľko je hrobové
miesto zaplatené (5 alebo na 10 rokov).
V kapitálových príjmoch (celkovo 4 387 900 €)
mesto rozpočtuje príjem 66 000 € z predaja pozemkov. Ďalej tu rozpočtuje nenávratné
finančné príspevky (NFP) pre viaceré projekty ako
zostatok refundovaných súm od príslušných ministerstiev na kapitálové výdavky: rekonštrukcia
a zateplenie obvodových plášťov na ZŠ Ul.
Tematínska - 87 056 €, na ZŠ Ul. kpt. Nálepku
- 501 984 €, na MŠ Poľovnícka - 144 620 €.Ďalej sú to: NFP na Modernizáciu odpadového hospodárstva – Kompostáreň vo
výške 204 825 €, Skládka odpadov Mnešice
– Tušková - 266 062 €, Zberný dvor 2 879 353 €,
Modernizácia verejného osvetlenia -180 500 €.
- NFP pre projekt Zavedenie elektronických
služieb mesta rozpočtujeme vo výške 50 000 €,
o ktoré mesto požiada v roku 2011. Kapitálovú
dotáciu na monitorovací a kamerový systém
mesto rozpočtuje vo výške 7 500 €. Požiadalo tiež
o dotáciu na projekt: Dobudovanie integrovaného
monitorovacieho a kamerového systému.
V rámci príjmových finančných operácií
mesto do príjmu rozpočtuje prevod z rezervného
fondu vo výške 325 581 €, ktoré samospráva
použije na kapitálové výdavky.Výdavková časť rozpočtu obsahuje 15 programov. Na ilustráciu vyberáme:
V územnom plánovaní sa vyčlenilo 10 000 €

na vypracovanie zmeny ÚP rekreačnej zóny
Zelená voda a na vypracovanie zmien a doplnkov
platného ÚPM. Na prípravnú dokumentáciu mesta
pôjde 15 000 €, z toho 5000 € je vyčlenených na
vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na chodník pre cyklistov. V Hospodárskej
správe, údržbe a prevádzke budov mesto
rozpočtuje 570 000 € na projekt a realizáciu
rekonštrukcie časti budov bývalých kasární pre
TSM mesta, ktoré by sa sem mali presťahovať.
V kolonke Usporiadanie pozemkov mesto
rozpočtuje 200 000 € na výkup pozemku od NsP.
Na kamerový systém mesto vyčlenilo 45 900 €,
pričom ráta s prevádzkou 24 kamier v meste,
o 5 viac ako vlani. Podporu zvieracieho útulku
mesto vyčíslilo na 6000 €. Na modernizáciu
verejného osvetlenia je vyčlenených 195 000 €.
V odpadovom hospodárstve na zber a odvoz
odpadu vyhradilo 556 365 €. Rozpočet ráta s
853 210 € na komunikácie, z toho na ich opravu
pôjde 537 210 €, na stavebnú údržbu mestských
komunikácií 166 000 €. 150 000 € činí vybudovanie kruhového objazdu na Ul. Malinovského a
Hviezdoslavova.Program Vzdelávanie (celkovo 3 819 687 €)
o. i. ráta aj s detským dopravným ihriskom,
na realizačný projekt a samotnú realizáciu je
vyhradených 15 700 €. Podpora športu je vyjadrená čiastkou 438 060 €, z toho na prevádzku
zimného štadióna pôjde 109 050 €. Vyčlenených
je i 125 000 € na vypracovanie realizačného
projektu a realizáciu Skate parku.
Kultúra je pokrytá sumou 1 485 545 €.

Z toho 55 000 € je určených na projekt a realizáciu inštalácie premietacieho zariadenia v budove MsKS. Rekonštrukcia kina na viacúčelovú
spoločenskú budovu si „vypýta“ 1 mil. €. 50 000 €
pôjde na dokončenie rekonštrukcie fasády,
schodíšť a vybudovanie bezbariérovho prístupu
do budovy MsKS.
V rámci programu Prostredie pre život s celkovou sumou 3 637 746 € pôjde 342 895 € na
verejnú zeleň, na jej údržbu a ošetrovanie stromov v meste je vyhradených 28 000 €. Čiastka
50 000 € zahŕňa výstavbu viacúčelových ihrísk
s umelým povrchom, detských ihrísk a umelých
dopadových plôch pod detské ihriská.
Sumu 3 222 851 € predstavuje zberný dvor
pre separovaný a biologický odpad v meste,
zahŕňajúci stavebné práce, nákup strojov, zariadení a technológií. Technológia fontány na sídlisku 1. mája bude stáť 12 000 €. Mobiliár do
parkov (lavičky, smetné koše a i) si „vypýta“
10 000 €.
Program Bývanie (celková suma 153 000 €)
ráta s 5000 € na odstránenie drobných nedostatkov pri úprave terénu a na dobudovanie oplotenia areálu BD Čachtická ul. Sociálne služby bude
„gazdovať“ celkovo s čiastkou 326 800 €.
V prípade záujmu môžu záujemcovia do
schváleného rozpočtu mesta na rok 2011
nahliadnuť priamo na Mestskom úrade v Novom
Meste nad Váhom – v novej prístavbe na 1.
poschodí, č. dv. 229, používatelia internetu ho
v elektronickej podobe nájdu i na mestskom
webe: (www.nove-mesto.sk).

JAVORINA, JAVORINA

Z podujatia sa zrodila tradícia, ktorá každoročne do divadelnej sály MsKS priláka množstvo
návštevníkov. Za obdobie jeho trvania pribudlo do
Zlatej knihy k úvodnému menu prof. Jána Durdíka
z roku 1997 veľa ďalších mien.
Od štvrtého ročníka v roku 2001 organizátori
okrem titulu Významná osobnosť Podjavoriny
prikročili k udeľovaniu ocenenia Kvalitný produkt
Podjavoriny. Premiérovo ho získali novomestské
firmy Milex, a.s., a TC Contact, s.r.o.
K doterajším titulom a oceneným v priebehu
januára pribudnú ďalšie produkty a osobnosti
Podjavoriny. Konkrétne ktoré to budú tentoraz,
sa dozviete na XIV. ročníku podujatia Javorina,
Javorina .... Súčasťou programu, na ktorý vás
srdečne pozývame do mestského kultúrneho strediska, budú pripomenutie si 18. výročia vzniku
samostatnej Slovenskej republiky (1. 1.1993)
a kultúrne vystúpenia.

Tituly Významná osobnosť Podjavoriny a
Kvalitný produkt Podjavoriny spája jedno. Udeľujú
sa na tradičnom januárovom podujatí Javorina,
Javorina ... Tento rok sa slávnosť Podjavoriny
uskutoční už po štrnásty raz.
Po prvýkrát sa Javorina, Javorina ...
uskutočnila v roku 1997. Zároveň spolu s ňou sa
znovuobnovila pobočka Klubu podjavorinských
rodákov (KPR) v Novom Meste nad Váhom.
Jej richtárom od zrodu až dodnes je PhDr.
Alexander Koreň.
Novomestská pobočka KPR je nástupcom
niekdajšieho Spolku podjavorinských akademikov,
ktorý vznikol 29. decembra 1922. K potomkom
jeho zakladajúcich členov patrili dnes už zosnulí
MUDr. Ivan Trnovský a Fedor Cádra.
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ČO PRINIESOL ROK 2010
Starý rok bol bohatý na dianie v našom meste.
Prvým občiankom Nového Mesta nad Váhom
sa stal Jakubko Pokopec (3120 g a 50 cm),
ktorého príchod na svet, verte či nie, ohlásil bocian. Do hodiny po tom, čo preletel nad domom
rodičov budúcej mamičky, v trenčianskej pôrodnici 1. januára
o 13,40 h sa
rodičom Mgr.
Z. Pokopcovej
a Bc. M. Pokopcovi narodil ich prvorodený synček
(1).
V priebehu
1
vlaňajška sa
ukončili ďalšie
investičné
akcie mesta.
Takými napr.
boli Skládka
o d p a d o v
M n e š i c e
–
Tušková;
uzavretie
a
rekultivácia
2
skládky (2),
kompostáreň
na Ul. banskej
či ukončenie
výstavby
a
odovzdanie
do užívania
100 bytov II. etapa na
Južnej
ul.
(3). Vlani sa
3
zavŕšila
aj
rekonštrukcia
a modernizácia všetkých
školských
budov
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta – základných a materských škôl (4).
4
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Z oblasti
duchovnej tvorby svetlo sveta
uzreli dve pozoruhodné diela: Slovenský
kreslený humor a satira
– 15 ročníkov
NO
(5)
a
dlhoočakávaná

5
staronového primátora
mesta
Ing.
J.
Trstenského.
Koncom roka sa
uskutočnilo i ustanovujúce
zasadanie
nového mestského
parlamentu.
Žiaľ, vlani sme
zaznamenali aj nepríjemnú udalosť: 10. novembra došlo v DM
drogérii na námestí
k lúpežnému
prepadnutiu
so zbraňou.
Páchateľa
zachytilo oko
kamery (7).
Boli by sme
radi, keby sa v
novom roku už
nič podobné
neopakovalo.

4
vlastivedná monografia NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM (6).
Občania so záujmom o veci verejné
mohli vlani viackrát
pristúpiť k volebným schránkam, naposledy 27. novembra, kedy sme si vo
voľbách do orgánov
samosprávy
obcí
zvolili nové mestské zastupiteľstvo a
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V NOVOM ROKU STARÉ PROBLÉMY - S NEZAMESTNANOSŤOU

Z AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE
Globálna finančná a hospodárska kríza
spôsobila v Slovenskej republike ekonomický
prepad, ktorý sa prejavil aj v poklese zamestnanosti. V dôsledku úpadku hospodárstva došlo
k zníženiu počtu pracovných miest, čo malo za
následok aj výrazné zníženie počtu zamestnaných ľudí. I v novom roku pretrvávajú pôvodné
čiže staré problémy s nezamestnanosťou. O
možnostiach ich riešenia sme sa porozprávali
s novým riaditeľom Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Novom Meste nad
Váhom Ing. Ivanom Sadovským.
-Zamestnanosť a záchrana pracovných
miest patria k prioritám politiky trhu práce aj na
pôde nášho úradu práce, ktorá sa snaží využiť
všetky prostriedky na zmiernenie dopadu krízy
na prepustených zamestnancov. Práve preto patrí politika zamestnanosti medzi oblasti, na ktoré najviac sústredíme pozornosť v našej práci.
Ako súčasť aktivít na riešenie dopadov
globálnej krízy novelizáciou zákona 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti) v
rámci aktívnej politiky trhu práce sa zaviedli nové
opatrenia – príspevok na podporu regionálnej a
miestnej zamestnanosti (§50i) a príspevok na
podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§50j).
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti je určený zamestnávateľom, ktorí
prijmú do pracovného pomeru na určitú dobu
(v trvaní najviac 9 mesiacov) znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie v rozsahu najmenej
polovice ustanoveného týždenného pracovného
času. O poskytnutie príspevku môže požiadať:
právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov a právnická osoba, ktorej
zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj; právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť formou dobrovoľníckej služby v niektorej z oblastí
podľa §52a ods.1 písm. a) zákona o službách
zamestnanosti.
Príspevok na podporu zamestnanosti na re-

alizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na
riešenie následkov mimoriadnej situácie sa poskytuje zamestnávateľom, ktorí
prijmú do pracovného
pomeru na určitú dobu
(v trvaní najviac šesť
kalendárnych mesiacov)
uchádzačov o zamestnanie
vedených v evidencii najmenej tri mesiace, ak
sa pracovný pomer dohodol v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh
prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov
mimoriadnej situácie. O poskytnutie príspevku
môže požiadať: obec alebo samosprávny kraj;
právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je obec
alebo samosprávny kraj; právnická osoba, ktorá
je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných
tokov a jej vnútorné organizačné jednotky a
právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve
štátu. O poskytnutie týchto príspevkov musí
zamestnávateľ písomne požiadať úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), v ktorého
územnom obvode má sídlo. Po splnení všetkých
podmienok stanovených zákonom o službách
zamestnanosti a schválení žiadosti ÚPSVaR so
zamestnávateľom uzatvorí písomnú dohodu a
poskytne príspevok.
Cieľom zavádzania jednotlivých nástrojov
aktívnych opatrení politiky trhu práce do praxe
je zvýšenie zamestnanosti vytváraním nových
pracovných miest.* V roku 215. výročia narodenia Samuela
Jurkoviča (9. 2. 1796 - 13. 7. 1873), otca Aničky
Jurkovičovej, sa v našom meste v apríli uskutoční
XIV. ročník celonárodnej divadelnej prehliadky s tematikou ženy. Organizátori v záujme
rozšírenia možností účasti divadelných súborov na festivale, a tým i jeho skvalitnenia,
pripravujú úpravu štatútu divadelného festivalu,
ktorý sa zrodil na počesť našej rodáčky, jednej
z prvých slovenských herečiek, v roku 1998.
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VIAC AKO DOBRÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA
CENA ZA ŠTÍHLU VÝROBU PRE MAGNA SLOVTECA
Spoločnosť Magna Slovteca, s. r. o., výrobná divízia prevádzkovej jednotky Mirrors (Zrkadlá)
spoločnosti Magna International Inc., získala od
nemeckého obchodného časopisu Automobil
Produktion a obchodnej poradenskej spoločnosti
Agamus Consult cenu za štíhlu výrobu v automobilovom priemysle za rok 2010 v kategórii
celosvetových spoločností.
Cena sa udeľuje závodom, ktoré boli mimoriadne úspešné pri implementácii procesov
zoštíhľovania výroby so sústredením sa na vynikajúci zákaznícky servis.
Odovzdanie ceny sa uskutočnilo počas piatej
obchodnej konferencie zoštíhľovania výroby v
automobilovom priemysle 23. novembra v Audi
AG v nemeckom Ingolstadte.
„Ocenenie je uznaním vynikajúcich výkonov celého tímu Magna Slovteca a podčiarkuje
úspešnosť našich nepretržitých snáh o zlepšenie

efektivity. Je to významná správa pre našich
zákazníkov a je ďalšou motiváciou tímu Slovteca,”
povedal Don Walker, generálny riaditeľ Magna
International.
Magna Slovteca dostala uznanie za implementáciu výrobného systému MAFACT (Magna
Factory Concept – Koncept závodu Magna)
založeného na filozofii prísneho zoštíhľovania
výroby obsahujúcej celý hodnotový reťazec.
Na spomínanej medzinárodnej porovnávacej súťaži sa zúčastnilo viac ako 60 spoločností
– automobilových výrobcov a dodávateľov. Okrem
Magna Slovteca k držiteľom ceny patria i Audi,
BMW, Schmitz Cargobull a PWO.
Získanie ceny za štíhlu výrobu v automobilovom priemysle za rok 2010 je i pre novomestskú firmu Magna Slovteca so 463 zamestnancami
viac ako dobrým štartom do nového roka.
-ri-

V NOVOM ROKU ZOSTANE PO STAROM?
K REKONŠTRUKCII ŽELEZNIČNEJ STANICE
Pred rokom sme vás informovali o rekonštrukcii
staničnej budovy v Novom Meste nad Váhom
a priľahlých objektov. Vtedy podľa vyjadrenia
Železníc SR hotovo! malo zaznieť do konca roku
2010. Aká je skutočnosť a na ďalšie podrobnosti
sme sa opätovne spýtali Mgr. Zuzany Chalupovej
z odboru komunikácie ŽSR.
-Vypracovaná projektová dokumentácia, ktorú
schválili GR ŽSR a vtedajšie Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR (dnes Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja), zahŕňa
rekonštrukciu objektov ŽSR v areáli Železničnej
stanice Nové Mesto nad Váhom – výpravnej
budovy z roku 1878, budovy RZZ (reléové
zabezpečovacie zariadenie, dopravná kancelária)
a súvisiacich zastaraných budov zdravotného
strediska, trafostanice, skladov na rampe č. 1 a
2, budovy traťového obvodu s novými prípojkami
inžinierskych sietí, vrátane rekonštrukcie technologických objektov a slaboprúdovej inštalácie.
Stavba začala v predpokladanom termíne
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v septembri 2009. Do konca roku 2009 realizátor stavby TEXO PARTNER Bratislava preinvestoval zo štátneho rozpočtu na rok 2009,
z ktorého bola akcia financovaná, 0,536 mil. €.
Za túto čiastku víťaz verejnej súťaže vykonal výmenu okien na prevádzkovej budove a budovách
RZZ a ústredne, tiež sa zhotovili základy na
budove traťového okrsku. Vzhľadom na to, že v
rozpočte na rok 2010 sa finančné prostriedky na
pokračovanie akcie v predpokladanom celkovom
náklade vrátane projektovej prípravy 1,96 mil €
nenašli, realizácia modernizácie Železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom je od začiatku
vlaňajšieho roku až doteraz pozastavená.Keďže v čase uzávierky januárového vydania Novomestského spravodajcu ešte neboli
pre rok 2011 schválené východiská rozpočtu
verejnej správy, ŽSR podľa slov Mgr. Z. Chalupovej nevedia, či budú v štátnom rozpočte
na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky na
pokračovanie a ukončenie tejto stavby.

PRERAZENÝ S NIEKOĽKOMESAČNÝM PREDSTIHOM

Súčasťou I. a II. etapy modernizácie
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Zlatovce je 17,5 km – dlhý železničný tunel
Turecký vrch. Stavbárom sa ho podarilo preraziť
s niekoľkomesačným predstihom 25. novembra.
Sv. Barbore, patrónke tunelárov a baníkov, za to
poďakovali prítomní generálny vikár Trnavskej
arcidiecézy PhDr. L. Kuna a novomestský dekan
vdp. Mgr.Th. Ľ. Malý.
Výstavba tunela začala práve pred rokom
v januári 2010 a podľa slov M. Pavlikovej,
hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR),
investora projektu, jeho razba mala byť podľa
pôvodného harmonogramu ukončená v júni 2012.
Úplné dokončenie tunela vrátane inžinierskych
sietí sa predpokladá v máji 2013.
Viac ako 1750 metrov dlhý tunel Turecký vrch
s priemerom 12 metrov je dvojkoľajový a jeho
špecifikom je to, že je aerodynamický a už pri
návrhu sa posudzoval na rýchlosť 200 km/h.
- Prerazenie tunela v jeho kalotovej časti
umožňuje, aby razba jadra tunela bola dokončená

v januári 2011. Zámerom zhotoviteľa je urýchlenie
výstavby tunelovej časti tak, aby sekundárne
ostenie tunela bolo hotové do konca nového
roka. Tunel by mal byť vybavený technologickým
zariadením a pevnou jazdnou dráhou v júli 2012,
potom by mala začať prevádzka tunela po jednej
koľaji. Druhá koľaj má byť sprevádzkovaná v
októbri 2012. Podľa vyjadrenia hovorkyne M. Pavlíkovej
modernizácia toho úseku začala v septembri 2009
v predpokladanom náklade takmer 264 mil. € bez
DPH. Práce majú trvať necelého tri a pol roka, do
konca mája 2013. Financované sú z prostriedkov
Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Doprava. Na prerazení tunela sa zúčastnili
prvý podpredseda vlády a minister dopravy Ján
Figeľ, generálny riaditeľ ŽSR Vladimír Ľupták, ako
aj zástupcovia zhotoviteľa stavby Združenia Nové
Mesto nad Váhom - Zlatovce 2009. Modernizácia
úseku z Nového Mesta nad Váhom do Zlatoviec
je súčasťou modernizácie trate do Púchova pre
rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.
-Turecký vrch je najvýraznejším prvkom prvej
etapy stavby, dosahuje dĺžku 1 775 metrov, z toho
dĺžka razenej časti je 1 738,5 metra. Ide o prvý
železničný tunel na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný podľa technických špecifikácií
pre interoperabilitu pre konvenčné trate. Je to
pilotný projekt, z ktorého budú vychádzať aj projekty ďalších pripravovaných stavieb železničných
tunelov. Pôvodne sa posudzovali tri varianty trasy
okolo Tureckého vrchu v spracovanej štúdii. Jej
výsledky jasne hovorili v prospech tunelového
variantu. Jeho výhodou je zníženie nákladov
na údržbu trate v tuneli, minimálny zásah do
chráneného územia, ako aj skrátenie trasy, jazdného času a prevádzkových nákladov.-

VÍTAJÚ OBNOVENIE POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
Občania mesta, okresu i obvodu uvítali, že
s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa vo vestibule Domu štátnej správy na Hviezdoslavovej
ul. 36 v Novom Meste nad Váhom obnovilo
poskytovanie služieb na Informáciách. Uľahčí im
to orientovanie sa i pohyb v 10 – poschodovej
budove domu štátnej správy. Čo tiež kvitujú,
je, že môžu získať informácie o umiestnení

úradov štátnej správy, ich úradných hodinách a
kontaktoch na telefónnom čísle 032/774 51 11 s
možnosťou prepojenia telefonických hovorov na
úrady, ktoré sú napojené na spoločnú ústredňu.
Sú to: Obvodný úrad, Daňový úrad, Okresný
súd, Spoločný úrad samosprávy a Obvodný
úrad životného prostredia v Novom Meste
nad Váhom.
-jv-
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ODKIAĽ OČAKÁVAM POMOC
Uplynulo už 10 rokov tretieho tisícročia.
Pamätám sa na pompézne oslavy prechodu do
nového milénia, ako aj na úsmevné dohadovania sa, kedy správne má byť vstup do tretieho
tisícročia. Čas rýchlo ubehol a my vstupujeme už
do jeho druhej dekády. Roky nám pribúdajú, síl a
zdravia ubúda. Čím sme starší, tým viac a viac
sme odkázaní na pomoc. Kde ju hľadáme? Ku
komu sa obraciame?
Musím sa priznať, že mi je ľúto ateistov.
Postupne im všetko zlyháva: zdravie, sila, rozum,
priatelia odchádzajúci z časnosti. Navyše všetko,
čo hromadili na zemi, musia tu zanechať. Je to
zúfalý pocit – všetko strácať a blížiť sa k bodu,
keď všetko, podľa nich, zanikne. Som vďačný
Bohu, že vo svojej milosti sa dal mnohým ateistom
poznať – aj keď až na smrteľnej posteli.
Určite každý z nás nespočetnekrát počul
vetu: Človeče, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
Toto konštatovanie znie posmešne. Chce vyjadriť:
človeče, si odkázaný sám na seba – nečakaj na
nejaký zázrak od Boha. Akokoľvek sa mnohí dnes
vysmievajú veriacim, vyznávam, že verím v Boha,
ktorý je nadprirodzený. Počuje naše volania, vie o
nás všetko. Zasahuje aj dnes a koná aj zázraky.
To je moje vyznanie. O tejto pravde môžem vydať
svedectvo. Na druhej strane však musím vysvetliť,
že často si zamieňame svoje úlohy a povinnosti s
tým, že ich chceme „zavesiť na krk“ Bohu. Je to
naša zodpovednosť (a úloha od Boha!) postarať
sa o svoje maloleté deti; pracovať, aby sme
mali z čoho žiť; postarať sa o chorých a nevládnych; postarať sa o svojich rodičov, keď už
potrebujú pomoc, atď. Nečakajme, že to Boh urobí
za nás. To je naša povinnosť! Preto každému
dobrovoľne nezamestnanému (rozumej: ten, kto
nechce pracovať, nie ten, čo prišiel o prácu a
rýchlo si hľadá novú prácu) citujem Božie slovo:
„Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z
čoho udeliť núdznemu.“ (Ef 4,28) Zaháľanie, život
na úkor iných, zanedbávanie svojich povinností
Písmo klasifikuje ako kradnutie! Každý z nás má
svoje úlohy a povinnosti – a kým máme zdravie
a silu, nečakajme, že to za nás urobí niekto
iný! Opakujem: je to naša zodpovednosť! Boh
nepožehnáva a nepodporuje zaháľačov a darebákov! V žalme 121 je vyznanie veriaceho človeka:
„Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebo
i zem“. Ako nám teda Boh pomáha, resp. ponúka
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svoju pomoc? Ako som už vyjadril, určite nie tým,
že za nás vykoná to, čo máme konať my. Jeho
pomoc spočíva najmä v tom, že môžeme čerpať
z múdrosti, ktorú nám zjavil pre náš život. Dal
nám svoje Slovo. V ňom nám vyjavil spôsoby, ako
si máme počínať v rôznych situáciách života. V
ňom nám vyjavil, ktoré sú trvalé a ktoré dočasné
hodnoty - teda čo máme zhromažďovať, do čoho
máme investovať. Sami nevieme správne rozlišovať. Veľmi často sa ženieme iba za tým, čo je
pominuteľné. Preto nám potom nezostáva čas,
energia ani prostriedky na budovanie toho, čo má
dlhodobú trvácnosť, toho, čo si môžeme preniesť
až do večnosti. Z tohto dôvodu k vám volám a
vyzývam vás: Čítajme Písmo! Hľadajme a prijímajme Božiu múdrosť pre náš život! Neobchádzajme
Jeho pomoc, ktorá nám je ponúkaná do každej
oblasti nášho života! Bez jeho Slova budeme iba
blúdiť, strácať a prehrávať! On nám ponúka svoju
pomoc...
Jeho pomoc sa prejavuje aj pri tom, čo
si každý nesieme hlboko vo svojej duši. Som
presvedčený, že akokoľvek si mnohé chyby
ospravedlňujeme, ešte stále sa v nás ozýva svedomie. Hlas svedomia nedokážeme trvalo umlčať.
Mnohí sa ho snažia potlačiť alkoholom alebo
zábavou, prostredníctvom ktorých chcú uniknúť
z reality. Ďalší sa snažia ozývajúce sa svedomie
umlčať konaním dobrých skutkov. Čiastočne sa
im to darí, lenže takýmto spôsobom nenadobudnú
nikdy istotu, že už vykonali dosť. Božia pomoc je
v tom, že On videl a vidí, ako každý z nás
klesá pod vlastným bremenom. Sami trpíme a
padáme pod ťarchou svojich vín. Dôkazom toho
je množstvo psychických chorôb v dnešnej dobe.
Zriekli sme sa Boha a čudujeme sa, koľko ľudí trpí
depresiami, koľko ľudí potrebuje pomoc psychiatra. Boh je ten najlepší psychiater. On je tvorcom
duše – On nám dokonale rozumie. On dobre vie,
akému tlaku sa vystavujeme, keď všetko chceme
niesť sami. Preto nám dal svojho Syna. On v
plnosti času prišiel a zaplatil za všetky naše viny.
My toto odpustenie môžeme prijímať. Nemusíme
sa trápiť sami. Existuje východisko, je tu pomoc
pre každú utrápenú dušu! To je tá dobrá a radostná zvesť, ktorá stále znie týmto svetom.
„Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil
nebo i zem“. Je to aj moje osobné vyznanie, drahý čitateľ. Môže byť aj tvojím. Boh neponúka svoju pomoc len vybranej elite. Vystiera svoje zachraňujúce ruky v ústrety každému. Treba sa len
pokoriť a prijať túto pomoc.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

w w w . k a tk a t ours .s k

MALI STE DOPRAVNÚ NEHODU?

Milí spoluobčania ,

NEVIETE, NA KOHO SA OBRÁTIŤ
O ODŠKODNÉ?

členovia a sympatizanti Matice

RADI VÁM PORADIA

prahu nového roka zaželať Vám

ŠPIČKOVÍ ZNALCI A ODBORNÍCI.
VYBAVÍME ZA VÁS.
VOPRED NIČ NEPLATÍTE.
Tel. č. 0905 499 563

slovenskej, dovoľte nám na
všetko dobré v roku 2011, veľa
šťastia, zdravia a spokojnosti.
Výbor Miestneho odboru
Matice slovenskej
v Novom Meste nad Váhom

S OBAVAMI I ODVAHOU BORIŤ SA S PROBLÉMAMI
Príchod nového roka sa vždy spája s
očakávaním. Čo prinesie, bude lepšie, horšie?
Na názory sme sa spýtali niekoľkých náhodne
oslovených občanov v uliciach mesta.
D. V.: Obávam sa, že nás čaká ďalšie
uťahovanie si opaskov, zdražovanie. Ako som
počula v televízii, zvýšiť by sa mala cena energií, čo sa prirodzene premietne i do cien výrobkov. Ja i manžel našťastie pracujeme, ale veľmi
vyskakovať nemôžeme. Čo potom takí, ktorí sú
bez práce?!
O. K.: Objektívne treba povedať, že mesto
sa zmáha, stále sa čosi buduje, či rekonštruuje.
Ale chýba mi, najmä v lete, cyklotrasa na Zelenú
vodu. Áut pribúda a cesta za slnkom a vodou sa
stáva pre nás, cyklistov, nebezpečná.
G. S.: Bol by som rád, keby sa mi v
novom roku podarilo konečne nájsť prácu. Byť
nezamestnaný je frustrujúce, a nielen kvôli
nedostatku peňazí.

J. H.: Najviac by som si želal, aby sa euro
ako mena stabilizovala. Čo sa týka samotného
mesta, zdá sa mi, že vytváranie odstavných plôch
pre autá ide trochu na úkor „životného priestoru“
ľudí, najmä detí. Dnes dieťa nemôžete pustiť
samotné na dvor, aby sa hralo. Uvedomujem si
však, že nejde o naše mestské špecifikum.
M. S.: Hoci sa nám to nepáči, úsporné opatrenia sú nevyhnutné, ak nechceme zadĺžiť štát
a dopadnúť ako Grécko či Írsko.
L. G.: Vzhľadom na hospodársku a finančnú
krízu, ktorá neobišla ani nás, mám pocit, že sa
v našom meste podarilo skutočne toho veľa
spraviť. Bodaj by sa samospráve darilo v tomto
pokračovať v novom i nasledujúcich rokoch.
V. K.: Do nového roka vstupujem s vedomím, že neprinesie len samé dobré veci.
Človek musí rátať s tým, že život okrem radostí
prináša i starosti a problémy. Dôležité je mať
chuť, odvahu a silu sa s nimi popasovať.
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PROGRAMY MsKS

január 2011
V Ý S TAVA
EPOPEJA
SLOVANSKEJ HISTÓRIE...
21. januára o 17,00 h
sa uskutoční za očakávanej osobnej autorovej
účasti vernisáž výstavy
EPOPEJA
SLOVANSKEJ HISTÓRIE V
DIELE M. KLIMČÁKA.
Dielo všestranne nadaného umelca je ojedinelé svojím cyrilometodským odkazom a historickou tematikou..

JAVORINA, JAVORINA ...

PREDAJ ABONENTIEK. V priebehu januára sa uskutoční predaj abonentiek na rok
2011 v sume 10 €/ks. Klub priateľov hudby
svojim priaznivcom praje do nového roka veľa
zdravia, šťastia, úspechov a veľa umeleckých
zážitkov z návštev koncertov KPH.

ZÁJAZD DO NITRY
MsKS pripravuje zájazd do Divadla A.
Bagara v Nitre na predstavenie inscenácie
J.Anouilha: KOLUMBÍNA v piatok 14. januára
s odchodom od MsKS o 15,30 h.
Vo francúzskej šarmantnej hre z prostredia
divadelných dosiek, ktoré znamenajú svet, účinkujú: E. Pavlíková, j. Rybárik, K. Kolembusová,
M. Ochránek, G. Dolná, Ivan Vojtek st. a ml. a i.
Vstupné je 5 € + cestovné. Bližšie informácie v MsKS, č.tel. 771 06 40.

OZNAM

V priebehu januára sa v divadelnej sále
MsKS uskutoční XIV. ročník slávností Podjavoriny. Jeho súčasťou bude pripomienka
18. výročia vzniku SR, odovzdávanie ocenení
Významná osobnosť Podjavoriny a Kvalitný
produkt Podjavoriny a kultúrny program.

Advokátska kancelária JUDr. A. Ručkayovej sídliaca na Ul. Inoveckej 8 oznamuje, že v
januári právna poradňa nebude.
Projekt BEZPLATNEJ PRÁVNEJ PORADNE bude pokračovať vo februári.

VEČERNÝ KONCERT

PRIPRAVUJEME

SLÁVNE MELÓDIE VEĽKÝCH
MAJSTROV

DH TÚFARANKA

26. januára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prvý koncert jarného abonentného cyklu, na ktorom sa predstavia umelci
z Českej republiky: František Novotný - husle
a Petra Novotná – klavír.
Na koncerte odznejú skladby A.Vivaldiho,
N. Paganiniho, C. Saint-Saensa, J.Masseneta,
F. Kreislera a A. Dvořáka.

4. februára o 19,00 h sa uskutoční v divadelnej sále MsKS koncert dychovej hudby
TÚFARANKA z ČR, ktorý organizuje MIKmix,
s.r.o., v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Novom Meste nad Váhom.
Vstupenky po 5 € si môžete rezervovať
na tel 0907 / 213 785, ich predpredaj bude i v
pokladni MsKS.

OTVÁRAME KURZY V MsKS
V JANUÁRI:
JOGA
KALANETIKA
CVIČENIE PRE ŽENY
VO FEBRUÁRI:
ZUMBA (pre začiatočníčky)
BRUŠNÝ TANEC (pre začiatočníčky
i mierne pokročilé)
Bližšie informácie v MsKS alebo na
č. t. 771 0640, 771 2770.

KURZY V JANUÁRI
14,45 h
16,15 h
18,00 h
18,00 h
19,00 h
18,30 h
18,30 h
16,15 h
18,00 h
14,45 h
9,00 h

Pondelok
Hudobný kurz klavír
Joga
10. 1.
Joga
10. 1.
Cvičenie pre ženy 10. 1.
Cvičenie pre ženy 10. 1.
Streda
Cvičenie pre ženy 12.1. telocvičňa CVČ
Kalanetika
12.1.
Štvrtok
Joga
13.1.
Joga
13. 1.
Piatok
Hudobný kurz klavír
Zumba
8.1.

KLUBY V JANUÁRI
Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
17. 1. o 15,00 h SZTP
Utorok
11. 1. od 12,30 – 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
5. 1. o 17,00 h
12. 1. o 14,00 h

Streda
Výbor MO MS
Klub chorých
na skler. multiplex

Štvrtok
od 18,00 h Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h A klub

DOBROTY
NA NOVOROČNÝ STÔL
Príchod Nového roka sa zvyčajne spája s
oslavou bez ohľadu na to, čo v ďalších dňoch
prinesie. Na silvestrovsko – novoročnom stole
nemôžu chýbať sladké dobroty a iné pochúťky.
Prinášame vám recept na ich prípravu.
GRANKO TORTIČKY
S ČOKOLÁDOVÝMI KAMIENKAMI
Suroviny: 400 g hladkej múky, 120 g práškového cukru, 2 vajcia, 250 g masla, 30 g Granka, štipka soli, ½ KL mletej škorice.
Náplň: 200 g nugatového krému Carla, 200
g pomletých lieskových orieškov, 50 g Granka,
podľa chuti rum.
Zdobenie: rozpustená tmavá čokoláda a
čokoládové kamienky na ozdobu.
Náplň si pripravíme nasledovne: zmiešame nugatový krém s pomletými lieskovcami,
Grankom a rumom a dáme na chladné miesto.
Zo surovín vypracujeme cesto, zabalíme
ho do fólie a necháme ho v chladničke odležať.
Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku 2 – 3 mm a
vykrojíme zúbkované kolieska. Pečieme na plechu s papierom na pečenie pri 170 st. C asi 7
minút.
Upečené vychladnuté kolieska po dve spojíme náplňou – krémom a navrch dáme rozpustenú čokoládu. Uprostred položíme čokoládový
kameň, ale môžeme i obyčajnú lentilku.

štvrtok 6., piatok 7. o 19.00 h

KINO POVAŽAN – JANUÁR 2011

NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

sobota 22., nedeľa 23. o 19.00 h

ŽIVOT JE TAKÝ

Eddie (Richard Gere) je pochôdzkár, ktorému zostáva 7 dní do
dôchodku. Zažil v službe už všetko a jeho znechutenie zo života
je také silné, že každé ráno si musí nájsť nejaký dôvod, aby si
nevystrelil mozog z hlavy. Tango (Don Cheadle) je v utajení a
pôsobí na strane ulice tak dlho, že si už nie je istý, koho chráni a
koho prenasleduje. Sal (Ethan Hawke) je z drogového a žije v
neustálom strachu o svoju tehotnú ženu a 2 deti. V strese sa jeho
správanie veľmi rýchlo mení z dobrého na zlého policajta a
naopak. Všetkých troch čaká ťažký týždeň.
USA
kriminálny thriller
132 min
!eské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Holly Berenson (Katherine Heigl) je podnikavá dodávateľka
potravín a Eric Messer (Josh Duhamel) nádejný šéf športovej
siete. Napriek vzájomnej averzii sú nútení nájsť spoločnú reč a
vysporiadať sa so životom pod jednou strechou.
USA
romantická komédia
115 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 8., nedeľa 9. o 19.00 h

Film nakrútený podľa jedného z najväčších bestsellerov roka
2006 odmeneného nespočetným množstvom ocenení, ktorý
opisuje skutočné udalosti, spomienky Elizabeth Gilbertovej
(Julia Roberts) na jej putovanie po svete a nečakané spoznanie
pravej lásky.
Hrajú: Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Billy
Crudup, Richard Jenkins ...
USA
romantický
133 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

DEADLINE
Mierne nervovo vypätý nastávajúci otec (Robert Downey jr.) je
nútený vydať sa na bláznivú cestu stopom spolu s univerzitným
povaľačom (Zach Galifianakis), aby stihol narodenie svojho
dieťaťa. To, že veci nepôjdú len tak ľahko, je všetkým jasné.
USA
komédia
100 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 27., piatok 28. o 19.00 h

JEDZ, MODLI SA, MILUJ

piatok 14. o 19.00 h

GAINSBOURG
Serge Gainsbourg bol škandalózny provokatér a rovnako tak aj
skvelý hudobník a umelec. V porovnaní s jeho životom sú všetci
povestní rebeli 20. storočia iba trucujúce deti. Koho urazil a
zviedol, aké hity nesú jeho rukopis a kam až siahala jeho
charizma, ukáže film Gainsbourg, ktorý je rovnako zábavný a
búrlivý ako celý Gainsbourgov život.
Francúzsko, USA
biografická dráma
130 min.
české titulky
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 15., nedeľa 16. o 17.00 h

MEGAROZUM
Keď superzločinec Megamind porazí svojho úhlavného
nepriateľa Metro Mana, miesto toho, aby si vychutnával svoje
víťazstvo, upadne do depresií. Život bez protivníka nemá pre
Megaminda zmysel. Vytvorí nového superhrdinu Titana, ale ten
chce byť bohužiaľ tiež superzločincom.
USA
rodinný animovaný
96 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný pre maloletých

sobota 29., nedeľa 30. o 17.00 h
NARNIA: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik
Peter a Susan sú už na návrat do Narnie pristarí, a tak sa cez
magický obraz dostávajú iba Edmund a Lucy. Nechtiac so sebou
priberú aj veľmi nepríjemného bratanca Eustacea. Kráľ Kaspián
spolu s myšiakom Reepicheepom sa vydávajú na dobrodružnú
výpravu. Jej cieľom je nájsť sedem šľachticov, ktorých strýko
Miraz poslal na smrť v diaľavách.
VB
rodinný dobrodružný fantasy
114 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný pre maloletých

sobota 15., nedeľa 16. o 19.00 h

RED
Najlepšia ak!ná komédia roku 2010 od režiséra Roberta
Schwentkeho na motívy rovnomenného komiksu.
Hrajú: Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich,
Morgan Freeman, Helen Mirren, Karl Urban.
USA
ak!ná komédia
111 min.
!eské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 21. o 19.00 h

KONCERT
Pred tridsiatimi rokmi bol Andrej hviezdou - uznávaným
dirigentom najväčšieho orchestra v Rusku. Teraz má 50 rokov a
stále tam pracuje - ale iba ako upratovač. Za komunistov ho totiž
vyhodili. Raz pri upratovaní riaditeľovej kancelárie sa náhodou
dozvie, že parížsky Chatelet Theater pozýva súčasný orchester na
vystúpenie. Dostane bláznivý nápad – dá dokopy starých
kamarátov hudobníkov a pôjde tam s vlastným orchestrom. Má to
však háčik – ani jeden z nich už 30 rokon nehral a každý sa živí
niečim iným. Dokážu to?
Franc., Talian., Rumun., Belg.
komédia
119 min.
vstupné: 2,00 €
!eské titulky

sobota 29., nedeľa 30. o 19.00 h

MACHETE
Najnovší ak!ný film Roberta Rodrigueza
Vyzeral ako úplne obyčajný robotník z ulice a bol ideálnym
kandidátom na to, aby na neho hodili vraždu. Ale ukázalo sa, že
je to Machete (Danny Trecho), legendárny bývalý elitný agent,
ktorého sa nevyplatí naštvať. Ďalej hrajú: Steven Seagal a
Robert De Niro.
USA
ak!ný
105 min.
!eské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

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

POZVÁNKA DO KINA
Je tu novoročná pozvánka do kina Považan, stačí si len vybrať z ponuky na január:
NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU - štvrtok 6. a piatok 7. januára o 19,00 h:
Eddie (R. Gere) je pochôdzkár, ktorému zostáva 7 dní do dôchodku. Zažil v službe už všetko a
jeho znechutenie zo života je veľké. Tango je v utajení a pôsobí na ulici tak dlho, že nie si je už istý,
koho chráni a koho prenasleduje. Sal z drogového žije v strachu o svoju tehotnú ženu a deti. V strese
sa mení z dobrého na zlého policajta a naopak. Čaká ich ťažký týždeň.
Kriminálny lm USA trvá 132´ a je MN do 15 rokov.
GAINSBOURG - piatok 14. januára o 19,00 h:
Serge Gainsbourg bol skvelý hudobník a umelec, ale i škandalózny provokatér. Povestní rebeli
20.stor. sú v porovnaní s ním iba trucujúce deti. Pyšnému Francúzsku zaspieval paródiu Marseillaisy
v rytmu reggae, v priamom prenose si pripaľoval cigarety bankovkami, zviedol sexsymbol B. Bardotovú … Koho urazil a zviedol, aké hity nesú jeho rukopis, ukáže lm, ktorý režisér J. Sfar nakrútil
podľa vlastného komiksu.
Autobiogracká dráma Francúzsko/USA trvá 130´ a je MN do 15 rokov.
RED - sobota 15., nedeľa 16. januára o 19,00 h:
Penzionovaný agent CIA Frank Moses (B. Willis) žije pokľudným životom na vidieku až do doby,
kedy sa ho nové vedenie CIA rozhodne zlikvidovať. Nastáva súboj na život a na smrť medzi špičkovým, ale zostarnutým agentom a zvyškom CIA.
Najlepšia komédia r. 2010 USA na motívy rovnomenného komiksu trvá 111´ a je MN do 12 rokov.
KONCERT - piatok 21. januára o 19,00 h:
Pred 30 rokmi bol A. S. Filipov uznávaným dirigentom najväčšieho orchestra v Rusku. Stále tam
pracuje - ako upratovač. Za komunistov ho vyhodili, lebo odmietol zbaviť sa židovských hudobníkov.
Keď sa Andrej dozvie, že parížsky Chatelet Theater pozýva súčasný orchester na vystúpenie, dá
dokopy starých kamarátov a pôjde tam s vlastným orchestrom. Má to však háčik - ani jeden z nich už
30 rokov nehral…
Komédia, Francúzsko/Taliansko/Rumunsko/Belgicko trvá 119´ a je M do 15 rokov.
JEDZ, MODLI SA A MILUJ - štvrtok 27., piatok 28. januára o 19,00 h:
35 - ročná Elizabeth so zlomeným srdcom sa rozhodne zmeniť svoj život. Vydá sa na cestu okolo
sveta, kde chce nájsť samu seba. V Taliansku spoznáva umenie pôžitkov, v Indii zase umenie duševnej rovnováhy. Na Bali ako šamanova žiačka sa naučí nájsť rovnováhu medzi svetskými pôžitkami a
božskou nadzmyselnosťou. Navyše spozná aj svoju pravú lásku.
Dráma USA nakrútená podľa bestselleru r. 2006 so spomienkami E. Gilbertovej (J. Roberts),
odmenená mnohými cenami, trvá 133´ a je MN do 12 rokov.
NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ LODE … - sobota 29. a nedeľa 30. januára o 17.00 h:
Edmund a Lucy sa dostávajú do Narnie. Nechtiac s nimi aj nepríjemný bratanec. Pobytom v
Narnii sa však Eustace zmení. aj jemu hrozí nebezpečenstvo. Kráľ Kaspián spolu s myšiakom Reepicheepom sa vydávajú na výpravu s cieľom nájsť 7 šľachticov poslaných na smrť.
Rodinný lm VB trvá 114´ a je MP.
MACHETE - sobota 29. a nedeľa 30. januára o 19,00 h:
Drogový magnát Torrez (S. Seagal) nechal napospas na púšti polomŕtveho bývalého elitného
agenta. Machete však prežije a utečie do Texasu, kde chce uniknúť minulosti. Narazí tu však na sieť
korupcie. Na jej konci sú zastrelený senátor (R. de Niro) a Machete obvinený z vraždy. Odhodlá sa
očistiť svoje meno a odhaliť zákerné sprisahanie.
Najnovší americký akčný lm R. Rodrigueza trvá 105´ a je MN do 12 rokov.

VYSTAVUJE V ROKU SVOJHO JUBILEA
KLIMČÁKOVO DIELO OCENIL I PÁPEŽ
V roku svojich
deväťdesiatin sa v
našom meste svojou tvorbou predstaví
akad. mal. Mikuláš
Klimčák. Umelec,
ktorý svojím rozsiahlym dielom zasiahol
takmer do všetkých
oblastí
výtvarnej
tvorby.
Narodil
sa
v
Humennom 16. novembra 1921 v rodine umeleckého rezbára a stolára. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania
SVŠT v Bratislave (1943 - 45) a Vysokej škole
umeleckého priemyslu v Prahe (1945 - 48) na
oddeleniach grafiky a monumentálnej maľby
(prof. F. Tichý, prof. J. Novák).
Klimčákova bohatá výtvarná tvorba zahŕňa
okrem komornej maľby a grafiky hlavne monumentálno - dekoratívne nástenné a tabuľové maľby,
ikonografie, mozaiky, intarzie, sgrafitá, štukolustrá,
gobelíny, vitráže, art protisy, ale aj sochárske plastiky, tvorbu pre architektúru a známkovú tvorbu.
Od začiatkov nesie výrazný kresťanský rukopis.
M. Klimčák mu zostal verný dodnes, po celý svoj
doterajší umelecký a občiansky život.
Bol jedným z prvých akademicky vzdelaných
výtvarníkov na východnom Slovensku, kam sa
vrátil po štúdiách. V rodnom regióne, ale i na Spiši
(rezidencia biskupa J. Vojtašáka) zanechal svoju nezameniteľnú umeleckú pečať vo viacerých
renovovaných interiéroch kostolíkov.
V roku 1950 sa presťahoval do Bratislavy, kde
žije a tvorí doteraz.
Klimčákovo dielo je od počiatku ojedinelé
svojím zameraním na cyrilometodský odkaz a historickú tematiku. Oživuje v ňom nielen dedičstvo
byzantskej kultúry - naše písomníctvo, ale aj
históriu slovenského národa smerujúcu k národnej
emancipácii a štátnosti. Obracia sa k ľudovej
tradícii (Jánošík) i k súčasnosti. Zaujíma ho život,
rodina, poézia, hudba, tanec, ale i rozvoj vedy a
techniky prenikajúci až do vesmíru. Vytvoril epopeju o slávnej histórii našich predkov a pričinil sa
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i o očistu pošliapaných hodnôt kresťanstva. Preto
v jeho tvorbe nachádzame nielen známy monumentálny gobelín Slovensko, ale aj filozoficky
hlboko precítené motívy zo života rodiny, poézie
a lásky či výjavy zo zahraničných ciest a portréty
najbližších rodinných príslušníkov.
Svoju prvú výtvarnú prezentáciu jeden z
najvystavovanejších autorov pripravil v roku 1961
k svojej štyridsiatke (túto tradíciu dodržiava
dodnes pri svojich okrúhlych životných jubileách).
Ako maliar je Mikuláš Klimčák skôr filozofom
než pozorovateľom. Báda ľudský život a jeho
podstatu vo vzťahu k sebe, k iným a k Bohu.
Výtvarnú inšpiráciu čerpá z tradícií národa, jeho
slávnej histórie, ale i zo súčasnosti.
Usporiadal desiatky výstav v SR, Čechách a
v zahraničí - Užhorode, Moskve, SRN, Taliansku,
Maďarsku, Bulharsku, Turecku i v USA.
Jeho gobelín Byzantská misia sa nachádza
na Bratislavskom hrade. Klimčák je majstrom
vitráže, sakrálnej a svetskej architektúry. Venuje
sa najmä ikonopisectvu. Je o. i. autorom vnútornej
ikonopisnej maľby v Bazilike minor v Ľutine, no
jeho diela, ikony a vitráže, sa nachádzajú aj v iných chrámoch východného a západného obradu. Pri príležitosti 85. narodenín udelil Sv. Otec
Benedikt XVI. vernému synovi Grékokatolíckej
cirkvi najvyššie cirkevné ocenenie pre laikov Rád sv. Silvestra, pápeža.
Časť z bohatého
diela
M. Klimčáka si
milovníci
výtvarného
umenia budú môcť
pozrieť od konca januára.
Vernisáž výstavy za predpokladanej osobnej
umelcovej účasti
sa
uskutoční
21. januára 2011
o 17,00 h vo
výstavnej sieni
MsKS.

BUDÚCNOSŤ RUKA V RUKE S ROSNIČKOU

Aké odpady vznikajú v domácnostiach?
Koľko odpadu vyprodukujeme za rok? To boli
otázky študentov II. AW triedy študijného odboru
manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí
sa zúčastnili výučbového programu v ČR Energia
včera a dnes a Recyklácia odpadu.
Zdravé životné prostredie je nevyhnutnou
podmienkou existencie človeka a jeho prežitia.
Našou povinnosťou je chrániť ho. Avšak samotné poznanie nestačí. Zárukou udržania a
zlepšenia súčasného stavu ekológie je efektívne
uplatňovanie zákonov, ktoré to napomáhajú.
Jedným z nich je aj ochrana životného prostredia formou redukcie množstva odpadu, šetrenia
energie s možnosťou využívať na jej získavanie
prírodné zdroje a triedenie odpadu.
Študenti sa ešte v minulom školskom roku
zapojili do medzinárodného česko-slovenského
projektu Budúcnosť ruka v ruke - budovanie
cezhraničnej spolupráce. Jeho nositeľom je
Rosnička - občianske združenie (OZ) pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Cieľom je
vytvoriť fungujúcu cezhraničnú sieť orientovanú
na spoluprácu regionálnych a miestnych orgánov
v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, kultúry, ale i vzájomné stretnutia občanov z
pohraničných regiónov.
Združenie vyhlásilo súťaž Cestovní kancelář,
do ktorej sa prihlásila celá trieda. Podmienkou bolo vytvoriť tímy po päť žiakov a pripraviť 2 - dňový
zájazd pre českých študentov na Slovensko ako
cestovná kancelária v Trenčianskom kraji. Úloha
to nebola jednoduchá, keďže mali pripraviť všetky
náležitosti vrátane kalkulácie zájazdu, jeho trasy,
návštevných miest i zabezpečenia ubytovania a
stravy pre účastníkov.

Do súťaže sa zapojilo okolo 70 tímov z Čiech
a SR. Naši študenti získali bonus za najviac zapojených tímov do súťaže v podobe 2 - dňového
výletu do neďalekého Uherského Hradišťa.
Prvý deň absolvovali výučbové programy vo
firme KOVOSTEEL, s.r.o., Staré Město, ktorá sa
zaoberá spracovaním odpadu. Vláčikom Steelinka
si prezreli areál spoločnosti, absolvovali ekokurz,
navštívili chránenú dielňu, triediacu linku, pirátsku
loď Naděje a rozhľadňu Maják Šrotík. Dozvedeli
sa i čosi viac o Rosničke, ktorá sa v spolupráci
s fa KOVOSTEEL snaží vychovávať pravých
ekostrážcov žijúcich v súlade so životným prostredím. Dbá o to, aby si uvedomovali dôsledky
každodennej ľudskej činnosti na životné prostredie
s poukázaním na možné nové cesty pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nášho neenvironmentálneho správania sa. Preto je dôležité pamätať
na to, ako nás odpad ohrozuje, prečo je potrebné
triediť ho a ako možno obmedziť jeho narastajúce
množstvo.
Po náučnej exkurzii s environmentálnou
problematikou nás čakali zábava a prehliadka
Uherského Hradišťa a okolia. Navštívili sme archeologický skanzen, večer nás čakal animačný
program so súťažami tímov. Na druhý deň sme
absolvovali plavbu po Baťovom kanáli, piknik a 3
- hodinový paintball, kde sa všetci do sýtosti vybláznili.
Za ponaučenie a krásne zážitky plné zábavy
chceme sa poďakovať skvelým organizátorom
– OZ Rosnička a firme KOVOSTEEL a už teraz
sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Je dobré budovať
cezhraničnú spoluprácu a jej prostredníctvom
spoznávať zanietených ľudí a krásny región, najmä
keď jej ovocím je i zlepšenie životného prostredia.
Ing. Ivana Šimovcová
a trieda II. AW SOŠ Piešťanská ul.

* NOVÝ CESTOVNÝ ŽELEZNIČNÝ PORIADOK. Do 10. decembra 2011 platí nový
železničný cestovný poriadok (CP) už i s
využívaním vlakov s vyššou traťovou rýchlosťou.
Zároveň nový CP počíta s ďalšími výlukovými
prácami v časti koridoru Nové Mesto nad Váhom
– Púchov, z tohto titulu sa rozdeľuje na bezvýlukový a výlukový. Výlukové práce budú prebiehať
od marca do októbra, v tomto čase päť párov
osobných vlakov medzi Novým Mestom n. V.
a Trenčínom nahradí autobusová doprava.
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K EĎ O Ž Í V A J Ú B Á BKY
Druhý otec Carlo, napadlo mi pri pohľade na
Ivana Radošinského, ktorého som vyrušila pri
práci v provizórnej dielničke v pivnici Divadielka
galéria (DG). Práve dorábal bábku černokňažníka.
Vedľa ležal dokončený Adamko s rusovlasou
šticou. Už som len čakala, kedy bábka ožije a
rozbehne sa preč. Ako to nezbedné drevené
chlapča Buratino s dlhokánskym nosom pre mňa z
nezabudnuteľnej rozprávkovej knižky. „Obyčajná, “
bohato ilustrovaná knižka ma dokázala vtiahnuť
do príbehu, vžiť sa do šibalstiev chlapčaťa vyrobeného z polena. Utkvel mi v pamäti, i po dlhých
desaťročiach si na neho pamätám. Čo potom
deti, pred zrakmi ktorých na javisku divadielka
ožívajú reálne, nie iba v knižke nakreslené bábky?
Pre ne sú 50 - centimetrové marionety skutočne
živé: hýbu sa i hovoria, sú hmatateľné - malí diváci
si po skončení predstavenia môžu na ne siahnuť,
dotknúť sa ich svojimi malými rúčkami.
- Skoro všetky bábky máme hotové. Ešte musím dorobiť nožičky černokňažníka, vyrobiť pavúka, scénu a nechať obliecť bábky, čo bravúrne,
podľa mojich predstáv, zvláda p. uč. Ivanovská
zo IV. ZŠ, a môžeme sa pustiť do nácvikov novej
hry - Adamka medzi chrobáčikmi, - konštatuje
vedúci DG Ivan Radošinský.
Bude to v poradí piata bábková hra, ktoré divadielko okrem doterajších troch činohier (Úryvok
z rozsiahleho cyklu ..., Letný deň a Ženba) za
krátke štyri roky nacvičilo.
- Vlani 1. decembra malo DG štvrté narodeniny, v závere nového roka oslávi piate výročie
svojej existencie.K jubileu smeruje DG s viac ako slušnou
bilanciou.
- Každý rok sme pripravili jednu bábkovú hru.
Začali sme inscenáciou hry Šťuka patrí na pekáč,
teraz uvažujeme nad tým, že v novom roku uvedieme jej derniéru. Ďalší rok pribudla Ježova koža,
potom Princezná Kukulienka a vlani to bola Zlatá
priadka. Okrem toho sme v roku 2010 vyrážali za
deťmi po Slovensku, naposledy sme boli 4. decembra v Čadci so Zubnou hliadkou na podporu
výchovy správnej ústnej hygieny detí. V novom
roku oprášime „Adamka,“ ktorý sa v Novom Meste
nad Váhom hral pred vyše polstoročím (1959).
A neviem – neviem, či výročie neoslávime ešte
ďalšou rozprávkou. Pán Igor Rymarenko, ktorý s
divadielkom spolupracuje, nás k tomu veľmi pov-
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zbudzuje
a nabáda.
Problém s
výberom hry
nemáme,
vďaka
tomuto
zanietenému
amatérs k e m u
bábkárovi,
bábkovému
režisérovi,
zberateľovi
bábok
a
rodinných
divadielok
i
autorovi
početných
článkov a knižiek o bábkovom divadle máme
k dispozícii niekoľko scenárov rozprávok, niektoré sú i z 20. rokov minulého storočia. Len ich
musíme „preložiť“ do dnešnej modernej reči,
očistiť ich od archaizmov a starých zvratov, ktoré
dnešnému malému divákovi nič nehovoria.Divadielko galéria sa k svojmu neoficiálnemu
poradcovi s cennými odporúčaniami dostalo cez
priateľku členky divadielka p. Ing. Evy Ončákovej,
ktorá sa bábkovému divadlu venovala už v minulosti v súbore Strojár, ktorý pôsobil pri VÚMA.
- Pán Rymarenko sa dopočul o tom, že
hráme s marionetami, čo je na dnešnú dobu ojedinelé a výnimočné (pozn. red.: Keď sa o našom
klasickom bábkovom divadle dopočul operný
spevák M. Babjak účinkujúci na oslavách 50.
výročia MsKS, hneď sa pýtal na najbližšie bábkové predstavenie, že naň s deťmi príde, ak bude
mať v kalendári voľno). Dnes sa väčšinou hrajú
len kombinované divadlá, kde bábky sú popri
činohercoch len akýmsi doplnkom, nie rovnocennou zložkou predstavenia. Prejavil záujem s nami
spolupracovať. Spolupráca s banskobystrickým
rodákom trvá od vlaňajška. Nájsť si starého dobrého bábkára z čias, keď sa ešte hrávalo poctivé
bábkové divadlo, nám kedysi odporučil i p. M.
Ditte, dramatik a dramaturg, porotca amatérskych
divadelných prehliadok (vlani bol predsedom poroty XIII. FAJ).
Spočiatku k nám p. Rymarenko dochádzal

raz týždenne, radil nám, ako opraviť a vyhotoviť
bábku, aby sme nemuseli vymýšľať vymyslené
a strácať zbytočne čas hľadaním a štúdiom odbornej literatúry. V súčasnosti do Divadielka
galéria prichádza dvakrát do mesiaca, pobudne
tu vždy 2 – 3 hodiny, podebatuje o bábkach či
divadle, poradí a vracia sa naspäť do Bratislavy,
kde vyše 82 - ročný bábkár žije. Sympatické je,
že nám svoje názory nevnucuje, len ponúka a že
napriek svojmu veku je otvorený novým technickým možnostiam a ich využitiu v bábkovom
divadle.Bol to práve pán I. Rymarenko, ktorý
Divadielko galéria „posunul“ do Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň. S
bábkovým predstavením Princezná Kukulienka
mali Novomešťania veľký úspech. Marionety v
rukách bábkohercov doslova priklincovali na
nádvorie Modrého Kameňa i tých, ktorí mali

absolvovať prehliadku, ale dali prednosť sledovaniu netradičného klasického bábkového divadla,
ktoré sa dnes len tak nevidí.
Pre Novomešťanov to neplatí. Občania i
návštevníci mesta majú vďaka DG to šťastie i
niekoľkokrát do roka pozrieť si bábkové divadlo.
- Naším zámerom je ponúknuť priaznivcom
bábkového divadla pravidelne raz do mesiaca
nejaké predstavenie. V repertoári máme momentálne štyri hry, v priebehu januára plánujeme začať
skúšať Adamka medzi chrobáčikmi. Či do konca
roka 2011 nacvičíme ešte ďalšiu hru, ukážu ďalšie
mesiace. –
Podľa slov I. Radošinského chuť by bola, len
času je málo. Divadielko galéria totiž okrem svojej
bábkárskej má i činohernú zložku a jeho aktivity
a činnosť sú oveľa bohatšie. Tie sú prísľubom
toho, že divák sa i v novom roku má v Divadielku
galéria na čo tešiť.

VSTÚPTE DO SVETA FANTÁZIE NA ĽADE
7. januára o 14,00 h bude ľadová plocha
vyhradená pre všetkých i pre nikoho. Ako to
chápať? Že je to nezmysel? Vôbec nie! Zimný
štadión v tento deň „prijme“ všetky deti, ktoré
v potrojkráľový deň prídu na ľad v maskách.
Nápadom, fantázii a kreativite sa medze nekladú.
Čím originálnejšia maska, tým väčšia šanca

OSOBNOSTI ROKA
V novom roku si pripomenieme výročia osobností spätých
s naším mestom:
Január- Jozef Samborský,
Anna Goliášová – Drobná,
Ferdinand Krafta, Tibor Vichta,
František Augustín Očovský,
Ján Ondrejovič; FebruárAnton Dubec, Samuel Jurkovič;
Fedor Cádra
Marec- Ľudmila Podjavorinská,
Peter Macko; Apríl- Juraj Koutný, Fedor Cádra,
Gregor Chromkovič; Máj- Ivan Vychlopen, Ján
Hložka, Ján Štefan Bálent, Róbert Hrebenár,
Štefan Siťaj; August- Miroslav Ďurža, Štefan
Pavlík, Alexander Pockody, Viera Benešová;
September- Juraj Szantó, Eva Berková;
Október- Božena Chorvátová – Royová, Otto Matzenauer, Milan Resutík; November- Vladimír Pavlík, Vladimír Černušák; December- Štefan
Schwarz, Viktor Krupa.
Eva Struhárová

na úspech. No okrem masky je tu ešte jedna
nevyhnutná podmienka pre účasť na Karnevale
na ľade. Samozrejme – korčule! Bez nich a
bez náležitého karnevalového kostýmu či prestrojenia sa nik (okrem rodičov či súrodencov,
alebo starých rodičov ako sprievodcov svojich
ratolestí) nedostane na ľad. Pretože ten bude v
prvý januárový piatok od 14,00 h patriť len a
len princeznám, kráľom, snehuliakom, zbojníkom,
autám, ježibabám a ďalším postavám z rozprávok
a ostatného sveta fantázie.
Ak sa chcete stať jeho súčasťou, neváhajte
a hotujte sa pripraviť si - či už vlastnými silami,
alebo za pomoci blízkych či kamarátov, - vhodnú
masku, čas sa kráti.
Organizátori tradičného podujatia (mesto a
CVČ) sa už na deti v maskách tešia, pripravené
sú i zaujímavé ceny a uistenie, že nik z ľadu
neodíde naprázdno.

PRVÝ PLES CENTRA VOĽNÉHO ČASU
22. januára o 18,00 h sa v jedálni SOŠ
Bzinská ul. uskutoční I. ples centra voľného
času. Do tanca budú hrať HS Experiment a
DJ Cifra, ktorý hrá všetko a pre všetkých. V
programe uvidíte To najlepšie z CVČ, v ponuke
budú večera, švédske stoly, víno podľa výberu,
chýbať nebude ani tombola.
Vstupenky za 20 € si môžete zakúpiť
priamo v centre voľného času.
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STRIEBORNÉ ZVONKY
Kým zvonky na vianočnom stromčeku ohlásili príchod Vianoc, ich menovkyne - Zvonky pri
novomestskom klube dôchodcov „ohlásili“ svoje
vzácne jubileum, štvrťstoročie svojho zrodu.
Začiatky boli skromné, ale plné oduševnenia.
Svoje o tom vedia A. Štukovská a M. Chajmová,
ktoré dve desaťročia organizačne viedli spevácky
zbor (SZ).
Začínalo 14 horlivkýň. Z nich p. E. Barátová,
učiteľka na dôchodku, bola verná Zvonkom až
do svojej 95 – ky v lete 2010. Postupne pribúdali
ďalšie zanietené pre slovenskú pieseň, a tak do
piatich rokov vznikol 32 – členný SZ. Stretlo nás
veľké šťastie. Prišiel medzi nás zlatý človek, učiteľ
na dôchodku, p. K. Pačes, zapálený hudobník
a vynikajúci dirigent. Žiaľ, po piatich rokoch nás
vo veku 70 rokov navždy opustil. No jeho slová:
„Žienky, spievajte, aj keď ja tu už nebudem,“ ako
vzácne dedičstvo zachováva SZ dodnes. On a
jeho priateľ, chýrny harmonikár Janko Arbecík a
32 žien z KD žili svoj spevácky sen a odovzdávali
ho ďalej. Rozsievali radosť slovenskými piesňami
v KD, meste pri rôznych, veselých i vážnych
príležitostiach, v okolitých obciach a mestách:
Trenčíne, Tr. Tepliciach, Nitrianskom Pravne, dnes
už v zahraničnom, vtedy družobnom Uherskom
Hradišti, ale i v maďarskom Kišköröši ... Celé pôsobenie Zvonkov zachytáva Kronika KD vďaka
neúnavnej fotografke p. V. Benešovej.
Čas plynul a vyberal si svoju daň. A tak i
Zvonky v priebehu rokov takmer polovicu pria-

teliek vyprevadili spevom tam na druhý breh.
Našťastie, prišli a prichádzajú nové spevavé duše
– mladé šesťdesiatnice, srdečne vítané v kruhu
Zvonkov. Obdiv si zaslúžia stálice zboru: p. M.
Stuchlíková (90), p. E. Heldová (90) a osemdesiatnice p. B. Belanská a p. A. Slávková.
Živió, mnoga ljeta Vám, drahé „dievčence“!
Precíťte radosť z každej piesne ako požehnanie
pre každodenný život tým, ktorí Vás počúvajú, na
radosť sebe i svojej dirigentke, ktorá žiari šťastím,
keď spievate pre radosť ľuďom.
K spomienkam toľko: bolia i potešia.
Spomienky sú láska, ktorá sa nestráca v zhone
čias, sú chodníčkom k súčasnosti i budúcnosti. Nezabúdajme preto na vzácne priateľky speváčky z minulých spoločných čias. Spomínajme s láskou. Za všetky – aspoň na jednu –
p. Libušku Institorisovú. Zvonky boli jej srdcovou
záležitosťou. Nielenže vedela zastúpiť dirigentku,
ak bolo treba, ale bola i nevyčerpateľným
zdrojom pesničiek, ktoré prinášala z neznámeho
prameňa a ony žijú v zbore dodnes.
Naše sviatočné zamyslenie nemôžeme
ukončiť bez vďačnej spomienky na dve obdivuhodné sólistky zboru: p. Máriu Kubišovú (90),
ktorá sa teší životu a rodine a p. B. Sládečkovú
(84), žijúcu u dcéry v Trnave. Žiaľ, momentálne sa
lieči po úraze, želáme jej zo srdca návrat síl. Keď
zneli hlasy týchto sólistiek, to akoby slávik spieval
nablízku.
Všetkým speváčkam Zvonkov letia naše
úprimné pozdravy plné spomienok a želania zdravia a spokojných slnečných dní v novom roku.
M. Chajmová, KD

NIELEN NA JEHO SPEV BUDEME SPOMÍNAŤ
Miesto nielen pri
novoročnom stole osirelo. V decembrI sa
s
Jaroslavom
Staňom
(Novomešťanom známym
pod prezývkou Plešo)
prišli na novomestský
cintorín rozlúčiť rodina
a množstvo priateľov.
Mnohí ho poznali ako
speváka skupiny Impuls,
kde pôsobil od roku 1986.
Spievať však začal už na strednej škole v skupine Gent so spolužiakmi Gabikou Polčanovovou,
Miroslavom Pavliščíkom a ďalšími dvoma kamarátmi z východného Slovenska. Jeho predčasným
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skonom odišiel človek veľkého srdca, výborný
spoločník, ktorý dokázal ľudí zabaviť nielen spevom, ale i svojím zmyslom pre humor.
Pre Novomešťanov naposledy spieval počas
Dňa mesta v júni 2010. Už nikdy viac nevystúpi
na pódium, už nikdy viac nezaznie z mikrofónu
naživo jeho príjemný spev.
Každý z nás musí raz odísť. Dobrí ľudia
však v našich srdciach a spomienkach nikdy nezomrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to, čo sme na
nich milovali, v prípade Jaroslava Staňu úsmev,
láskavosť, dobrota a hlas tu zostanú navždy.
Je len na nás, či si dokážeme uchovať živú
spomienku na človeka, ktorého stolička pri stole
síce zostane prázdna, nie však miesto v srdciach
tých, ktorí Jarina poznali.

Z NOVOROČNÝCH TRADÍCIÍ

Na Tri krále nanosili ľudia vodu na svätenie
do kadí a krčahov, ktoré postavili priamo do kostola alebo pred chrám. Posvätnú soľ pridávali
dobytku do krmiva, aby ho ochránili pred porobením. Kruh nakreslený posvätnou kriedou
bol miestom, do ktorého nemali prístup žiadne
zlé sily a mocnosti. Trojkráľové sväteniny sa
všeobecne používali ako ochrana ľudí či zvierat
pred démonmi, či už strigami, diablami, démonmi chorôb alebo ako ochrana pred živlami.
6. január bol posledným dňom obchôdzok a
kolied vianočno-novoročného obdobia. Piesne a
vinše, ktoré privolávali do domu šťastie, zdravie
a blahobyt, mali viaceré názvy, no známe boli
pod spoločným názvom: koleda. Tu je jedna
z nich: Či pustíte s tríma králi?/ Daj Pán Boh
večer vždy veselý,/ po nejprve pánu hospodárovi/ potom jest také hospodine./ Byla jest matka
Ježišova/ Jozefovi zasľúbená./ Chcel Jozef
nahať Máriu pannu/ a ju s dieťatkom zanahať

samú./ Prišli tri králi od východu,/ klaňati sa tomuto rodu:/ prišli sme sa i my klaňati / dary jemu
darovati,/ jednou cestou sa preč brati/ Pána
Krista si poznati./ Oferujeme mu vieru pravú/ a
po smrti radosť večnú./
V domoch bol stôl prikrytý bielym obrusom,
na ňom krížik, zapálená sviečka, na miske
plodiny, zrno, klobása, vedľa dve - tri hrste
vyčesaného ľanu, prípadne i peniaze.
Kňaz so sprievodom zaspievali niektorú z
piesní, nasledovala modlitba, potom napísal
kriedou nad dvere izby prvé dve číslice letopočtu,
za nimi iniciálky mien troch mudrcov oddelené
od seba krížikmi G + B + M (Gašpar, Baltazár,
Melichar) a nakoniec druhé dve číslice kalendárneho roku. Napokon si koledníci posadali
za stôl, kde im priniesla gazdiná pohostenie.
Tesne pred príchodom koledníkov, ktorý ohlasovali miništranti zvonením, gazdiná zvyčajne
nasypala pod prah zrno. Keď odišli, rýchlo ho
pozmetala a hodila sliepkam, aby dobre niesli
vajcia.
S koledou sa chodievalo väčšinou na Tri
krále, ale neboli zriedkavé ani iné dni (na Nový
rok, na Štefana). Termín nezávisel len od miestnych zvyklostí, ale aj od veľkosti farnosti.
Miestami chodili na Tri krále ešte aj betlehemci. Trojkráľový večer oslavovala mládež
zábavami. Zábava spojená s tancom trvala až
do rána, niekedy pokračovala aj ďalší deň, ba
niekde trvala až tri dni.
(zdroj: internet)

TÝKA SA TO TIEŽ TEBA

S HUMOROM R. SIKU

Vernisáž tradičnej výstavy Týka sa to tiež
Teba sa uskutoční 20. januára o 16,00 h,
tentoraz premiérovo v priestoroch Základnej umeleckej školy J. Kréna na Štúrovej ul. 590/31
(v prístavbe bývalej I.ZŠ).
Ide o prezentáciu výtvarných a literárnych
prác žiakov, účastníkov medzinárodného projektu.
Súčasťou medzinárodnej výstavy výtvarnej súťaže Svet očami skutočnosti a fantázie a literárnej súťaže Zelená planéta bude
slávnostné vyhodnotenie a ocenenie umiestnených žiakov z oboch súťaží.
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BLAHOŽELÁME
Elvíra Krajčovičová
"#
Anna Hostačná
"#
Hedviga Dedíková
Mgr. Milan Hargaš
Eva Pavlíková
Anna Stančíková
Emília Ševčíková
Ľudmila Várošová

V januári oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

"#
Elena Adamaťová
Rudolf Bielko
Jarmila Hargašová
Jozef Kurš
Brigita Nemšáková
Margita Skovajsová
"#
Marta Bačová
Jozefína Blašková
Vlasta Čelková
Mgr. Viliam Gajdoš
Mária Hlinková

SOBÁŠ
V NOVEMBRI

UVÍTANIA A KRSTY
V NOVEMBRI

Bc. Peter Maňo a Paulína Dedíková

ÚMRTIA V NOVEMBRI
Milan Bača
Jaroslav Bajza
Branislav Baláž
František Bielik

Irena Juríková
Anna Kováčová
Blažena Kováčová
Daniela Kováčová
Ivan Kozic
Mária Markechová
Helena Medová
Vladimír Nemček
Svätopluk Pecka
Rudolf Snopek
Rudolf Ševček
Viera Šimkovičová
Alena Trebatická

Ing. Sonja Korošiková
Božena Kukučová
Vlasta Nedorostová
Vlasta Sadloňová
Ing. Jaroslav Tomašovič
"#
Monika Beňušová
Štefan Blaško
Helena Bradáčová
Štefan Hašák
Zenob Horváth
Ján Hrčka
Ing. Alena Jurášová

(1947)
(1964)
(1976)
(1940)

Marko Zámečník
Karolína Kotrasová
Patrik Kopún
Simona Patrnčiaková

Anna Cagalová
Anna Daneková
Irena Hlavnová
Jarmila Janíčková

(1914)
(1922)
(1927)
(1922)

Dominika Uhláriková
Michal Benko
Dominik Masár

Magdaléna Mináriková (1926)
Ružena Pavlíková
(1919)
Vojtech Pisklák
(1967)
Anna Valová
(1943)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
23. novembra nás navždy opustil vo veku 74 rokov
môj manžel, otec a starý otec
Stanislav POPELKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca manželka Anka, dcéra Anka s manželom Petrom,
dcéra Ivanka s manželom Christianom a vnúčatá Lea a Miško

SPOMÍNAME
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
15. novembra uplynul rok od úmrtia môjho drahého manžela
a nášho drahého otca, dedka a pradedka
a v januári si pripomenieme nedožité 83. narodeniny
pána Rudolfa JORDÁNA.
S láskou spomínajú manželka Elena, dcéra Lýdia a syn Rudolf s rodinami
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Kto pre lásku a povinnosť žil, ten neumiera. Na svojich drahých sa nezabúda...
3. júla 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj brat
pán Ján SADLOŇ.
30. decembra 2010 uplynul rok, čo nás náhle navždy opustila moja sestra
pani Eva BENKOVÁ, rod. Sadloňová.
Obaja moji súrodenci boli rodákmi nášho mesta. Prežili v ňom detstvo, študentské roky
i kus tvorivého pracovného života. Boli hrdí na svoje rodné mesto.
S pokorou, zodpovednosťou a láskou pracovali pre občanov, ktorých si vážili.
Ďakujem všetkým priateľom, ich spolupracovníkom a známym, ktorí ich odprevadili na poslednej ceste ich rodným mestom a venujú im tichú spomienku.
Sestra Mgr. Elena Vrablicová, rod. Sadloňová s rodinou
12. decembra 2010 uplynulo päť rokov, čo od nás navždy odišiel
MUDr. Ivan Ladislav TRNOVSKÝ,
zakladateľ Nemocnice v Novom Meste nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou pozostalá rodina
13. decembra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého
Ľudovíta JAKUBEKA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Mária, syn Mário a dcéra Henrieta s rodinami
Čas plynie, spomienky zostávajú.
8 . januára uplynie päť rokov, čo nás opustil náš drahý
Bedřich MRÁKAVA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Očiam si vzdialený, ale v srdciach našich žiješ.
9. januára si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa ŠTEFANOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
15. januára si pripomenieme päť rokov od úmrtia nášho drahého
Karola UVÁČIKA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomína celá rodina

18. januára si pripomenieme 12. 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
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V PRÍPRAVE NA NADCHÁDZAJÚCE MAJSTROVSTVÁ SR

BOX - CLUB Považan koncom roka vycestoval na viacero podujatí s cieľom získať nové
skúsenosti, ktoré plánuje zúročiť na nadchádzajúcich majstrovstvách SR 2011 na jar v Nitre.
Vo Vranove nad Topľou za žiakov štartoval
do 42 kg Daniel Moravčík, ktorý tu podal kvalitné
výkony a naznačil, že tohtoročný titul by mohol
obhájiť. Do 66 kg v kategórii juniorov boxoval
Juraj Čásar, ktorý ukázal, že podobne ako Daniel
by mohol pomýšľať na najvyššie méty. Do 70 kg
Filip Bačurík tiež v junioroch nezaboxoval svoje
maximum. Dôvodom bol súper, ktorý bol nad jeho
sily - dvojnásobný majster SR Tomáš Žold z ŠKP
Bratislava. Trénera Františka Horňáka potešila

Filipova poznámka: „O pol roka mu to vrátim.“
Vo Vranove sme našli súpera aj pre našu ťažkú
váhu nad 91 kg. V nej štartoval Ľubomír Bušo.
So skúsenejším domácim súperom Marekom
Svoreňom síce prehral, ale taktiež si predsavzal,
že porážku vráti.
V moravskom Mistříne sme vybojovali iba tri
stretnutia, ale všetky stáli za to.
Do 70 kg Filip Bačurík svoj kvalitný zápas
s domácim borcom prehral NB. Ocenili sme
ospravedlnenie domácich funkcionárov, ktorí po
zápase uznali, že bodoví rozhodcovia im v tomto
dosť pomohli. Do 75 kg Ondrej Horváth remizoval
s borcom z Brna. Divákom sa stretnutie páčilo a
nám tiež. Nad 91 kg Ľubomír Bušo si v stretnutí
s borcom z Jihlavy z pästiarskej arény odniesol
tiež remízu. Spravil niekoľko chýb, z ktorých si
zobral ponaučenie s tým, že sa nebudú opakovať.
V budúcnosti by samozrejme tohto Moravana rád
porazil.
Na december plánovaný VIANOČNÝ TURNAJ
na domácej pôde sa z technických príčin
neuskutočnil, za čo sa fanúšikom pästiarskych
rukavíc ospravedlňujeme.
Do nového roka im i našim zverencom želáme
veľa zdravia, šťastia a úspechov.
JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu
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NA JAVORINE

Zimný štadión
Sobota 15.1. o 10,00 h
Warriors Olg Boys
o 11,30 h
Magna Mirrors – Black Angel
o 17,00 h
Márna Snaha – Wild Flock
o 18,30 h
HC Kelt Myjava – Arizona
Sobota 29.1. o 10,00 h
Arizona – Márna Snaha
o 11,30 h
Wild Flock - Magna Mirrors
o 17,00 h
Black Angel – Warriors
o 18,30 h
Old Boys – HC N.M.P.D. Lynx

L YŽ OV A Č K A

AM AT É R S K A
HO K EJO V Á L I G A

DAKO S MEDAILOVOU BILANCIOU

FUTBAL
Sobota 22.1. o 10,00 h
AFC – Brumov

VOLEJBAL
Športová hala
Sobota 15.1. o 13,00 h
VKP B – Muži I. liga
o 17,00 h
VKP B - Muži I. liga
IV. ZŠ
Nedeľa 23.1. o 10,00 h
Kadetky – Senica
o 14,00 h
Kadetky – Senica

KEDY NA HOKEJ

Klub DAKO Nové Mesto nad Váhom pod
vedením skúsených trénerov M. Rešutíka, P.
Galbavého, B. Bokora aj v roku 2010 nadviazal
na úspechy z minulých období.
Členskú základňu tvoria hlavne žiaci základných škôl. Mladí nádejní pretekári počas uplynulej
sezóny uspeli na viacerých džudistických podujatiach v rámci Slovenska i v zahraničí.
V rámci Trenčianskeho kraja sme sa zúčastnili
Turnaja olympijských nádejí v džude, kde naši
najmladší džudisti získali celkovo osem medailových umiestnení.
Z chlapcov v kategórii mini žiakov bol v tejto
sezóne najúspešnejší Kamil Košťál, ktorý na
Veľkej cene v Považskej Bystrici v konkurencii
mnohých zahraničných pretekárov získal 2.
miesto. Rovnako pekný „strieborný“ úspech zaz-

namenal na Veľkej cene v Uherskom Hradišti, kde
taktiež skončil druhý.
Ďalším úspešným pretekárom v tejto kategórii je Peter Zmatek, ktorý na týchto dvoch podujatiach získal dve bronzové umiestnenia.
V kategórii starších žiakov už tretí rok veľmi
dobré výsledky dosahuje Martin Lhotský, ktorý
sa veľkou mierou zaslúžil o prvenstvo klubu
Mladosť Žilina v súťaži družstiev starších žiakov
na majstrovstvách Slovenska, kde hosťoval.
Tento džudista veľmi úspešne reprezentoval naše
mesto na podujatiach v okolitých štátoch, konkrétne v Rakúsku, Česku a Chorvátsku, odkiaľ si
priviezol viacero medailí.
V kategórii dievčat mini a mladších žiačok
zaznamenali úspech na turnajoch v Českej republike ziskom dvoch bronzových medailí Petra
Zmatková a Sabina Kobelárová.
Zisk viacerých medailových umiestnení vo
všetkých žiackych kategóriách nás oprávňuje
hodnotiť uplynulú sezónu ako úspešnú. Svojou
podporou a spoluprácou sa o to pričinili vedenie
mesta, riaditelia ZŠ Odborárska ul. a CVČ, za
čo im vyslovujeme úprimné poďakovanie.
V budúcej sezóne by sme chceli na vlaňajšie
úspechy nadviazať a zúčastniť sa viacerých
Veľkých cien v zahraničí. Vrcholom sezóny budú
majstrovstvá Slovenska, naším cieľom je tiež v
našom meste usporiadať Veľkú cenu v džude s
medzinárodnou účasťou.
(lý)

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
TRENČIANSKEHO KRAJA
2010/2011 HK STROJSTAV
8. 1. 2011 sobota
17,00
HK Strojstav NMnV - Dubnica n.V
22. 1. sobota
17,00
HK Strojstav NMnV - Pov. Bystrica
1. LIGA JUNIOROV 2010/2011
8. 1. sobota
14,00
HK Bulldogs - Piešťany
9. 1. nedeľa
10,30
HK Bulldogs -Topoľčany

1 . 0 P E N L I G A , R O Č N Í K 2 0 1 0 / 2 0 11
Š P O R TO V Á H A L A o 2 0 , 0 0 h
10. kolo 7. január
ETNA SK – KSF DOXX ŽILINA
12. kolo 28. január
ETNA SK – FK DUBNICA
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Platí do 28. februára 2011

na svadobné a spolo!enské šaty

10% z!ava

KUPÓN

Svadobný salón
ELLIE
ul. Holubyho 2
(nad reštauráciou
Ambrózia)
Nové Mesto nad V.

Mobil:

0903 724 324
0911 724 324
www.salonellie.sk
Tešíme sa
na Vašu návštevu!
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok:
10,00 – 12,00
13,00 – 17,00
Sobota: 9,30-12,00

Svadobné šaty - značky Eddy K, Elianna Moore, Claudine, Mori Lee (57 modelov)
Spoločenské šaty – značky Eddy K, Alyce Designs, Jora (viac ako160 modelov)
Šaty na 1. sv.prijímanie, chlapčenské obleky
Svadobné topánky - 38 Eur
Pánske svadobné vesty, manžetové gombíky, opasky
Jablonecká bižutéria
Svadobné doplnky – poháre, podbradníky, podušky na obrúčky, podväzky, pierka pre hostí
Výzdoba sály – návleky na stoličky, organza, servítky, kamienky...
Výzdoba na autá
Pierka pre svadobných hostí 0,25 Eur/ks, Návleky na stoličky 1,10 Eur/ks

!

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, !o zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka múzea z roku 1963
zachytáva pohľad z „Financbrehu“ na Izbice.
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