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JAVORINA, JAVORINA ... FOTOOBJEKTÍVOM
Skupina MKO pod
vedením koncertného
majstra M. Chrastinu
(1) 23. januára urobila hudobný vstup XIV.
ročníku slávností Javorina, Javorina ... spojenému s pripomenutím
si 18. výročia vzniku SR.
Moderátorka podujatia
PhDr. Eva Berková (2)
1 slovom sprevádzala
tradičnú akciu Podjavorincov a v stručných charakteristikách predstavila divákom v zaplnenej sále MsKS ocenených (3 - celkový pohľad na osobnosti Pod2
javoriny). Ocenenia prevzali z rúk (5 – zľava) primátora
mesta Ing. J. Trstenského, PhDr. A. Koreňa, ktorý sa
po vlastnom
rozhodnutí
na XIV. ročníku naposledy
zhostil funkcie
richtára
novomestskej
pobočky KPR
a
richtára
KPR v Brati4
slave Ing. S.
Štepanoviča.
3 Dianie na javisku okrem iných vzácnych hostí pozorne sledoval i poslanec NR SR D. Bublavý (4 - sediaci medzi viceprimátorkami mesta) a po splnení
si svojich povinností i primátor mesta s manželkou 4 – vpravo). Po odovzdaní titulov Významná
osobnosť a Kvalitný produkt Podjavoriny na javiskové dosky vystúpili i čerství držitelia ďakovných
listov, z Nového Mesta nad Váhom to bol PhDr. Anton Tlanda (5 - vpravo). Nielen hudobnú, ale i celkovú bodku za tradičnou akciou, ktorú usporadúvajú: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských
rodákov
v Bratislave a jeho
novomestská
pob o č k a ,
urobila
novomestská dychová hudba
Bučkovan6
5 ka (6).

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Za sebou máme
úvodný mesiac nového roka, vstupujeme do ďalšieho.
O aktuálnych otázkach rozvoja mesta, ale i ďalších
témach, ktoré zaujímajú našich čitateľov, sme sa v pravidelnej
rubrike
Na linke primátor
mesta porozprávali
s Ing. Jozefom Trstenským.
• Výsledky komunálnych volieb priniesli na mestskom úrade organizačné zmeny.
Ustanovujúce zasadanie novozvoleného
mestského zastupiteľstva v decembri 2010
zobralo na vedomie poverenie primátora
mesta na zastupovanie dvomi poslankyňami v poradí: prvá zástupkyňa primátora
mesta: Ing. Viera Vienerová, doterajšia viceprimátorka a druhá zástupkyňa primátora mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová.
Je to jediná zmena v novomestskej samospráve, alebo nastali na mestskom úrade
ešte ďalšie zmeny?
Neviem o žiadnych ďalších zmenách, aj
keď nevylučujem, že ešte nejaká zmena môže
nastať. Mesto nebude prepúšťať zamestnancov, ale budeme optimalizovať formy riadenia
MsÚ a mestských organizácií.
• Ustanovenie dvoch viceprimátoriek
na zastupovanie je v súlade so zákonom
o obecnom zriadení, ale predsa len: nie je
to v dnešnej dobe príkazu dňa na šetrenie –
povedané slovami čitateľa, ktorý nám túto
otázku zatelefonoval – istý luxus? Doteraz
ste si vraj vystačili s jednou zástupkyňou
primátora mesta, prečo zrazu dve? Môžete
konkretizovať oblasti pôsobenia vašich
zástupkýň?
V minulom volebnom období na MsÚ
pracovali dvaja dlhodobo uvoľnení poslanci
a z toho jeden na pozícii zástupcu primátora
mesta. Z tohto pohľadu neprišlo k navýšeniu
počtu pracovníkov.

O tom, že mesto príkladne hospodári,
svedčí fakt, že na bežnom účte k 31. decembru 2010 sme mali sumu 2.763 tis. €,
nemáme žiadne krátkodobé ani dlhodobé
záväzky voči dodávateľom a z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách nemáme žiadne úvery, čiže úverové zaťaženie mesta je
nulové, 0 %.
Na MsÚ pracuje 43 zamestnancov vrátane
mňa, čo je bezkonkurenčne najnižší počet
zamestnancov v porovnaní s inými, rozlohou
a počtom obyvateľov porovnateľnými mestami.
Autorovi otázky pravdepodobne ušlo, že
v roku 2006 sme zmenili organizačnú štruktúru MsÚ, v rámci ktorej sme zrušili funkcie
dvoch zástupcov prednostu MsÚ a časť ich
pracovnej náplne presunuli na dlhodobo
uvoľnených poslancov. V pracovnej náplni mojich zástupkýň okrem plnenia spoločenských
úloh v oblasti školstva, kultúry, sociálnych
vecí, zdravotníctva a reprezentácie mesta
bude aj priame plnenie exekutívnych, výkonných úloh, za ktorých plnenie a riadenie budú
niesť osobnú zodpovednosť.
My si na luxus nepotrpíme.
• Mesto má schválený rozpočet na
tento rok, v rámci investičných akcií je to
o. i. prestavba kina na spoločenský dom.
V akom štádiu je tento zámer, dajú sa
už uviesť bližšie podrobnosti o tejto rozsiahlej akcii?
V súčasnej dobe sa pripravujú podklady
pre vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa
stavby. Ak všetko dobre pôjde, s rekonštrukciou kina by sa malo začať v máji t. r. a ukončenie rekonštrukcie predpokladáme v decembri t. r..
Súčasne s verejnou súťažou na dodávateľa stavby vyhlásime i verejnú súťaž na
prenájom nehnuteľnosti.
• Je tu čas fašiangov, chystáte sa
„plesať“?
Nechystám sa, ale na niekoľko fašiangových plesov pôjdem. Patrí to k mojim
reprezentačno – pracovným povinnostiam.
Ďakujeme za rozhovor
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PREDSTAVUJEME ĎALŠIU VICEPRIMÁTORKU
Novou,v poradí
druhou zástupkyňou
primátora
nášho
mesta sa bezprostredne po komunálnych
voľbách
na
základe
poverenia
primátorom
mesta
stala Novomešťanka
PhDr. KVETOSLAVA
HEJBALOVÁ.
Niekdajšia absolventka FF UK v Bratislave (aprobácia slovenský a ruský jazyk) a Pedagogickej fakulty UK
(aprobácia nemecký jazyk) 32 rokov pracovala
v školstve, z toho 22 rokov na strojníckej priemyslovke (v rokoch 1987 - 1989 ako zástupkyňa
pre mimoškolskú činnosť) a ostatných desať
rokov pôsobila ako pedagogička na SOU poľn.
(dnes SOŠ na Jánošíkovej ul. 4).
Popritom sa živo zaujímala o verejný život
a dianie v meste, a to nielen z pozície pedago-

gičky, ale i občianky Nového Mesta nad Váhom.
V uplynulom volebnom období bola členkou
mestskej rady a podpredsedníčkou komisie
školstva, mládeže a športu MsZ.
Pani PhDr. K. Hejbalová je vydatá, má jednu
dcéru a dvoch vnukov - 12 - ročného Mateja a
ročného Michala. Medzi jej záľuby patria literatúra, cestovanie a šport. Svoje schopnosti,
znalosti a skúsenosti chce uplatniť a využiť vo
svojej novej funkcii viceprimátorky mesta, a byť
tak nápomocná ďalšiemu rozvoju mesta, a tým i
spokojnosti jeho občanov.

ING. VIERA
VIENEROVÁ
V poradí
prvá
zástupkyňa primátora mesta, ktorá už
v predchádzajúcom
volebnom období zastávala tento post.

POSLANCI VO VÝBOROCH MESTSKÝCH ČASTÍ
Ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste nad Váh. v intenciách Štatútu mesta schválilo rozdelenie poslancov do výborov mestských častí (VMsČ), pričom
vychádzalo z výsledkov komunálnych volieb.
MsČ č. 1: Ing. Viera Vienerová (ĽS - HZDS),
Mgr. Anna Malovcová (SDKÚ, SaS), PhDr. Juraj
Kazda (nezávislý kandidát - NEKA) a MUDr.
Marián Mora (ĽS - HZDS).
MsČ č. 2: Mgr. Tatiana Skovajsová (SMER
- SD), PhDr. Alexander Koreň (ĽS - HZDS) a
Mgr. Ján Kincel (ĽS - HZDS).
MsČ č. 3: MUDr. Dušan Ulahel (SDKÚ,
SaS), PhDr. Kvetoslava Hejbalová (SMER -SD),
Miroslav Hrách (SDKÚ, SaS), RNDr. Eva Jurčová
(SMER - SD) a PhDr. Patrícia Maráková (SMER
- SD).
MsČ č. 4: Ing. Peter Jakovlev (SDKÚ, SaS),
Miloš Klčo (SDKÚ, SaS) a Tatiana Zajoncová
(SMER - SD).
MsČ č. 5: Ing. Marián Topolčány (SMER
- SD), Ing. Pavol Zábavčík (SMER - SD) a
Ing. Ľubomír Karaba (SDKÚ, SaS).
MsČ č. 6: MUDr. Milan Pašmík (ĽS - HZDS),
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MUDr. Zuzana Mastráková (ĽS - HZDS) a
Ing. Peter Košnár (SDKÚ, SaS).
MsČ č. 7: Mgr. Jana Šteklerová (ĽS - HZDS),
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. (KDH), MUDr. Ján
Pavlovič (ĽS - HZDS) a Mgr. Ján Pavlíček (ĽS
- HZDS).
MsZ ďalej odporučilo na prvom zasadaní výborov MsČ zvoliť za predsedov: VMsČ č. 1: Mgr.
Annu Malovcovú, VMsČ č. 2: Mgr. Jána Kincela,
VMsČ č. 3: PhDr. Kvetoslavu Hejbalovú, VMČ č.
4: Ing. Petra Jakovleva, VMsČ č. 5: Ing. Mariána
Topolčányho, VMsČ č. 6: MUDr. Milana Pašmíka
a VMsČ č. 7: Mgr. Jána Pavlíčka.

VÝHERCA
Ing. Eva Ružičková, zást. riad. pobočky
Dexia banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad
Váhom vyžrebovala výhercu našej súťaže
s kupónom. Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal
Rudolf SNOPEK,
Izbická 28, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu,
aby si cenu prevzal v MsKS.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

gracké 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
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KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

✂

Odborárska 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 / 771 46 45
fax: 032 / 771 46 44
e-mail: graka@tising.sk

✂

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

Na jedného
z vás sa
usmeje
šťastie
v podobe
výhry

16,60 €,
ktorú venuje:
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V ŽIARE OHŇOSTROJA, V ZNAMENÍ ČÍSIEL
Vonku za oknom
trenčianskej
pôrodnice strieľali
petardy,
žiaril
ohňostroj. Do ticha
pôrodnej
sály sa ozval plač.
Svoj príchod na
svet ohlásil prvý
občan
Nového
Mesta
nad
Váhom (v rámci
trenčianskej
p ô r o d n i c e
i Trenčianskeho
kraja) - Ivanko
Kolečanský.
V tú zázračnú chvíľu mali najbližší, šťastná
mamička Elena Kolečanská a jej nemenej šťastný
manžel Ivan pocit, akoby žiariaci ohňostroj bol
na oslavu príchodu ich syna, nového človiečika
na svet. Svojím spôsobom áno. Čosi podobné
prežívali aj prítomný zdravotnícky personál pôrodnice, sestričky a MUDr. Milan Paškala, ktorý
druhorodičku odrodil.
31 – ročnej vyštudovanej biochemičke a 44
- ročnému absolventovi novomestskej strojníckej
priemyslovky, už pol druha desaťročia zamestnanému v trenčianskej zdravotníckej firme zásobujúcej materiálom zubné ambulancie a zubných
technikov, sa ani len nesnívalo, že by sa im
mohol narodiť prvý občianik Nového Mesta nad
Váhom roka 2011. Veď malý drobček sa mal
narodiť až 24. januára! Skôr si hovorili, že by
bolo fajn, keby sa narodil 2. 2., aby mal rovnaké
čísla v dátume narodenia, podobne ako ich
5 – ročná strašia dcérka Lenka, ktorá sa narodila 11. 11. Ivanko im tento sen splnil. I keď
inak, krajšie a osobitejšie, ako si predstavovali.
Dvojky v dátume vystriedali jednotky a k zhode
čísla v dni a mesiaci narodenia pribudol „bonus“
prvého občianka mesta 2011.
- Inak náš život sprevádzajú vcelku zaujímavé dátumy, - konštatuje hlava rodiny zo
Sasinkovej ul. Zoznámili sme sa 29. februára,
v priestupný rok, dcérka sa narodila 11. 11.
a synček 1.1.
- Po polnoci mi začala odtekať plodová
voda, - k okolnostiam okolo narodenia synčeka
sa vracia pred nástupom na materskú dovolenku

4

pracovníčka oddelenia logistiky TESCO skladu
v Beckove.
- Nezdalo sa mi to, veď termín pôrodu bol
ešte relatívne ďaleko, tak som v noci zavolala
svojej kamarátke, zhodou okolností zdravotnej
sestre na pôrodnici a spýtala som sa, čo mám
robiť. Poradila mi, aby som išla do pôrodnice.
Manžel naštartoval auto a okolo pol druhej
nadránom 31. decembra sme išli do pôrodnice.
Zhruba o 24 hodín neskôr som sa reálne stala
dvojnásobnou mamou, k Lenke pribudol synček,
jej braček. –
To už trochu predbiehame ...
- Niekedy po 22,00 h 31. decembra som
pocítila intenzívnejšie bolesti. Zhruba 10 minút
pred polnocou mi dali infúziu, očakávaný pôrod
zhruba do 15 minút sa nedostavil. Tentoraz
malému nebolo naponáhlo. Ivanko sa narodil 1.
januára o 1,43 h s pôrodnou hmotnosťou 3 480 g
a 48 cm. Na to, že prišiel na svet o tri týždne
skôr, bol z neho celkom slušný cvalík. Vraj keby
som rodila na termín, mal by okolo 4,5 kg. Pľúca
mal už vyvinuté, žiadne problémy sa nevyskytli, dokonca ani žltačku nemal, takže sme šli
domov načas. V stredu 5. januára sme už boli aj
doma.Z malého drobčeka okrem rodičov sa teší
i jeho staršia sestrička, škôlkárka Lenka. Stále
ho hladká a len by ho pestovala.
- Narodením synčeka sa Lenke splnilo jej
prianie. Neraz nám „pílila uši,“ že je v detskej izba
sama, že chce súrodenca, aby sa mala s kým
hrať. Z prírastku do rodiny sa veľmi teší i babička,
p. Kolečanská. Vnúčence jej vypĺňajú prázdne
miesto, ktoré jej zostalo po zosnulom manželovi.
Príchod dieťaťa na svet je v každej (normálnej) rodine vždy radosť. Výnimkou nie je ani tá
veľká, novomestská. Úprimne sa raduje z toho,
že do nej pribudol ďalší člen, občan Nového
Mesta nad Váhom, Ivanko Kolečanský, prvý
Novomešťan roka 2011.

JARNÉ PRÁZDNINY
Žiaci a študenti základných a stredných
škôl v meste sa vo februári môžu tešiť na jarné
prázdniny.
V Trenčianskom kraji si deti a mládež užijú
chvíle voľna v čase od 14. do 18. februára.

PREMIÉRA NOVEJ MESTSKEJ RADY
Po voľbách do orgánov samosprávy obcí
a následnom svojom zriadení na ustanovujúcom
zasadaní mestského zastupiteľstva 21. decembra sa Mestská rada v Novom Meste nad
Váhom v novom zložení premiérovo, na svojej
1. schôdzke, zíde 10. februára.
Členmi poradného orgánu primátora

mesta sú: PhDr. A. Koreň, MUDr. M. Pašmík,
Ing. V. Vienerová, PhDr. K. Hejbalová a Ing. M.
Topolčány, ktorí v MsR boli i v predchádzajúcom
volebnom období, ďalej staronový člen MsR
Ing. Ľ. Karaba a úplný nováčik Ing. Peter Košnár.
Novozvolený mestský poslanecký zbor bude
snemovať 1. marca.

K O N EČ NE NÁS NIE JE MENEJ!
Sláva! Počet obyvateľov Nového Mesta
nad Váhom stúpol. I keď minimálne, ale predsa.
Klesajúci trend sa zmenil na vzostupný. Kým
k 31. decembru 2009 malo naše mesto 20 137
obyvateľov, na záver vlaňajška ich bolo o dvoch
viac - 20139. Len tak pre zaujímavosť, na konci
roka 2008 žilo v našom meste ešte o čosi viac
občanov, celkovo 20 205 osôb.
Vlani sa narodilo 187 detí, z toho 93 dievčat
(94 chlapcov). Na rozdiel od minulosti konečne
i úmrtí bolo vlani menej ako narodení. V roku
2010 zosnulo 76 žien a 86 mužov, dovedna 162
osôb, čo je o 25 menej ako narodení.
Horšie to bolo s trvalým pobytom. Do nášho

mesta sa vlani prisťahovalo 319 ľudí, z toho
178 žien (141 mužov). Z trvalého pobytu sa
však odhlásilo 342 osôb, z toho 185 žien; počet
mužov, ktorí sa odhlásili, sa ustálil na čísle 157.
Manželstvo vlani uzavrelo 74 snúbeneckých
párov, z toho bolo 40 cirkevných sobášov v kostoloch.
Z chlapčenských mien bol favoritom Michal
(9-x), v počte rovnocenná bola dvojica mien
Filip a Lukáš (po 6-x), za nimi nasledovali Jakub
(5-x) a Alex (4-x).
Z dievčenských mien boli najfrekventovanejšie: Sofia (6-x), Nina a Simona (po 5-x),
v ich závese boli Ema a Natália ( po 4-x).

ZÁPISY BUDÚCICH PRVÁKOV A ŠKÔLKÁROV
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej
školy pre školský rok 2011/2012 sa uskutoční
v zmysle VZN mesta č. 6/2010 vo všetkých
školách jednotne v dňoch 1. – 3. februára
v čase od 14.00 do 17.00 h. V závažných
prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom
školy mimoriadny termín zápisu.
Do 1. ročníka môže byť zapísané dieťa,
ktoré k 31. augustu 2011 dovŕši 6 rokov
a školskú spôsobilosť. Ak nedosiahne školskú
spôsobilosť, riaditeľ na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade povinnej
školskej dochádzky o jeden školský rok, príp.
so súhlasom rodičov o zaradení do 0. ročníka.
O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ
školy po zápise po schválení počtu prijímaných
žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú
žiaci zo školského obvodu školy. V prípade
dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne
9 žiakov) sa otvorí trieda 0. ročníka v ZŠ na
Odborárskej ul.
V závere toho istého mesiaca bude i zápis

detí do materskej školy. Uskutoční sa v dňoch
21. – 25. februára od 10,00 do 16,00 h
v MŠ na Poľovníckej ul. vrátane elokovaných
pracovísk na Ul. Hurbanovej, J. Kollára, Ul.
Hviezdoslavovej, J. Hollého a Dibrovovej.
I v tomto prípade možno zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov vopred dohodnúť
s riaditeľkou MŠ mimoriadny termín zápisu
(k zápisom viac na: www.nove-mesto.sk).
Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK

UPOZORNENIE
Mesto Nové Mesto nad Váhom upozorňuje
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré vlani prevádzkovali
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, aby si
v termíne do 15. februára splnili zákonnú oznamovaciu povinnosť o prevádzkovaní malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia za rok 2010
(tlačivá - na MsÚ, II. poschodie, č. dv. 325).
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Z POHĽADU INVESTÍCIÍ HISTORICKÝ ROK
V ostatných mesiacoch vlaňajška na našich
stránkach absentovali príspevky z výstavby mesta. Podľa toho by sa mohlo zdať, že sa v ňom
nič nedialo. Opak je pravdou. Práve pre veľký
nával práce oddelenia výstavby nezostával čas
prezentovať sa s jej výsledkami. Rest teraz
napravíme obzretím sa za rokom 2010 z pohľadu
realizácie investičných akcií mesta. Sprievodcu
nám bude robiť Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ
v Novom Meste nad Váhom.
- Rok 2010 bol z tohto aspektu historický.
V počte investičných akcií i vo finančnom objeme
investičných výdavkov nenájdeme za ostatné
dve desaťročia porovnateľný rok. Vlani sme
prestavali takmer 11 mil. €. Pritom akcie hradené
výlučne z rozpočtu mesta sme museli kvôli
obmedzeným zdrojom utlmiť. Najvýraznejšie sa
na investičných výdavkoch podpísali bytové
domy (BD) na Ul. Čachtickej - II. etapa a akcie
hradené z fondov EÚ. Buďme konkrétni.
- Najprv k spomínaným 100 nájomným bytom na Čachtickej ul. – II. etapa. Realizáciu BD
mesto hradilo z dotácií, obrátkového úveru, ktorý
sa spláca v nájomnom a z časti z mestských
zdrojov. Byty sme vlani dokončili a odovzdali
do užívania. Ich kvalita i dotvorenie sídliska sú
na veľmi slušnej úrovni. Podobne ako s úvodnou
stovkou bytov i s BD II. etapy sa zúčastníme
súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie.
Chceli by sme v nej uspieť prinajmenšom ako
vlani, kedy sme získali cenné II. miesto.Ďalšie významné investičné akcie sa mohli
uskutočniť vďaka úspešným žiadostiam mesta o
granty z EÚ.
- Finančne náročnou, vyše trojmiliónovou (v
eurách) akciou bola skládka odpadov Mnešice
- Tušková, uzavretie a rekultivácia skládky.
Začala v r. 2009 a vlani sa zavŕšila. Financovala
sa z 85 % z európskych fondov, 10 % dal štát a
5 % hradila samospráva. Jej realizáciou mesto odstránilo niekdajšiu environmentálnu záťaž
bývalej skládky TKO. Po viacročnom navážaní
výlučne inertného odpadu sme skládku uzavreli a zrekultivovali. Je zakrytá odplynovacou a
odvodňovacou fóliou. Má odplynovacie šachty,
odvodňovacie rigoly, štrkodrvou spevnené cesty a
cez vrty ju budeme pravidelne monitorovať.
Z bývalej skládky je dnes zatrávnený ko-
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pec, ktorý je súčasťou prírodnej scenérie. –
ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY
Doslova husársky kúsok sa
podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha podaril nášmu mestu
ohľadne investícií v školstve. Výrazná finančná
„injekcia“ z európskych fondov umožnila rekonštrukciu všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ) a MŠ.
- Mesto už v minulosti čiastočne zrekonštruovalo a zateplilo ploché strechy niektorých
základných a materských škôl z vlastných
prostriedkov. V roku 2009 a hlavne vlani sme
pokračovali v rekonštrukcii budov základných a
materských škôl a dnes majú všetky školy zateplené ploché strechy, zateplené obvodové steny vrátane výmeny všetkých okien a vstupných
dverí, čiastočne vymenené podlahy, umývadlá
i záchodové misy a nové maľby vnútorných priestorov. Podľa finančných možností sme pokračovali
dovybavením interiérov škôl (nábytok, počítače,
audiovizuálna technika, zariadenia kuchýň), príp.
ihriskom a bežeckou dráhou s umelým povrchom
alebo oplotením.
Rekonštrukciu ZŠ a MŠ sa nám podarilo
zrealizovať bez výraznejšieho narušenia vyučovacieho procesu či posunu začiatku školského
roka. Bolo tak na ZŠ Odborárska, ZŠ Nálepkova,
kde sme počas letných prázdnin za výraznej podpory pracovníkov školy zrekonštruovali vnútorné
priestory, čiastočne i na ZŠ Tematínska, kde sme
cez prázdniny vykonali vnútorné práce na hospodárskom pavilóne, aby počas školského roka
mohli fungovať kuchyňa a jedáleň. Postupne sa
tu robila výmena okien v triedach.
V zrekonštruovanej ZŠ Odborárska mesto
zafinancovalo i realizáciu dlažby na prízemí školy.
Po „štvorke“ prišla na rad ZŠ Tematínska. Na
Hájovkách okrem prác ako u všetkých ďalších
mestských ZŠ sa navyše vybudovalo viacúčelové
ihrisko s umelým povrchom. Nasledovala
rekonštrukcia ZŠ na Ul. Nálepkovej, kde sme
uspeli až v druhej výzve, podobne ako so IV.
ZŠ. Rekonštrukcia ZŠ Nálepkova ul. bude
pokračovať i v tomto roku dokončením bežeckej
dráhy 50 m s umelým povrchom, dobuduje sa
doskočisko, priestor na vrh guľou a zrealizuje sa
i časť predného oplotenia s novými bránami. Čo
sa týka MŠ, všetky ich budovy majú zateplené
strechy a obvodové steny, vymenené všetky okná

a vstupné dvere, nové fasády. Vynovené sú aj
interiéry škôlok (nová maľovka, nábytok nové
podlahy, dovybavenie kuchýň, počítače a i).V POZORNOSTI EKOLÓGIA, KULTÚRA,
CESTY A INÉ
Ako ďalej uviedol vedúci oddelenia výstavby,
v r. 2010 mesto z európskych peňazí zrealizovalo
i kompostáreň na Banskej ul.
- Kompostáreň je už skolaudovaná, od r. 2009
je k dispozícii i technologické zariadenie. Po tom,
čo sa vybuduje zberný dvor (s prácami sa začne
v tomto roku), kompostáreň i so zberným dvorom
by mali spustiť prevádzku v prvom polroku 2012.
Okrem ekológie sme zaostrili pozornosť i
na kultúru. Už v minulosti sme vložili peniaze do
jej ďalšieho zveľadenia. Vlani sme dali zelenú
rekonštrukcii obvodovej časti budovy MsKS a
jej zatepleniu, výmene okien, vstupných dvier,
novým omietkam a šatu stánku kultúry. Akcia
bude dobiehať ešte v tomto roku. Dorábať sa
budú sokle, nájazdová rampa.
Rovnako ako každoročne, v spolupráci so

PODJAVORINA OCEŇOVALA
Podjavorina je štedrá. Bohatá na
históriu, prírodné krásy, plody ľudského umu
a významných ľudí, ktorí v minulosti preslávili, či
v súčasnosti šíria dobré meno kraja v SR i za jej
hranicami, odmeňovala.
Slávnostné udeľovanie ocenení Významná
osobnosť a Kvalitný produkt Podjavoriny a
ďakovných listov sa uskutočnilo 23. januára
v MsKS na XIV. ročníku podujatia Javorina,
Javorina ... Klub podjavorinských rodákov v Bratislave a jeho pobočka v Novom Meste nad Váhom titulom Významná osobnosť Podavoriny
ocenili: Mgr. D. Arbetovú za prínos v oblasti kultúrno - spoločenského života v mes-

správcami inžinierskych sietí sme rekonštruovali
povrchy ciest a chodníkov hlavne v oblasti Izbíc,
chodník a cestu na Ul. Sasinkovej, cestu na Ulici
Kuzmányho, Šafárikovej a SNP. Vybudovali sme
ďalšie tri detské ihriská (BD Čachtická ul. - I., BD
Čachtická ul. - II. a vo vnútrobloku sídliska 1. mája) a dve viacúčelové ihriská s umelým povrchom:
v lokalitách BD Čachtická II. a vo vnútrobloku
sídliska. 1. mája. Toto sídlisko výrazne zmenilo
svoju tvár najmä vďaka značnému podielu TSM
na tejto akcii za našej koordinácie. Práce budú
pokračovať i v tomto roku.
Z ďalších menších akcií uvediem osadenie
umelej plochy na zimnom štadióne (ZŠ), čo
umožní jeho využívanie i mimo sezóny na športy
ako in –line hokej, hokejbal, tenis, florbal a pod.
Rozšírenie kamerového systému o ďalšie kamery prispieva k zvýšeniu bezpečnosti v meste.
Málokto vie, že sme vlani vynovili priestory zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Ul. J.
Kollára. Okrem výmeny strešnej krytiny, nových
okien a dverí v minulých rokoch sa z dotácií
Vlády SR uskutočnila i rekonštrukcia vnútorných
priestorov.
Oku vnímavého občana a návštevníka mesta neunikla rekonštrukcia povrchov chodníkov
v Parku P. Matejku. Na jar budeme v parku pod
kostolom pokračovať rekonštrukciou mobiliáru,
hlavne lavičiek, smetných košov, príp. pergol a
zelene tak, aby sa park stal obľúbeným miestom
oddychu ľudí. –
Napriek tomu, že investičné výdavky v novom
roku nedosahujú čiastku z vlaňajška, mesto bude
pokračovať v jeho ďalšom rozvoji a zveľaďovaní.
O tom si povieme v budúcom čísle.
te, MUDr. P. Kamenského za aktívnu účasť
v protifašistickom odboji počas 2. svetovej vojny,
Mgr. M. Kubíka za výnimočnú a dlhoročnú
duchovnú činnosť v Evanjelickej cirkvi a.v.,
J. Kunca a Ing. Ľ. Zámečníka za výskumnú a
vývojovú činnosť v oblasti strojárstva, prof. Ing.
Ľ. Lipkovú, CSc. za dlhoročnú pedagogickú a
publikačnú činnosť a D. Macejku za dlhoročné
vedenie kroniky mesta.
Titul Kvalitný produkt Podjavoriny získala
monografia o Novom Meste nad Váhom.
Ďakovné listy dostali: PhDr. A. Tlanda za
dlhoročnú pedagogickú činnosť pri príležitosti
životného jubilea a za dlhoročné zviditeľňovanie
a propagáciu podjavorinského kraja trojica Podjavorincov: V. Brezinský, V. Solovič a E. Janovic
(viac na str. 10 - 11).
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Z N O VI NI E K V S O C I Á L NEJ OBLAS TI
V oblasti štátnych sociálnych dávok a pomoci
v hmotnej núdzi nastali od 1. 1. 2011 legislatívne
zmeny. O najdôležitejších z nich sme sa porozprávali s vedúcou oddelenia štátnych sociálnych
dávok Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚP) v Novom
Meste nad Váhom Ing. Emíliou Podperovou.
- Nová právna úprava rodičovského príspevku (RP) prináša viaceré zmeny. Tou
najdôležitejšou je, že umožňuje rodičovi, ktorý
poberá RP, bez vplyvu na nárok a výšku RP
vykonávať zárobkovú činnosť. Týka sa to i
rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dlhodobo choré dieťa. Novinkou je zavedenie jednotnej sumy RP 190,10 € do 3 rokov veku dieťaťa,
resp. do 6 rokov, ak ide napr. o postihnuté dieťa
alebo o dieťa v náhradnej rodine. V prípade
dvojičiek, trojičiek a pod. sa RP zvyšuje o 25
% za každé ďalšie súčasne narodené dieťa.Ako ďalej zdôraznila Ing. E. Podperová,
dôležitá je školská dochádzka detí, ak si ju riadne neplnia, RP sa zníži až o polovicu.
O RP treba požiadať. Na ÚP, príp. na internete (www.upsvar.sk) sú k dispozícií tlačivá. O RP
rozhoduje a vypláca ho (mesačne pozadu) príslušný ÚPSVaR. Nárok na RP sa musí uplatniť
do 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za
ktorý patrí.
- Ak rodič podal žiadosť o RP pred 1. 1. 2011,
ale o jeho žiadosti ÚP nerozhodol, o nároku
na RP rozhodne aj za obdobie pred 1.1. 2011
podľa zákona účinného do 31. 12. 2010. Ak
bol nárok na RP priznaný vo výške 164,22 €, od
1. 1. 2011 (1. výplata vo februári) sa vypláca vo
výške 190,10 €. O túto zmenu rodič nemusí ÚP
žiadať. Ak bol nárok na RP priznaný v sume 256
€, od nového roka (1. výplata vo februári) sa
poskytuje v tejto výške až do 20 mesiacov veku
dieťaťa. Ďalej do 3 rokov jeho veku bude RP vo
výške 190,10 €. Žiadosť rodiča nie je potrebná.
Ak sa RP poskytoval ako rozdiel medzi materským a RP vo výške 256 €, od 1. 1. 2011
sa poskytuje rovnako ako rozdiel medzi 256 €
a materským. Po skončení vyplácania materského bude ÚP rodičom vyplácať 256 € až
do 20 mesiacov veku dieťaťa, potom do jeho
3 rokov v čiastke 190,10 €. Opäť bez nutnosti
žiadosti rodiča.
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Ak bol RP pred 1.1. 2011 priznaný vo výške
75 % RP, od 1. 1. 2011 sa vypláca - opäť
bez žiadosti rodiča - vo výške 75 % RP podľa
nového zákona. Naopak, žiadosť je potrebná,
ak si rodič uplatní nový nárok na RP podľa
nového zákona, avšak vlani mu na to isté dieťa
vyplatili jednorazový príspevok vo výške 25 %
z nevyčerpaného RP. ÚP mu prizná 75 % z
RP platného od 1. 1. 2011 (190,10 €). Rodičia
dvojičiek, trojičiek a pod. musia tiež o prehodnotenie RP písomne požiadať. Avšak pozor, môže
to pre nich znamenať jeho zníženie. ÚP bude
týchto rodičov na túto skutočnosť upozorňovať.
Od 1. januára sa zmenili aj podmienky pri
príspevku na starostlivosť o dieťa.
- Nová je definícia zárobkovej činnosti
rodiča. Je to činnosť oprávnenej osoby, ktorá
je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne
zárobkovo činná osoba, resp. z tejto činnosti
podlieha výsluhovému zabezpečeniu. Ak však
rodič už poberá príspevok na starostlivosť, táto podmienka sa neskúma. Zvyšuje sa hranica
príspevku na starostlivosť o dieťa zo súčasných
164,22 € na 230 € mesačne na každé dieťa
na základe preukázaných výdavkov rodiča.
Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa
si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé
dieťa do 3, resp. 6 rokov veku, ak preukáže
výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti
za túto starostlivosť. Ponecháva sa poskytovanie
príspevku v sume 41,10 € mesačne bez preukazovania výdavkov v prípade, ak starostlivosť
o dieťa zabezpečuje dospelá fyzická osoba bez
živnostenského oprávnenia alebo zárobkovo
činný rodič. Aj naďalej sa vylučuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa súbežne s
RP, rodič sa môže rozhodnúť pre jednu z týchto
dávok. Od 1. 1. 2011 sa zvýšila suma prídavku
na dieťa na 22,01 € a príplatku na 10,32 €.Výška ochranného príspevku pre občanov,
ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a sú dlhodobo práceneschopní, sa od 1. 1. 2011 znížila
na 55 %, t. j. na 34,69 €.
Podrobné informácie o legislatívnych zmenách v oblasti štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi nájdete na webovej stránke
MPSVaR - www.employment.gov.sk .

PRIHLÁŠKY VO FEBRUÁRI, „ANIČKA“ V APRÍLI
Do 18. februára majú
ochotnícke divadelné súbory z celého Slovenska i zo
zahraničia,
pokiaľ
ide
o súbor y
zahraničných
Slovákov, možnosť prihlásiť
sa na XIV. Festival Aničky
Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.
Tohoročná divadelná prehliadka s tematikou
ženy, zrodená na počesť a venovaná pamiatke jednej z prvých slovenských herečiek
– novomestskej rodáčke A. Jurkovičovej, sa
uskutoční tradične pod záštitou primátora mesta
v termíne od 17. do 20. apríla.

Záujemcovia o účasť na tradičnom sviatku
Tálie musia do 4. marca zaslať do novomestského stánku kultúry, dejiska festivalu, DVD s inscenáciou hry, ktorou sa chcú uchádzať o účasť
na Festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad
Váhom, a tým aj o festivalové vavríny.
O divadelných kolektívoch postupujúcich
do finále rozhodne programová komisia na
čele s predsedom akad. mal. Jánom Mikuškom,
riaditeľom MsKS.

DOLETELA PRVÁ

POLÍCIA OZNAMUJE
Na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy na úseku vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel na
útvaroch Policajného zboru došlo k predĺženiu
stránkových hodín skrátením obedňajšej prestávky na 30 minút.
Stránkové dni sú nasledovné:
Pondelok: 7,30 h - 12,00 h a 12,30 h - 15,00 h
Streda:
7,30 h - 12,00 h a 12,30 h - 17,30 h
Piatok:
7,30 h - 12,00 h
pplk. JUDr. Peter Hraško, riaditeľ OR PZ

VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH
Podľa obradov Apoštolskej cirkvi sa vlani
uskutočnili po jednom požehnaní dieťaťa, sobáši
a pohrebe.
V evanjelickom kostole bolo 30 krstov, sedem sobášov a konfirmovaných bolo 17 mladých
ľudí. Podľa obradov Evanjelickej cirkvi a.v. bolo
pochovaných 21 Novomešťanov a 14 zosnulých
z obcí patriacich pod FÚEC a.v.
Kresťanské zbory na Slovensku mali vlani
jeden sobáš.
V Kostole Narodenia Panny Márie sviatosť
krstu prijalo 123 osôb, z toho 113 detí do sedem
rokov. Na sviatosti birmovania sa zúčastnilo
76 mladých ľudí. Sviatostné manželstvo uzavrelo 33 snúbeneckých párov. Podľa obradov
Rímskokatolíckej cirkvi bolo pochovaných 87
občanov.

Do víťazného cieľa doletela helikoptéra, interesantná papierová maska, ktorá spomedzi
chlapcov získala hlavnú cenu. Z dievčat vyhrala
Princezná ze mlejna – čert s rozprávkovým
domčekom na chrbte.
Tradičný karneval na ľade 7. januára bol
príjemným zavŕšením vianočných prázdnin. A
nielen pre celkovo dvadsiatku vecnými cenami
odmenených detí, ktorých masky ako najkrajšie
a najzaujímavejšie najviac upútali pozornosť. Ale
pre všetkých - aj pre tých, ktorí nič nevyhrali.
Pretože domov nikto neodchádzal s prázdnymi
rukami ani blenom prehry. Ten potlačila príjemná
chuť sladkostí, ktoré od organizátorov karnevalu
na ľade dostali všetci jeho účastníci. No azda
najväčšou odmenou pre dievčatá a chlapcov bol
zaujímavo prežitý čas plný zábavy a pohybu.
Zhruba šesťdesiatka detí, ktorá prišla
na zimný štadión, veľké ďakujem vyslovuje
usporiadateľom podujatia, ktorými boli: Mesto
Nové Mesto nad Váhom, Centrum voľného času
a Technické služby mesta v Novom Meste n. V.
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Z MOZAIKY OCENENÝCH PODJAVORINCOV
Do kroniky ocenených pribudlo 23. januára
k doterajším držiteľom titulu Významná
osobnosť Podjavoriny (VOP) ďalších sedem
mien. Všetko ľudia, ktorí významným spôsobom prispeli k zviditeľneniu kraja pod Javorinou.
V mozaike ocenených je väčšina spätá s centrom Podjavoriny.
MUDr. PAVEL KAMENSKÝ
Najstarším, ale i od rodného Nového Mesta
n. V. a Podjavoriny najvzdialenejším oceneným,
je takmer 96 – ročný MUDr. Pavel Kamenský,
ktorý vyše štyri desaťročia žije vo Švédsku.
Vlaňajší jubilant sa narodil v r. 1915. Keď
mal 8 rokov, rodina sa presťahovala do Trnavy.
Po ukončení štúdia na Karlovej univerzite v Prahe v r. 1945 pracoval ako detský lekár najskôr
v Tepliciach, potom v Děčíne. V r. 1951 sa vrátil
na Slovensko. Pôsobil ako zástupca prednostu
detskej kliniky FN v Bratislave, neskôr ako prednosta - primár novootvorenej detskej mestskej
kliniky na Bezručovej ul.
Od r. 1968 žije vo Švédsku, kde sa tiež stal
uznávaným pediatrom. Do odchodu na dôchodok pôsobil ako primár veľkej detskej kliniky,
až do svojej 80 - ky vykonával profesiu lekára.
Prispel k výchove dvoch generácií detských
lekárov vo Švédsku.
MUDr. P. Kamenského na ocenenie navrhol
ObV SZPB v Novom Meste. Novomestský rodák
bol počas II. sv. vojny aktívnym účastníkom
národného odboja za oslobodenie. Po vypuknutí
SNP bojoval v horách ako člen partizánskej
skupiny Jána Žižku, po jeho potlačení sa stal
vojakom Čsl. zahraničnej armády. V r. 1946 ho
vyznamenali medailou za zásluhy 1. stupňa.
23. januára k nej pribudlo ďalšie ocenenie.
Mgr. DANIELA ARBETOVÁ
Predstavovať Mgr. D.
Arbetovú by bolo nosením
dreva do lesa. Takže len
v kocke: Niekdajšia absolventka FTVŠ v Bratislave
sa pred polstoročím začala
venovať svojmu ďalšiemu
koníčku – divadlu. V SDOS
pri MsKS stvárnila desiatky
postáv a získala mnohé
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ocenenia. Svoj talent zúročila i v súbore MJF
ako interpretka, dramaturgička a režisérka.
V súčasnosti spolupracuje s Divadielkom galéria
pri tvorbe literárno-hudobných pásiem. Do r.
2001 pedagogičku na býv. SOUE na Weisseho
ul. poznáme aj ako moderátorku kultúrnych
podujatí. Svojej najväčšej láske – recitovaniu
zostala verná dodnes. Vansovej Lomničky sa
pravidelne zúčastňuje od r. 1973. Ako krajská
víťazka už 6 - krát reprezentovala naše mesto
v celoslovenskom kole. V r. 2009 si z Banskej
Bystrice odniesla najvyššie ocenenie, o rok
neskôr sa jej podarilo titul laureáta obhájiť, čo
sa doteraz za 43 ročníkov Vansovej Lomničky
žiadnej účastníčke nepodarilo.
DUŠAN MACEJKA
Kronikárom mesta
od 1. januára 1999 je
p. Dušan Macejka, ktorý
celý svoj doterajší život
- okrem štúdií - prežil
v Novom Meste nad
Váhom. Pre budúce generácie komplexne zachytávať život a dianie
v meste je náročná,
mravčia práca. Novomestský rodák, ktorého si Novomešťania spájajú
predovšetkým s hudbou, sa tejto funkcie chopil zodpovedne. Niekdajší absolvent žilinského
konzervatória, ktorý 43 rokov pôsobil na dnešnej
ZUŠ v meste (a ďalších sedem v Čachticiach),
za 50 rokov učiteľovania vychoval do 300
mladých hudobníkov. Popri svojej práci pôsobil
i v ZPOZ - e, 2 volebné obdobia bol poslancom
MsZ a už 7 rokov vedie 18 - členný SZ Dolinka
v Hrušovom.
Z ocenenia sa úprimne teší, poďakovanie
zaň vyjadril organizátorom podujatia nielen
v mene svojom, ale i za všetkých ocenených.
Ing. ĽUDOVÍT ZÁMEČNÍK
Titulom VOP ocenený Ing. Ľudovít Zámečník
dlhé roky pracoval vo Vzduchotechnike ako
konštruktér, vývojový pracovník a projektant
v oblasti atypických sušiarenských zariadení. Ešte i dnes svoje bohaté skúsenosti

a znalosti uplatňuje vo
fa STROJTECH, s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom.
K najvýznamnejším zariadeniam, na ktorých
sa podieľal, o. i. patria:
viacstupňový dezintegrátor na sušenie pastovitých
materiálov vo Veľkých
Bierovciach, sušiaca linka na elektrické motory
vo fa Emerson Nové Mesto nad Váhom, sušiace
linky pre automobilový priemysel vo fa HELLA
Kočovce, Bánovce nad Bebravou, ale tiež aj
v USA, odsírovacie zariadenie pre spaľovňu
odpadov v Prahe Malešiciach.
Význam jeho výskumnej a vývojárskej práce
je o to cennejší, že ide o atypické a jedinečné
zariadenia, vyžadujúce si nielen znalosti a fortieľ,
ale i zanietenosť pre nové veci, ktoré prinášajú
vyššiu efektívnosť práce a úžitok nielen v našom
regióne, ale i vo svete.
JOZEF KUNC
Pán Jozef Kunc,
rodák zo Senetářova v
ČR, prišiel v r. 1946 do
nášho mesta, kde začal
pracovať vo VÚMA ako
hlavný konštruktér strojov pre elektroerozívne
a elektrochemické obrábanie. Pod jeho vedením
bolo vyvinutých a do
výroby zavedených vyše
20 typov rozličných strojov využívajúcich tieto
nekonvenčné metódy. K najvýznamnejším patria
elektroerozívne hĺbiace stroje, elektrochemické
brúsky, presné súradnicové stroje na obrábanie
miniatúrnych súčiastok, drážkovače na kalibre
valcov, elektroerozívna drôtová píla s číslicovým
riadením a iné. Je autorom a spoluautorom
takmer dvoch stoviek vynálezov patentovaných
doma i v zahraničí a nositeľom viacerých vyznamenaní. Jedno z nich napríklad získal r. 1966
za výskum a vývoj novej metódy tvarového
brúsenia, za pôvodnú konštrukciu brúsky a za
overenie metódy v praxi.
Mgr. MILAN KUBÍK
Od roku 2004 v našom meste žije Mgr. Milan
Kubík, ktorého na VOP navrhlo mesto Stará

Turá pri príležitosti jeho
vlaňajšieho životného
jubilea a za výnimočnú
a dlhoročnú duchovnú
činnosť v Evanjelickej
cirkvi a.v.
Senior – evanjelický
farár a. v. a od r. 2004
čestný občan Starej
Turej väčšinu svojho
života prežil v Starej
Turej. V tamojšom cirkevnom zbore pôsobil od
r. 1957 celých 47 rokov. Vstupoval do ľudských
osudov, rozdával lásku, múdrosť, vieru a nádej.
Stmeľoval a ukazoval cesty k spolunažívaniu
partnerov, rodín i občanov mesta. Podieľal sa na
vytváraní pokojného, konfesionálne tolerantného
spolunažívania občanov mesta bez ohľadu na
príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu i na poli
ekumenizmu.
MONOGRAFIA O MESTE
Titul Kvalitný produkt Podjavoriny získala
vlastivedná monografia o našom meste: NOVÉ
MESTO NAD VÁHOM. Ocenenie prevzal jej
zostavovateľ PhDr. Jozef Karlík.
Dielo, ktoré vyšlo na sklonku vlaňajška, je
prvým uceleným monografickým dielom o histórii
mesta, ktoré po vonkajšej i obsahovej stránke
spĺňa všetky atribúty kvality.
Obsah monografie je rozsiahly. Celé toto
bohatstvo informácií je zhrnuté do 25 kapitol na
400 stranách. Kniha obsahuje až 800 obrázkov
a množstvo bibliografických odkazov na použitú
literatúru.
Prácu 16 - členného kolektívu autorov
koordinoval zostavovateľ Dr. J. Karlík, vedúci
Podjavorinského múzea. O grafickú stránku
diela sa postaral Mgr. V. Polák. Dielo vydala fa
TISING spol. s r. o. Nové Mesto nad Váhom.
Tlačovú prípravu realizovalo vydavateľstvo
WillArt a P. Macko ml.
Nové Mesto nad Váhom.
Monografia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Zostavovateľ monografie PhDr. J. Karlík prevzal titul Kvalitný produkt
Podjavoriny.
→
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P O Z V Á N K A N A FA Š I A N G O V Ú Z Á B AV U

Obecné zastupiteľstvo Kálnica Vás pozýva 5. marca o 20.00 h
do Kultúrneho domu v Kálnici na Fašiangovú zábavu s pochovaním
basy. O dobrú náladu sa postará hudobná skupina UNIVERZ.
Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade
od 21. februára, č. t. 779 88 32.
V cene vstupného 10 € sú: guláš, víno a káva.
Tešíme sa na Vašu účasť!

DAJTE O SEBE
VEDIEŤ !
Inzerujte v
Novomestskom
spravodajcovi.
Bližšie
informácie:

032 771 0640

w w w . k a tk a t ou rs .s k

Partner
SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10
0911 110 184 SERVIS: 0905 969 990
Nové Mesto nad Váhom, 1. mája 309/5
◄► Zriaďovanie TP a ISDN ◄► Zriaďovanie internetu ◄►
◄► Prekládky ◄► MAGIO a MAGIO SAT ◄►
◄► Zmeny paušálov ◄►
◄► Predaj telefónov a modemov ◄►
◄► Predaj a servis pobočkových ústrední ◄►
◄► Štrukturovaná kabeláž ◄►
◄► Predaj diaľničných známok SK, CZ, A ◄►

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !
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KULTÚRA VLAŇAJŠKA V ČÍSLACH
Oddelenie práce s profesionálnym umením
pripravilo vlani 17 programov pre verejnosť a
školy. Divácky najatraktívnejšie tradične bolo vystúpenie RND, no záujem bol aj o V. Neckářa, L.
Filipovú a Partičku. Zo školských predstavení
zaujali predstavenia Čin – Čin (3-x) a O psíčkovi
a mačičke (2-x), pre starších žiakov program
Mosty o šikanovaní a kyberšikanovaní. Uskutočnili
sa 3 zájazdy na muzikály do Prahy. Oddelenie
sa podieľalo na zabezpečení FAJ, Dňa mesta,
NJ, FSZ, koncertu Slavinského chórového zboru
v kostole, Silvestra 2010 a spoluorganizovalo 4
pietne kladenia vencov.
Bolo 11 kurzov cvičenia pre ženy, 3 kurzy
brušných tancov, kurz zumby a kalanetiky. Vlani
vyšlo 11 čísiel Novomestského spravodajcu vrátane letného dvojčísla s celkovým počtom 288
strán, 44 strán programovej prílohy a iných príloh v
celkovom rozsahu 11 strán a 11 – x štvorstranovej
obálky.
Oddelenie záujmovej a výstavníckej činnosti usporiadalo vlani 7 výstav, na 1 sa podieľalo
(účasť dovedna 3 800 osôb). Najviac zaujali výstavy: 15 ročníkov Novomestského ostňa
a Medzi nebom a zemou manželov Šickovcov.
Veľký úspech mala prezentácia knihy Slovenský
kreslený humor a satira – 15 ročníkov NO.
V rámci KPH boli po 3 koncerty jarného a
jesenného abonentného cyklu (účasť priemerne
90 osôb), k najúspešnejším patril koncert
violončelistu J. Podhoranského, bohatú účasť mal
Slavinského chórový zbor v RK kostole (v spolupráci s UMC). Na operu smerovali dva zájazdy do
SND v Bratislave. Na 10 výchovných koncertoch
pre I. a II. st. ZŠ bolo 3 480 žiakov. Konalo sa 5
festivalov, spomeňme Leto s hudbou, FAJ, FDH
a Festival zborového spevu a i.
Divadielko galéria
pripravilo 5 predstavení Princeznej
Kukulienky pre 775
detí, 4 predstavenia Zlatej priadky
pre 250 divákov. Dve
Ženby si pozrelo 400
divákov. So Zubnou
hliadkou malo 2
predstavenia
na
hudobnom festivale
Pohoda v Trenčíne

a ďalších 5 predstavení po Slovensku. Celkovo
oslovila 1450 divákov. DG otváralo i Zlatú bránu
v srbskom Kysáči.
SDOS pri MsKS odohrala 15 predstavení,
z toho 10 - x Trasovisko, 3 - x Margita a Besná
a 2 - x Koláž šťastia, celkovo pre 2 754 ľudí.
MKO mal 2 samostatné koncerty, 8 - x vystupoval na podujatiach. FS Otava sa prezentoval
5 - x pred 1 200 divákmi, DFS Čakanka vystúpil
8 - x, z toho raz v Slovinsku.
HS Premeny pripravila programy: Keď námestie voňalo kávou 2 - x (300), Šťastie je taká zvláštna
vec (60), 6 - x sa predstavila na podujatiach v
meste (návštevnosť cca 900). HS Impress mala 6
koncertov v meste (650). Odd. ZUČ sa podieľalo
i na podujatiach: Javorina, Javorina ..., literárno
– hudobných pásmach v DG, 2 prezentáciách
CD pp. Hrkotovej a Nápokyovej a malo účasť na
podujatiach iných organizácií. Vlani boli 4 kurzy
jogy, HK klavír a kurz AJ pre začiatočníkov. Pri
MsKS pracovali: klub alternatívnej medicíny, klub
filatelistov, A klub, klub SM a klub slabozrakých
a nevidiacich.
Mestská knižnica Ľ. V. Riznera registrovala
vlani 3 549 používateľov knižnice, z toho 920
detí do 15 rokov. Celkovo si požičali 171 414 dokumentov. Z toho domov si požičali 129 840 kníh a
4 959 časopisov. Ostatné výpožičky sa realizovali
prezenčne v rámci MsK. V priemere to bolo 48,3
výpožičky na čitateľa. V rámci medziknižničnej
výpožičnej služby MsK zrealizovala 220 výpožičiek
z iných knižníc v SR, deväť bolo cez medzinárodnú MVS a 5 rešerší. Celkovo MsK vlani navštívilo
40 949 ľudí, z toho 8 412 používateľov internetu a 2 052 návštevníkov 80 kultúrno-výchovných kolektívnych podujatí. Okrem tradičných
rozprávkových dopoludní pre MŠ, informačných
a tematických besied pre ZŠ a SŠ, literárnych
a vedomostných kvízov pre ZŠ MsK pripravila
aj v spolupráci s inými organizáciami podujatia:
Vansovej Lomnička, Novomestské literárne rozlety, Esej 2010, Spomienková slávnosť na
M. Chrásteka. Používateľom knižnice poskytla
1 028 bibliograficko - faktografických informácií.
Kino Považan malo 180 projekcií s návštevnosťou menej ako 10 – tisíc divákov. Divácky
najatraktívnejšie boli: z detských filmov ALICA
V KRAJINE ZÁZRAKOV, pre mládež – HARRY
POTTER A DARY SMRTI a pre dospelých – ŽENY
V POKUŠENÍ a PÚŠTNY KVET.
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PROGRAMY MsKS

február 2011
V Ý S TAVA

VEČERNÝ KONCERT

EPOPEJA SLOVANSKEJ
HISTÓRIE ...

15. februára sa o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS uskutoční druhý koncert jarného abonentného cyklu s názvom: VEČER MUZIKÁLOVÝCH A OPERETNÝCH MELÓDIÍ. Účinkujú:
Karin Lukáčová - soprán, Daniel Čapkovič
- bas, Monika Rahlová - klavír, Ulrich Ulmann
- umelecké slovo.

4. februára o 17,00 h sa uskutoční za očakávanej osobnej prítomnosti autora vernisáž
výstavy: EPOPEJA SLOVANSKEJ HISTÓRIE
V DIELE MIKULÁŠA KLIMČÁKA.
Na žiadosť akademického maliara sa vernisáž pôvodne avizovaná na 21. januára presúva na prvý februárový piatok. V programe vystúpi SZ Cantabile z nášho mesta.
DYCHOVÁ HUDBA TÚFARANKA z ČR
4. februára o 19,00 h v MsKS

DIVADIELKO GALÉRIA

BENEFIČNÉ PREDSTAVENIE
6. februára o 17,00 h sa v Divadielku
galéria uskutoční benečné predstavenie. Bábkárska zložka DG uvedie reprízu rozprávky
JEŽOVA KOŽA. Výťažok z predstavenia bude
venovaný špeciálnej triede ZŠ Tematínska.

H. CH. ANDERSEN

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
22. 2. o 9,00 a 10,30 h sa v MsKS pre žiakov uskutoční predstavenie Starého divadla K.
Spišáka v Nitre SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ. Na
divadelných doskách sa bude odvíjať sedem
príbehov, ktoré zažije Gerda na ceste za svojím priateľom Kayom.

PRÁVNA PORADŇA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr.
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej
8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej
poradne. Termín stretnutia s advokátom je
24. februára o 17,00 h.
V MsKS na 1. poschodí č. dv. 11 vám
advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo
nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie
klienta pred súdom.
Služby advokáta sú určené osamelým
matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

PRIPRAVUJEME
DIVADLO: ROZMARNÝ DUCH
Na 15. marca o 19,00 h MsKS pripravuje
komédiu N. Cowarda: Rozmarný duch. Ch.
Condomine je spisovateľ, ktorého prenasleduje
duch jeho 1 manželky, ktorý sa usiluje rozvrátiť
Charlieho druhé manželstvo. Podarí sa poslať
rozmarného ducha späť?
V réžii P. Mikulíka hrajú: P. Sklár, Z. Tlučková, E. Podzámska, Z. Kocúriková ... Vstupenky
po 13 € - v pokladni MsKS. Inf.na č.t. 771 0640.

ZÁJAZD NA OPERU
G. VERDI: DVAJA FOSCARIOVCI
Na 26. marca pripravuje KPH pri MsKS
v Novom Meste nad Váhom zájazd na operu G.
Verdiho: Dvaja Foscariovci v novej budove
(sála opery a baletu) SND v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v MsKS alebo telefonicky na č. 771 2770. Bližšie informácie u
p. L. Fandrovej v kancelárii MsKS na prízemí.
Ide o príbeh skutočnej historickej postavy
dóžu Francesca Foscariho, ktorý napriek svojmu
postaveniu a moci nedokázal ochrániť vlastného syna pred intrigami a politickou manipuláciou
svojich protivníkov. Je to dráma manželskej
vernosti a lásky, dráma rozpoltenej osobnosti
vladára a milujúceho otca, dráma, v ktorej hybnou silou sú nenávisť, túžba po moci a pomste.

ZÁJAZDY DO PRAHY
MUZIKÁL ROBIN HOOD
Na 14. mája pripravujeme zájazd do Divadla Kalich v Prahe na muzikál ROBIN HOOD
z dielne osvedčeného tímu: O. Soukop a a G.
Osvaldová v choreograi a réžii J. Ďurovčíka.
V alternáciách účinkujú: V. Noid Bárta / J.
Jackuliak / J. Kříž, L. Šoralová / N. Pocisková /
M. Bártová, K.Štřihavka / M. Pošta / Z. Podhurský, L. Machálková / R. Pavlovčinová a ďalší.

MUZIKÁL DĚTI RÁJE
MsKS pripravuje zájazd do Divadla Goja
Music Hall v Prahe na muzikál DĚTI RÁJE:
Partia maturantov na konci 80. rokov 20.
stor. trávi voľný čas na diskotékach, kde kraľujú
frajeri Tom a Stanley (Sagvan To a Lukáš
Valucík).
Pesničky Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel,
Každý mi Tě lásko závidí a ďalšie legendárne
skladby F. Janečka, M. Davida, Z. Bartáka a
skupiny Kroky hrajú hlavnú rolu.
Bližšie informácie na č.t. 771 0640.

Verdiho dielo je plné ušľachtilej krásy, strhujúcej melodiky i dramatickosti. Ťažiskom sú
sólistické a vokálne party, impozantný zástoj má
tiež zbor, typický pre raného Verdiho.
Dielo naštudoval vynikajúci rakúsky dirigent
Friedrich Haider, divadelnú podobu mu dal renomovaný slovenský režisér Marián Chudovský. Na
doskách SND sa v hlavných úlohách popri Jolane Fogašovej a Louise Hudson
predstavia
tenorista
Rafael
Alvarez
a
barytonista
Miguelangelo Cavalcanti a i..

KURZY VO FEBRUÁRI
Pondelok 14,45 h
16,15 a 18,00 h
18,00 a 19,00 h
Utorok
18,00 - 22. 2.
Streda
18,30 h
Štvrtok
Piatok
Sobota

Hudobný kurz klavír
Joga
Cvičenie pre ženy
Brušný tanec pokr.
Cvičenie pre ženy
telocvičňa CVČ
18,30 h
Kalanetika
16,15 a 18,00 h Joga
14,45 h
Hudobný kurz klavír
9,00 h
Zumba

MsKS OTVÁRA NOVÉ KURZY
ZUMBA (pre zač.), BRUŠNÝ TANEC (pre
zač. i mierne pokr.) a KALANETIKA.
Bližšie: v MsKS alebo na č.t. 771 0640.

KLUBY VO FEBRUÁRI
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
21.2. o 14,00 h - SZ invalidov
Utorok 8. 2. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 2. 2. o 17,00 h - Výbor MO MS
9. 2. o 14,00 h - Klub chorých na
sklerózu multipex
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

štvrtok 3., piatok 4. o 19.00 h

sobota 19., nedeľa 20. o 17.00 h

RESIDENT EVIL 4: AFTERLIFE

JA, ZLODUCH

Vo svete, ktorý je zamorený vírovou infekciou, ktorá mení
svoje obete na Nemŕtvych, pokračuje ALICA (Milla
Jovovich) na svojej ceste, aby našla tých, ktorí prežili a
doviedla ich do bezpečia.
VB, Nemecko, USA
horor
97 min.
!eské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Gru plánuje najväčšiu lúpež v dejinách sveta. Chce
ukradnúť Mesiac. Ozbrojený je veľkým arzenálom zbraní,
vozidlami pozemnými aj vzdušnými a je pripravený zvíťaziť
nad všetkými, ktorí mu stoja v ceste. Ale potom stretne tri
malé dievčatá …
USA
animovaný
95 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,20 €
tento film je vhodný pre maloletých

sobota 5., nedeľa 6. o 19.00 h

KINO POVAŽAN – FEBRUÁR 2011

TURISTA
Počas neplánovaného výletu do Európy, kde si chce Frank
(Johnny Depp) zahojiť zlomené srdce, prežije nečakaný
románik s Elisou (Angelina Jolie), výnimočnou ženou,
ktorá mu zámerne skríži cestu. V úžasnom prostredí Paríža
a Benátok sa ich románik vyvíja rýchlo, no čoskoro sú
obaja hrdinovia náhodne zapletení do smrteľnej hry na
mačku a myš.
USA, Franc.
thriller
103 min.
!eské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 19., nedeľa 20. o 19.00 h
štvrtok 10., piatok 11. o 19.00 h

TACHO
Nová česká čierna komédia, v ktorej adrenalin, rýchle autá
a láska podfarbené vynikajúcou hudbou Daniela Landu,
tvoria tri navzájom prepojené príbehy, kde humor v
sekunde strieda vážne okamihy.
ČR
ak!ná komédia
100 min.
!eská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 12., nedeľa 13. o 17.00 h

ZÁMENA
Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná štyridsiatnička
so zmyslom pre humor. Má kariéru, dobrého (ale tak trocha
neurotického) kamaráta a sem tam nejakú známosť.
Biologické hodiny ale nemilosrdne tikajú, a tak sa Kassie
rozhodne mať dieťa. A to bez muža, len s drobnou
pomocou darcu spermií. To sa ale kamarátovi Wallymu
(Jason Batema) vôbec nepáči a urobí zámenu…
USA
komédia
103 min.
!eské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

GNOMEO A JÚLIA
Dvaja záhradní trpaslíci, Gnomeo a Júlia, sa snažia
zabrániť susedskej roztržke, aby príbeh ich osudovej lásky
napokon skončil šťastne.
VB, USA
animovaný
87 min.
!eský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný pre maloletých

štvrtok 24., piatok 25. o 19.00 h

SOCIÁLNA SIE"
Na jeseň v roku 2003 si Mark Zuckerberg, ktorý má za
sebou Harvard a je géniom v oblasti počítačového
programovania, sadá k počítaču a vzrušene začína
pracovať na novej myšlienke. To, čo v návale blogovania a
programovania začína v jeho pracovni, sa čoskoro stane
prevratom v komunikácii - globálna sociálna sieť.
USA
dráma
121 min.
!eské titulky
vstupné: 2,10 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 26.

o 19.00 h

KARAMAZOVI

sobota 12., nedeľa 13. o 19.00 h

FOTRI SÚ LOTRI
Na začiatku sa Greg musel zoznámiť so svojím budúcim
svokrom, potom nasledovalo stretnutie rodičov a teraz k
tomu pribudne výchova 5-ročných dvojčiat.
USA
komédia
98 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 17., piatok 18. o 19.00 h

MESTO
V Bostone sa udeje 300 bankových lúpeží ročne. Doug
MacRay (Ben Affleck) je vodcom bandy, v ktorej je aj Jem
(Jeremy Renner). Pri jednej z lúpeží Jem na úteku zoberie
za rukojemníčku manažérku banky Claire Keesey
(Rebecca Hall)…
USA
dráma
125 min.
!eské titulky
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

ASFK

Príbeh sa odohráva v súčasnom Poľsku. Do Krakova
prichádza skupina pražských hercov na čele s režisérom
hry, aby na alternatívnom festivale v netradičnom priestore
oceliarní uviedla adaptáciu Dostojevského hry Bratia
Karamazovci, ktorej základom je vyšetrovanie otcovraždy.
Náhle najväčšia dráma neprebieha na javisku, ale v
hľadisku… Hrajú: Ivan Trojan, Igor Chmela a ďalší.
ČR, Poľsko
dráma
113 min.
!eské titulky
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
nedeľa 27.

o 19.00 h

NA VE#KOSTI ZÁLEŽÍ

ASFK

Láska, smiech a sumo. Sumo je prostriedok uznánia i
revolty v spoločnosti posadnutej chudnutím a šport ako
taký ukazuje ako cestu k vyrovnaniu sa s osobnými
problémami. Pomôže sumo hrdinom k zlepšeniu ich
společenskej situácie a nastolí v ich rozháraných životoch
kľud? Každá z postáv má svoje tajomstvo i osobnostné
špecifiká, vďaka ktorým film budí záujem, smiech i napätie.
Izrael, SRN, Franc.
komédia
90 min.
!eské titulky
vstupné: 2,00 €
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
Zimné večery môžete príjemne prežiť návštevou kina Považan, stačí si len vybrať
z programovej ponuky na február.
TURISTA - sobota 5. a nedeľa 6. februára o 19,00 h:
Flirtovanie amerického turistu Franka (J. Depp) s cudzinkou vedie k celému radu intríg,
romantických hier i nebezpečenstvu. Počas výletu do Európy, kde si chce Frank zahojiť zlomené
srdce, prežije nečakaný románik s Elisou (A. Jolie), výnimočnou ženou, ktorá mu zámerne skríži
cestu. V úžasnom prostredí Paríža a Benátok sa ich románik rýchlo vyvíja, no čoskoro sú obaja
náhodne zapletení do smrteľnej hry na mačku a myš.
Thriller USA/Francúzsko trvá 103 minút a je MN do 12 rokov.
TACHO - štvrtok 10. a piatok 11. februára o 19,00 h:
Čierna komédia, v ktorej adrenalin, rýchle autá a láska podfarbené vynikajúcou hudbou
Daniela Landu, tvoria tri navzájom prepojené príbehy. V nich humor striedajú vážne okamihy.
Jedinečnosť lmu dotvára skvelé herecké obsadenie českých, slovenských a zahraničných hercov.
Český akčný lm trvá 100 minút a je MN do 12 rokov.
FOTRI SÚ LOTRI - sobota 12. a nedeľa 13. februára o 19,00 h:
Na začiatku sa Greg musel zoznámiť so svojím budúcim svokrom, potom nasledovalo stretnutie rodičov a teraz k tomu pribudne výchova dvoch 5 - ročných dvojčiat.
Komédia USA trvá 98 minút a je MN do 12 rokov.
MESTO - štvrtok 17. a piatok 18. februára o 19,00 h:
Z bostonskej štvrti Charlestown vyšlo viac lupičov bánk a obrnených vozidiel ako kdekoľvek
inde v USA. Jedným z nich je aj Doug MacRay (B. Afeck), ktorý je vodcom jednej takejto bandy.
Pri jednej z lúpeží Jem (J. Renner) na úteku zoberie za rukojemníčku manažérku banky Claire
Keesey (R. Hall). Po tom, ako zistia, že Claire býva práve v Charlestowne, Jem znervóznie a
chce zistiť, čo všetko môže o nich vedieť.
Dráma USA trvá 125 minút a je MN do 12 rokov.
ZÁMENA - sobota 19. a nedeľa 20. februára o 19, 00 h:
Kassie (J. Aniston) je emancipovaná štyridsiatnička. Má kariéru, dobrého, len trocha neurotického kamaráta a sem - tam nejakú známosť. Biologické hodiny ale tikajú. Kassie sa rozhodne s pomocou darcu spermií mať dieťa. To sa ale Wallymu (J. Batema) nepáči a urobí zámenu.
Potom sa ich cesty na 7 rokov rozídu. Pri ich ďalšom stretnutí je už prítomný malý, okatý, ľahko
neurotický a premúdrelý Sebastian (T. Robinson). S Wallym si nielenže dobre rozumie, ale sa
na neho aj podobá. Ako to dopadne?
Komédia USA trvá 103 minút a je MN do 15 rokov.
SOCIÁLNA SIEŤ - štvrtok 24. a piatok 25. februára o 19,00 h:
Na jeseň 2003 Mark Zuckerberg, génius v oblasti počítačového programovania, začína
pracovať na novej myšlienke. To, čo začína v jeho pracovni, sa čoskoro stane prevratom v
komunikácii - globálna sociálna sieť. Za necelých šesť rokov a s 500 miliónmi priateľov sa Mark
stáva najmladším miliardárom v histórii. No podnikateľovi úspech spôsobuje osobné aj právne
komplikácie.
Dráma USA trvá 121 minút a je MN do 12 rokov.

A K O V R O Z P R ÁVKE,
AL E B E Z Z Á Z R AČ N É H O PRÚTI KA
Cítila sa ako v rozprávke. Spev a tanec šašov
v dobových kostýmoch, nechýbala ani princezná.
Síce nie v klasických princeznovských šatách,
aké poznáme z rozprávkových filmov či knižiek,
za to skutočná, z mäsa a kostí.
Na stretnutie so švédskou princeznou
Victoriou v Štokholme mladá, 34 – ročná novomestská podnikateľka Martina Radošinská
nikdy nezabudne. Rovnako ani na večeru s belgickou princeznou Matildou. Sú to zážitky na
celý život. Na ich uskutočnenie, - napriek silnej
asociácii s rozprávkou,- nemala Novomešťanka
k dispozícii žiadny zázračný prútik. Ale disponovala niečím celkom iným. Chuťou a odvahou
ísť za svojím ambicióznym cieľom, ktorý si pred
rokmi dala: mať vlastnú úspešnú firmu.
Matka dvoch, vtedy relatívne malých detí
(dnes 10 – ročnej Martinky a 11 – ročného
Patrika), po ôsmich rokoch predávania nábytkárskych a dekoračných látok vo veľkosklade sa
rozhodla, že ich bude sama vyrábať. Založila fa
Subliprint, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom.
Napriek
ťažkým začiatkom, prakticky bez
počiatočného kapitálu
a ďalším prekážkam
vydržala, a nielen to. Za necelé tri roky sa vypracovala na najlepšiu podnikateľku Slovenska
v kategórii Začínajúca podnikateľka, t. j. firiem
existujúcim 1 – 3 roky! (Vlani už bola v porote
súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorú organizuje
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania - NARMSP a Top centrum podnikateliek.) Príbeh ako z rozprávky. A má aj svoje
pokračovanie.
Keď ju oslovili, či by nechcela participovať
na projekte NARMSP a Regionálneho poradenského informačného centra Prešov ako členov
Enterprise Europe Network s názvom Podpora
podnikania žien na Slovensku, súhlasila. V októbri
2009 sa spolu s ďalšími veľvyslankyňami slovenských podnikateliek za jednotlivé kraje SR
zúčastnila slávnostného galavečera vo Švédsku
pod záštitou švédskej korunnej princeznej
Victorie. V reprezentačných priestoroch, kde sa
každoročne odovzdávajú Nobelove ceny, sa
uskutočnila ich inaugurácia za ambasádorky
slovenských podnikateliek.
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Z pozície ambasádorky podnikateliek Slovenska pre Trenčiansky kraj a členky siete
ambasádoriek podnikateliek Slovenska odovzdáva svoje
skúsenosti ďalej. Prerozprávaním
svojho podnikateľského a životného príbehu
povzbudzuje a inšpiruje ďalšie ženy, aby sa
nebáli dať sa na podnikanie. Projekt schválený
Európskou komisiou sa zavŕši v júni tohto roku.
M. Radošinská spolu s ďalšími ambasádorkami
chce buď cez občianske združenie, alebo inou
formou pokračovať vo svojej misii a naďalej svojím príkladom a skúsenosťami podporovať na
Slovensku nezamestnané ženy, ženy na materskej, alebo pracujúce ženy, ktoré sa rozhodnú
pre zmenu.
Príbeh úspešnej Novomešťanky je pre ne
naozaj výbornou motiváciou. Pred časom v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ sa pani Radošinská dostala do najúspešnejšej prvej päťky.
Manželka pána prezidenta Silvia Gašparovičová
ešte pred oficiálnym odovzdaním cien v Grassalkovichovom paláci v úvode spontánne spomenula príklad M. Radošinskej, ktorý ju zaujal.
A nezostalo len pri slovách. Novomestskej
podnikateľke udelila Cenu prvej dámy Slovenskej
republiky (na foto), čo i písomne zdôvodnila:
„...ste jednou z úspešných mladých slovenských podnikateliek, ktorá je osobitá, výnimočná
a má doménu vo svojom odbore. Je pozoruhodné, že patríte medzi tých mladých podnikateľov,
ktorí vo svojej firme uplatňujú inovatívne princípy.
Napriek nepriaznivej hospodárskej situácii na

Slovensku úspešne podnikáte vo svojom odbore a dokážete sa presadiť i voči konkurencii
zo zahraničia ...“
Fa Subliprint, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
40 % svojej produkcie exportuje. Preto jej
100 % - ná vlastníčka veľa cestuje za klientmi a uzatváraním kontraktov. Cesty po svete za obchodom ju neminú ani v budúcnosti.
Zvlášť, keď v novom roku okrem tradičných
komodít – sublimačnej potlače dekoračných látok

a prešívania dekoračných látok s počítačovým
riadením sa chystá rozbehnúť ďalší biznis.
Rozprávka? Vôbec nie, len uskutočnenie
svojho ďalšieho zámeru, ktorý úspešná podnikateľka nosila už dávanejšie v hlave. A keďže
napredovanie firmy je okrem rodiny pre
p. Martinu Radošinskú najdôležitejšie, môžeme
si byť istí, že v budúcnosti v skutočnosť premení svoju ďalšiu vysnívanú podnikateľskú „rozprávku.“

NA MISS UNIVERSE MÁME ŽELIEZKO V OHNI!
Fantastické! Nové Mesto nad Váhom má
v Miss Universe SR 2011 želiezko v ohni!
Do finálovej trinástky (12 + 1 náhradníčka)
z 18 semifinalistiek postúpila 19
– ročná Novomešťanka Katarína
Mandelíková.
O víťazke súťaže krásy organizovanej Silviou Lakatošovou sa rozhodne 6. marca. Ale už samotná účasť v trinástke najkrajších
dievčat je pekný úspech.
Niekdajšia
Miss
Trenčianskeho kraja sa na Miss
Universe SR 2011 prihlásila sama,
bolo to spontánne rozhodnutie,
zo dňa na deň. Oplatilo sa. Mladá
absolventka Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, odbor farmaceutická laborantka, zaujala, čo
až tak veľmi nečakala. Už postup z prvého kastingu v Trenčíne
ju prekvapil. O to prekvapivejšie
bolo pre 171 cm vysokú krásku s mierami: 86 - 60 - 89 cm jej postup do semifinálovej
osemnástky. A Katkin údiv neprestával ... Mladá
laborantka v lekárni dlho nemohla uveriť tomu,
že z Tatier prišla domov ako jedna z dievčat
finálovej trinástky. Podľa nej samotnej nie je totiž
typickou kráskou „missáckych“ súťaží.
- Celý kastingový kolotoč bol náročný, na

ROK 2011 JE:
·
·
·
·
·
·

Medzinárodný rok lesov
Medzinárodný rok chémie
Svetový veterinárny rok
Európsky rok dobrovoľníctva
Medzinárodný rok mládeže 2010 – 2011
Celosvetový rok proti akútnej bolesti

kastingu bol neskutočný počet dievčat, a akých
krásnych!Katkina prílišná skromnosť, zdá sa, nie je
na mieste. Rodina a kamaráti verili v jej úspech
a veľmi jej fandili. No a keď už sa jej tak zadarilo,
čas do finále chce využiť naplno a popracovať
na sebe, najmä na svojej postave. Intenzívne
začala cvičiť a kvôli súťaže si odpustí,
resp. obmedzí i čokoládu, ktorú inak
zbožňuje.
Svet modelingu nie je pre
K. Mandelíkovú úplne neznámy, má s ním určité skúsenosti. Ako Miss Trenčianskeho
kraja absolvovala nejednu
prehliadku a sériu fotení.
Modeling ju stále láka, no
má iné priority. Plánuje
ďalej študovať na vysokej
škole - farmáciu a po jej absolvovaní by rada pracovala
ako medicínska reprezentantka. A popritom by si privyrábala modelingom.
V najbližších týždňoch však idú plány so
školou dočasne bokom. Katarína Mandelíková
žije blížiacou sa súťažou Miss Universe 2011.
Ako správni lokálpatrioti budeme účinkovanie
Novomešťanky v celoslovenskej súťaži krásy
6. marca pozorne sledovať a vo finále Miss
Universe 2011 jej držať palce.

KRESŤANSKÝ
PLES
5. februára v SOŠ
na Bzinskej ul. (priemyslovke)
sa uskutoční jubilejný
20. KRESŤANSKÝ PLES
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S ĽUĎMI A PRE ĽUDÍ
Roky detstva v
rodnom Skýcove v
spomienkach Novomešťanky Ing. Anny
Zlatej, rod. Samkovej
sa spájajú nielen s
krásnou
prírodou
a životom
na
dedine, ale i neľahkými
rokmi II. sv. vojny.
V dome Samkovcov
sídlil 6 - členný partizánsky štáb Zarubežnyj pod vedením mjr. Zoriča
a kpt. Putilova. 11 - ročná Anička spolu so sestrou pomáhali matke pri zabezpečovaní ich stravovania, hygieny a ošetrovania ranených. Bola
to veľmi nebezpečná činnosť, ktorá sa trestala
smrťou či internovaním v koncentračnom tábore.
Nemecké vojská pri svojom postupe Skýcov
vypálili, popolom ľahol aj dom Samkovcov. Rodina
našla druhý domov v Zlatých Moravciach, kde
Anka v r. 1945 - 1952 navštevovala gymnázium. Povojnové roky boli plné budovateľského
nadšenia, spolu s ďalšími mládežníkmi nechýbala
pri stavaní domcov pre vysťahovaných občanov
zo zaplavovanej časti Priehrady mládeže pri
Nosiciach.
„V izbe nás bývalo zo 20 študentiek,“ spomína si. „Mali sme prísny režim. Ráno bol nástup
na rozcvičku, vztyčovala sa vlajka, čítal denný
rozkaz, po raňajkách bol rozchod na pracoviská.
Celý deň sme vozili hlinu na fúrikoch, zarovno s
chlapcami, pracovali lopatami, no navečer sme
už organizovali športové a kultúrne podujatia.
Raz nás navštívilo Martinské divadlo s hrou Kubo
s nezabudnuteľným, vtedy ešte mladým Jozefom
Kronerom.“
Po skončení strednej školy pokračovala
v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre, ktoré absolvovala v r. 1957. V ten istý rok
nastúpila pracovať do Nového Mesta nad Váhom,
kde nadobro zakotvila. Najdlhšie, 28 rokov, pôsobila v SOU potr. pri n.p.Slovlik, kde vyučovala
odborné predmety. Popritom bola aj publikačne
činná. Prispievala do odborných časopisov, je
spoluautorkou (s T. Ďurákom) učebnice pre II.
roč. SOUP - Technológia konzervárenského
a kvasného priemyslu (MŠ SSR, 1983, 237 str.).
Bola členkou celoštátnej komisie, ktorá vypra-
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covala učebné osnovy pre žiakov stredného odborného školstva, pripravovala a robila prednášky
na rôzne odborné témy, napr. Spojenie školy so
spoločenskou praxou, História stredných škôl
a odborných učilíšť v Novom Meste n. Váhom.
Záslužnú prácu Ing. A. Zlatej viackrát ocenili.
Po odchode do dôchodku v r. 2000 učila na SOU
stroj.
Popri práci si našla čas i na koníčky. Od
mladosti športovala – hrala tenis, volejbal, stolný
tenis. Bola funkcionárkou TJ Slávia Nitra, rozvíjala kultúrnu činnosť, za čo získala veľa ocenení.
A doslova sa upísala ženskému hnutiu. Venuje sa
mu od r.1962, takmer pol storočia. Prešla v ňom
rôznymi funkciami, v súčasnosti je tajomníčkou
Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Novom Meste nad Váhom. „Mám rada prácu so
ženami a pre ženy,“ vyznáva sa Ing. A. Zlatá.
„Spomínam si na dobu, keď v našom meste bolo
päť mestských organizácií, výborne sme spolupracovali a vymieňali si nielen skúsenosti a nápady.
Usporadúvali sa rôzne výstavky ručných prác,
krojov, na sviatky sme piekli tradičné jedlá, zdobili
perníčky, učili sme sa aranžovať kvety k rôznym
príležitostiam, úpravy pohostenia, a i.“
Od roku 1973 sa Ing. A. Zlatá angažuje v
súťaži žien v literárnom prednese - Vansovej
Lomničke. Z príležitosti životného jubilea jej v
r. 1993 SZŽ v Bratislave udelil Striebornú plaketu,
v r. 2003 získala mimoriadne ocenenie KO SZŽ
v Trenčíne za aktívnu prácu.
Na základe úspechov recitátoriek z Nového
Mesta nad Váhom od okresných až po celoštátne
kolo získala Ing. Zlatá v r. 2008 mimoriadne
ocenenie za dlhoročnú a vzornú reprezentáciu
ženského hnutia, najmä v oblasti kultúry, v r.
2010 jej KO ÚŽS udelila mimoriadne ocenenie
za prácu a reprezentáciu žien vo verejnom živote
v oblastiach kultúry a sociálnych aktivít v Novom
Meste n. V. Takmer štvrťstoročie (od r.1987) sa
hrdí titulom Zaslúžilá učiteľka.
Ing. A. Zlatá je zvlášť pyšná na to, že je
bývalou študentkou akademika Emila Špaldoňa,
ktorý sa ako 95-ročný zúčastnil stretnutia svojich
študentov po päťdesiatich rokoch od skončenia
štúdií na VŠ. Ing. Zlatá vedie kroniku o ich živote,
práci, osudoch. Aj to svedčí o jej celoživotnom
vzťahu k ľuďom.
Anna Černochová

DOBROVOĽNÍCTVO ČLOVEKA OBOHACUJE
Nový rok so sebou prináša okrem množstva
nových výziev a predsavzatí aj tému, ktorú mu
pridelila Európska komisia. Vyhlásila ho za Rok
dobrovoľníctva. Na Slovensku ho koordinuje
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.
Čo to vlastne dobrovoľníctvo je? Kto je to
dobrovoľník a ako sa ním stať? Čo tým možno
získať? Dá sa prostredníctvom dobrovoľníctva
naučiť viac ako v škole? Aké sú vízie dobrovoľníkov
na najbližšie obdobie v Novom Meste nad Váhom?
Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, čítajte
ďalej!
Dobrovoľníctvo sa zvyčajne definuje ako
nezištná práca v prospech komunity bez nároku na odmenu. Preto sa medzi neznalými
ľuďmi neteší prílišnej obľube. Nedá sa na tom
zarobiť, hovoria často. Ak si niekto vyskúša rolu
dobrovoľníka v občianskom združení aspoň raz,
zostane ním na celý život. V prvom rade preto, že
táto nezištná práca človeka veľmi vnútorne obohacuje. Navyše, v modernej dobe dobrovoľníctvo
prináša možnosti, o akých sa mladým ľuďom ani
len nesníva.
Nedostatok práce zapríčiňuje vysokú nezamestnanosť a trend študovať akúkoľvek vysokú
školu za každú cenu je často mrhaním času
a potenciálu mnohých mladých ľudí. No sedieť
doma na zadku tiež nie je žiadnou výhrou.
Prostredníctvom dobrovoľníctva je možné vycestovať do zahraničia prakticky zadarmo prostredníctvom viacerých programov – väčšinou vytvorených
a administrovaných Európskou úniou. Spomeňme
najväčší z nich – Národnú agentúru Mládež v akcii
(www.mladezvakcii.sk), kde sa dajú získať všetky
potrebné informácie.
No sú tu aj ďalšie benefity, ktoré táto činnosť
okrem možnosti cestovať mladému človeku ponúka. Rozvíja základné kompetencie definované
Európskou komisiou, ktoré sa postupne stávajú
uznávané medzinárodným spoločenstvom ako
hlavná súčasť všetkých oficiálnych životopisov.
Uvediem komunikáciu v cudzom a materinskom jazyku, matematické, digitálne zručnosti, schopnosť
prezentácie, schopnosť učiť sa a mnohé ďalšie.
Ľudia s rovnakými záujmami sa prostredníctvom
dobrovoľníckej práce pravidelne stretávajú, spolupracujú a získavajú cenné kontakty v oblasti,
ktorá ich baví a ktorej sa budú venovať s väčšou
pravdepodobnosťou ako tomu, čo vyštudujú na vysokej alebo strednej škole. Dá sa povedať, že

dobrovoľníctvo je novodobým
prostriedkom,
ako
efektívne
získať prax
a naučiť
sa praktické
veci, ktoré by
vás po zaplatení všemožných jazykových a kompetenčných
kurzov vyšli na niekoľkotisíc eur.
Dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníctvom má
Osvetové centrum Rómov (OCR), ktoré nefunguje
len ako školský klub pri ZŠ na Odborárskej ul.
v Novom Meste nad Váhom. Momentálne vykazuje aktívnu národnú a nadnárodnú činnosť v oblasti mládežníckej participácie a dobrovoľníctva.
Dobrovoľníkmi sú mladí Rómovia a Nerómovia, ktorí sa snažia vytvoriť spoluprácu medzi
čoraz viac vzdialenými komunitami v našom meste. OCR funguje aj ako koordinátor občasných
dobrovoľníckych aktivít v rámci Nového Mesta
nad Váhom, ktorých sa zúčastňujú žiaci stredných
a vysokých škôl. Spomeňme skrášlenie a obnova
mestského parku, stretnutie medzinárodnej siete
ternYpe vlani v októbri na Zelenej Vode a výlety s
deťmi na Kamennú.
OCR by v tomto roku rado upevnilo spoluprácu so samosprávou a mestským zastupiteľstvom na aktivitách detí a mládeže, napr. už
deklarovalo svoje odhodlanie skrášliť mestský
podchod. Uvítalo by vytvorenie priestoru pre skupinu mladých ľudí, ktorí budú zastupovať záujmy
mládeže pred mestskými poslancami. V spolupráci
s kinom alebo divadlom plánuje počas letných mesiacov uskutočniť predstavenia v mestskom parku
v snahe zmysluplne vyplniť večerný čas počas víkendov. Do svojich aktivít chce zapojiť znevýhodnené komunity žijúce v meste (deti z detského
domova, sociálne slabšie deti, deti z rómskej
komunity na Trenčianskej ulici) a prispieť v rámci solidarity k ich rozvoju, skvalitniť spoluprácu
s inými organizáciami a skupinami mladých ľudí
a v neposlednom rade získať dôveru a uznanie
v očiach obyvateľov Nového Mesta nad Váhom
(v prípade záujmu o dobrovoľníctvo kontaktujte sa
na: ocr_nm@atlas.sk).
Bc. Miloš Ondrášik,
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
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Z ČINNOSTI KLUBU SCLEROSIS MULTIPLEX
PREMIÉRA V KRYOKOMORE
Už osemnásty rok
sa stretávame každú
druhú stredu v mesiaci v MsKS v Novom
Meste
nad
Váhom.
Sclerosis
multiplex je síce
liečiteľná, ale nevyliečiteľná
choroba
centrálnej nervovej
sústavy, preto si
musíme čo najviac
pomáhať sami. Skúšame všetko možné
i nemožné, aby sa nám aspoň trochu uľahčilo od
bolestí a bezmocnosti. Raz sa cítime lepšie, raz
horšie. Väčšinou je to však horšie. Vďaka sponzorom sme koncom roka 2010 vyskúšali novú
rehabilitačnú metódu - KRYOKOMORU.
Zo začiatku sme sa nevedeli odhodlať, ako
s tým začať, mali sme mierne obavy. Keďže sme

OSOBNOSTI: S. JURKOVIČ
Takmer pol druha desaťročia (1817 – 1831)
v našom meste pôsobil Samuel Jurkovič, pedagóg, ľudovýchovný a kultúrny pracovník, organizátor družstevníctva na Slovensku. Vo februári
si pripomenieme 215. výročie jeho narodenia
(* 9. február 1796, Brezová pod Bradlom † 13. júl 1873 tamtiež).
Bol otcom jednej z prvých slovenských
herečiek, Aničky Jurkovičovej, na ktorej počesť

však chceli naše finančné prostriedky účelovo
využiť, išli sme do toho. Chodili sme každý deň
do Trenčína do kryokomory a boli sme nadšení.
Pohybovalo sa nám lepšie, uvoľnilo sa nám
svalstvo a šľachy a bolo to výborné aj na našu
psychiku. A neskôr sme prišli aj na to, čo sme
sa nikde nedočítali, že nám to pomohlo aj na
zrak. Ťažko sme si zvykali na trojminútový pobyt
v extrémnom chlade -120 °C, ale ako sme potom
zistili, je to super a už sa tešíme na pokračovanie
v tomto roku.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým
sponzorom a priaznivcom, ktorí nám poskytli svoje 2% z daní, alebo prispeli inou formou. Zvlášť
ďakujeme mestskému úradu za finančnú podporu na činnosť klubu, vďaka ktorej môžeme
absolvovať rekondičný pobyt aspoň na pár dní,
alebo inú rehabilitáciu.
Za vďačných členov Elena Osvaldová,
Klub SM NMnV
sa v roku 1998 v našom meste zrodil divadelný festival nesúci jej meno. V roku 1841
založil a viedol divadelný spolok Slovenské
národné divadlo v Sobotišti, na jeho doskách
mladá, 17 – ročná Anička odohrala svoje prvé
divadelné predstavenie. O štyri roky neskôr,
taktiež v Sobotišti, založil Spolok gazdovský,
prvý úverový ústav na európskom kontinente
na družstevnom základe. Jeho zaťom bol J. M.
Hurban, vnukmi o. i. S. Hurban Vajanský a Ing.
arch. Dušan Samuel Jurkovič, autor mohýl M. R.
Štefánika v Ivánke pri Dunaji a na Bradle.

FAŠIANGOVÝM ZÁBAVÁM KRAĽOVALI MÄSIARI
Vianočné obdobie je za nami, začali fašiangy,
v súčasnosti sú v plnom prúde. Skončia 40 dní
pred Veľkou nocou Popolcovou stredou (9. marca), ktorou nastupuje pôstne obdobie. Naši predkovia sa v tomto čase dôsledne postili, preto si až
do Škaredej stredy dosýtosti užívali fašiangových
zábav, mäsových hodov a zabíjačiek. V posledné
fašiangové dni od nedele do utorka jedli, pili,
hodovali, obliekali si veselé kostýmy, tváre si zakrývali maskami. V hostinci bývala zábava, ktorá
trvala celé tri dni.
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Pre fašiangový čas bolo typické pečenie
mäsa a varenie huspeniny. Pila sa medovina
a vyprážali šišky a fánky, tento zvyk pretrváva
dodnes. Kým na dedinách sa veselili všetci spolu,
v mestách sa o zábavy starali remeselnícke cechy. Práve na fašiangy skladali učni skúšky
a stávali sa tovarišmi. Garbiari museli skákať do
napnutej volskej kože, mlynári dokazovali svoju
schopnosť chodením na chodúľoch.
Učni sa museli vykúpiť zlatkami a vínom.
Taký mäsiarsky učeň na Myjave sa musel ponoriť

najprv do škopku s obsahom hovädzích čriev, potom do škopku s čistou vodou, čím dokázal svoju
otužilosť a fyzickú zdatnosť, ale aj čistotnosť
a dodržiavanie hygieny pri práci.
Výročná mäsiarska zábava sa nezaobišla bez
pretekov na neosedlanom koni, tzv. „trhania husí.“
Cez cestu napli lano a upevnili ho na protiľahlé
domy. Doprostred napnutého lana zavesili dve
živé husi. Hlavy a krk im oviazali silným motúzom,
ktorý omotali aj cez krídla. Za zvukov trúb prišli
na neosedlaných koňoch v pároch naľahko odetí
mäsiarski sluhovia s bojovými trofejami v podobe hodvábnych šatiek alebo strieborných lyžíc
ovešaných stuhami a postavili sa do radu pred
lano. Pri prvej jazde vykrútili husi krk, čím ukončili
jej trápenie. Potom nastalo skutočné trhanie husí.
Tento i tak náročný úkon sťažovalo zámerné
dráždenie koní bičmi. Po konečnom rozhodnutí
o dvoch víťazoch sa postavili jazdci opäť v pároch
do radu. Pred nich sa postavil trubač a víťazi, ktorí
vztýčili tyče s priviazanými výhrami. Za nimi sa
pridali ostatní. V takejto zostave prišli k majstrovi,
u ktorého sa najedli.
Po fašiangoch odchádzali učni do života
podľa prísnych cechových zásad – artikúl, ktoré
schválil Karol VI., napr. pre Čachtičanov 7. novembra 1725. V Novom Meste nad Váhom bolo
v r. 1715 šesť mäsiarov, v r. 1828 o polovicu
menej. Od r. 1717 volilo predstavenstvo mesta jarmočného richtára, akéhosi poriadkového
inšpektora, ktorý mal na starosti hygienu, kvalitu
a poctivosť predávaného mäsa a výrobkov, ako
i poriadok v jatke. Pri predaji mäsa, loja a sviečok
nesmeli mäsiari okrádať kupujúcich na váhe
a museli dodržiavať úradné ceny, viesť usporiadaný rodinný život, vdovám pomáhať pri udržaní
živnosti, mať poriadok a čisto v predajni a okolí,
včas odstraňovať odpadky, aby sa predišlo šíreniu
chorôb. Porušenie stanov sa trestalo. Mäsiarske
cechy mali svoju zástavu s vyobrazením svojho patróna, na druhej strane bol znak cechu.
Cechy zotrvali do r. 1872. Prijatie priemyselného
zákona otvorilo cestu k živnostenskému podnikaniu. Tento stav trval až do obdobia vojen.
V r. 1945 nastalo oživenie podnikania, znárodnenie v r. 1948 urobilo tomu koniec. Mäsiari patrili
pod SD Jednota alebo Zdroj. Cech mäsiarov
vznikol opäť v r. 1994 v Bratislave. No jeho úlohou
nie je organizovanie bujarých zábav, ale príprava
budúcich majstrov svojho remesla, schopných
oživiť dávne tradície mäsiarstva, obnoviť staré
receptúry využitím moderných technológií.

V 60. rokoch 20. stor. som chodievala
s matkou z Čachtíc do mesta. Pamätám si na mäsiarstvo oproti hotela Slovan (bývalý Neubauer),
ktoré patrilo pod Zdroj Trenčín. Pôvodný majiteľ
Pius Ďurina bol v ňom vedúci. Paradoxným nariadením bolo, že pod vedúcim nemohla pracovať
jeho manželka ako funkčne podriadená. Všade
vládla čistota, na hákoch viseli veľké kusy mäsa,
štangle salám. Nechýbali ani heslá, propagujúce
súčasnú tlač či obrazy štátnikov, tak to bolo
nariadené. Výklad bol vyzdobený asparágusom
a poukladanými konzervami či rozkrojenou salámou, uloženou na bielučkých dečkách. Mäsiar
P. Ďurina mal každý deň čistú košeľu s viazankou a zásteru. Každodenne sa musela umývať
podlaha, kachličky, chladiareň. Sortiment v tej
dobe nebol široký, ale výrobky neobsahovali toľko
chemikálií ako dnes a voňali domácim údením.
Neďaleko býval mäsiar Pavol Pavlovič, ktorý
mal „výškvarovňu,“ dodával čerstvé chrumkavé
oškvarky. Verný svojmu remeslu a menu si žiadny
mäsiar nedovolil predávať mäso zlej kvality. Týmto
úzusum by sa mohli inšpirovať niektoré súčasné
mäsiarstva, čo poviete?
Anna Černochová

K VÝROČIAM
D. ŠTUBŇU-ZÁMOSTSKÉHO
(1905 - 1970)
Pri príležitosti vlaňajších decembrových výročí - 105 rokov od narodenia a 40 rokov od úmrtia významného
spisovateľa pre deti, vzácneho človeka
a humanistu sa 10. februára o 17,00 h
v Divadielku galéria pri v MsKS uskutoční
LITERÁRNO - HUDOBNÉ PÁSMO.
Podujatie organizujú MsKS a MsK Ľ. V.
Riznera v Novom Meste nad Váhom.
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TREFNÝCH
Pri vstupe do veľkého dvora na začiatku
Financbrehu upútali pozornosť kuríny, na jednom vyložená klona. Tá sa použila len zriedkavo, lebo obyvatelia nechovali domáce vtáčie
druhy, len sem – tam. Za komplexom prázdnych
kurínov stál malý domec – kuchyňa a izba. V ňom
bývala židovská rodina - p.Trefná so synom
Režom a dcérou Rózou. Za Trefnými bola budova s plochou strechou, bez oblokov. Raz do
roka sa tam objavila p. Siková, aby ju dokonale
vyumývala. Išlo o mackáreň, kde sa pred Veľkou
nocou piekli macky. Boli na predaj nielen židom,
ale i kresťanským rodinám.
Uprostred dvora bola studňa s pumpou. Dvor
sa volal Bingovec podľa kaviarne Café Bing na
námestí. Bingovci ju mali v nájme, majiteľom
rožného domu bolo novomestské prepoštstvo
(neskôr „nová lekáreň“ K sv. Antoníčkovi - Mgr.
Strechay, potom Cipcer). Manželia. Bingovci pre
študentov židovskej reálky založili základinu na
podporu chudobných s podmienkou, že raz ročne
sa vyplatí v troch rovnakých čiastkach každej
z troch konfesií, čo sa nachádzali v meste a okolí,
tzv. štipendium Bingových. Bingovci už nežili,
keď som začal vnímať Financbreh, v súčasnosti
Vajanského ul. Len v starých výročných správach
gymnázia som sa mohol dočítať, ktorým gymnazistom udelili toto štipendium.
Pani Trefnú s deťmi manžel opustil veľmi
skoro, presťahoval sa do Trenčína. Dcéra a syn
dostali židovskú výchovu, hoci Trefný bol kresťan.
Na Rózu ma upozornila mama, keď sme ju obchádzali opretú o zábradlie, ktoré lemovalo chodník na briežku. „Prišla z liečenia z Tatier, aká je
tučná“ (asi r. 1937). Režo sa vyučil za zvrškára
a pracoval v obchode, kde je t. č. Podjavorinské
múzeum.
Matka Trefná bola šikovníčkou. Vedela,
do ktorej domácnosti potrebujú slúžku alebo
kuchárku. Okrem toho vykupovala od dedinských žien vajcia, maslo, kurence a sliepky.
Ženy prichádzali do mesta obťažkané produktmi
domácností z mnohých dedín a dolín smerujúcich
k moravskej hranici a zo všetkých obcí za
Váhom. Ponúkaný tovar matka Trefná ohodnotila
a podľa výsledku buď vyplatila, alebo odmietnutá
sedliačka musela ísť na trh do mesta v nádeji, že
tam predá. Tiež opatrovala Ivana Fraštackého,
môjho rovesníka. Matku mal zamestnanú, takže
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kým nešiel do školy, bol v opatere u Trefných.
Neraz p.Trefná vybehla z Bingovca na ulicu
a volala na ľudí, či nevideli Ivana. Ako dieťa rád
unikal spod prísneho dohľadu.
Príležitostne p. Trefná robila aj iné povolania.
Viedla obchod s prádlom, zvaný Doka, na námestí
vedľa t. č. MsÚ, bola kuchárkou v hostinci, v dome
niže na Tolstého ul. u manželov Schneiderovcov
z Olomouca. Hostinec sa volal U Slovana. Vo
dvore bol bordel. Dvor bol uzatvorený, východ
cez hostinec, ale aj na Vajanského ul. Po odchode
Schneiderovcov na Moravu krátku dobu v objekte bola aj Robotnícka telovýchovná organizácia.
Potom tam prišli bývať Očenášovci s dvoma
dospelými synmi. Pán Očenáš si v poschodovej
časti hostinca vytvoril dielňu, kde vyrábal drevené
detské postieľky. Trefná tiež bývala kuchárkou
na hasičskom majálese na Zelenej vode, kde
pripravovala guláš v kotle. Mojej mame kedysi
povedala: - Aj by som zavolala sedliačku k sebe,
robili by sme obchod, ale neviem, za ktorým
rohom stojí gardista.V čase ohrozenia židov syn Režo a dcéra
Róza konvertovali na katolícku vieru. Matka
Trefná povedala, že už zostane tým, čo je. Na
jeseň 1944 zobrali do transportu matku Trefnú
aj syna Reža. Už sa nevrátili. Róza sa stačila za
Slovenského štátu vydať za vojaka Kányiho. Mali
dcéru Evu, narodenú asi r. 1940. Chodila často
k nám, bola vrstovníčkou môjho brata Jozefa. Za
Slovenského štátu dostali deti alumíniové medaily
na zavesenie na krk s vyrytým menom. U nej som
si mohol prečítať: Eva Kányi.
Raz Róza oznámila mojej mame, že je rozvedená. Kányi požiadal o rozvod. Prečo? „Že som
židovka,“ povedala Róza.
R. 1947 bola birmovka. Birmovancom bola
i Róza. V bledomodrých mušelínových šatách. Do
očí bil jej chorý vzhľad. Prestala pracovať, lekár
často chodil do bytu. V studenú jeseň 1949 o pol
tretej ráno zobudila Behulovcov Eva v nočnej
košieľke a oznámila, že mama spadla z nočníka
a je mŕtva. Mala 33 rokov. V pozostalosti Rózy
sa našlo 37 korún čsl. v hotovosti. Museli trieť
biedu. Na pohreb prišiel z Nitry bývalý manžel aj
s druhou ženou. Evu si vzal so sebou. Brat ako
vysokoškolský študent ju po rokoch v meste pod
Zoborom stretol. Poznali sa hneď, ako sa stretli.
Eva poslala našej mame svadobnú fotografiu.
Za pár rokov podľahla zraneniu z autonehody.
(Dokončenie v budúcom čísle).
MUDr. Henrich Lifka

POCHUTNAJTE SI NA FAŠIANGOVÝCH ŠIŠKÁCH
K fašiangom
neodmysliteľne
patria
šišky.
O k r e m
tradičných sa
dnes
pripravujú všakovaké
s rôznymi plnkami vo vnútri. My vám ponúkame osvedčený
klasický recept starých materí. Po takto pripravených šiškách sa budú oblizovať všetky mlsné
jazýčky.
Dvakrát preosiať 1 kg polohrubej múky, aby
sa do nej dostalo veľa vzduchu, pridať 1/2
KL soli, 4 žĺtka, 1,5 dl rumu, 1 šľahačku (do
cesta) a kvások, ktorý si pripravíme nasledovne :
0,5 l vlažného mlieka, 1 rozdrobené kvasnice,
1-2 KL kryšt. cukru, dobre premiešať a nechať
na teplom mieste vykysnúť.
Preosiatu múku (dobré je večer pred pečením
si ju dať na radiátor, aby mala správnu teplotu),
žĺtka, soľ, rum a šľahačku zmiešame s hotovým
kváskom. Tuhšie cesto dokonale vymiešame.
Tak, aby sa začalo odliepať od bokov a začali
sa v ňom robiť bubliny. Po vymiešaní cesto

prikryjeme a necháme vykysnúť. Potom ho vyklopíme na múkou vysypanú dosku, vyvaľkáme
asi na hrúbku 1 cm a pohárom namočeným v
múke vykrajujeme kolieska.
Chvíľku ich ešte necháme pod obrúskom
kysnúť. Medzitým si prichystáme panvicu s olejom, očistíme mrkvu a nakrájame na kolieska.
Do horúceho oleja vložíme 2-3 kolieska mrkvy,
šišky a prikryjeme. Oleja musí byť dostatok,
aby šišky v ňom plávali. Po chvíli pokrievku
odokryjeme, opatrne, aby voda z nej nekvapkala do oleja, šišky prevrátime a už odokryté ich
dosmažíme.
Pred ďalším prikrytím novej várky šišiek
pokrievku vždy utrieme do papierovej utierky.
Opečenú mrkvu nepeknej farby vymeníme za
novú. Olej tak neprihorí.
Horúce šišky kladieme na papierové utierky,
aby do nich vsiakol prebytočný olej, navrch
šišiek dávame džem, k tomu tanierik s porciou
vyšľahanej šľahačky, ktorú si tie najmlsnejšie
jazýčky dávajú na šišky. Ešte rada na záver:
šišky vopred neposýpajte cukrom, kto chce,
popráši si ich vanilkovým cukrom.
Dobrú chuť!

S L O V Á C I N A MARSE
Práve pristáli na Marsdróme. Je február
2011. Aj tu vraj práve majú fašiangy. Aké milé
prekvapenie! Pestroodetí hostitelia, obyvatelia
Marsu, s úsmevom vítajú ustatých cestovateľov.
Pozemšťania, - ako sa patrí,- sa predstavili a
uviedli slovami „hovorcu“:
- Ták, už sme tu, vzácni priatelia! Po dlhom túlaní po vesmíre konečne sme trafili sem,
k Vám, - a chcel objať najbližšieho Marťana, ale
ten odskočil ako blcha!
Marťania len očili na darčeky, ktoré sme
im my, Slováci, chrlili z rakety: najmodernejšie
počítače, mobily a telefóny s obrazom volaného
aj volajúceho. Pri tom vystúpili aj naše najlepšie
skupiny: Elán aj Horkýže slíže, Sľuk a Lúčnica,
ba nechýbali ani Farkašovci s cimbalom. – Nuž,
drahí Marťania, - vraví náš človek, - ani na dobroty z našej úrodnej planéty Zem sme nezabudli:
nech sa Vám páči, šišky, pampúchy, makovníky,
trdelníky, slivkové gule aj vianočná kapustnica.

No a posledný náš zázrak – to je klonovaná
kravka Malina … Ták, drahí naši Marťania, toto
všetko sme Vám priniesli pre radosť a z lásky
pozemskej.
Zo strany hostiteľov – ticho, ktoré po chvíli
prerušila marťanská veta: „Kolxiforexopilaxir?!“
Náš pozemský prekladateľ pomaly prelúskal:
KDE SÚ BRYNDZOVÉ HALUŠKY A BOŠÁCKA
SLIVOVICA?!
M. Ch.

Valentínsky úsmev

Príde dcéra domov a zahlási:
- Otec, mamka, budem sa vydávať!Fíha, to je novina! A za koho že?
- Za Valentína, - dcéra na to.
A kedyže bude svadba?
- Na Valentína!Dcérka a čo tak skoro, čo ťa ženie?
- Malý Valentín (a pohladká si bruško)!
M. Ch.
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BLAHOŽELÁME
Ing. Ivan Institoris
Anna Hrebenárová
❁❁❁
Anna Cagalová
❁❁❁
Ing. Anton Andreánsky
Štefan Hargaš
❁❁❁
Dušan Kotúč
❁❁❁
Elena Knappová
❁❁❁
Rudolf Haluza
Šimon Ukropec
Júlia Hargašová

Vo februári oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
Oľga Šnírová
Štefánia Stuparičová
Alexander Kvasnica
Antónia Hurtíková
❁❁❁
Eduard Kotleba
Anton Šálek
Jozef Jurovic
Vladimír Slováček
Anna Kusendová
Mária Meravá
Judita Sekerová
❁❁❁
Milan Hrevuš
Zdena Janušíková

SOBÁŠE
V DECEMBRI

KRSTY
V DECEMBRI
Marko Špánik
Sofia Hodulíková

Katarína Kišoňová
Richard Macejka

ÚMRTIA
V NOVEMBRI

✟

Antonín Dolinský
Jozef Pavlík
Katarina Žačková

(1922)
(1921)
(1925)

Marta Košnárová
Edita Schovancová
Stanislav Tinka
Jozef Jiríček
Ján Adamec
Helena Mikušová
Ing. Ivan Pokopec
Jozef Duda
Rudolf Bušo
Johana Ševčíková
Jozef Kožuch
Božena Čičmanská
Elena Olachová

Gabriel Kubaloš a RNDr. Viola Piešová
Maroš Janiga a Zuzana Ištvánová

ÚMRTIA V DECEMBRI
Ivan Beňuš
Ján Cverenkár
Mária Holičová
Ladislav Horňák
Emília Hučková
Ing. Karol Kudlej

(1940)
(1942)
(1928)
(1940)
(1939)
(1925)

Ján Podhradský
Emil Potrok
Aurélia Solovičová
Pavel Tomašovič
Mária Úradníčková
Imrich Vaňák

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
21. decembra nás navždy opustil
vo veku 85 rokov náš drahý
Ing. Karol KUDLEJ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca manželka, synovia Ľubomír a Milan s rodinami
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(1932)
(1933)
(1913)
(1928)
(1921)
(1926)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Žil skromne a obetavo, ako mu z očí žiarila láska, statočnosť a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca nášho života.
23. decembra sme sa s bolesťou v srdci rozlúčili
s naším najdrahším a navždy milovaným manželom, otcom a deduškom
Emilom POTROKOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, ktorí sa prišli rozlúčiť,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka, dcéry Vlasta, Beáta a syn Ján s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym,
bývalým kolegom zo Vzduchotechniky,
ktorí sa prišli 10. januára rozlúčiť s naším drahým
manželom, bratom, otcom, švagrom, dedkom a pradedkom
Viliamom HAMAROM,
ktorý nás opustil vo veku 87 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
S úctou spomíname na
Jozefa BAHNÍKA,
ktorý nás opustil 13. februára 2010 vo veku nedožitých 66 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
krátku modlitbu alebo tichú spomienku.
V nádeji na večné stretnutie v tichej modlitbe
zostávajú manželka Anna, syn Jozef a syn Ján s rodinou.
Odpočívaj v pokoji!

NA LINKE MsP
NECHCELO SA MU ÍSŤ Z TEPLA. 2. decembra 2010 oznámili zo zdravotníckeho zariadenia na Ul. Piešťanskej, že v jednej z čakárni
sa nachádza bezdomovec, ktorý ju nechce
opustiť i napriek tomu, že je po ordinačných
hodinách. Po dohovore hliadky 27 - ročný Ján R.
z Moravského Lieskového miesto napokon
opustil.
NAHÁŇAČKA. Občan mesta 17. decembra
2010 na Palkovičovu ul. oznámil, že z okna
svojho bytu vidí, ako neznámy muž naháňa
neznámu ženu a má strach, aby jej neublížil.
Hliadka MsP oznam preverila. Ako zistila, svo-

ju priateľku takýmto spôsobom prenasledoval
30 - ročný Novomešťan Martin O.
DLHOPRSTÍ. Hliadka MsP 21. decembra
riešila 15 - ročného Richarda S. z Trenčína za
krádež alkoholu z OD na Námestí slobody. Za
svoje konanie ho neminula pokuta. Rovnako
tak 43 – ročnú Zdenu T. zo Bziniec pod
Javorinou, ktorá sa v ten istý deň pokúsila
zo športovej predajne na Ul. Hviezdoslavovej
odcudziť dve mikiny.
BEZPROBLÉMOVÝ SILVESTER. Počas
silvestrovskej noci a vítania Nového roku
nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu porušeniu
verejného poriadku.
Milan Kubák, zástupca veliteľa MsP
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V A F C ZM E N A N A T R É N E R S KOM POS TE
Trénera z jesennej časti
súťažného ročníka 2010/2011
Vladimíra Hyžu, ktorý mal
zmluvu na jesennú časť
ročníka 2010/2011 a následne i ponuku od predsedu
klubu Ing. Dušana Današa
na pokračovanie v jarnej
časti, na trénerskom poste
od januára 2011 vystriedal
staronový tréner Miloš Lintner z Trenčína.
Rodák z Hrádku, mimochodom, otec hokejistu Richarda Lintnera, o. i. majstra sveta z roku
2002 v ľadovom hokeji, v minulosti už trénoval

novomestských futbalistov, konkrétne od jesennej
časti ročníka 2005/2006. Pod jeho vedením AFC
dosiahol jeden z najlepších výsledkov v histórii
novomestského futbalu - 3. miesto vtedy, pred
reorganizáciou, v tretej najvyššej súťaži riadenej
Slovenským futbalovým zväzom. V jesennej časti
II. ligy (bývalá III.liga) ročníka 2007/2008 ho potom vystriedal tréner Stanislav Mráz z Púchova.
Po sérii prípravných stretnutí do majstrovských zápasov jarnej časti súťaže II. ligy ročníka
2010/2011 Novomešťania nastúpia zo štvrtej
priečky. Ako zavŕšia aktuálny súťažný ročník pod
trénerskou taktovkou M. Lintnera, sa dozvieme po
jej zavŕšení v júni.

AM AT É R S K A H O K E J OVÁ LI GA
Sobota 5.2. o 10,00 h
Arizona Stará Turá – Márna Snaha
o 11,30 h
Wild Flock – Magna Mirrors
Nedeľa 6.2. o 10,00 h
Black Angel – Warriors Dubnica
o 11,30 h
Old Boys – HC N.M.P.D. Lynx
Sobota 12.2. o 10,00 h
N.M.P.D. Lynx – Black Angel
o 11,30 h
Magna Mirrors – Arizona St. Turá
o 17,00 h
Warriors Dubnica – Wild Flock
o 18,30 h
Márna Snaha – HC Kelt Myjava

VOLEJBAL
Športová hala
Sobota 5. 2. o 13,00 h
Nové Mesto - Komárno
o 17,00 h
Nové Mesto - Komárno
Sobota 12. 2. o 13,00 h
Nové Mesto - Malacky
o 17,00 h
Nové Mesto - Malacky
Sobota 26. 2. o 13,00 h
Nové Mesto - VKP B
o 17,00 h
Nové Mesto - VKP B
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Sobota 19.2. o 10,00 h
Wild Flock – N.M.P.D.Lynx
o 11,30 h
Arizona St. Turá - Warriors Dubnica
o 17,00 h
HC Kelt Myjava – Magna Mirrors
o 18,30 h
Black Angel – Old Boyos
Sobota 26.2. o 10,00 h
Warriors Dubnica – HC Kelt Myjava
o 11,30 h
Magna Mirrors – Márna Snaha
o 17,00 h
Old Boys – Wild Flock
o 18,30 h
N.M.P.D. Lynx – Arizona St. Turá

Športová hala
Sobota 5. 2. o 11,00 h
Juniorky - Slávia UK
o 15,00 h
Juniorky - Slávia UK
IV. ZŠ
Nedeľa 13. 2. o 10,00 h
Kadetky - Nitra
o 14,00 h
Kadetky - Nitra
Športová hala
Sob ota 19. 2. o 11,00 h
Juniorky - Považská Bystrica
o 15,00 h
Juniorky - Považská Bystrica

FUTSAL
ROČNÍK 2010/2011
Športová hala o 20,00 h
14. kolo 11. februára
ETNA SK –
1. SFC CANARIA MALACKY
15. kolo 18. februára
ETNA SK –
KU RUŽOMBEROK

5. februára od 9,00 h sa
uskutoční aj za účasti Novomešťanov V. ročník turnaja vo
florbale POVAŽANY CUP 2011.
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Archívna snímka múzea zachytáva Hurbanovu ulicu
zo začiatku 60. rokov 20. stor.
V pozadí je v tom čase nová budova MsKS.
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