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Z DIANIA V NOVOMESTSKEJ KULTÚRE
 Do 30. novembra si návštevníci výstavnej siene MsKS mohli pozrieť práce účast-
níkov VI. Návratov do Nového Mesta nad Váhom (foto 1 – z vernisáže Návratov 30. 
októbra, foto 2 - p. E. Matejková - krstná mama GPM). V príjemnom prostredí s dielami 
návratistov sa 6. novembra uskutočnila prezentácia knihy Literárne  osobnosti podjavo-
rinského kraja (3).  December bude výstavná sieň v znamení Vianoc, okrem koncertov sa 
v jej priestoroch uskutoční i Vianočný salón.
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 18. zasadanie poslancov Mestského 
zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste  nad 
Váhom  3. novembra bolo  predposledným 
snemovaním poslancov v tomto roku, ostatné 
rokovanie MsZ bude v decembri.
 Po tom, čo primátor  mesta  Ing. Jozef 
Trstenský  v úvode  rokovania rozšíril 5.  bod 
programu, k čomu  poslanci MsZ nemali pripo-
mienky, zasadnutie mestského zatupiteľského
zboru po procedurálnych  otázkach schválilo 
informáciu o plnení uznesení MsZ  zo 17. zasa-
dania MsZ a  správu o činnosti mestskej  rady 
(MsR) medzi 17. a 18. zasadaním MsZ. Na rad 
potom prišiel doplnený  5. bod - nakladanie s 
majetkom mesta. V rámci neho sa  na roko-
vací stôl dostal  návrh na  schválenie účasti
mesta  na  ponukovom konaní na  odpre-
daj prebytočného nehnuteľného majetku 
štátu – ubytovne na Weisseho ul. a VZK na 
Kollárovej ul.
 MsZ schválilo  účasť mesta v ďalšom 
osobitnom ponukovom konaní na odpredaj 
prebytočného majetku štátu vyhlásenom SR-
BARMO a Ministerstvom obrany  SR  na predaj 
ubytovne na Ul. Weisseho č.18 a pozemok, na 
ktorom je ubytovňa postavená, úhradu určenej
zábezpeky vo výške 214 000 € s DPH (6 446 
964 Sk)  a  taktiež  VZK vrátane  príslušenstva, 
zastavanej plochy a nádvoria a úhradu určenej
zábezpeky vo výške 249 000 € s DPH (7 501 
374 Sk). Z dôvodu zachovania tajnosti ponúk 
mesta poverilo v obidvoch prípadoch primá-
tora mesta určením  cien tak, aby bola zacho-
vaná hospodárnosť a efektívnosť vynaložených 
finančných prostriedkov. V prípade úspešnosti 
ponúk mesta MsZ opäť prerokuje ponuky a 
rozhodne o kúpe spomínaných nehnuteľností.

Ďalším bodom bola 2. úprava Programo-
vého rozpočtu mesta na rok 2009. Rozvinula sa 
k nej  živá diskusia.  Primátor  mesta upresnil, 
že niektoré položky  vo výdavkoch, ako napr. 
rekonštrukcia bývalej sýpky na Komenského 
ul., komunikácie, Banská ul. a i. sa nerozpočtujú
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 V súčasnosti mesto tiež nečerpá úver 
na dva projekty z fondov EÚ - na I. ZŠ a IV. 
ZŠ napriek tomu, že uhradilo cca 1,6 mil. €. 

V jednom prípade  mesto čaká na refundáciu 
do konca roka v sume cca 803 000 €. Ďalšie
finančné prostriedky, ktoré mesto už vynaložilo, 
sa  pravdepodobne refundujú až v budúcom 
roku.
 Rozpočet bolo potrebné upraviť aj v iných 
položkách. Došlo k  zníženiu plnenia finančných
prostriedkov pri rekonštrukcii komunikácií, kde 
sa podarilo zabezpečiť ich obnovu iným spôso-
bom (napr. Ul. športová, Ul. mostová, chodník 
na Ul. Piešťanskej). Z chystaných detských  a 
viacúčelových ihrísk bude mesto realizovať
zatiaľ len viacúčelové ihrisko, na ktoré dos-
talo podporu z Úradu vlády SR vo výške 
40 000 €, ďalej viacúčelové ihrisko na Ul. južnej 
(100 nových nájomných bytov),  ako aj  dve 
detské ihriská v tejto lokalite. K ďalším hlavným 
úpravám rozpočtu  patria akcie schválené 
na ostatnom MsZ (rekonštrukcia rozhlasu, 
preplatenie archeologického výskumu na Ul. 
južnej, sanácia múra na Hurbanovej ul. ...). Po 
zodpovedaní ďalších  otázok  MsZ schválilo 
2.  úpravu Programového rozpočtu mesta
na rok 2009.
 Poslanci ďalej schválili žiadosť o ne-
návratný finančný príspevok (NFP) a finančné
zabezpečenie realizácie projektu Ochrana 
ovzdušia v Novom Meste nad Váhom v 
rámci OP Životné prostredie  (viac v 11/09 NS z 
rokovania 17. schôdzky MsR). 
 V ďalšej časti rokovania sa MsZ zaoberalo 
návrhom zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní TV programov medzi Mestom Nové 
Mesto nad Váhom a spoločnosťou NTVS, 
s.r.o.,  prostredníctvom TV Pohoda na obdobie 
od 1. novembra  do 31. októbra 2010, keďže
dňom 31. októbra   skončila platnosť doterajšej 
zmluvy. Po vyhodnotení jej plnenia sa na roko-
vací stôl dostal návrh novej zmluvy s presne 
vyšpecifikovanými podmienkami. Jej schvále-
niu predchádzala  bohatá diskusia, niektoré pri-
pomienky z nej  sa zapracovali do novej zmluvy 
a schváleného uznesenia. MsZ schválilo uzat-
vorenie zmluvy medzi mestom a spol. NTVS, 
s.r.o.,  Nové Mesto nad Váhom na dobu od 
1. 11. 2009 do 31.10.2010 a  uložilo prednos-
tovi MsÚ predložiť návrh zmluvy o vzájomnej 

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY  
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 Dvojo rúk nestačí, dokonca aj ich 
desaťnásobok je málo, aby sme spočítali, 
koľkým občanom spravilo mesto radosť, keď im 
v predstihu dalo pekný vianočný darček. Zato 
v počte bytov odovzdaných prvým nájomcom 
novostavby  na Čachtickej ul. ide  o jednoduchú 
matematiku: : o 100 nových jedno - až trojiz-
bových  bytov. 
 Slávnostné odovzdávanie kľúčov nájom-
níkom  bytov postavených v rámci prvej etapy 
výstavby bytových domov na Čachtickej ul. sa 
uskutočnilo 5. novembra za účasti predstaviteľov
mesta, Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, zhotoviteľa stavby a ďalších hostí. 
Vďaka  mestu tak zhruba  250 – 300 ľudí na ich 
veľkú radosť prežije Vianoce pod vlastnou stre-
chou,  v novotou voňajúcich bytoch, v štandarde, 
ktorý doteraz nepoznali.
 Päť domov, každý s dvadsiatkou nájomných 
bytov a  rozlíšený farebne rôznou fasádou, reali-
zovala fa Izotech Group, s.r.o., Nové  Mesto 
nad Váhom v náklade 4,76 mil. € (143,4 mil. Sk).
 S výstavbou  mesto začalo v druhej  polovici 
roka 2008 v priestoroch niekdajších vojenských 
skladov bezprostredne  po tom, čo popri poskyt-
nutom úvere  a vlastných zdrojoch z rozpočtu
mesta získalo dotácie z MVaRR a Štátneho 
fondu rozvoja bývania a skončilo v  jeseni tohto 
roku.
 Z niekdajšej betónovej džungle sa tak 
postupne stáva príjemná, oku lahodiaca lokalita 
plynule napojená na  Dolné Samoty s nízkou i 
vysokou zeleňou, parkovacími plochami a do 
konca  roka vybudovaným viacúčelovým ihriskom.

 Na budúci rok k pätici nových bytových 
domov  pribudne ďalšia stovka  nájomných 
bytov budovaná v rámci II. etapy výstavby na 
Čachtickej ul. V histórii ostatných  desiatich 
rokov, ba i viac, nemá takáto rozsiahla bytová 
výstavba v našom meste obdobu.
 Po celkovom dobudovaní bude  nové síd-
lisko  dôstojnou vstupnou bránou  smerom od 
Čachtíc do Nového Mesta nad Váhom.         

VIANOCE PREŽIJÚ UŽ POD NOVOU STRECHOU

spolupráci pri vysielaní TV programov pre rok 
2010 - 2011 na augustovom, resp. septembro-
vom  MsZ.
 Po odpovediach na pripomienky poslancov 
s tým, že niektoré z nich mesto posunulo  na 
riešenie kompetentným pracovníkom, prišiel na 
rad bod rôzne. V rámci neho odznela  informá-
cia o petícii proti ťažbe uránu,  vďaka ktorej bola 
ťažba  uránu zaradená   na program decem-
brovej schôdzky NR SR. JUDr. M. Cagalová 
tlmočila otázku, s ktorou sa na ňu obrátili 
občania  ohľadom  údajného spoplatneného 
prenajímania school boxov na ZŠ Tematínska. 
Vec preverí  ved. odd. ŠM a TK Mgr. D. Hevery a 

informuje vedenie mesta. Doc. MUDr. J. Bielik o. 
i. požiadal o zaradenie do plánu mesta  spraco-
vanie urbanistickej štúdie námestia. Hlasovaním 
poslanci udelili slovo občanovi Ing. V. Misařovi.
Požiadal o riešenie hneď niekoľkých nedostat-
kov, o. i. otázku nečistoty  pred ambulanciami na 
Ul.Dibrovovej, permanentnej čiernej  skládky pri 
garážach na Ul. J.Kréna, pričom  navrhol  umies-
tnenie veľkoobjemového kontajnera. Jednu 110 
l smetnú nádobu pri činžiakoch na Ul. J. Kréna 
považuje za nepostačujúcu a  požiadal tiež 
vyznačiť priechod pre  chodcov z Parku J. M. 
Hurbana ku gymnáziu a i.
 18. MsZ skončilo schválením uznesení.
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   Blíži sa záver roka. 
Poslednýkrát v tomto roku 
sa na  našich  stránkach 
decembrového vydania 
Novomestského spravodaj-
cu stretáme v rubrike Na 
linke primátor mesta  s 
Ing. Jozefom  Trstenským,
aby zodpovedal  na naše 
otázky súvisiace s týmto ob-

dobím. 
● V decembri sa uskutoční ostatné zasa-

danie poslancov mestského zastupiteľstva 
v tomto roku. Z tejto  skutočnosti  vy-
plýva, že nosným bodom programu 19. 
snemovania mestského parlamentu bude 
schaľovanie rozpočtu mesta na rok 2010. 
Podpísala sa na tvorbe jeho návrhu  stále 
prebiehajúca  hospodárska a fiannčná krí-
za, do akej miery?
 Samozrejme,  že sa podpísala pod náš 
rozpočet, a to negatívne. Predpokladám, že 
rok 2010 bude z nášho pohľadu horší ako rok 
predchádzajúci, a to už nehovorím o roku 2008. 
NR SR v schválenom štátnom rozpočte na rok 
2010 uvažuje s čiastkou 1,1 mld. € na vyplate-
nie podielových daní pre miestnu samosprávu, 
čo je zhruba o 20 % menej oproti r. 2008. Táto 
čiastka, pri zmrazení bežných výdavkov na 
úrovni roku 2009, by ako -  tak mala stačiť na 
pokrytie originálnych kompetencií.

● Od čoho muselo mesto nateraz zo 
svojich  pôvodných zámerov na rok 2010 
upustiť?
 Naše investičné zámery sme skorigovali 
už v roku 2009 a v roku 2010 sa sústredíme na 
realizáciu projektov spolufinancovaných z fon-
dov EÚ. Rozpočet mesta by mal mať na budúci 
rok rekordnú výšku na úrovni 24-25 mil. €,  ak, 
pravda,  bude všetko na 100 % klapať.

● Výsledkom mohutnej petičnej akcie 
proti hroziacej ťažbe uránu na Slovensku, 
ktorá sa  bytostne  dotýka aj občanov nášho 
regiónu,  je, že  sa táto problematika dostane 
na rokovanie decembrovej schôdzky NR 
SR. Do istej miery sa o to záslúžili aj naši 
občania, ktorí v tomto smere  v hojnej miere 

vyjadrili svojimi podpismi jasné NIE! Čo na 
to hovoríte a čo  si od  toho sľubujete? 
 V prvom rade ďakujem všetkým občanom, 
ktorí svojimi podpismi na petičnom hárku vy-
jadrili svoje rezolútne STOP ťažbe uránu a 
takisto ďakujem všetkým organizátorom tejto 
akcie. Ťažbou uránu by bolo ohrozené naše 
zdravie, majetok, cestovný ruch i bonita nášho 
krásneho  kraja. 
 Verím, že v NR SR zvíťazí zodpovednosť a 
zdravý rozum nad záujmami lobistických skupín 
zo zahraničia, ale aj ich domácich pomocníkov. 
Ešte raz STOP ťažbe uránu!

● V novembrových voľbách do VÚC 
ste kandidovali na poslanca Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V krajskom parla-
mente bude mať novomestský obvod päť
zástupcov, čo poviete na jeho zloženie  z 
hľadiska politickej  príslušnosti zvolených 
poslancov? Z doterajších  skúseností 
župného poslanca tipnite si: predpokla-
dáte, resp. očakávate, že pri presadzovaní 
problematiky novomestského regiónu budú 
členovia poslaneckého zboru za  novomest-
ský obvod  ťahať za jeden povraz, aký bol 
doterajší úzus?
 V prvom rade si novozvolení poslanci za 
náš volebný obvod musíme stanoviť prio rity, 
ktoré chceme presadzovať v nasledujúcom 
volebnom období. Som úprimne presvedčený, 
že pri presadzovaní týchto priorít budeme 
postupovať spoločne bez ohľadu na politické 
tričká. Mal by nás spájať spoločný záujem a 
minulosť nebudem hodnotiť, neprislúcha mi to.

● Prejdime na inú tému. Čo nevidieť sú 
tu Vianoce: ako a kde ich prežijete? 
 Nikde sa nechystáme, takže doma v kruhu 
svojej rodiny a priateľov, tam je mi najlepšie. 
Navyše, k Vianociam teplo domova a rodinný 
krb  patria, je to  tradičný vianočný úzus, a 
nielen v našej  rodine.

● Na  záver -  vaše vianočné  želanie 
občanom mesta, čitateľom  Novomestského 
spravodajcu ...
 To najhlavnejšie - zdravie, šťastie, Božie 
požehnanie, veľa lásky, porozumenia a toleran-
cie medzi ľuďmi.

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
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V OBVODE MALÝ ZÁUJEM O KRAJSKÉ VOĽBY
 Voliči si v prvom kole  nezvolili predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, preto sa 
28. novembra muselo konať  2. kolo volieb, kde 
sa rozhodovalo medzi  doterajším predsedom 
TSK Pavlom Sedláčkom (v I. kole 45,55 % 
platných hlasov) a Martinom Fedorom (29,72 % 
platných hlasov).
 Do novozvoleného krajského parlamentu  za-
sadnú za  novomestský obvod traja nováčikovia: 
Dušan Bublavý, poslanec  za  koalíciu SMER, 
ĽS-HZDS, ktorému svoj hlas  odovzdalo 2 430 
voličov.  Rovnaké koaličné farby  bude  vo 
VÚC hájiť Noman Ehsan s počtom 1689 odov-
zdaných hlasov. Do župného zastupiteľského 
zboru sa  ako tretí nováčik dostal Juraj Gavač,

jediný poslanec novomestského volebného obvo-
du  zvolený za  SDKÚ-DS, KDH s 1850 hlasmi. 
 Poslanecké kreslá v krajskom parlamente 
obhájili poslanci za koalíciu SMER, ĽS – HZDS 
a zároveň primátori dvoch miest  nášho okresu: 
Starej Turej  Anna Halinárová (2575 hlasov) a 
Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský s 
najväčším počtom odovzdaných hlasov ( 3021).
 Z oprávnených 51 691 osôb zapísaných v 67 
volebných okrskoch novomestského volebného 
obvodu  v zoznamoch voličov prišlo k voleb-
ným schránkam 8596 voličov, čo je 16,62 %, 
hlboko pod  celoslovenský priemer. Znamená 
to, že voľby do VÚC sa  netešili veľkému záujmu 
voličov  novomestského obvodu.

K vianočnému času v našom  meste 
neodmysliteľne patria Vianočné trhy. Nebudú 
chýbať ani tento rok. Ako nás  informovala Lívia 
Ondrejičková z  MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom,  Vianočné trhy ´09 budú v čase od 14. 
do 20. decembra na Námestí slobody v pra-
covné dni od 09,00 do 18,00 h, v sobotu a 
nedeľu od 09,00 do 13,00 h.
 - Tento rok bude malá zmena, a to v roz-
miestnení stánkov, - upresňuje  pracovníčka 
referátu bytového a obchodu a pokračuje ďalej: 
  - Po novom budú stánky lemovať stredovú 
cestu cez námestie a zo strany od múzea  budú 

rozmiestnené  malé stánky. Na  pôvodnom 
mieste  z minulých rokov budú len prívesy s 
občerstvením. – 
 Ako ďalej uviedla L. Ondrejičková, ponúkaný 
sortiment bude podobný tomu z uplynulých rokov.
 - Predávať sa budú: imelo, vianočné ozdoby, 
vianočné sviečky, vianočné oblátky a trubičky, 
med, medovina a výrobky z medu, remeselné 
drevené výrobky, drobný darčekový tovar, me-
dovníky, perníky, cukrovinky,  varené víno, punč,
langoše, cigánska, kúpeľné oblátky a i. Živé ka-
pre, bez ktorých si mnohí z nás  nevedia  Vianoce 
ani predstaviť, sa   budú tentoraz predávať pred 
Potravinami S. Pevala na Ul. M.R. Štefánika, a 
to v dňoch 21. – 23. decembra.-

      Edita Košarišťanová z po-
bočky Dexia banka Slovensko, 
a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže
s kupónom. 
     Šťastnou  majiteľkou 16,60 € 
sa stala

Mária TRÚSIKOVÁ,
Tematínska 10,

 Nové Mesto nad Váhom.
 Srdečne blahoželáme a žiadame 
výherkyňu, aby si cenu prevzala v 
MsKS.

BUDÚ VIANOČNÉ TRHY

VÝHERKYŇA
 Sv. Mikuláš má v týchto dňoch plné ruky  práce  -  nadeliť
dobrým deťom sladké balíčky. Aby  to všetko stihol, do nášho 
mesta zavíta už v predvečer svojho sviatku – v sobotu 5. 
decembra o 16,00 h.
 Jeho príchod  na  námestie ohlási cinkot rolničiek a dusot 
koní ťahajúcich koč so štedrým darcom a jeho sprievodom 
– Snehulienkou a ďalšími rozprávkovými bytosťami.
 Nuž teda, milé deti,  je najvyšší čas okrem poslúchania  a 
slušného správania sa, čo je  základný  predpoklad  pre sladkú 
odmenu, nachystať si pre  sv. Mikuláša  a jeho pomocníkov ne-
jaké básničky či pesničky, ktorými ich pre zmenu odmeníte vy.
 Po tom, čo sv. Mikuláš  rozdá sladké dobroty a svojou 
zázračnou berlou rozsvieti vianočný stromček na námestí, 
odoberie sa  do ďalších končín sveta obdarovať ďalšie  dobré 
deťúrence.

PRÍDE MIKULÁŠ !



Banka pre život

www.dexia.sk

Termínovaný vklad Premium

   ročný úrok až 4 %
    výhodné a bezpečné sporenie
    vklad chránený Fondom ochrany 

vkladov

Výnosná jeseň 
v Dexia banke

Term

   ročn
výhod

    vklad c
vkladov
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DECEMBER 2009

✂

✂

KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo osobne 
doručte do 14. decembra na adresu: 

Mestské kultúrne stredisko,
redakcia Novomestského spravodajcu,

Hviezdoslavova 4,
 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Na jedného z vás sa usmeje šťastie
v podobe výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

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

     Prevádzkové hodiny

  Pondelok     8,00 – 16,00
  Utorok        8,00 – 16,00
  Streda        8,00 – 16,00 
  Štvrtok        8,00 – 16,00
  Piatok        8,00 – 16,00

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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 December je  neklamným znakom toho, že 
záver  roka sa  nezadržateľne  blíži.  A spolu s 
ním i rozlúčka  so starým a privítanie  nového 
roka.
 Budú mnohí, ktorí sa  s rokom 2009  radi 
rozlúčia -  s nádejou, že  nový rok im prinesie  i 
nové možnosti uplatniť sa, že  si nájdu prácu či
za ňu adekvátne  finančné ohodnotenie. 

 Nie sme kompetentní ani nechceme ro-
biť prognózu, či posudzovať budúci vývoj 
spoločnosti. Chceme však vyjadriť presvedčenie,
že  občania a návštevníci  mesta si pri všetkých 
tých  starostiach a problémoch nájdu čas či skôr 
chuť a  prídu na prelome  rokov 31. decembra 
na  Námestie slobody odprevadiť zo scény  de-
jín  starý rok a privítať na nej rok nový. Čakanie
naň im spríjemní  sprievodný kultúrny program 
s tradičným  posilvestrovským – novoročným
prípitkom predstaviteľa vedenia mesta.

NA PRELOME ROKOV

DOTERAZ DEVÄTNÁSŤ OSOBNOSTÍ MESTA
 December je  posledným mesiacom na 
doručenie  návrhov na  Osobnosti mesta. Táto 
cena  primátora  mesta  sa  udeľuje tradične
počas  Dní mesta. 
 Tradícia podujatia organizovaná z príležitosti 
výročia prvej  písomnej zmienky o Novom Meste 
nad Váhom sa zrodila v roku 2006. Doteraz ti tuly
Osobnosť mesta získali:  A. Černochová, prof. 
J. Durdík, prof. Ing. V. Koman, DrSc., J. Masarik 

in memoriam, Ing. V. Skovajsa in memoriam, 
V. Pavlovičová, B. Podolanová,  V. Vlčková,
Ing. T.  Telecký,  prof. Mgr. art. J. Špitková, 
J. Bernovský, PhDr. I. Machala, S. Minárik, 
G. Varmuza, akad. mal. V. Bilčík, D. Bartovič,
PaedDr. D. Lupták, Mons. Dr.J. Gábriš  in memo-
riam  a V. Benešová.
 Ktoré z osobností nášho mesta ich prevezmú 
počas Dní mesta  2010, sa dozvieme v júni.   -r-

OD MIKULÁŠA DO TROCH KRÁĽOV
 V lete dokončený betlehem, na ktorom ľudoví
rezbári z nášho mesta a okolia pracovali štyri 
roky, bude vo vianočnom čase opäť vystavený 
na  obdiv  verejnosti.
 Na Námestie  slobody sa dostane spolu so 
sv. Mikulášom 5. decembra.
 Betlehem, ktorý  rezbári tvorili od roku 2006 
počas štyroch ročníkov rezbárskeho sympózia, 
patrí na Slovensku k unikátom. Spolu s dvomi 
desiatkami postáv v nadživotnej veľkosti  má cel-

kovú  hmotnosť vyše 6 ton. Každá  zo sôch váži 
200 – 300 kg. Tento rok  k nemu pribudli štyri. Z 
lipového dreva ich vytvorila trojica rezbárov: F. 
Bolebruch,  M. Hochman a E. Slabý. V minulých 
ročníkoch ruku k dielu priložili aj Š. Matejík, 
J.Tomeš a Š. Slabý.
 Najväčší ľudový betlehem na Slovensku 
budú môcť občania a návštevníci Nového Mesta 
nad Váhom obdivovať až do Troch kráľov.    - r -

Ž IV IO!
Srdečne blahoželáme p. primátorovi mesta 

k  blížiacemu sa životnému jubileu.
K nadchádzajúcim abrahámovinám 
Ing. JOZEFOVI TRSTENSKÉMU

želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
v kruhu svojej rodiny, úspechov 
v pracovnom a osobnom živote.

V mene  občanov mesta 
kolektív pracovníkov MsKS, RR a redakcia
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KEĎ ZIMNÁ IDYLA PRESTÁVA  BYŤ IDYLOU
 Nádielka snehu k decembru patrí. Zimnú 
idylu tvorí príroda prikrytá bielou perinou či v 
snehu šantiace  deti. Horšie  je, ak  záľahy snehu 
či poľadovica ohrozia cestnú premávku. Zimná 
idyla prestáva byť idylou.
 V našom meste  majú zimnú údržbu (ZÚ) 
ciest a chodníkov na  starosti  TSM Nové Mesto 
nad Váhom a Správa ciest TSK, správa a údržba 
Trenčín, stredisko Nové Mesto nad Váhom. 
Novomestské stredisko spravuje ul.: Trenčiansku,
Beckovskú, Ľ. Podjavorinskej, Mnešickú, 
Srniansku, Odborársku, Holubyho, Klčové, 
J. Kollára, Štúrovu, Čachtickú a Bzinskú.  Ostatné 
komunikácie na území mesta spadajú  a za  ich 
údržbu zodpovedajú TSM. Pri odstraňovaní ka-
lamity však postupujú spoločne.
 Komunikácie sú rozdelené podľa poradia 
dôležitosti. Do I. poradia s časovým limitom 
začatia  výkonov do 30 minút  patria: Námestie 
slobody, Ul. Hurbanova, J. Weisseho, J. Hašku, 
Čsl. armády, Komenského, Hviezdoslavova, M. R. 
Štefánika, Krčméryho, kpt. Nálepku, Piešťanská
ul., autobusové nádražie, Malinovského, Dib-
rovova, ulice  okolo nemocnice, Vysoká, Ber-
nolákova, M. Rázusa, J. Kréna, SNP, Jasná, 

Javorinská, Karpatská, Jánošikova, Sasinkova, 
Športová, Tematínska, Priemyselná, Banská, 
Tehelná (až po otoč), Dukelská, Železničná.
Železničný uzol, Krátka a Inovecká.
 TSM zabezpečujú aj čistenie  chodníkov v 
parkoch, schodištia, chodníky na Ul. Čachtickej,
J. Kollára, M. R. Štefánika, Hviezdoslavova 
(od Ul. M. R. Štefánika po Ul. Malinovského), 
Ul. Malinovského (od býv. bitúnku smer žel. 
stanica po LIDL), trhovisko a priľahlý chodník, 
Ul. Klčové (od cirkevnej  školy ku kaplnke a 
okolo nej), Hájovky (obslužné komunikácie), Ul. 
Hurbanova ( okolo parku a domu p. Vámoša), Ul. 
Weisseho (od MsÚ ľavá strana po križovatku s Ul. 
Hurbanovou), cinotrín, sídlisko Javorinská (spo-
jovacie  chodníky okolo ŠH), Ul. Holubyho (od 
bývalej VÚB po križovatku s Ul. Inoveckou), most 
cez Váh pre  peších - chodník, Ul. Vajanského, 
Ul. Kočovská, chodník od  sídliska Klčové po 
vjazd do IV. ZŠ a autobusové nádražie a chod-
ník pri poliklinike. Ostatné chodníky v meste sú 
povinní čistiť majitelia a užívatelia nehnuteľností.
Pre zvládnutie ZÚ správcovia bytových jednotiek 
(MsBP a SBDO) zabezpečili pre ne posypový 
materiál, lopaty a ručný odhŕňač.

 Monografia o našom meste uzrie svetlo 
sveta ešte v tomto roku, jej prezentácia sa chystá 
na začiatok budúceho roka, kedy vám ju i bližšie 
predstavíme. Novomestského spravodajcu o tom 
informoval vedúci novomestského múzea PhDr. 
Jozef Karlík.
 Od neho sme sa dozvedeli aj o ďalších,
tentoraz tradičných decembrových aktivitách 
Podjavorinského múzea. Zhruba v polovici 
decembra  sa uskutoční vernisáž Vianočnej
výstavy, ktorej súčasťou bude sprístupnenie 
novomestských betlehemov. Na obdiv budú dva 
betlehemy. Pohyblivý betlehem M. Mikulca úc-
tyhodných rozmerov 5 m x 2,40 m, ktorý rodák 
zo Zemianskeho Podhradia vytvoril pod vplyvom 
tradície českých ľudových betlehemov.
 Po prvýkrát dielo Novomešťana múzeum 
verejnosti sprístupnilo pred 16 rokmi, betlehem 
je majetkom mesta od roku 1995. Verejnosť sa 
bude môcť pokochať pohľadom i na vzácny betle-

hem p. Hanzlíka (foto). Betlehemy sprítomňujúce
posolstvo a význam Vianoc pat ria tradične k 
najnavštevovanejším výstavám v múzeu, inak to 
zrejme nebude ani tento rok.           -r-

BETLEHEMY  V MÚZEU
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 V Písme svätom nachádzame veľmi veľa na-
pomenutí k očakávaniu druhého príchodu Ježiša 
Krista. Berieme ich vážne?

Človek sa väčšinou nechce dať napomenúť.
Kladie odpor, hľadá si svoju vlastnú cestu. 
Krásnym príkladom je malé dieťa. Rodič mu chce 
dobre, a ono „just“ urobí opak a –  popáli sa. 
Našťastie popálenie v detskom veku sa rýchlo 
hojí. Horšie je to v dospelosti a s ranami, ktoré sú 
v duši človeka. Tie sa nielen ťažšie hoja, no zos-
távajú po nich jazvy. Najťažšie je to pre človeka,
ktorý leží na smrteľnej posteli, uvedomuje si, že žil 
sebecky a toľko toho v živote premárnil. V strachu 
hľadí v ústrety blížiacej sa smrti a bojí sa. Taký má 
ešte poslednú šancu kajať sa.  My ostatní si ani 
neuvedomujeme, že aj my môžeme veľmi rýchlo 
odísť z časnosti.

 Náš Pán prichádza. Nepríde už ako malé 
dieťa, ale ako sudca živých i mŕtvych. Advent nie 
je čas, aby sme postupne zapaľovali prvú, druhú, 
tretiu a štvrtú sviečku. Advent nie je o návšteve 
koncertu ani o príležitostnej návšteve kostola. 
Advent nie je o pohľade do vyumelkovaných 
betlehemčekov. Advent nie je o upratovaní našich 
príbytkov ani o vysvietenej atmosfére našich 
domčekov, ulíc a námestí. Advent je šanca  počuť
a prijať pozvanie. Pozvanie k tichej a úprimnej 
modlitbe každý deň: „Príď, Pane, príď aj do môjho 
života. Prosím, zjav mi pravdu o mne a prečisti
ma. Prosím, zoraď správne moje priority. Daj mi 
silu odpustiť tým, čo mi ublížili. Daj mi silu milovať
každého, ako si to Ty konal...“ 

Čas adventu je šanca byť pripraveným. 
Využijeme ju?          Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ŠANCA BYŤ  PRIPRAVENÝM

VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

NIE JE POSLUŠNOSŤ  AKO POSLUŠNOSŤ
 Je to už viac rokov dozadu, čo som ako 
mladý muž musel nastúpiť na povinnú vojenskú 
základnú službu. Bola to výučba k zodpovednosti 
a poslušnosti. Poslušnosť sa väčšinou vyžadovala 
tvrdým spôsobom, ktorý vyvolával zlosť, ba do-
konca nenávisť. Každý bol rád, že nám tie roky 
akosi ubehli. Zostali len spomienky ... 
 I v tomto období máme pred sebou ďalší
priestor pre spomienky na udalosti, v ktorých sa 
udiali mimoriadne skutočnosti s dosahom na celé 
ľudstvo. Vianoce so svojím hlavným posolstvom o 
príchode Ježiša Krista na túto zem nám cez Bibliu 
odhaľujú pozadie celej udalosti. Prinášajú taktiež 
posolstvo o vyššie zmienenej poslušnosti. 
 Dnes sa slovo poslušnosť menej preferu-
je. Do popredia sa dostávajú slová „dravosť,
úspešnosť, bezohľadnosť“. O Pánovi Ježišovi 

sa dočítame, ako On praktizoval poslušnosť.
Problém hriechov ľudstva bolo treba riešiť a On 
sa dobrovoľne rozhodol podriadiť a naplniť Boží 
zámer. Hovorí: „Ajhľa, idem, aby som plnil, Bože, 
Tvoju vôľu“. Boží syn zobral na seba ľudskú podo-
bu. Ako prvorodený žil v rodine tesára. Svojich 
pozemských rodičov poslúchal. Ako dospelý muž 
uplatňoval poslanie, ktoré mu určil nebeský Otec. 
Jeho poslušnosť vyvrcholila smrťou na kríži. V 
radostnom posolstve Vianoc nezabúdajme na túto 
vlastnosť – poslušnosť, ktorá priviedla Spasiteľa
na pozemský svet. I poslušnosťou Márie a Jozefa 
mohol do sveta vstúpiť ten, ktorého narodenie, 
život i smrť priniesli život pre nás. S Božím 
požehnaním prežite i tieto vianočné sviatky. Praje 

Jozef Gabovič,
                   zastupujúci pastor Apoštolskej cirkvii

KRESŤANSKÉ VIANOCE 2009
EKUMENICKÝ KONCERT 

21. DECEMBRA O 16,00 h NA NÁMESTÍ SLOBODY
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VNESIE DO SŔDC POKOJ A LÁSKU
 Po jubilejný  dvadsiaty raz nám cestu životom 
vo vianočnom čase osvieti Betlehemské svetlo a 
vnesie do našich sŕdc pokoj a lásku, ktoré máme 
odovzdávať ďalej. V celoslovenskej reťazi Svetla 
s posolstvom  mieru a porozumenia medzi ľuďmi
bude jeden  jej článok  tvoriť aj naše mesto. 
 Z  plamienka  večného svetla si  budú môcť
občania odpáliť počas pripravovaného ekume-
nického koncertu na námestí, v rímskokatolíckom 
kostole a v klubovni skautov na Ul.1.mája. Každé 
odpálenie svetielka chce byť tichým vyjadrením 
priania, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srd-
ciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri 
plameň Betlehemského svetla, ktoré v sebe nesie 
posolstvo základných ľudských hodnôt.
 Tradícia večného svetla sa zrodila za čias

pápeža Urbana II. Udalosť spred 1000 rokov 
inšpirovala rakúsku televíziu v Linzi. V snahe 
zvýšiť atraktívnosť programu o hendikepovaných 
deťoch  poslala jedno z nich do Betlehema odpáliť
v Bazilike narodenia pri Jasličkách  plameň z 
večného svetla, odkiaľ ho  prinieslo  do vlasti. 
Zo zamýšľanej jednorazovej akcie  sa zrodila 
tradícia, ktorá dodnes  pokračuje a šíri sa za 
hranicami Rakúska. Vďaka novomestským skau-
tom sa Betlehemské svetlo dostane  do našich 
domácností, na  cintoríny, ale i do zariadení 
sociálnych služieb v našom meste a okrese. 
Podujatie s večným svetlom vyvrcholí  jeho sym-
bolickým odovzdaním  na česko – slovenských 
hraniciach príslušníkom Českého junáka  za 
účasti predstaviteľov družobných samospráv. 

SLOBODNÉ VIANOCE
  Sú tu opäť. Vianoce. Už vidieť šialenstvo 
obchodníkov v „marketoch“, reklamy usilujúce o 
priazeň kupujúcich, „orientačný beh“ pri zháňaní
darčekov. Počuť stokrát opakujúcu sa Tichú noc 
v obchodoch, štrngot mincí v rukách spokojných 
predajcov  ... Šialený kolotoč v rýchlo letiacom 
čase.
 Iný obraz. Starenka kráčajúca s pokojom 
do chrámu na sv. omšu, deti triediace poštové 
známky pre svojich priateľov ďaleko za hrani-
cami našej vlasti, skupina dobrovoľníkov v charite, 
rodičia láskavo vysvetľujúci ratolestiam význam 
vianočných dní, muž zahĺbený do stránok poučnej
knihy, rodina zídená na modlitby pri adventnom 
venci  ... 
  Apoštol Pavol v liste Galaťanom píše o slo-
bode, ktorú nám vydobyl Kristus. Je to sloboda, 
ktorá nedovolí vpadnúť do jarma otroctva.

Sv. Pavol píše o tom, že k takejto slobode sme 
povolaní všetci (por. Gal 5, 1, 13).
 Sloboda, vnútorná sloboda, ktorá nás robí 
otvorenými pre podstatné, pravdivé, užitočné v 
našom živote. Sloboda ako pevná hrádza proti 
povodni otroctva, ktoré ako mohutná záplava 
zanecháva bahno povrchnosti, bezduchosti a 
balastu v ľudských dušiach. Sloboda ako brána k 
očistenej túžbe po pravých, večných hodnotách, 
ktoré nás naplnia a urobia šťastnými už tu na 
zemi. Sloboda, ktorá je vlastnou sestrou lásky. 
Kde niet vnútornej slobody,  objaví sa otroctvo v 
jeho rôznych podobách.   
 Vyprosujem sebe i vám všetkým slobodné, 
láskou a pravdou naplnené, požehnané sviatky 
narodenia Ježiša Krista. K tomu toho „zdravíčka“,
úspechov a veľa dôvodov k radosti v novom roku.

Ľudovít Malý, dekan – farár

VIANOCE V ÚTULKU
 Vianoce  zavítajú aj do útulku 

pre ľudí bez prístrešia na 
Trenčianskej ul. Vďaka mestu a 
sponzorom zažijú jeho obyvatelia 
slávnostnú vianočnú atmosféru 
pri vianočnom stromčeku a ne-
jakou tou maličkosťou pod ním.

 Za prestretým štedrovečerným

stolom si ľudia, ktorí buď vlastným zavinením, 
alebo nepriazňou osudu prišli o strechu nad 
hlavou, pochutnajú na tradičnej štedrovečernej
večere – vianočnej kapustnici, zemiakovom 
šaláte a vyprážanom filé. Vianoce v útulku 
umožnia osobám bez vlastného rodinného krbu 
aspoň na  chvíľu zabudnúť na každodenné sta-
rosti a problémy. Dajú im spoznať, že  stále  sú 
medzi nami  humánne cítiaci ľudia, ktorým nie 
je  cudzia – ľudskosť (ale  nemalo by  to tak byť
len  počas Vianoc).
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 Je Vaša spoločnosť komanditnou 
spoločnosťou, spoločnosťou s ručením 
obmedzeným, akciovou spoločnosťou alebo 
družstvom podľa Obchodného zákonníka?
  Premenili ste svoj vklad do uvedených 
spoločností a základné imanie na EURO?
 Každá právnická osoba, v ktorej existujú 
vklady do imania alebo základné imanie znejúce 
na slovenské koruny, má povinnosť podľa § 10 
ods. 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 
Euro v SR a zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov vykonať pre-

menu hodnôt vkladov do imania a do základného 
imania do jedného roku po dni zavedenia meny 
Euro v SR (do 1. januára 2010). 
 Dôležitou informáciou je, že do konca roku 
2009 je zmena základného imania a vkladov do 
základného imania oslobodená od zaplatenia 
súdneho poplatku za zmenu v obchodnom 
registri, a to len za predpokladu, že ide len o 
prepočet základného imania (ak by spoločnosť
vykonávala aj iné zmeny, tak je to spoplatnené 
podľa sadzobníku súdnych poplatkov).

AK JUDr. A. Ručkayovej (www.akruckay.sk)

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

PREMENILI STE HODNOTU ZÁKLADNÉHO IMANIA NA EURO?

JESENNÝ LIST S POZDRAVOM  RODÁKOM
Literárne  osobnosti podjavorinského 

kraja – mnohé z nich sa zišli na  prezentácii 
rovnomennej publikácie  z pera dr. E. Berkovej 
a Mgr. Ľ. Fraňovej. Toto pozoruhodné dielko sa 
zrodilo inšpirované  písomnou  pozostalosťou
dr. J. Baráta z popudu  jeho manželky p. uč. E. 
Barátovej. Skôr ako ho primátor  mesta Ing. J. 
Trstenský, jeho zástupkyňa  Ing. V. Vienerová 
a starosta Lubiny M. Ostrovský symbolicky je-
sennným listím  odprevadili na cestu,  prihovorili 
sa k prítomným  niektoré z týchto osobností, rodá-
ci  –  uznávaný jazykovedec a orientalista PhDr.
V. Krupa, DrSc.,  redaktorka a poetka  Magda 
Baloghová s úžasnými spomienkami na skvelých 
rodákov (jej  príhovor vzhľadom na  vzácne  fakto-
grafické údaje uverejníme z príležitosti Dňa mesta 

v júni v  samostatnej  prílohe). Boli aj  takí, ktorí by 
radi prišli, ale  z rôznych dôvodov sa 6. novembra 
nemohli dostaviť do nášho mesta. Jednou z nich 
bola aj  herečka Gabriela Vránová. Svojich 
rodákov aspoň písomne pozdravila a odkázala 
im:

Je  mi velkou ctí, moc ráda bych přijela, ale 
jedu na  celý týden do Slovinska. Všechny vás 
ze  srdce pozdravuji, klaním se  svému rodnému 
městu! Teď  připravuji se svým synem Ondřejem
Kepkou DVD Krása poezie, kde  bude  zmínka o 
Podjavorinské, o mém otci Jaroslavu Veriánovi 
Vránovi, který, jak víte, učil v Novém Meste. n. V. 
na  gymnáziu. Moc, moc vás  zdraví a teší se  na 
setkání s Vámi osobně v Novém Měste alebo v 
Praze.  Vaše Gabriela Vránová                    lk+r

POĎAKOVANIE
 Chladné počasie a dátum v kalendári nám 
prezrádzajú, že sa už pomaly blížia. Vianoce.
 Najviac sa na ne tešia deti. A  je  úplne  jedno, 
či ide o deti v rodinách, alebo u nás, v Detskom 
domove (DeD) rodinného typu v Novom Meste 
n. V. Radosť a rozžiarené detské očká sú u 
všetkých rovnaké.
 V súčasnosti je v našom zariadení  15 detí vo 
veku od  jedného  do 20 rokov. V tomto roku na 
Klčovom 32 nový domov našli  tri deti a rovnaký 
počet dospelých mladých ľudí sa osamostatnil.

 Pre deti v DeD sú Vianoce najkrajším obdobím 
v roku, už sa  ich  nevedia  dočkať. Zhotovujú 
vianočnú výzdobu do izieb, pomáhajú pri pečení
koláčikov a píšu Ježiškovi... Tí najmenší popri 
hračkách prosia aj o objatie od mamy, tí starší už 
majú reálny pohľad na svoju biologickú rodinu. 
O to viac si vedia vážiť pomoc ľudí, ktorí na nich 
myslia, hoci ich osobne nepoznajú. Chcem využiť
túto príležitosť na poďakovanie všetkým, ktorí 
počas tohto roka poskytli nášmu DeD sponzorskú 
pomoc  a verím, že rovnakú priazeň zachovajú 
našim deťom aj v budúcnosti.                       

PhDr. Patrícia Maráková
riaditeľka  DeD
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 Jeseň v srbskom Kysáči prežiaril Letný deň.
Nešlo o žiadnu klimatickú anomáliu. Letný deň
je názov divadelného predstavenia, s ktorým 
sa predstavilo a zabodovalo Divadielko galéria 
pri Mestskom kultúrnom stredisku v Novom 
Meste nad Váhom na VI. Festivale Zuzany 
Kardelisovej, obdobe našej „Aničky Jurkovičovej“
v dňoch 29. októbra až 1. novembra v Srbsku.
 Divadielko galéria ako laureát ostatnej – XII. 
celonárodnej divadelnej prehliadky so ženskou 
tematikou v Novom Meste nad Váhom malo 
mandát reprezentovať Slovensko na kysáčskom
podujatí organizovanom na počesť a pamiatku 
známej srbsko - kysáčskej herečky a režisérky, po 
ktorej festival nesie meno. Okrem našich ochot-
níkov SR na divadelných doskách veľkej sály KIS 
Kysáč reprezentovalo z nášho festivalu dobre 
známe Celkom malé divadlo, o.z.. Žemberovce. 
Prezentovalo sa, rovnako ako tento rok na XII. 
Festivale A. Jurkovičovej, Baladou o Eve na 
motívy Bačovej ženy od Ivana Stodolu v réžii Eda 
Šebiana. Bolo to po prvýkrát, čo našu vlasť na 
kysáčskej prehliadke reprezentovali dva divadelné 
súbory. Oba súťažili v jeden deň – 31. októbra. O 
18,00 h  novomestskí herci zahrali hru S. Mrozka v 
réžii na festivale osobne prítomného Roba Kočana,
o 20,30 h kysáčske javisko patrilo Žemberovciam. 
Oba slovenské divadelné kolektívy sa domov 
nevrátili s prázdnymi rukami. Okrem príjemných 
dojmov a zážitkov medzi zahraničnými Slovákmi 
si z Kysáča priviezli: Novomešťania titul laureáta 
VI. Festivalu Z. Kardelisovej, Žemberčanom „sa 
ušla“ Cena Zuzany Kardelisovej za najlepšie 
stvárnenie ženskej postavy na festivale, konkré-
tne pre Táňu Miškovičovú za postavu Matky v 
predstavení Balada o Eve.

 Podľa vyjadrenia 
Ivana Radošinského,
vedúceho novomest-
ského Divadielka 
galéria a predstaviteľa
Zdaru vo víťaznej in-
scenácii, prvenstvo 
Novomešťanov milo 
prekvapilo.
 -Nečakali sme ho. 
Predpokladali sme, 
že dedinská tematika 
Balady o Eve bude kysáčskemu publiku, ktorému 
je vidiecke prostredie vlastné, bližšia ako hra 
súčasného absurdného poľského dramatika s 
filozofickým podtónom. -
 Reakcie a záverečný potlesk divákov len pot-
vrdili vyspelosť domáceho publika s dlhoročnou
tradíciou ochotníckeho divadla v Kysáči. Zdupľoval
ho i verdikt poroty, ktorá sa zhodla s názorom la-
ickej verejnosti v pohľade na Letný deň v preve-
dení našich hercov.  Z úspechu Divadielka galéria 
v Srbsku sa úprimne teší aj študent IV. ročníka
divadelnej réžie a dramaturgie Robo Kočan, ktorý 
plánuje pokračovať v práci s novomestskými 
ochotníkmi. Či sa táto spolupráca pretaví až 
do účasti Divadielka galéria na budúcoročnom
Festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad 
Váhom, je podľa slov I. Radošinského dnes ešte 
predčasné hovoriť. Závisí to v prvom rade od tema-
tiky chystanej hry, ktorá je zo strany režiséra mo-
mentálne v štádiu výberu. Ale isté je, že z rozhod-
nutia poroty bude Festival Zuzany Kardelisovej 
na XIII. Festivale Aničky Jurkovičovej v roku 2010 
za zahraničných Slovákov reprezentovať Dom 
kultúry Michala Babinku z Padiny.                 - g-

LETNÝ DEŇ PREŽIARIL JESEŇ V KYSÁČI

     Členkou veľkej  rodiny  návratistov je od  konca októbra prof. Jela Špitková.
Stalo sa tak na vernisáži výstavy VI. Návratov do Nového Mesta nad Váhom, na 
ktorej  novomestská rodáčka účinkovala.
     Svetoznámu husľovú virtuózku, ktorej majstrovstvu tlieskali na všetkých  kon-
tinentoch sveta, pasovanie za návratistku úprimne potešilo. K oficiálnemu titulu 
Osobnosť mesta, ktorý niekdajšia absolventka dvoch  akadémií v Prahe a vo Viedni 
a  stážistka  D. Oistracha  prevzala  vlani na  Dňoch  mesta, tak pribudol ďalší, neo-

ficiálny. I z neho  má J. Špitková, ako sa vyznala,  nemenšiu radosť. Rovnako ako z každých  svojich 
návratov do svojho rodiska.               -r-

JELA ŠPITKOVÁ  NÁVRATISTKOU
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 

   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0905 163 856
      Tel. predajňa: 0905 735 395

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

 Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

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

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

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



 Z príležitosti 90. výročia bábkového divad-
la v Novom Meste nad Váhom bude v malej  
miestnosti výstavnej siene MsKS inštalovaná 
zaujímavá výstava historických bábok. Do 
sveta  bábok  budú môcť záujemcovia  nahliad-
nuť ešte  i v januári.

 1. decembra o 10,00 h v divadelnej  sále 
MsKS sa uskutoční program pre žiakov I. st. 
ZŠ, ktorý prostredníctvom hudby  a  hovorené-
ho slova upozorňuje na potrebu  zdravého život-
ného štýlu. Podujatie  nerieši len otázky zdra-
vej výživy a stravovacích  návykov, ale venuje 
pozornosť i nadmernému sledovaniu televízie, 
počítačovej závislosti a nástrahám internetu.

 8.12. od 12,30 - 17,30 h sa v MsKS usku-
toční stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedíkom. 

PROGRAMY MsKS
december 2009

  
    Od 7. do 18. decembra sa výstavná sieň 
MsKS  premení na Vianočný salón. Ide o tra-
dičnú vianočnú výstavu spojenú s predajom. 
Milovníci krehkej krásy, ale i tí, ktorí doteraz 
nestihli svojim blízkym zaobstarať vianočné dar-
čeky, majú  teraz jedinečnú príležitosť. 
 Vybrať si budú môcť z ponuky obrazov, kre-
sieb, fotogra í, plastík a keramických výrobkov.

 5. decembra o 17,00 h pozývame priazniv-
cov Malého komorného orchestra do výstav-
nej siene  MsKS na  koncert  hudobného telesa  
pôsobiaceho pri  mestskom kultúrnom stredisku. 
Hosťom programu bude huslista z ČR Marco 
Čaňo, na  koncerte odznejú i skladby sprítom-
ňujúce čaro Vianoc.    

     8. decembra   o 10,00 h  Divadlo bez opony 
z Banskej Bystrice sprostredkuje mladým divá-
kov v divadelnej  sále  MsKS príbeh zbojníckej 
družiny plný krásnych  a známych piesní.

 8. decembra o 17,30 h vás pozývame  do  
divadelnej sály MsKS na prezentáciu premiéro-
vého CD   hudobnej skupiny Premeny pri MsKS 
s názvom Pri morovom stĺpe.

VÝSTAVY
VIANOČNÝ SALÓN

HISTORICKÉ BÁBKY

ZDRAVÉ DETI

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
PRI MOROVOM STĹPE

VIANOČNÉ KONCERTY

 9. decembra  o 18,00 h  sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční posledný koncert jesen-
ného abonentného cyklu. Účinkovať budú: 
Eva Šušková - soprán, Jana Kohútová - sop-
rán, Alena  Kropáčková - mezzosoprán, Igor 
Loškár - barytón, Dana Hajóssy - klavír a 
Ulrich Ulmann - umelecké slovo. 
 Na koncerte odznejú skladby autorov: 
Pietro Mascagni, Wolfgang  Amadeus  Mozart, 
Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Arrigo Boi-
to, Vincenzo Bellini a Eugen Suchoň. 
 Záverčnou bodkou vianočného koncertu 
okrem tradičných kolied bude spoločné zaspie-
vanie Tichej noci. 

TO DNES LETÍ

KONCERT MKO

NA SKLE MAĽOVANÉ

VIANOČNÝ KONCERT



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

KLUBY V NOVEMBRI

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

KURZY V NOVEMBRI

 V dňoch 10. – 12. decembra  v Divadiel-
ku galéria  sa uskutočnia oslavy deväťdesiatin
bábkového divadla v našom meste. 
 Počas Dní bábkového divadla  bábkársky 
súbor Divadielka galéria odprezentuje svoje tri 
doteraz   naštudované hry: vo  štvrtok 10. 12. 
o 17,00 h  to bude  Šťuka patrí na  pekáč, v 
piatok 11. 12. o 17,00 h sa bude  hrať Ježova
koža a v sobotu 12. 12. o 15,00 h  sa  návštev-
níci divadielka  opäť stretnú s Princeznou Kuku-
lienkou. Srdečne  pozývame všetkých - malých 
i veľkých, ktorí majú radi bábkové divadlo. 
 Súčasťou Dní bábkového divadla bude aj 
výstava bábok inštalovaná v malej  miestnosti 
výstavnej  siene MsKS.

DNI BÁBKOVÉHO DIVADLA OZNAM

PRÁVNA PORADŇA
 Advokátska kancelária JUDr. A. Ručkayo-
vej oznamuje, že v  tomto roku sa  právna 
poradňa  už nebude konať.
 Bezplatné právne poradenstvo bude 
pokračovať v novom roku,  najbližšie sa  usku-
toční 27. januára v mestskom kultúrnom stre-
disku.

 Obdobie Vianoc a dlhých zimných večerov
je priam predurčené na stretnutia s knihou. Pri-
nášame vám niekoľko tipov na vianočné čítanie.

Ken FOLLETT: Na věky věků
 Historická freska zo stredovekého Anglicka 
sa odohráva v malom mestečku Kingsbridge v 
14. storočí, ktoré zasiahne najväčšia pohroma 
zaslaná na ľudský rod: mor. Autor rozvá dza
množstvo životných príbehov chudobných i 
bohatých ľudí, ktorí i napriek nepriazni osudu žijú 
svoje životy naplnené láskou, ctižiadostivosťou,
ale i chamtivosťou, zradou, no najmä túžbou po 
novom poznaní, ktoré by pomohlo zabrániť šíre-
niu moru. 
 Kniha je voľným pokračovaním románu 
Pilíře země o stavbe povestnej kingsbridgskej 
katedrály.

Elena Mária RUMÁNKOVÁ: Za tajomstvom 
pečatí: Historely zo Starej Turej. 
 Už druhá autorkina kniha turanských historel 
vypovedá o histórii mesta a ľuďoch, ktorí v ňom
žili a zanechali po sebe nezmazateľnú pečať.
Clara KRAMEROVÁ: Klárina vojna
 Život 15-ročného židovského dievčaťa Kláry 
v poľskom mestečku Žolkiew sa po jeho obsade-
ní nacistami v júli 1941 od základov zmenil. Klá-
rina rodina sa spolu s ďalšími dvoma židovský-
mi rodinami (18 ľudí vrátane detí) 28 mesiacov 
skrývala vo vlastnoručne vykopanej pivnici. O 
60 rokov neskôr napísala Clara podľa denníka, 
ktorý si písala v tmavom bunkri, knihu v podo-
be spomienok. Vystupujú v nej ľudia, ktorí sa v 
zmenených podmienkach menili na hrdinov, ale i 
zradcov.         PhDr. Eva Berková, vedúca MsK

TIPY NA VIANOČNÉ ČÍTANIE



štvrtok 3., piatok 4.   o 19.00 h 
SIROTA
Po tragickej strate nenarodeného dieťaťa si manželia Kate 
(Vera Farmiga) a Johna (Peter Sarsgaard) adoptujú dieťa
z detského domova, dievčatko Esther (Isabelle Fuhrman). 
Po čase Kate usúdi, že s Esther nie je niečo celkom v 
poriadku - malé dievčatko s anjelským výzorom nie je tým, 
čím sa zdá. V snahe zachrániť rodinu sa o tom snaží 
presvedčiť aj Johna a ostatných, ale nikto jej neverí,
pokým už nie je neskoro… 
USA, Kanada                  horor                           123 min. 
eské titulky                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 5., nedeľa 6.   o 17.00 h  
NA POVALE  
alebo KTO MÁ DNES NARODENINY? 
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov v sta-
rom kufri odložené hračky. Tešia sa na svoje každodenné 
hry a radosti až do chvíle, keď vládca temej Ríše Zla zatúži 
po ich kamarátke - láskavej bábike Poměnke.
Scénar a réžia: Jiří Barta 
ČR, SR, Japonsko      animovaná rozprávka          74 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 5., nedeľa 6.   o 19.00 h  
MILENCI
Príbeh Leonarda (Joaquin Phoenix), ktorý sa po neúspeš-
nom pokuse o samovraždu vracia žiť k rodičom. Spoznáva 
dve ženy: tajomnú a krásnu susedku Michelle (Gwyneth 
Paltrow) a milú a starostlivú Sandru (Vinessa Shaw). 
Leonard musí riešiť neľahkú dilemu - vybrať si medzi
inštinktívnou túžbou a láskou, alebo riskovať pád späť do 
temnoty, ktorá ho v minulosti skoro pripravila o život. 
 USA                    romantická dráma                     110 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 10., piatok 11.   o 19.00 h 
NORMAL 
Výpravný film podľa skutočného prípadu sériových vrážd, 
ktoré v 30. rokoch minulého storočia otriasli celou Európou 
zachytáva vražedné vyčíňanie a dramatický stret väznené-
ho vraha a jeho obhájcu. V réžii Juliusa Ševčíka hrajú: 
Milan Kňažko, Dagmar Havlová, Pavel Gajdoš ... 
ČR, Fínsko, Macedónsko         thriller                    100 min. 
eská  verzia                                    vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 18 rokov 

piatok 11., sobota 12., nedeľa 13.   o 17.00 h 
G-FORCE: VE MI ZVLÁŠTNA JEDNOTKA 
Komédia je nakrútená atraktívnou kombináciou hraného 
filmu a počítačovej animácie. Keď sa diabolský vynálezca 
pokúsi ovládnuť svet pomocou vzbury domácich 
elektrospotrebičov a všetka obrana zlyháva, prichádza 
chvíľa pre morské prasiatka, ktoré majú za sebou 
špionážny výcvik.
Osud udstva je v paci kách podarených hlodavcov.
USA rodinná dobrodružná komédia              89 min. 
slovenský dabing           vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov 

sobota 12., nedeľa 13.   o 19.00 h 
COCO CHANEL 
Príbeh jednej z najznámejších žien 20. storočia. Večná 
rebelka, ktorej konvencie vtedajšej doby bránili voľne 
dýchať. Žena, ktorá sa oblieka do košieľ svojich milencov. 
Príbeh modernej ženy, ktorá vyvolala revolúciu, nielen vo 
svete módy, ale aj v myslení a postavení ženy v spo-
ločnosti, ako samostatnej osobnosti. 
Francúzsko autobiografická dráma              105 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 17., piatok 18.   o 19.00 h                                   
CHCEŠ MA, CHCEM A                                        
Sexy komédia o mužoch, o ženách a o obrovskej priepasti, 
ktorá delí to, ako o sebe navzájom zmýšľajú, snívajú a 
snažia sa opačné pohlavie zvádzať. Katherine Heigl a 
Gerard Butler tu stvárňujú dvoch kolegov z donútenia, ktorí 
sa bytostne neznášajú, ale zistia, že sa môžu silno 
priťahovať aj tie najväčšie protiklady… 
USA                               komédia                              96 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 19., nedeľa 20.   o 19.00 h 
VYDATÁ NEVESTA
Úspešná rozhlasová moderátorka a poradkyňa v oblasti 
partnerských vzťahov, Emma (Uma Thurman) a jej 
vydavateľ Michael (Colin Firth) si mysleli, že vziať sa je 
jednoduché - obidvaja sú plnoletí a nie sú príbuzní.  
Vezmite jednu moderátorku rozhlasovej talkshow, jedného 
nahnevaného hasiča Patricka, primiešajte počítačového 
experta, ktorý sa dokáže napojiť na matričné záznamy a je 
vymaľované. Emma sa nemôže vydať, pretože je už vydatá 
za Patricka. 
VB, USA                 romantická komédia                 90 min.
eské  titulky                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk

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.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk



Blížiaci sa čas Vianoc si môžeme skrátiť návštevou kina Považan.
Z jeho programovej  ponuky na  december vyberáme:

MILENCI  - sobota 5. a nedeľa 6. decembra o 19,00 h:
Leonardo sa  po neúspešnom pokuse o samovraždu vracia  žiť naspäť k rodičom. Zakrát-

ko sa  spoznáva s dvoma ženami: tajomnou  a  krásnou susedkou Michelle, vedie  boj  s vlast-
nými démonmi minulosti a milou a starostlivou Sandrou, dcérou obchodníka, s ktorou sa ho 
snažia dať dokopy rodičia. Leonard  nie  je  spočiatku ich predstave  veľmi naklonený, ale po 
čase čaru Sandry podlieha. Situácia sa  však  skomplikuje, keď ho Michelle požiada o pomoc 
so svojím súčasným vzťahom, ktorý ju ničí ...
 Romantická dráma USA trvá 110  minút a je MN do 12 rokov.

NORMAL – štvrtok 10. a  piatok 11. decembra o 19,00 h:
 Od februára 1929 do októbra 1931 pripravil P. Kurten (M. Kňažko) o život osem ľudí a 
ďalších mnohých napadol. Zabíjal ženy, mužov, zvieratá – všetko, čo mu prišlo de cesty. Teraz 
sa tento legendárny vrah vzdal  polícii. 
 Obhajoby sa  ujíma mladý ambiciózny  právnik (P.Gajdoš), ktorý je  presvedčený, že Kur-
ten je  psychicky  chorý. Aby to dokázal, ponorí sa  do  vrahovej šokujúcej  minulosti a poznáva 
pozadie  neľútostných činov. V priebehu pátrania sa stretáva  s ďalšou tajomnou osobou – 
Kurtenovou manželkou (Dagmar Havlová). S pribúdajúcimi dôkazmi je stále  jasnejšie, že  šia-
lený vrah nepovedal svoje posledné slovo. Prečo sa výnimočne inteligentný zločinec odmieta 
nechať prehlásiť za  chorobomyseľného? Je to skutočne  on, čo vraždil?
 Normal patrí k jedným z najočakávanejších  lmov tohto roka.
 Film ČR, Fínsko, Macedónsko natočený podľa skutočnosti trvá 100 minút a je MN do 18 rokov.

G-FORCE – sobota 12. a  nedeľa 13. decembra o 17,00 h:
Producent Jerry Bruckheimer uvádza svoj prvý celovečerný 3D  lm – dobrodružnú komé-

diu o posledných úspechoch tajného vládneho programu  pre výcvik špionážnych  zvierat. 
 Tieto špičkovo vycvičené morčatá, vybavené najdokonalejším špionážnym vybavením, 
zisťujú, že  majú osud sveta vo svojich labkách. Členmi tímu G – Force sú morčatá: Darwin, 
veliteľ jednotky, rozhodnutý za každú cenu uspieť; Blaster, špičkový odborník na  zbraňové 
systémy, ktorý je  tak trochu cvok a zbožňuje  všetko extrémne a Juarez, sexy  špecialistka na 
bojové umenie. Ďalšími členmi kolektívu sú: špecialista na  prieskumné mušie operácie Mooch 
a slabozraký krtko Speckles, odborník na  počítače a  služby rozviedky.

Animovaná rodinná komédia USA so slovenským dabingom trvá 89 min. a je MN do 7 rokov.

VYDATÁ NEVESTA – sobota 19. a nedeľa 20. decembra o 19,00 h:
 Úspešná rozhlasová poradkyňa v odbore partnerských vzťahov doktorka Emma Lloydová 
a jej  vydavateľ a snúbenec Michael si mysleli, že  získať povolenie  na  sobáš je  jednoduchšie 
ako získať  vodičský preukaz. Napokon, nie  sú potrebné žiadne testy, obaja  sú plnoletí a  nie 
sú príbuzní. Lenže ...
 Keď totiž Emma raz bezmyšlienkovito poradí jednej  z poslucháčiek, aby sa rozišla s pria-
teľom, hasič Patrick Sullivan zrazu zisťuje, že je sám. Zosnuje pomstu. 
 Keď sa  v novinách dočíta o doktorkiných svadobných  plánoch, rozhodne sa jej ich pre-
kaziť. Stačí si zobrať jednu rozhlasovú talkšou, jedného nahnevaného hasiča, k tomu treba 
primiešať počítačového experta, ktorý sa  dokáže  napojiť na matričné záznamy a – voilá! 
Emma sa  nemôže  vydať, pretože  je  už vydatá - za Patricka!

Romantická komédia USA trvá 90 minút a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA



M A S Á Ž E
Jaroslava KOŠTIALOVÁ

Tip na netradičný vianočný darček!
 Darujte si alebo  svojim blízkym zdravie,  

darujte si – masáže! 
Na: Holubyho 2, Nové Mesto n. V.

(nad reštauráciou Ambrózia)
Otváracie hodiny: 

Po - Pia od 11,00 do 18,00 h 
www.odbornemasaze.szm.sk

č.tel. 0904  614 396
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NOVOOTVORENÁ 
POBOČKA AMSLICO

 Ul. Čsl. armády ( nad Dáriou)

prijme

finančných poradcov 
a manažérov

Kontakt: 0918 823 353 a 0911 897 855

ČISTIAREŇ PERIA
na Komenského ul. ponúka:

- čistenie peria
- výrobu paplónov, vankúšov a vankúšikov

- dodávame aj látky

AKCIA!!! 
Každý zákazník za štyri platené kusy 

– PIATY ZDARMA!
Tel. 0908 129 923, 0915 524 996

A  TAKÍ SME
 V centre voľného času sa pustili do  realizá-
cie nového projektu. Chystajú rockový muzikál s 
vlastnými skladbami a živou kapelou. V muzikáli 
s pracovným názvom A TAKÍ SME bude okrem 
tanečníkov účinkovať skupina  Experiment z 
CVČ. Jeho premiéra  by  mala  byť na budúci 
rok, niekedy  na  jar.        -jh-

DAJTE O SEBE VEDIEŤ! INZERUJTE 
V NOVOMESTSKOM SPRAVODAJCOVI

tel.: 7710640, e-mail: redakcia@msks.sk
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Pred  troma rokmi pri slávnostnom ot-
vorení Galérie  P. Matejku a Divadielka 

galéria  jeho protagonisti otvárali  hudobno – 
poetickým pásmom, parafrázujúc jeho názov, 
vianočnou sviečkou  tajomný závoj čara. O pár 
dní, pri príležitosti osláv 90. výročia bábkového 
divadla v Novom Meste nad Váhom, Divadielko 
galéria otvorí tajomný a nádherný, napokon vždy 
víťazstvom dobra a spravodlivosti  pretkaný  závoj 
čara bábkového divadla.
 V dňoch 10. – 12. decembra sa uskutočnia Dni 
bábkového divadla. Počas nich Divadielko galéria 
odohrá tri bábkové predstavenia, každý deň iné, 
ktoré za  krátky čas  existencie bábkového súboru 
jeho členovia naštudovali a  prezentovali sa 
nimi na verejnosti. Nielen v meste, ale  i za  jeho 
hranicami, ba  dokonca i Slovenska. Toto leto 
napr. v srbskom Kysáči tlieskal Novomešťanom
neskutočný počet do 600 divákov, ktorých 
Princezná Kukulienka chytila za srdce.
  Podľa slov vedúceho Divadielka galéria Ivana
Radošinského bábkové umenie ako   špecifické 
odvetvie umeleckého  kumštu je  pomerne 
náročné.
 - Nielen kvôli detskému divákovi, ktorý je vo 
svojich  prejavoch a odozve  na predvedenú hru 
spontánny a úprimný. Náročný je i  výber samot-
nej  hry, lebo oproti činohre tu sú možnosti značne
obmedzené. Jednoduché nie je ani zhotovenie 
kulís a bábok, vodenie bábok a jeho synchronizá-
cia  s textom, - upozorňuje I. Radošinský.
  – Na vysokej škole sa  bábkárstvo  študuje 
štyri – päť rokov. Doslova umením je  naučiť sa 
vodiť bábky – v našom prípade  na  siedmich 
nitiach, keďže používame výlučne  marionety, 
a to nehovorím o ich  výrobe, ktorú sme  tiež 
zvládli. No nebolo to zo dňa na  deň.  Divadielko 
galéria existuje tri roky a vo svojich radoch 
nemá profesionálov, len zanietetných a ochot-
ných ochotníkov, ktorí chodia  do zamestnania a 
ktorých  spája  záujem o divadlo. U nás sa striktne 
nerozdeľujeme  na  činohercov a bábkohercov, 
robíme činohru i bábkové divadlo. Chápeme to 
ako výzvu, s ktorou sa chceme  popasovať.-
 A ako vlastne  vznikla myšlienka robiť aj  báb-
kové divadlo?
 - Ľubo  Malec, ktorý kedysi, zhruba  pred  10 
rokmi, pracoval v tunajšom bábkárskom súbore 
pri MsKS, kde  mal  na  starosti  jeho technicko 

– remeselnú stránku, ma  upozornil na  to, že 
javisko divadielka je svojou veľkosťou typickým 
javiskom pre  bábkové divadlo. A spýtal sa ma, 
či by  sme  vzhľadom na nie tak dávnu  obno-
venú históriu, ale  predovšetkým na v tom čase
blížiacu sa deväťdesiatročnicu bábkového divadla 
v Novom Meste  nad Váhom  nevyužili túto tech-
nickú „preddispozíciu“, ktorú Divadielko galéria 
má, v prospech bábkového divadla. Stalo sa.- 

Ľubomír Malec má  bábkové divadlo tkp. v 
krvi. Jeho neter Zuzanu Malcovú  prijali v škol. 
roku 1999/2000 na štúdium bábkárskej scéno-
grafie VŠVU v Bratislave. Bol pri tom, keď sa 
SDOS pri MsKS na jej podnet rozšírila  o  báb-
kársky tradičný divadelný súbor Javorinčiatka (Ľ.
Malec patril  okrem iných  k jeho zakladajúcim 
členom a vyrobil novú scénu pre bábkové divadlo) 
a neskôr aj o netradičný  bábkársky súbor, tiež  s 
netradičným názvom Bez nití.
 Prirodzene, aj on sa zaujímal o históriu báb-
kového divadla v našom meste a zasadzoval sa o 
jeho oživenie. Na margo  jeho tradície  (podrobne 
sa  k nej vrátime  v budúcom čísle spolu so zma-
povaním Dní bábkového divadla)  nám Ľ. Malec 
po stručnom aktuálnom „entrée“ povedal:
 - Hotel Neubauer i Považské hlasy  patria už 
len  histórii. Ale  bábkové divadlo, ktoré sa k nim 
viaže, vďaka zanietencom nepatrí minulosti, žije 
najhorúcejšiu súčasnosť. Predovšetkým vďaka
jeho dlhoročnej tradícii u nás.
 Podľa dostupných  prameňov história báb-
kového divadla v Novom Meste nad Váhom 
sa začala písať pred deviatimi desaťročiami. 

DNI BÁBKOVÉHO DIVADLA

90
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Zachovala  sa  o tom správa v Považských 
hlasoch, ako sa dozvedáme z diel PaedDr. M. 
Kubovicovej a Š. Psotného: Ochotnícke divadelné 
dianie v Novom Meste nad Váhom od roku 1870 
do roku 1990 a od roku 1995 do roku 2000. 
 Podľa toho prvé bábkové predstavenie  v 
Novom Meste  nad Váhom sa uskutočnilo na 
mikulášskej zábave 6. decembra 1919 v priesto-
roch hotela Neubauer. Rozprávku Báj o slo-
bode od Tuly Čihářovej naštudoval  Lutkarský 
odbor pri TJ Sokol a výpravu realizoval podľa
návrhu českého maliara M. Aleša. Už pred de-
viatimi desaťročiami si  predchodcovia  dnešných 
novomestských bábkárov dali predsavzatie: 
„…našej malej drobotine pripraviť radostné chví-
le a v umysle vzdelávať naše deti spôsobom 
zábavným a deti tešiacim.“
 Napriek 90 rokom, ktoré nás od ich predsavza-
tia delia, aj my cheme pokračovať a pokračujeme

v podobnom zámere, vedomí si toho, že bábkové 
divadlo - povedané slovami J. Jaroša -  „je krásné. 
Pre malých i veľkých, pre tých ktorí sa prizerajú i 
pre tých, ktorí ho vytvárajú. Je to čarovný svet, 
kde mŕtve ožíva, kde ... sa všedné veci menia 
na neobyčajné a kde zázraky a kúzla sa dejú s 
úplnou samozrejmosťou.“-
 Jeden takýto, až trojnásobný zázrak sa udeje 
i počas Dní bábkového divadla, kedy návštevníci 
Divadielka galéria si budú môcť niektorí nanovo, 
podaktorí premiérovo pozrieť bábkové predstave-
nia: 10. decembra Šťuka patrí na pekáč, 11. de-
cembra Ježova koža a 12. decembra Princezná 
Kukulienka. Naplánované je aj stretnutie bývalých 
a terajších činovníkov bábkového divadla i výstava 
bábok.
 Všetci ste srdečne  zvaní, -  jednohlasne 
priaznivcom bábkového divadla odkazujú I. 
Radošinský a Ľ. Malec.

POTVRDILI SVOJU TECHNICKÚ  ZRUČNOSŤ
Ďalší, a treba povedať, že mimoriadne 

úspešný ročník má za sebou súťaž zručnosti.
Tradičnú celookresnú technickú súťaž deviatakov 
v závere jesene uskutočnila za finančnej pod-
pory mesta komisia školstva, mládeže a telesnej 
kultúry v spolupráci so SOŠ na Bzinskej ul. Takto 
ju zhodnotila predsedníčka komisie pri MsZ Mgr. 
Jana Šteklerová:
 - Žiaci súťažili v troch kategóriách: v stro-
járstve, elektrotechnike a informatike.
 V kategórii strojárstvo 20 deviatakov ab-
solvovalo v teoretickej časti test a v praktickej 
časti mali za úlohu podľa predloženej dokumen-
tácie zhotoviť výrobok s dôrazom na presné 
opracovanie. Tucet mladých elektrotechnikov 
okrem testu v teoretickej časti si v praxi pre-
veroval osádzanie a spájkovanie plošného spoja 
elektrotechnických súčiastok podľa technického 
výkresu.
 Početne najviac obsadená bola informatika. 
21 deviatakov malo za úlohu na internete vyhľadať
10 členských štátov EÚ, údaje o štátoch spracovať
v Exceli a vytvoriť graf. V druhej časti „sa pohrali“ s 
prezentáciou o vybranom štáte EÚ.
 Tohoročná súťaž zručnosti ukázala, že 
napriek nízkemu počtu hodín technickej výchovy 
na ZŠ, - hoci minister školstva pred časom avi-
zoval zmenu v prospech odborného vzdelávania, 
no žiaľ, zatiaľ sa tak nestalo, - žiaci si počínali
veľmi dobre a vedomostne boli vďaka svojim 

vyučujúcim pripravení na vysokej úrovni.-
A tu sú už výsledky súťaže zručnosti:

STROJÁRSTVO: 1. J. Kadlec zo 
SŠ sv. Jozefa, 2. Ľ. Martiška zo ZŠ Nová 
Bošáca a 3. T. Mackovič zo ZŠ kpt. Nálepku. 
ELEKTROTECHNIKA: 1. M. Bača z Považian, 
2. M. Zemko zo ZŠ v Starej Turej, 3. P. Harmady 
zo Bziniec pod Javorinou. INFORMATIKA: 1. G. 
Krauszová zo SŠ sv. Jozefa, 2. F. Fabian zo ZŠ 
Moravské Lieskové, 3. M. Mihalová z Bošáce.    

Milí itatelia!
Vianoce čisté, biele ako sneh,

v srdci pokoj a láska vládnu  nech.
V živote len radosť, zdravie a smiech.

Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

  Z úprimného srdca  želajú 
vydavateľ, redakčná rada a redakcia

Milí Novomeš ania!
Keď k Vám tíško zavanie to vianočné želanie,

vinše plné prajnosti, šťastia, lásky, hojnosti,
v zdraví si len užite,všetko, po čom túžite.

Zo srdca praje
Ing. Viera Vienerová, 

zástupkyňa primátora mesta a preds. RR
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VIANOCE A SILVESTER RIZIKOVÝM OBDOBÍM
 Advent, blížiace sa Vianoce a s nimi spo-
jené zapaľovanie sviec a prskaviek a rozžíhanie 
vianočného stromčeka sú z hľadiska požiarovosti 
rizikovým obdobím. Neopatrné a nedbalostné 
správanie, ktoré má na svedomí vznik požiarov 
v stavbách bytových domov (BD), nepriaznivo 
zasahuje do života a zdravia ľudí a ohrozuje 
aj ich majetok. Vlani sme v SR v stavbách BD 
(1 884 846 BD a 2 071 743 domácností) evidovali 
770 požiarov s priamou škodou 964 800 €. Došlo 
nielen k škodám na majetku, ale aj k zraneniam 
61 a úmrtiam 11 osôb. V porovnaní s r. 2007 sme 
síce zaznamenali pokles počtu požiarov, spôso-
bených škôd i zranených osôb, ale pribudol počet
usmrtených osôb (+1). 
 Štatistiku vlaňajšej požiarovosti v bytovom 
hospodárstve v novomestskom obvode nám 
priblížil mjr. Ing. Juraj Novotný z OR Hasičského
a záchranného zboru v Novom Meste n.V.
 -V Novomestskom okrese vzniklo 21 požiarov 
s priamou škodou 19 567 €, pri ktorých našťastie
nedošlo k usmrteniu osôb, ale dvaja ľudia sa zra-
nili. V okrese Myjava bolo 9 požiarov s priamou 
škodou 12 782 €, jedna osoba sa zranila. –
 V júli 2009 sme v SR evidovali 73 požiarov 
v stavbách BD, čo tvorí takmer 7,9 % z cel-
kového počtu požiarov. Pri týchto požiaroch sa 
zranilo 7 osôb. Celkovo v tomto roku ide v byto-
vom hospodárstve v rámci jednotlivých odvetví 
hospodárstva o najnepriaznivejšiu bilanciu počtu
usmrtených a zranených osôb pri požiaroch.   
 - Štatistické údaje hovoria, že pri požiari je 2 
- násobne väčšia pravdepodobnosť ohrozenia detí 
ako dospelých; najviac ohrozené sú vekové ka-
tegórie do päť a nad 70 rokov; pri rýchlom zistení 
vzniku požiaru je o 40 - 50 % vyššia šanca na únik 
zo zasiahnutého objektu; najčastejšími príčinami
požiarov sú: neopatrnosť pri varení a fajčení,
zdroje tepla; elektrotechnické vybavenie (vrátane 
rozvodov), podpaľačstvo a hra detí s ohňom.
 Občania často nedodržiavajú predpisy o 
ochrane pred požiarmi. Nie nezriedkavé je i 
preťažovanie elektrických obvodov pripájaním 
veľkého množstva spotrebičov či zriaďovaním
provizórnych elektrických vedení, neodborný-
mi opravami, zatarasovaním únikových ciest 
prebytočnými vecami, rôznymi stavebnými úpra-
vami. Nevhodné parkovanie áut pred BD sťažuje
prejazd a prístup hasičskej techniky pri zásahu. V 

prípade požiaru mnohí občania nevedia správne 
reagovať, neovládajú linky tiesňového volania 
ani prvé kroky na uhasenie požiaru, resp. ako sa 
správať pri evakuácii. Potrebná je pravidelná kon-
trola vybavenosti a funkčnosti nástenných hydran-
tov, pretože sú jedinou možnosťou, ako začínajúci
požiar uhasiť (po vypnutí elekt. energie), alebo 
zabrániť jeho šíreniu. Ak niekto vykráda hydran-
tovú skriňu, ohrozuje všetkých! 
 Ak si osvojíte pravidlá súvisiace s opatrnosťou
a prevenciou i povinnosti, ktoré v § 6a stanovuje 
zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov, nemusíte sa obávať
požiaru. V rámci preventívno-výchovného prog-
ramu hasiči pripravili informačnú príručku, ktorá 
sa dostala k občanom v stavbách BD. Cieľom
tohto celoslovenského projektu je ovplyvňovať
postoj občanov k svojmu životu a spoločnému
majetku a zvýšiť ich právne povedomie v oblasti 
ochrany pred požiarmi.-    
 Ako im teda predchádzať ? 
 -Nenechávajte bez dozoru plameň plynového 
sporáka či kozuba a dbajte na zvýšenú opatrnosť
pri varení, aby nedošlo k vznieteniu pripravovaných 
pokrmov. Pri fajčení a odhadzovaní ohorkov 
do odpadkových košov dbajte na ich dokonalé 
uhasenie, zamedzte deťom prístup k možným 
zdrojom otvoreného ohňa (zápalky, zapalovač) a 
nenechávajte ich bez dozoru. Elektroinštalácie, 
elektrické spotrebiče, kryty osvetľovacích telies 
a pohyblivé elektrické vedenia udržujte v dobrom 
technickom stave, pri odchode z bytu nezabudnite 
zhasnúť svetlá a vypnúť elektrické spotrebiče, tiež 
elektrický alebo plynový sporák. -
 A čo robiť pri požiari v byte?
 - Volať hasičov – tiesňovú linku 150 alebo 
112. Opustite priestor a únikovými cestami i bu-
dovu ohrozenú požiarom a dymom. Ak nemôžete 
opustiť priestor, zatvorte sa v miestnosti čo najďalej
od ohniska požiaru a nepodliehajte panike. Ak je 
kľučka na dverách horúca, dvere neotvárajte! Na 
zabránenie prieniku dymu utesnite dvere mokrým 
uterákom. Volajte, alebo mávajte z okna, príp. 
vyveste plachtu alebo odev z okna, čím na seba 
upozorníte hasičov. Pri pohybe v miestnosti sa 
držte pri zemi, pretože dym stúpa hore. Dýchajte 
cez improvizované rúško (namočená vreckovka), 
neschovávajte sa pod posteľ alebo pod skriňu.
Nezúfajte, vedzte, že pomoc je na ceste! -
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IMPRESS SPRAVIL DOJEM
 Vekový priemer skupiny je pomerne nízky, 
niečo nad 18 rokov, zato ambície kapely sú veľké.
A krok za krokom ich aj napĺňa. V blízkej budúc-
nosti vystúpi pri výročí gymnázia a svojím hudob-
ným vkladom prispeje aj do programu vianočnej
akadémie najstaršej strednej školy v meste.
  Prvý dojem z Impressu je viac ako slušný. 
Kapela vznikla len v apríli a už má za se-
bou niekoľko koncertov – na Dňoch mesta, 
pri fontáne, v kultúrnom stredisku, na vernisáži 
Novomestského ostňa ... Dokonca stihla vydať i 
vlastné „cedečko“. Nahrala ho v štúdiu Petra Šímu 
v Moravskom Lieskovom - MUSAE POLYMNIA. 
Prezentácia CD sa uskutočnila koncom októbra v 
Blue note.
 Skupina sa svojmu názvu nespreneverila, 
s CD a odohratým koncertom spravila dojem. 
Vynikajúci dojem. 

PRVÉ IMPRESIE obsahujú päť skladieb, 
z toho štyri vlastné: dve slovenské: ImpresS a 
Príchod jari a dve anglické: Funny and crazy a 
For us, jedna je prevzatá, už klasika – úžasný 
Gershwinov Summertime v zaujímavom preve-
dení speváčky Anny Avdaljanovej. Až na basgi-
taristu Martina Moravčíka, ktorý už pracuje a má 
rodinu, ostatní z kapely ešte „derú“ školské lavi-
ce. Dvaja sú študenti miestnych stredných škôl, 
mladý talentovaný bubeník Jakub Kačic má len 
13 rokov a navštevuje Spojenú školu sv. Jozefa v 
Novom Meste nad Váhom a popritom študuje aj 
na bratislavskom konzervatóriu. 
 17 - ročná gymnazistka Anna (spev, gitara) sa 
hudobne zdokonaľuje na miestnej ZUŠ, rovnako 
ako čo nevidieť sedemnásťročný klávesák Martin 
Špánik zo SOŠ na Bzinskej ul.
 Mladú hudobnú dvojicu nespája len vek. 
Bola pri zrode kapely, ktorá sa zo začiatku o-
rientovala na prevzaté skladby. Postupne, vďaka
spomínanému tvorivému tandemu, skupina 
obohatila repertoár o vlastné piesne. Martin je 
dvorným skladateľom kapely, texty píše jej jediná 
ženská ozdoba. Mimochodom, Anka prišla aj s 
nápadom na názov kapely.
  - V repertoári máme zatiaľ 14 vlastných 
skladieb, - hovorí A. Avdaljanová. - Hráme alter-
natívnu hudbu, viaceré hudobné žánre. Keďže
každý z nás počúva niečo iné, musel sa nájsť
zlatý stred: ROCK, od ktorého sa všetko odvíja 
a spája so žánrami: reggae, grunge, jazz, blues, 

60-70. years, funky. Náš štýl sa dá nazvať jedno-
ducho: ImpresS. 
 Cvičíme 1 – 2-krát do týždňa v pivničných
priestoroch mestského kultúrneho strediska, ale 
nie sme underground. Kráčame neľahkou cestou 
vlastnej tvorby a s ňou sa chceme i presadiť,
urobiť dojem. No nielen ten. Chceme, aby nás 
ľudia radi počúvali a s obľubou chodili na naše 
koncerty. V rámci mesta, perspektívne i za jeho 
hranicami, a ktovie, možno i Slovenska ...-

ADVENTNÝ KONCERT
 V štvrtú adventnú nedeľu 20. decembra o 
16,00 h sa v rím.kat. kostole uskutoční ďalší z 
koncertov M. Pavloviča a jeho hostí. Tentoraz 
u nás bude hosťovať Štátny komorný or-
chester Žilina so sólistami: L. Knotekovou 
(soprán) a M. Pavlovičom (tenor) a speváckym 
zborom CANTICA COLLEGIUM MUSICUM 
MARTIN so zbojmajstrom Š. Sedlickým.
 Pod dirigentskou taktovkou význam-
ného skladateľa, klaviristu a dirigenta Petra 
Breinera, ktorý  toho času žije a komponuje 
v New Yorku, si návštevníci chrámu vypočujú
skladby: P. Breiner (1957): Christmas Goes 
Baroque -  známe vianočné piesne v štýle 
Bacha, Händla a Vivaldiho a G. F. Händel 
(1685 – 1759) Oratórium Mesiáš – výber.
 Výťažok z koncertu pôjde  na detskú 
onkológiu v bratislavských Kramároch a na 
generálnu opravu  vzácneho organu v miest-
nom rímskokatolíckom kostole.
 Koncert s dobrovoľným vstupným uspo-
radúvajú RKFÚ a  Mesto Nové Mesto nad 
Váhom v spolupráci s agentúrou Ad libitum za 
podpory reklamných partnerov.
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TIP NA DARČEK
 Nemáte ešte vhodný  darček pod stromček?
Máme pre vás tip - cédečko Pri morovom stĺpe,
ktoré prichádza na trh  práve v týchto dňoch. A skôr 
ako  príde čas na jeho slávnostnú prezentáciu, 
ktorá bude 8. decembra o 17,30 h  v MsKS, oslovili 
sme členku skupiny Premeny Martu Vitekovú, aby 
nám o ňom čo - to prezradila. 
 • Prečo by si poslucháči mali kúpiť vaše CD?
    Je jedinečné tým, že je o Novom Meste a 
zároveň, ak si ho vypočuje niekto aj na druhom 
konci republiky, nemôže nemať pocit, že je aj o 
tom jeho. Album tvoria okrem známych folkových 
piesní v našom podaní aj piesne vlastné - autorské, 
ktoré približujú atmosféru zašlých čias a poodhaľujú
kúsok histórie.
 • Čí to bol nápad, vydať CD?
 V tomto prípade môj. Plne sa potvrdilo, že 
kam čert nemôže, pošle ženu. A ak si spomenieme 
na minuloročný „krst“ DVD záznamu Spievanie v 
daždi, aj sudičky H. Vrtichová a M. Klimentová nám 
to predpovedali. Kolegovia tomu spočiatku nedávali 
šancu, ale po čase to naberalo jasnejšie kontúry a 
teraz sú už tomu čertovi  možno aj trochu vďační.
 • V čom ste videli najväčšiu prekážku?
 Samozrejme vo financiách. Považujem priam 
za malý zázrak, že pri tom, čo sa dnes deje, sa nám 
podarilo dať dohromady  peniaze. Je pravdou, že 
na vydanie CD sme, skoro ako v dobách minulých, 
museli urobiť ľudovú zbierku, ale presvedčili sme 
sa, že sú ešte ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť a 
podporiť dobrú vec. Všetkým, ktorí nám naň prispe-
li, úprimne ďakujeme.
 • Niekoľkokrát sme aj v našom mesačníku
avizovali, že sa niečo deje, že leto trávite v na-
hrávacom štúdiu. Ako vaše CD vznikalo? 
 Zo začiatku to išlo pomerne rýchlo, párkrát sme 
sa stretli a nahrali sme piesne, ktoré  sme mali v 
repertoári. Chceli sme tam  mať aj historky z mesta, 

ktoré sme mali zakomponované v našom živom 
programe a k nim sme sa potom snažili vytvoriť
piesne dotvárajúce atmosféru starých spomienok. 
Vďaka tomu vznikli nové, pôvodne neplánované 
piesne a zhudobnené baladické príbehy. Historky 
sme si zámerne nahovorili sami. Nešlo nám ani tak 
o profesionalitu, ale o našu vlastnú spolupatričnosť
ku kombinácii slova a hudby. Myslím, že o niečo
podobné sa tu ešte nikto nepokúsil a že to nie je až 
taký častý jav ani pri iných albumoch. 
 • Prezradili by ste aj nejaké pikošky zo záku-
lisia? Dokázali ste sa vždy zhodnúť, alebo  sa 
niekedy aj iskrilo?
 Určite sa iskrilo. A neraz. Viac hláv - viac názo-
rov. Na výber piesní, na melodickosť, na texty, na 
výraz, na poradie. Každý má svoj meter a niektoré 
hlavy sú riadne tvrdé. Potom záleží už len na tom, 
ku ktorej hlave sa otočia ostatné, čo ukáže čas a 
čo si vyberie poslucháč. Verím, že každý si určite
nejakú srdcovku nájde. 
 • Takže cesta, kým sa hudobný  album 
dostane k poslucháčovi, nie je jednoduchá.
   To vôbec nie. No čo všetko sa skrýva za tým, sa 
dozviete až vtedy, keď sa do toho skutočne pustíte. 
Od vytvorenia piesní po výber a nahratie - čo sú fázy 
príjemné, až po tie, ktorým by ste sa radšej vyhli. 
Niekedy je totiž duša umelca  v rozpore s dušou 
financmajstra alebo prosebníka. A aj technická strán-
ka má svoje zákonitosti a chce svoj čas. 
 • Ale môžete byť spokojní... CD je na svete 
a vy máte šancu sa zviditeľniť.
    Istým spôsobom áno, aj keď vďaka našim vys-
túpeniam sme v meste dosť viditeľní. Ide skôr o 
pravidlá, ktoré nám diktuje doba. Do piesní, ktoré 
hráme, dávame kus seba, svoj výraz, pohodu a 
radosť z toho, že môžeme hrať a pokiaľ to aj ľudia
tak vnímajú a po vystúpeniach by si radi naše CD 
kúpili, nemali by sme sa tomu brániť.
    Nechceme dobýjať hudobný  svet, ale sme 
si uvedomili, že všetko to, čo ľuďom ponúkame 
naživo, je, tak ako my, pominuteľné. Po predstavení 
každý odíde domov, zážitok po čase vyprchá  a zra-
zu nie je nič. Mohli by naše piesne znieť námestím 
každý deň, mohli by sa naše texty čítať na stretnu-
tiach, scenáre odznieť na vystúpeniach – to je iba 
chvíľa. Pokiaľ nie je nič rukolapné - vydaná kniha, 
zborník piesní alebo CD, akoby sme nikdy nič neu-
robili. Stále sme iba anonymní v dave - ľudia, čo
sem tam niečo napíšu, zahrajú, zaspievajú... 

Dozrel čas, aby sa aj Premeny etablovali na 
hudobnej scéne a keď už vydali ten čertovsky dobrý 
album a nechcete čakať do Vianoc, určite sa Vám 
ako darček hodí aj na Mikuláša.
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B A Z I  A  J E H O  P R Í B E H
 Príbeh o Bazim z novomestského útulku 
pre  týraných psov chce  byť príspevkom nielen 
k Medzinárodnému dňu práv zvierat (10. de-
cembra). Má viesť k zamysleniu, či zadovážiť
svojim ratolestiam pod stromček psíka. Aby keď
prvotný entuziazmus opadne a zostanú len povin-
nosti okolo malého šteniatka, neskončili niektoré z 
týchto živých darčekov ako Bazi z nášho príbehu.
 V studené, sychravé  ráno sa ulicou z nohy 
na nohu ťahal psík. Ostrý zimný vietor sa mu za-
hryzával pod kožu. Bolesti v ušiach a nohách  mu 
spôsobovali nekonečné utrpenie. Šedý zákal mu 
už roky nedovolil vidieť nič okrem  mihajúcich sa 
tieňov. V spomienkach sa vracal k prvým týždňom
svojho života, keď bol pri svojej psej mame, kedy 
bol skutočne šťastný.
 Jedného dňa sa všetko zmenilo. Prišiel dvoj-
nohý „tvor“, zdrapil ho za kožúšok a odniesol 
ďaleko od mamy i súrodencov. Na rozbahnenom 
špinavom dvore ho uviazali na krátku reťaz. Okolo 
sa preháňala hydina. Chlap pobehoval okolo 
v ťažkých bagandžiach. Keď sa snažil za ním 
rozbehnúť, vždy ho po troch krokoch zastavila 
železná reťaz na  krku. Žalostne začal kňučať. To 
ale nemal robiť. Od kopanca bagandžou zavyl od 
bolesti a stočil sa v blate do klbka. 
 Prišla krutá zima. Mrazivý vietor mu šľahal do 
tváre, nebolo kde  sa schovať pred šľahajúcim sne-
hom. V lete ho zase trápili neznesiteľné horúčavy. 
O miske s vodou mohol len snívať. Jedlo – odpad 
z kuchyne sa mu uchádzalo len každý druhý - tretí 
deň. Takto sa to tiahlo celé roky. 

Čas bežal a malý Bazi vyrástol v dospe-
lého psíka s veľkými, smutnými a inteligentnými 
očami. Nepoznal nič iné len kopance, polmetrovú 
reťaz a väčšinu roka namiesto búdy bahno pod 
sebou. Jediným jeho spoločníkom boli blchy.
Znepríjemňovali mu beztak tažký život. Keď sa 
ich snažil vyškriabať, zapálili sa mu na tele 
rany, až kňučal od bolesti. A kopancov od pána 
pribúdalo. Začal strácať nádej na lepší život. Až 
raz … Majiteľ psa  naložil do auta a vyštartoval. 
Po čase sa dvere auta otvorili a Bazi sa ocitol  na 
frekventovanej ceste. Zrazu ho nedržala žiadna 
reťaz. Opatrne spravil štvrtý krok, ktorý dovtedy 
kvôli reťaze nemohol urobiť, potom ďalšie. Šiel - 
rovno pod kolesá auta. Zaškrípali brzdy a Baziho 
odhodilo do kaluže pri ceste. Prebral sa až na 
stole veterinárky. Diagnóza: takmer  slepý, hluchý, 

zápal žalúdka, zlyhávanie obličiek a pečene, 
bolesti chrbta. Dostával infúzie, no výsledok sa 
nedostavoval. Bazi rezignoval. Nechcel už žiť.
Až raz začul tesne pri uchu: Bazi, bojuj! Zostaň
tu ešte pre mňa.“ Cit mu neodumrel. Zacítil hlad-
kanie na pochlpenej srsti. Intuitívne cítil, že je pri 
ňom niekto, pri kom ho už nečakajú kopance, 
niekto, kto si želá, aby tu ešte bol a poznal šťastie,
ktoré mu bolo odopreté. Skláňala sa nad ním milá 
tvár. Až po niekoľkých dňoch uveril, že to nie je 
sen. Táto milá pani mu chodila do útulku vlievať
nádej. Zahŕňala ho láskou, ktorú nikdy  neokúsil. 
Bazi napokon otvoril svoje smutné oči, zdvihol 
hlavičku a zo všetkých síl sa snažil postaviť na 
svoje vychudnuté nožičky.
 6. novembra, keď jeho patrónka prišla do 
útulku, Bazi ležal na slame. Začala ho hladkať a 
prihovárať sa mu. Bazi zdvihol hlavu, oblizol jej 
ruku a zadíval sa na ňu  nevidomým pohľadom.
Potom uprel  pohľad do neznáma. Tichúčko si 
položil svoju utrápenú hlavičku na slamu a  zrak 
sa mu začal zahmlievať. Z očí mu zmizla is kierka
šťastia, ktorú tam mal v posledné dni. Dobilo 
srdiečko tohto maličkého psieho martýra, ktorý 
nikdy nevidel  rozsvietené sviečky na vianočnom
stromčeku... Oľga Áčová,

vedúca útulku a riaditeľka OZ Nádej

 V DOME NAŠIEL SMRŤ. 31 októbra 
hliadka MsP vykonala asistenciu  lekárskej 
službe prvej pomoci pri preverovaní tele-
fonického oznamu, ktorý upozorňoval na 
staršieho muža ležiaceho v rodinnom dome 
na Kukučínovej ul. 
 Hliadke MsP  a pracovníkom LSPP sa 
podarilo dostať do  domu, kde našli ležať bez-
vládne telo staršieho muža. Lekár na mieste 
konštatoval úmrtie bez cudzieho zavinenia, 
prípad na mieste prevzali príslušníci OO PZ.



Filip Zemka
Martin Holák

Tadeáš Nemček

Laura Lašútová
Matúš Hanic

Nella Kubicová
Lenka Kolníková

Ján Jablonický
Dorota Jurkovičová

Anna Krajíčková
Elena Moravčíková
Miroslav Rosypal
Soňa Vavrisová

Ján Zelenák 
❁❁❁

Mária Bajzová
Eva Bieliková

Kamila Bučková
Ľubomír Čermák
Anna Dekanová

Mária Mihalová
Anna Michalíková

❁❁❁
Mária Bartošová
Mária Gáborová
Zita Martinusová
Etela Poláčková

❁❁❁
Anna Atalovičová
Marta Bokorová

Zuzana Bumbálová
Otília Durdíková

Zdenka Homolová

Magdaléna Melicháreková       
❁❁❁

Justína Gajdošová
Jozef Haško
❁❁❁

MUDr. Ľudovít Petrovský
❁❁❁

Jozefína Samborská
❁❁❁

Alžbeta Herineková
Helena Hižnajová

Jozef Mihál

Elena Eliašová
Emília Hrehorová
Emília Hučková

Jozef Kabát
Rudolf Kňupp

Elena Kundríková
Ivan Michalčík

Jaroslav Miklánek
Anna Nižňanská

Božena Pavliščíková
Jela Skúpa

Elfrída Švarová
Ján Turovský

BLAHOŽELÁME

Ján Adámek      (1950)
Darina Bláhová      (1934)
Milan Durec      (1938)
Ján Fandro      (1955)   
Michal Hanták      (1932)
Alexander Hlinka      (1932)
Ján Hložka      (1939)
Vasil Hrušovský      (1932)
Jolana Ivanová      (1935)  
Jolana Kozicová      (1928)
Ing. Mária Kozicová     (1956)
Ladislav Mišovič      (1924)
Eva Palková      (1949)
Emília Pátriková      (1942)
Július Riha      (1917) 
Ing. Ján Slezák      (1924)
Ján Šiška       (1923)
Janka Švíková      (1965)
Jiří Tousecký       (1936)

Tomáš Gono a Anna Hrzavská 
Peter Zámečník a Anna Zemanovičová
Ing. Jozef Matyáš  a Martina Kováčová

Vítězslav Valášek a Martina Struháriková
Michal Krenek a Lýdia Pavelková
Martin Haššan a Ivana Letavaiová 

Marek Taščic a Lucia Gajdošechová
Ing. Pavol Oravec a  Barbora Lukáčová

Miroslav Hargaš a Anna Kusendová
Ján Géci a Veronika Jančoková

Rastislav Podolák a Mgr. Petra Kvašňovská

UVÍTANIA A KRSTY V OKTÓBRI
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ISOBÁŠE V OKTÓBRI

V decembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
                Odišla si potichúčky, bez slovíčka a bez rozlúčky.

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste 
našu drahú mamičku, babičku, prababičku a svokru

Jolanu IVANOVÚ,
ktorá nás opustila 23. októbra v nedožitých 74 rokoch.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

                     Zároveň chceme poďakovať pracovníčkam ADOS-u 
         za ich láskavú a obetavú zdravotnú starostlivosť, hlavne pani Slánickej.

                                                Dcéry Alena a Jana s rodinami a ostatná smútiaca rodina



21

30. novembra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Emílie GREGOROVIČOVEJ.

 Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

30. novembra sme si pripomenuli rok od úmrtia nášho milovaného
Viliama MERCEKA.

Kto ste  ho poznali, venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti

      1. decembra uplynie rok, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedo 
Zdeněk ULAHEL.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

 11. decembra si pripomenieme 30. výročie úmrtia nášho brata 
Petra MIKUŠKU.

S láskou spomína celá rodina

SPOMÍNAME

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a bývalým kolegom, ktorí sa prišli
     2. novembra  rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, švagrom a priateľom

Jánom FANDROM,
ktorý nás navždy opustil vo veku 54 rokov.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste  sa snažili zmierniť náš  veľký žiaľ.

                                                            Manželka, deti a ostatná smútiaca rodina

             Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 2. novembra odprevadili na poslednej ceste 

nášho drahého manžela, otca a dedka
Alexandra HLINKU,

ktorý nás navždy  opustil vo veku 77 rokov. Ďakujeme za  prejavy  sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými  ste sa snažili zmierniť náš  veľký žiaľ.

    Smútiaca  rodina

Ďakujem všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli 3. novembra rozlúčiť
s mojou milovanou manželkou 

Darinkou BLÁHOVOU
na jej poslednej ceste k jej večnému odpočinku.

Smútiaci manžel 



18. decembra uplynie päť rokov od smrti 
vzácneho a dobrého človeka, môjho manžela 

Ladislava LACOVIČA.
 Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Spomínajú manželka Štefka, dcéra Marta a syn Pavol s rodinami, 
4 vnúčatá, 4 pravnúčatá a celá rodina. 

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,  v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia. 

                  24. decembra uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého 
Jána ŠVORCA.

          Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
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ZA  KRAKOVSKÚ BRÁNU
 Krakovany boli centrom záujmu 19 členov
KD a MsO JDS v Novom Meste nad Váhom. V 
obci neďaleko Piešťan navštívili Múzeum starých 
remesiel. Toto súkromné etnografické múzeum 
funguje päť rokov a ľudia z blízkeho okolia ho 
poznajú pod názvom Za krakovskú bránu. Ocitli 
sa v ňom aj novomestskí seniori, aby si pozreli 
expozíciu dokumentujúcu život nielen obyvateľov
Krakovian, ale aj priľahlých dedín.
 - Okrem hospodárskej časti s pracovnými 
náradiami a nástrojmi nás zaujala obytná časť a v 

nej najmä zbierka obradových textílií, nádherných 
vyšívaných krojov zdobených paličkovanou 
čipkou. Typ paličkovanej čipky, ktorú dodnes 
zhotovujú ženy z Krakovian a okolia, patrí k 
svetovým unikátom. Momentálne je v múzeu 
výstava tohto skvostu. Na „paličkárskej ceste“, 
ktorá je doposiaľ dlhá 13,70 m, sa podieľajú kluby 
paličkovanej čipky okrem iných miest aj z Nového 
Mesta nad Váhom. Obdivovli sme práce z tejto 
čipky zarámované pod sklom, stvárňujúce ženské 
tváre a postavy. A tiež i zručnosť a fortieľ našich 
predkov, ktoré vďaka zriadeniu tohto múzea môžu 
obdivovať súčasné a veríme, že ešte dlho budú i 
budúce generácie.-          Výbor KD a MsO JDS

ĎALŠÍ VÝBUCH ETNY!
 Po minuloročnej 
baráži o postup do fut-
salovej extraligy zažila 
ETNA SK ďalší výbuch v 
jeseni, keď sa jej podarilo 
získať nového trénera. 
Stal sa ním Novomešťan
Miroslav Ostrenka.
 Miroslav Ostrenka 
je bývalý hráč, kapitán 

a najlepší strelec niekdajšieho extraligového 
klubu ŠK Javorina Nové Mesto nad Váhom. 
V reprezentačnom drese Slovenska odohral tri 
kvalifikácie o postup na ME a majstrovstvá sveta. 
Nastúpil proti Rusku, Českej republike, Ukrajine, 
Poľsku, Španielsku a ďalším kvalitným futsalovým 
reprezentáciám. Je držiteľom klubového rekordu 
ŠK Javorina v počte strelených gólov jedným 

hráčom v jednom zápase, keď proti vtedajšiemu 
viacnásobnému majstrovi Slovenska - mužstvu 
TTR Košice vsietil 8 gólov. Výsledok zápasu 
pritom skončil 9:3.
 Miroslav Ostrenka futsalistov tímu ETNA SK 
posilní nielen trénersky, ale i hráčsky. Už prvé 
tréningy naznačili, že nová trénerská posila bude 
veľkým prínosom pre mužstvo (jeho rady počas
zimnej prestávky posilnili i dvaja hráči AFC – R. 
Horňák a J. Gardian). Za asistencie bývalého 
trenéra Juraja Burdeja a vedúceho mužstva 
Karola Kozáka má ETNA SK dobré výhliadky na 
úspechy v 1. Open lige vo futsale. 
 Najbližší domáci zápas po novembrových 
dueloch s MFsK Nitra „B“ a Futsal Žirafa Žilina 
bude 23. januára o 19,00 h, kedy bude mať ETNA 
SK za súpera MFK Liptovský Mikuláš.

Bc.Zdeno Hrehor
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AFC: DO JARI ZO ŠIESTEJ PRIEČKY
  Začiatkom decembra sa 
uskutoční oficiálne vyhodnotenie 
jesene činovníkmi výboru AFC v 
Novom Meste nad Váhom. Nás 
zaujímalo, ako vníma pôsobe-
nie novo metských futbalistov od 
leta nový tréner mužstva Peter 
Vojtech.

 - Jesenná časť súťaže II. ligy západ ročníka
2009/2010 skončila začiatkom novembra. 
Posledným zápasom jesene bola 7. novembra u 
nás hosťujúca Myjava s bezgólovým výsledkom 
0:0. Z celkovo 15 odohratých zápasov sme sedem 
vyhrali, šesť prehrali a dva remizovali. So ziskom 
23 bodov a skóre 21:24 sme skončili na šiestom 
mieste. - (Pozn. red.: s rovnakým počtom bodov, 
lenže s lepším skóre - 21:16 - figuruje o priečku
lepší Spartak Vráble.)
 Šiesta priečka. Oproti 14. miestu v uplynulej 
jeseni je to dozaista úspech, aká teda bola je-
senná časť nového ročníka z vášho trénerského 
pohľadu?
 - Nemôžem povedať, že nie som spokojný, 
ale takisto nie som úplne spokojný. Získaných 
bodov mohlo byť podstatne viac, boli sme len 
krôčik od toho. S mužstvami z dolnej polovice 
tabuľky sme vonku spočiatku vyhrávali a rysovala 
sa nádej, že si domov prinesieme niekoľko bodov 
navyše, a tým aj umiestnenie na špici tabuľky. Ale 
skutočnosť je taká, aká je. Z pôvodne dob re ro-
zohratých zápasov v Rači, Jaslovských Bohuniach 
a Topoľčanoch sme napokon ani jeden nevyhrali 
- dva sme prehrali a jeden remizovali.
 Bilancia jesene ďalej hovorí, že z 15 zápasov 
sme doma odohrali osem, z toho po jednom zá-
pase  sme prehrali (s prvým Sencom) a remizovali 
s už spomínanou Myjavou. Inak sme na domácom 
trávniku všetko vyhrali, ako kážu dobré futbalové 
„mravy“ – doma sa má vyhrávať. Z vonku sme 
si doniesli len štyri body za jedno víťazstvo a 
jednu remízu. Ale ako som už povedal, mohlo 
ich byť o veľa viac. No ako sa hovorí, lopta je 
guľatá, a dokiaľ nie je nadobro odpískané, môže 
„dokotúľať“ zmenu v každej chvíli zápasu. -
 Pri našom rozhovore po nástupe na trénerský 
post ste si kládli cieľ umiestniť sa do 6. miesta. To 
znamená, že mužstvo splnilo stanovené méty.
 - Splnilo, ale keby sme mali tých bodov 
povedzme o šesť viac, čo nebolo nereálne, mohli 

sme skončiť aj na druhom mieste. Tomu však ne-
nahrávala od zápasu  k zápasu stále sa meniaca 
zostava mužstva kvôli veľkému počtu červených
kariet našich hráčov. Aj raritné, takmer hokejové 
skóre svedčí o rezervách v defenzíve. Boli sme 
v poradí štvrtým mužstvom s najväčším počtom
gólov, ktoré skončili za chrbtami našich gólman-
nov. Naproti tomu náš Marián Štepko bol s 9 
vsietenými gólmi druhým najlepším strelcom je-
sene, pričom až v poslednom kole stratil primát 
najúspešnejšieho strelca súťaže. Tak či onak, na 
jar bude čo doháňať.-
 Na čo sa počas prípravy na ňu sústredíte?
 - V prvom rade si teraz oddýchneme, 
načerpáme nové sily. Po skončení jesene sme 
v novembri odohrali ešte dva priateľské zápasy 
s Piešťanmi a Dubnicou B, kde sme dali priestor 
niekoľkým dorastencom, nech sa oťukajú. A po 
vyše mesačnej decembrovej prestávke začneme
začiatkom januára trénovať. V druhej polovici 
úvodného mesiaca nového roka začnú prípravné 
zápasy, od marca majstráky. Dovtedy sa musí 
doriešiť otázka kádra. Počas jesene sme mali 
šesť hráčov u nás na hosťovaní vrátane brankára 
Trančíka, uvidíme, ako sa s nimi výbor AFC 
dohodne, či u nás zostanú aj na jar, alebo nie. Je 
na to relatívne dosť času, prakticky celá zima.-
 S akými ambíciami nastúpi mužstvo do jarnej 
časti súťaže?
 - Hrať, prinášať na štadión kvalitné stretnutia 
a samozrejme, dobré by bolo dávať góly. Súťaž je 
veľmi vyrovnaná, rozhodujú v podstate maličkosti.
Náš káder je pomerne mladý, musí získavať
herné skúsenosti a prax. Hrať o záchranu nám, 
nazdávam sa, určite nehrozí. Chceli by sme 
siahnuť po 5. – 6. priečke, keby bola vyššia, určite
sa nenahneváme. –
 Zaručene ani diváci, ktorí, veríme, v hojnom 
počte, a hlavne športovo a vo všetkej slušnosti 
budú i počas jari podporovať naše novomestské 
farby.

VIANOČNÝ TURNAJ MFL
27. decembra od 7,30 h sa uskutoční

v športovej hale tradičný Vianočný turnaj o 
Memoriál Ivana Stana za účasti mužstiev 
MFL a každoročných lídrov turnaja Deco 
Deco, AS 69, Varion, Kapri a iné...
 Príďte povzbudiť jednotlivé tímy!     -mb-
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BODKA  ZA  RYBÁRSKOU SEZÓNOU
 Záverečnú bodku za rybárskou sezónou 
spravili jesenné dvojdňové preteky na Zelenej 
vode v love  pstruhov a dravcov v réžii Miestnej 
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v 
Novom Meste nad Váhom.
 -Do lovu pstruhov sa pustilo 172 pretekárov, z 
toho 13 hostí, - bilancuje Ing. Jozef Dvorštiak a 
pokračuje ďalej:
 - Dovedna  ulovili 168 pstruhov, čiže  v prie-
mere ani nie jednu rybu na „hlavu.“ Najlepšie sa 
darilo a pohár MsO a finančnú odmenu získali: T. 
Skrúcaný za pstruha s hmotnosťou 1,83 kg, druhý 

skončil D. Tulis za rybu vážiacu 1,66 kg. Oproti 
tomu o  60 dkg ľahší úlovok zaznamenal M. Tacko, 
no aj tak mu  vyniesol  pomyselný bronz.
 Lovu  dravcov a pstruhov v ďalší deň sa 
zúčastnilo 122 pretekárov, z toho šiesti hostia. Ani 
jednému z nich  sa  však nepodarilo uloviť dravú 
rybu, pomenej  bolo i pstruhov – na  udiciach ich 
skončilo celkovo šesťdesiatosem. Najviac  sa  z 
pretekov a získaných cien tešili I. Pilát za pstruha 
s hmotnosťou 2,48 kg, T. Slávka ulovil 1,60 kg-ého 
pstruha o 40 dkg menej vážila ryba z udice M. 
Gajdošíka ml.-

Zimný štadión  o  17,00 h
Nedeľa  6.decembra

HK Strojstav – Ravenous Eagles Dubnica 
Sobota 12. decembra

HK Strojstav – Pivmec  Group Púchov

 KEDY NA HOKEJ ŠŤUKA PATRÍ NA PEKÁČ
  Hovorí nielen názov bábkovej  hry, ktorú v 
prvý deň osláv  90. výročia bábkového divadla 
v decembri odprezentuje Divadielko galéria. 
Rovnaký názor  zdieľa aj Jaroslav Blaško,
ktorý v piatok 13. novembra (a vraj že  pia-
tok trinásteho je  nešťastný deň, ha ha!)  na 
Zelenej vode ulovil kapitálny úlovok.            
      Šťuka s dĺžkou 102 cm a hmotnosťou
9,5 kg bude  pýchou štedrovečernej  tabule 
v rodine rybára, kde  si na  nej  dosýtosti po-
chutia. A že  vlastný úlovok chutí najlepšie, ak 
sa  navyše pripraví podľa tradičného receptu, 
netreba ani  zdôrazňovať.

 • Tomáš Kožuch, ktorý je na snímke z 
talianskeho Porto Torres so svojím trénerom 
F. Horňákom (vpravo) a rohodcom, vybojoval 
na Sardínii svoje najkvalitnejšie stretnutie. V 
súčasnosti je v plnej príprave na seniorské 
majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia v prvý 
decembrový víkend v Nitre. Okrem Tomáša by na 
týchto náročných majstrovstvách mali novomest-
ské farby hájiť Michal Plesník, Peter Kucek a 
Nikolas Hoang. Všetkým držíme palce - budú to 
potrebovať.

JUDr.Slavomír Miček, prezident klubu

ŠPORTOVÁ HALA  o 18,00 h
Športová hala o 18,00 h

Sobota 5.12. 
VK Nové Mesto – STU Bratislava

Sobota 19.12. 
VK Nové Mesto – Svidník
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Obchodík NINA – zdravá výživa
Vám prináša tipy (nielen) na vianočné darčeky

VESELÍ DRACI – ELIXÍRY Z BYLÍN 

 Rad VESELÝCH DRAKOV je zostavený podľa zásad čínskej medicíny.
 Podľa nej nie sú jednotlivé orgány tela a ich funkcie vnímané izolovane ako u západnej 
medicíny, ale tvoria navzájom prepojenú reťaz príčin a následkov, pričom každý článok 
ovplyvňuje i všetky ostatné. 
 Ľudské telo a jeho zdravotný stav čínska medicína vníma ako celok. 
Ak vládne v tele harmónia, človek je zdravý, 
ak je harmónia narušená, ochorie.
 Veselí draci (Zelený, Červený, Zlatý, Biely a Azúrový) 
Vám pomôžu obnoviť narušenú harmóniu jednotlivých 
orgánov, a tým i celého tela, pomôžu Vám nastoliť 
stav zdravia, duševnej pohody a životnej energie.
 Pätica Veselých drakov obsahuje kom-
bináciu extraktov sladkovodnej riasy Chlorelly 
kessleri a liečivých bylín. Účinok prípravkov 
dopĺňajú a zvyšujú červené hroznové víno 
a kvetový med.

Okrem toho v našej predajni nájdete sortiment potravín 
pre vegetariánov, vegánov, makrobiotiku, bezlepkovú diétu,

 ekologické čistiace prostriedky a biokozmetiku.

NEPREHLIADNITE!!! 
V prípade záujmu Vám ochotne pripravíme darčekové i vianočné balíčky 

zo sortimentu vybraného podľa vášho záujmu.
Radi Vám poradíme a tešíme sa na Vašu návštevu!  

Predajňa sa nachádza v nových priestoroch:
Obchodík NINA - zdravá výživa

 Ul. Čs. armády 79/17 (pri ČSOB), Nové Mesto nad Váhom
Po – Pia      9,00 do 18,00 h

                                                So     9,00 do 12,00 h

Tel.  kontakt :  0911 706 706
e-mail :  djamrich@centr um.sk



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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Naša fotohádanka
 Archívna snímka p. Milana Petreho zachytáva stavbu 12-poschodového 

vežiaka pri nemocnici (na snímke  v pozadí). Na mieste starých domov je dnes 
cesta a vedľa budova  domu služieb.


