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VY T RY S K O L O HŇ O S T R OJ PODUJ ATÍ
V jubilujúcom stánku kultúry v týždni od 14. do 21. novembra vytryskol ohňostroj kultúrnych
podujatí. Na svoje si prišli tak veľkí, ako aj malí diváci.
Niť podujatí začala v nedeľu 14. 11. v Divadielku galéria priasť ZLATÁ PRIADKA, ďalší deň
DG pokračovalo činohrou ŽENBA od N. V. Gogoľa. 17. november priniesol folklór - stretnutie s FS
Čakanka a Otava. Po HS IMPRESS a jej hosťoch (18. 11.) zmenu žánru i prostredia 19. 11. priniesli Premeny. V komornom prostredí výstavnej siene novomestská skupina zaspievala vlastné skladby
o našom meste. Hudbu striedalo slovo. Prednes O.
Nápokyovej – Žákovej, k tomu zvedavé otázky speváčky kapely Dr. M. Vitekovej, ktoré adresovala hosťovi
podujatia - primátorovi mesta Ing. J. Trstenskému.
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Zlatým klincom večera bola prezentácia knihy
Slovenský kreslený humor – 15 ročníkov NO (jej zostavovateľom je akad. mal. J. Mikuška, autorkou textov Dr. E. Porubänová). Symbolicky ostňami ruží ju na cestu vyprevadili primátor mesta
Ing. J. Trstenský a viceprimátorka mesta Ing. V. Vienerová (1).
Koncert MKO a jeho hostí 20. 11. do posledného miesta
zaplnil výstavnú sieň. Situácia sa zopakovala 21. 11. v divadelnej sále počas OHŇOSTROJA MELÓDIÍ. Povestnou čerešničkou na torte slávnostného dňa bola prezentácia monograe o
našom meste (2). Posypaním sprašovou pôdou z podzemia ju
k čitateľom „poslali“ Ing. J. Trstenský a huslistka Jela Špitková.
Standing ovatin vyvolali vystúpenia - podobne ako v r. 1960
– bratislavských umelcov. Päť desaťročí od otvorenia MsKS
to boli: husľová virtuózka J. Špitková (s „podporou“ MKO),
M. Eliášová, J. Benedik a M. Babjak s klaviristom D. Buranovským (3) a umeleckým slovom U. Ulmanna.
2
Záver patril spoločne zaspievanej piesni Najkrajší kút v
šírom svete... Autori Hrnčianskeho bálu (G. Dusík a P. Braxatoris), kde táto pieseň po 1.-x zaznela, nám azda odpustia malú „úpravu,“ že pre väčšinu Novomešťanov najkrajším kútom v rodnej
zemi je naše – Nové Mesto nad Váhom.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2010
V ČÍSLACH

ÁNO KONTINUITE

Podľa zápisnice mestskej volebnej komisie
zo 16 942 Novomešťanov zapísaných v zoznamoch voličov okrskové volebné
komisie vydali obálky 6979
voličom. O tri menej (6976) ich
bolo odovzdaných.
Pre voľby do mestského
zastupiteľstva (MsZ) bolo
odovzdaných 6509 platných
hlasovacích lístkov, pre voľby
primátora mesta 6853 platných hlasov. Primátorom mesta sa stal Ing. Jozef Trstenský
kandidujúci ako nezávislý s
podporou SMER-SD, ĽS-HZDS
a ND. Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov staronový primátor získal 4243
platných hlasov, čo je o 1633
hlasov viac, ako dokopy získali
ostatní kandidáti na PM (2610).

Podľa výsledku volieb primátora mesta
Novomešťania povedali ÁNO kontinuite. Dali
svoj hlas nadväznosti v rozvoji
Nového Mesta nad Váhom.
Ing. Jozef Trstenský je
na poste primátora mesta
od polovice funkčného obdobia 1994 – 1998. Dňom 16.
mája 1996 ho mimoriadne
MsZ poverilo primátorskými
právomocami. Voľby v novembri 1996 potvrdili tento status, čo Ing. Jozef Trstenský
ako primátor mesta spečatil
zložením slávnostného sľubu
na mimoriadnom MsZ 26. novembra. Za primátora mesta
Ing. Jozefa Trstenského zvolili i v ďalších komunálnych
voľbách v rokoch 1998, 2002,
2006 a opätovne i tentoraz.

Z VOLIEB VZIŠLO NOVÉ ZASTUPITEĽSTVO
Z volieb do orgánov samosprávy obcí
27. novembra vzišiel i nový mestský poslanecký
zbor. Voliči svojím hlasovaním rozhodli o zložení
25 – členného mestského zastupiteľstva na
najbližšie štyri roky.
V jednotlivých volebných obvodoch boli
podľa počtu odovzdaných hlasov zvolení:
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1: Ing. Viera Vienerová (Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko = ĽS – HZDS), Mgr. Anna Malovcová
(Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana, Sloboda a Solidarita =
SDKÚ – DS, SaS), PhDr. Juraj Kazda (nezávislý)
a MUDr. Marián Mora (ĽS – HZDS).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2: Mgr. Tatiana
Skovajsová (SMER – sociálna demokracia =
SMER – SD), PhDr. Alexander Koreň (ĽS –
HZDS) a Mgr. Ján Kincel (ĽS – HZDS).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3: MUDr. Dušan
Ulahel (SDKÚ – DS, SaS), PhDr. Kvetoslava
Hejbalová (SMER – SD), Miroslav Hrách (SDKÚ
– DS, SaS), RNDr. Eva Jurčová (SMER – SD)

a PhDr. Patrícia Maráková (SMER – SD).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4: Ing. Peter Jakovlev
(SDKÚ – DS, SaS), Miloš Klčo ( SDKÚ – DS,
SaS) a Tatiana Zajoncová (SMER – SD).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5: Ing. Marián
Topolčány (SMER – SD), Ing. Pavol Zábavčík
(SMER – SD) a Ing. Ľubomír Karaba (SDKÚ
– DS, SaS).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 6: MUDr. Milan
Pašmík (ĽS – HZDS), MUDr. Zuzana Mastráková
(ĽS – HZDS) a Ing. Peter Košnár (SDKÚ – DS a
SaS).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 7: Mgr. Jana
Šteklerová (ĽS – HZDS), doc. MUDr. Ján Bielik,
CSc. (Kresťanskodemokratické hnutie), MUDr.
Ján Pavlovič (ĽS – HZDS) a Mgr. Ján Pavlíček
(ĽS – HZDS).
Náhradníkmi sú kandidáti na poslancov,
ktorí neboli zvolení do MsZ.
Ich zoznam nájdete na: http://www.novemesto.sk/item/vysledky-komunalnych-volieb2010/ .
-r-
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PO ODOVZDANÍ BYTOV VIANOCE V NOVOM

Medzi novými nájomníkmi bytových domov na
Južnej ul. vládne viacnásobná spokojnosť. Po
prvýkrát ju zažili v októbri, keď sa na nich usmiala šťastena v žrebovaní o bývanie v nájomných
bytoch spomedzi bytovou komisiou vybraných 145
uchádzačov o 1 – až 3 – izbové byty v priestoroch
bývalých dolných kasární.
Spokojnosť neskrývali ani 12. novembra pri
slávnostnom odovzdávaní bytov. Ako sa sami
po ich prehliadke vyjadrili, skutočnosť predčila
ich očakávanie. Z nových bytov sú nadšení a
považujú ich za viac ako štartovacie byty. Zvlášť
ich teší, že Vianoce prežijú už pod novou stre-

HEKTICKÝ DECEMBER
December, a to nielen kvôli blížiacim sa
vianočným sviatkom, bude v samospráve hektický. Na svojom rokovaní sa začiatkom mesiaca
zíde doterajší poradný orgán primátora mesta,
svoje ostatné – 25. snemovanie spojené so
schvaľovaním rozpočtu na rok 2011 bude mať
volebné obdobie končiaci mestský parlament 14.
12. a na svojom ustanovujúcom snemovaní sa v
intenciách zákona (do mesiaca od komunálnych
volieb) stretne novozvolené MsZ.

Drahí NovomešĘania,

blížia sa Vianoce,
dovoĆte mi z tejto príležitosti
zaželaĘ Vám veĆa lásky, šĘastia,
spokojnosti a pochopenia
v rodinách, nech po celý rok v srdci
každý z nás prežíva
svoje malé „vianoce.“
ING. VIERA VIENEROVÁ,
zástupkyČa primátora mesta
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chou v pekných nájomných bytoch.
Priaznivá odozva medzi občanmi je povzbudením pre samosprávu po roku sa opätovne
uchádzať, tentoraz s ďalšou čerstvo odovzdanou
stovkou nájomných bytov na Južnej ul., postavenou zhruba za 5,5 mil. €, o priazeň odbornej
poroty v súťaži Progresívne, cenovo dostupné
bývanie 2010. Podobne ako vlani (pozn.: vtedy
sa hodnotil rok 2009, vyhlásenie výsledkov
súťaže sa uskutočnilo v máji 2010), kedy si Nové
Mesto nad Váhom z jej XII. ročníka odnieslo
pekné druhé miesto za Bytové domy Čachtická ul.
– I. etapa ( 5-x 20 bytových jednotiek) i teraz chce
„zabojovať“ v rovnakej kategórii : BD s úsporným
riešením bytov. Čas má do konca januára 2011,
dokedy vyhlasovateľ - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prijíma záväzné prihlášky
do súťaže.
Odovzdaním vyžrebovaných po 18 trojizbových a jednoizbových bytov a 52 dvojizbových
bytov (ďalšie dva sú určené pre zdravotne ťažko
postihnutých, o pridelení zostávajúcich 10 bytov v
intenciách VZN mesta rozhoduje primátor mesta)
sa vyriešila doterajšia nepriaznivá bytová situácia
ďalších našich spoluobčanov a ich rodín.
Stalo sa tak vďaka tomu, že mesto prikročilo
k realizácii náročného projektu výstavby 200 nájomných bytov realizovaných v dvoch etapách v
lokalite niekdajších vojenských skladov, kde sa
3 ha premenili na kvalitné bývanie. Realizáciu
nových bytov spolu s vybavenosťou obytného
súboru (detské a športové ihriská, kontajnerové
stánia, zeleň...) za veľký úspech pokladá i na
slávnostnom odovzdávaní bytov osobne prítomný
poslanec NR SR Dušan Bublavý. Podľa jeho slov
veľa miest môže Novému Mestu nad Váhom v
tomto ohľade závidieť.

Milí spoluobðania!
DovoĆte mi poýakovaĘ sa Vám za prejavenú dôveru
v nedávnych komunálnych voĆbách.
Chcem ubezpeðiĘ všetkých,
že ako primátor mesta tu budem bez rozdielu
pre všetkých obðanov nášho mesta.
ZároveČ mi dovoĆte zaželaĘ Vám príjemné prežitie
vianoðných sviatkov, veĆa zdravia, šĘastia, spokojnosti
a Božieho požehnania.
ING. JOZEF TRSTENSKÝ, primátor mesta

OD POLOVICE DECEMBRA V MESTE VIANOČNÉ TRHY
Vo vianočnom čase aj tentoraz budú súčasťou
koloritu mesta a jeho atmosféry Vianočné trhy.
Zábudlivci a zaneprázdnení ľudia, ktorým ešte
chýbajú darčeky alebo iné veci a predmety dotvárajúce čaro Vianoc, budú mať teda možnosť
dohnať zameškané. Podľa informácií Lívie
Ondrejičkovej z MsÚ v Novom Meste nad Váhom
Vianočné trhy budú na Námestí slobody v dňoch
15. až 22. decembra v pracovné dni od 9,00 do
18,00 h, v sobotu a nedeľu od 9,00 do 13,00 h.
- Osvedčila sa vlaňajšia novinka v rozmiestnení stánkov, mesto pri nej zotrvá aj tento rok, dopĺňa pracovníčka referátu bytového a obchodu.
- Stánky budú lemovať stredovú cestu cez
námestie a zo strany od múzea budú malé stánky.
Na pôvodnom mieste z minulých rokov zostanú
len prívesy s občerstvením. –

PRÍDE MIKULÁŠ
S príchodom decembra sa deti nevedia dočkať,
kedy prídu Vianoce so
svojou štedrou nádielkou.
Sladkým preddavkom sú
balíčky od sv. Mikuláša.
Deťúrence sa na jeho
príchod
veľmi
tešia
a v duchu tradície si pred
jeho tajnou návštevou
pod rúškom tmy poriadne
vyčistia svoje čižmičky. A ráno ich zrejme nebude
treba ako zvyčajne duriť z postele, skôr naopak.
Spopod periny rezko vyskočia a rozbehnú sa
pozrieť, čo im dobrý Mikuláš nadelil.
A to nie je všetko. Ratolesti, ktoré poslúchajú
svojich rodičov a sú dobré i v škôlke či v škole,
už z minulých rokov vedia, že sv. Mikuláš so
svojím sprievodom okrem príbytkov medzi ne
zájde i na námestie, aby im urobil ešte väčšiu
radosť. Na oplátku mu deti čo – to zarecitujú či
zaspievajú. A nakedy si majú pripraviť pesničky
a básničky?
Ako nám sv. Mikuláš prezradil, na Námestie
slobody zavíta 6. decembra o 16,00 h. Okrem
obdarúvania tu bude mať ešte ďalšiu zodpovednú úlohu – svojou zázračnou berlou rozsvietiť
vyzdobený strom na námestí ako symbol nadchádzajúcich Vianoc.

V ponuke Vianočných trhov bude tradičný
sortiment.
- Občania a návštevníci nášho mesta tu
dostanú kúpiť imelo, vianočné ozdoby, drobný
darčekový tovar, svetelné reťaze, cukrovinky,
trdelníky, perníky, vianočné sviečky, oblátky a
trubičky, med, medovinu a výrobky z medu,
drobné remeselné výrobky z dreva a minerálnych kameňov, medovníky, perníky, cukrovinky,
občerstvenie, varené víno, punč a i.
Ryby, tradičné kapre, bez ktorých si mnohí
z nás nevedia Vianoce ani predstaviť, sa budú
predávať pred supermarketom TESCO od 15.
do 23. decembra. –
Ak teda máte resty vo vianočných nákupoch,
nastávajúce Vianočné trhy vám ich pomôžu
vyriešiť.

VIANOCE V ÚTULKU
Teplo domova a atmosféru Vianoc zažijú aj
obyvatelia útulku ľudí bez prístrešia. Postarajú sa
o to samospráva a sponzori, ktorí takýmto spôsobom prejavia vzťah k núdznym. Vďaka tomu sa na
Trenčianskej ul. rozžiari nielen svetlo vianočného
stromčeka, ale i hrejivý pocit pri srdci, že stále
sú medzi nami ľudia, organizácie a firmy, ktorým
nie je ľahostajný osud tých, s ktorými sa život, či
už vlastným pričinením alebo bez neho, nepekne
zahral. Obyvatelia útulku sa na Štedrý deň môžu
tešiť na tradičnú vianočnú kapustnicu, zemiakový
šalát s vyprážaným filé. V štedrovečernom menu
nebude chýbať ani ovocie.

ROZLÚČKA S ROKOM
Posledný list v kalendári je neklamným znakom toho, že rok 2010 ide do svojho finále. Záver
roka sa nezadržateľne blíži. A ruka v ruke s ním
i rozlúčka so starým a nástup nového roka.
Aký bude rok 2011, lepší ako ten predchádzajúci, čo prinesie? Kým sa vnoríme do
každodenných problémov, starostí a radostí,
nechajme sa uniesť sviatočnosťou chvíle prelomu rokov a príďme spoločne zo scény dejín odprevadiť odchádzajúci rok a privítať jeho
nástupcu 31. decembra na Námestie slobody.
Prítomným na námestí čakanie spríjemní sprievodný kultúrny program s tradičným novoročným
prípitkom zástupcu vedenia mesta.
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PROTI ZIMNEJ KALAMITE SPOLOČNÝMI SILAMI
Pohľad na zasneženú krajinu nás uchváti, opačný pocit zažívame, ak sa so snehom
a poľadovicou stretávame na cestách a chodníkoch.Tomu má predchádzať ich zimná údržba.
O zabezpečení zimnej údržby (ZÚ) miestnych
komunikácií a chodníkov sme sa porozprávali
s Alenou Rudyovou, pracovníčkou referátu dopravy a MK MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
-V meste za ZÚ zodpovedajú TSM Nové
Mesto nad Váhom a Správa ciest TSK, správa a
údržba Trenčín, stredisko Nové Mesto nad Váhom.
Novomestské stredisko Správy ciest spravuje
ulice: Trenčiansku, Beckovskú, Ľ. Podjavorinskej,
časť Mnešickej po Tehelnú ul., časť Tehelnej po
Srniansku ul., Srniansku, Odborársku, Holubyho,
Klčové, J. Kollára, Štúrovu, Čachtickú a Bzinskú.
Ostatné komunikácie na území mesta majú na
starosti a za ich údržbu zodpovedajú TSM. Pri
odstraňovaní kalamity postupujú spoločne. Komunikácie sú rozdelené podľa poradia
dôležitosti.
- Do I. poradia so stanoveným časovým
limitom do 30 minút pre začatie výkonov
patria: Námestie slobody, Ul. Hurbanova, J.
Weisseho, J. Hašku, Čsl. armády, Komenského,
Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Krčméryho,
kpt. Nálepku, Piešťanská ul., autobusová stanica,
Malinovského, Dibrovova, ulice okolo nemocnice, Vysoká, Bernolákova, M. Rázusa, J. Kréna,
SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, Jánošikova,
Sasinkova, Športová, Tematínska, Priemyselná,
Banská, Tehelná (až po Trenčiansku ul.),
Dukelská, Železničná, Krátka a Inovecká.
Do II. poradia s odstraňovaním kalamity do 1 hodiny sú zaradené ulice: 1. mája,
D. Štubňu, Hollého, Benkova, kpt. Uhra,
Kmeťova, Robotnícka, Slovanská, F. Kráľa,
Škultétyho, M. Chrásteka, Považská, Nová,
Jilemnického, S. Jurkoviča, Brigádnická, Zelená,
Vajanského, Čulenova, Ružová, Košikárska,
Sadová, Izbická, Kvetinová, Záhradná, Severná,
O. Plachého, Royova, Kukučínova, Tajovského,
Dr. I. Markoviča, A. Sládkoviča, Kočovská, sídlisko Čachtická I., II. a sídlisko Záhumenice.
Do III. poradia dôležitosti so zásahom
do 2 h spadajú ulice: Partizánska, Obrancov
mieru, Kuzmányho, Šafárikova, Šoltésovej,
Langsfeldova, Jesenského, Svätoplukova,
Bajzova, Vinohradnícka, Lipová, Stredná, Letná,
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Slnečná, Poľná, Mlynská, Mostová, Pod zvonicou, Pri Klanečnici, Pri záhradách, Pri vode,
Riečna, Tichá, Zelená voda I. a II.
ZÚ je potrebné vykonať na MK I. poradia
dôležitosti do šesť hodín, II. poradia dôležitosti
do 12 hodín a III. poradia dôležitosti nad 12 h. TSM tiež zabezpečujú aj čistenie určitých
chodníkov.
- Konkrétne ide o všetky chodníky 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 po LIDL), trhovisko a priľahlý chodník, Ul. Klčové (od cirkevnej
školy ku kaplnke a okolo nej), Hájovky (pešie
a pojazdové chodníky), Ul. Hurbanova (okolo
parku a okolo bývalého domu p. Vámoša), Ul.
Weisseho (ľavá strana od polyfunkčného objektu
po križovatku s Ul. Hurbanovou), cinotrín, sídlisko Javorinská (pojazdové a pešie chodníky),
komunikácie, parkoviská a ostatné spevnené
plochy pri zimnom štadióne a športovej hale, Ul.
Holubyho (od bývalej VÚB po križovatku s Ul.
Inoveckou), chodníky pre peších na železničnom
moste a mostoch cez Váh a kanál Váhu, Ul.
Vajanského, Ul. Kočovská, autobusová stanica,
chodník pri poliklinike (ľavá strana od Ul. M. R.
Štefánika po otoč na Ul. kpt. Nálepku), sídlisko
Čachtická I. a II. O ostatné chodníky sa v intenciách paragrafov 8 a 9 VZN č. 5/1999 O ochrane
a zveľaďovaní životného prostredia v meste
musia starať s povinnosťou čistiť ich majitelia a
užívatelia nehnuteľností.Podmienky k tomu vytvorili i správcovia bytových jednotiek (MsBP a SBDO) zabezpečením
posypového materiálu, lopát a ručných odhŕňačov
do každého vchodu bytových domov v ich
správe.

VÝHERKYŇA
Edita Košarišťanová z pobočky Dexia
banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala
Anna JURIKOVÁ,
Dukelská 14, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.

5%
AŽ

ROČNÝ ÚROK

Rodinné sporenie Krok+
atraktívna úroková sadzba až 5 % ročne
rodinný bonus +0,2 % ročne pre vašich blízkych
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Dexia - P-V-001/15/1010

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

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
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Kupón
vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne
doručte do
15. decembra
na adresu:
MsKS,
redakcia
Novomestského
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01
Nové Mesto n. V.

Na jedného
z vás sa
usmeje
šťastie
v podobe
výhry

Úroková sadzba 5 % p.a. je úroková sadzba platná pre druhé päťročné obdobie úročenia na Termínovanom vklade Krok+ s viazanosťou
10 rokov. Produkt je v ponuke od 4. 10. 2010 do 31. 12. 2010. Banka si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a obdobia predaja produktu.
Bližšie podmienky sú k dispozícii v pobočkách Dexia banky a na www.dexia.sk.

Prevádzkové hodiny

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

✂

Tešte sa z toho, ako všetko rastie!

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

16,60 €,
ktorú venuje:

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
5

✂

PREDS TA VUJEME PR EDN O S TU O bÚ
DOSTAŤ ŠTÁTNU SPRÁVU DO POVEDOMIA ĽUDÍ
Vymenovaním
Vládou SR 20. októbra a nástupom
21. októbra do
funkcie prednostu
Obvodného úradu
(ObÚ) v Novom
Meste nad Váhom
absolvoval Tibor
Hlobeň
svoju
premiéru v štátnej
službe.
Napriek
tomu sa niekdajší
žurnalista pôsobiaci v regionálnych a celoštátnych
médiách
necíti byť v tejto pozícii nováčikom.
- V rámci svojej novinárskej profesie som sa
zaujímal o túto problematiku a väčšinou som mal
na starosti práve komunálnu sféru. Okrem aktívnej žurnalistickej kariéry som štyri roky pôsobil
ako hovorca primátora mesta Trenčín, kde som
sa detailne oboznámil s touto problematikou, konštatuje T. Hlobeň, ktorý od r.1996 žije v našom
meste.
A s akými plánmi a zámermi zasadol na
stoličku prednostu ObÚ v kancelárii na 9. poschodí domu štátnej správy?
- Dôvodom, prečo som prijal túto funkciu, v prvom rade je, že som sa stotožnil
s Programovým vyhlásením Vlády SR. Mojou
úlohou je napĺňať toto programové vyhlásenie v
regióne. Na to, pochopiteľne, potrebujem okolo
seba ľudí, ktorí sa takisto stotožnia s týmito
cieľmi. Ak ich nájdem medzi pracovníkmi, ktorí
v súčasnosti sú na ObÚ v pracovnom pomere
alebo v štátnej službe, budem veľmi rád. Ak
ich medzi nimi nenájdem, budem musieť hľadať
niekde inde. A to je môj ďalší cieľ: aby na ObÚ
pracovali ľudia dôsledne v intenciách zákona
o štátnej službe, t. z., aby boli profesionáli,
politicky nestranní v pravom zmysle slova o straníckosti. Na našom ObÚ nebudú pracovať ľudia,
ktorých jedinou kvalifikáciou je členstvo v politickej
strane, nech sú z akéhokoľvek spektra politickej
scény.
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Zároveň chcem dostať štátnu správu a jej
činnosť do povedomia všetkých ľudí, čo dosiaľ
absentovalo. Pritom štátna správa aj na úrovni
obvodov plní veľmi dôležité úlohy, ktoré sa týkajú
občanov nielen v rámci priestupkového konania
a živnostenského zákona, ale aj v celoštátnom
meradle. Na ilustráciu spomeniem, keďže tento
rok bol silno volebný, technickú prípravu volieb.
Ich zabezpečenie po tejto stránke bolo i perspektívne bude na pleciach štátnej správy. Na
budúci rok sa chystá sčítanie ľudu, domov a
bytov. Rozsiahla akcia, ktorá sa koná raz za 10
rokov a má nemalý dopad na podielové dane
obcí a miest. Jej technické zabezpečenie bude
opäť – v spolupráci so samosprávami – na štátnej
správe.
No nejde len o to štátnu správu poznať, ale jej
činnosť aj - kontrolovať. Preto hneď po nástupe
do funkcie 21. októbra som vydal rozhodnutie, aby
všetky obchodné vzťahy, verejné súťaže a výzvy,
ktoré ObÚ realizuje a do ktorých sa zapojí, sa aj
s ich výsledkami zverejňovali na internete.
Štátna správa pracuje s verejnými financiami,
ale tieto verejné financie pochádzajú z našich
daní, od nás všetkých. Preto je dôležité a plne legitímne, aby občania mohli chod a činnosť štátnej
správy kontrolovať. Krátko po nástupe čakala nového prednostu
ObÚ nie najvďačnejšia úloha zabezpečiť vo
všetkých oblastiach, vrátane mzdových nákladov,
úsporné opatrenia.
- Ich uskutočnenie nie je špecifikom novomestského ObÚ, ale v súlade s Programovým
vyhlásením Vlády SR o úsporných opatreniach
ide o celoplošné 10 % - né zníženie nákladov
v štátnej správe v celej SR. V rámci toho sme
v našom ObÚ zrušili 10 funkčných miest na
úsekoch štátnej služby a verejného záujmu. Z
toho i pre nás vyplýva úloha zefektívniť a
zintenzívniť prácu tak, aby občan nijako nepocítil
realizáciu týchto opatrení a v plnom rozsahu sme
zabezpečili funkčnosť a chod ObÚ. Po dôslednej
analýze, ktorá v súčasnosti prebieha, v prípade
potreby od 1. januára 2011 prikročíme k zmenám
v organizačnej štruktúre úradu, ktorá sa ale už
nedotkne žiadnych tabuľkových miest. V tejto
chvíli je však predčasné o tom hovoriť.-

ZA NAMI JE VI. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU
Dvořák a Rozkvet priblížilo klenoty hudobných majstrov niekoľkých hudobných
žánrov z rôznych období. Zazneli ľudové
piesne i sakrálne skladby. Stúpajúcu úroveň
FSZ potvrdili aj slová odborných gestorov:
prof. V. Hudecovej a Mgr. art. M. Kolenu,
ArtD. Obaja sa už viackrát zúčastnili našej
prehliadky a dirigentom a vedúcim SZ aj
tentoraz odovzdali cenné rady a pripomienky.
FSZ sa od začiatku niesol v znaZľava: Ing. J. Trstenský, prof. V. Hudecová, mení slávnostnej a dôstojnej atmosféry
riaditeľka FSZ V. Struháriková, akad. mal. i priateľských stretnutí členov SZ. Jeho
záver už tradične patril piesni Aká si mi
J. Mikuška a Mgr. art. M. Kolena, ArtD.
krásna, ktorú spoločne zaspievali účastníci
Od r. 2000 sa v našom meste každé dva
roky v novembri stretávajú nadšenci zborového a návštevníci FSZ za dirigovania Mgr. art.
spevu. Tak to bolo aj 13. novembra, kedy sa v M. Kolenu, ArtD. Všetci sa rozchádzali so želaním
MsKS konal už VI. ročník Festivalu zborového opäť sa stretnúť na VII. FSZ v roku 2012.
Vilma Struháriková, riaditeľka festivalu
spevu (FZS). Za 10 rokov svojej existencie si
festival našiel svojich priaznivcov a rozhodnutie
mesta dať priestor aj tomuto druhu hudobného
umenia sa ukázalo ako správne.
I. FZS sa konal 18. 11. 2000. Pri jeho zrode
sa vychádzalo z bohatých tradícií zborového
spevu (ZS) v našom meste. Aj v súčasnosti tu
pôsobia tri SZ: Zvonky pri klube dôchodcov,
Cantabile a SZ sv. Cecílie pri RKFÚ. Všetky sa
úspešne podieľajú na kultúrno – spoločenskom
živote a reprezentujú mesto i za jeho hranicami.
Festival má charakter nesúťažnej prehliadky, na
ktorom sa doteraz prezentovali amatérske SZ
zo SR. Na tomto ročníku sa po prvýkrát predstavil aj SZ z nášho blízkeho zahraničia – PS Dvořák
z Uherského Brodu. Tým festival premiérovo
nadobudol už medzinárodný ráz.
Hlavným usporiadateľom FSZ je Mesto Nové
Mesto nad Váhom, spoluorganizátormi sú: MsKS,
Kruh priateľov hudby a MO Matice slovenskej.
Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta
Ing. J. Trstenský, ktorý účastníkov festivalu privítal
na pôde mesta a vyzdvihol ich krásnu záujmovú
činnosť, ktorú robia vo svojom voľnom čase.
Jeho prítomnosť prispela k dôstojnému priebehu
celého podujatia. Poďakovanie patrí aj zástupkyni primátora Ing.V. Vienerovej, riad. MsKS akad.
mal. J. Mikuškovi, p. V. Pavlovičovej, dirigentke
SZ Cantabile a moderátorke Dr. E. Berkovej.
Na tohoročnom festivale šesť SZ: Cantabile,
Hornosúčan, SZ TU A. Dubčeka, Ilavčan, PS

ZLATÝ ERB
Zo súťaže ZlatyErb.sk, ktorej cieľom je
podporiť informatizáciu samospráv, si Nové Mesto nad Váhom spolu s ďalšími 7 mestami odnieslo Špeciálnu cenu za vyhotovenie platformy
pre elektronickú komunikáciu verejnosti so
samosprávami – projekt Civitas.sk.
Cenu pre novomestskú samosprávu z rúk
organizátorov súťaže: Únie miest Slovenska,
Združenia informatikov samospráv Slovenska a
občianskeho združenia eSlovensko 9. novembra v Bratislave prevzala zástupkyňa primátora
mesta Ing. Viera Vienerová.
Medzi ocenenými samosprávami je i ďalšie
mesto Novomestského okresu – Stará Turá.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
SOŠ, Ul. Bzinská 11
Nové Mesto nad Váhom organizuje

16. decembra v čase od 8,00 – 15,30 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
Jeho účastníci sa dozvedia o možnostiach
štúdia na škole v školskom roku 2011/2012.
Počas neho „priemyslovka“ tiež odprezentuje svoje študijné a učebné odbory a poskytne
informačné materiály o štúdiu.
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MESTO NA 400 STRANÁCH, S 800 REPRODUKCIAMI
Dočkali sme sa! Koncom novembra sa
uskutočnila prezentácia ojedinelého diela o
Novom Meste nad Váhom. Svojím rozsahom,
obsahom a úrovňou je vlastivedná monografia
o našom meste výnimočná; ojedinelé dielo
a počin kolektívu niekoľkých autorov a spolupracovníkov. Zostavovateľom knihy NOVÉ
MESTO NAD VÁHOM, ktorá vyšla vďaka podpore mesta a grantu z Európskej únie, je vedúci Podjavorinského múzea v Novom Meste nad
Váhom PhDr. Jozef Karlík. Spolu s ním si v nej
zalistujeme.
- Čitateľ, ktorému sa dostane do rúk toto
reprezentatívne, bohato ilustrované 400 – stranové dielo o Novom Meste nad Váhom, sa v 25
kapitolách v príspevkoch odborníkov oboznámi
s Novým Mestom nad Váhom v rôznych oblastiach života a časových obdobiach histórie.
Dozvie sa o jeho prírodných podmienkach, flóre
a faune i archeologických nálezoch v meste
a okolí. Záujemcov o dejiny zaujmú kapitoly o
historickom vývoji Nového Mesta nad Váhom,
pod drobnohľadom sú napr. starovek a novovek,
roky 1918 - 1938, 1939 - 1945, 1945 - 1989
a 1989 - 2009. Nie nezaujímavé je sledovanie
tunajšieho vývoja náboženských pomerov, de-

jín školstva v meste, zdravotníctva minulosti a
súčasnosti. Kniha samozrejme mapuje i kultúru
a spoločenský život v meste, vzdelávacie a
kultúrno – výchovné zariadenia včerajška a
dneška. Monografia čitateľa prevedie pamiatkovým bohatstvom mesta a jeho významnými
osobnosťami. Z jej stránok sa dozvie o archeologických a výtvarných pamiatkach mesta z
výsledkov výskumov, o literárnom, hudobnom a
výtvarnom živote v meste a symboloch Nového
Mesta nad Váhom.
Záverečnému resumé v anglickom a nemeckom jazyku predchádzajú poďakovanie autorom
a spolupracovníkom za ich takmer sizyfovskú
prácu a bibliografia Nového Mesta nad Váhom. Po dlhých mesiacoch sedenia nad prípravou
rozsiahleho knižného diela, ktoré sa oproti pôvodnému plánu rozšírilo na dvojnásobok strán (s 800
fotografiami), je monografia na svete. Mravčia
práca kolektívu autorov a jej zostavovateľa priniesla svoje, pre Novomešťanov zvlášť vzácne
ovocie. Obrazne povedané ochutnať z neho
sme mohli počas nedávnej prezentácie knihy
voňajúcej ešte novotou i v prípade, ak si monografiu kúpite. Nájdete ju na pultoch predajní.
-r-

ZO STRETNUTIA SEDEMDESIATNIKOV
Striebro vo vlasoch symbolizujúce múdrosť
a skúsenosti prežitých rokov, elán a chuť žiť,
zračiace sa v očiach, spojené so záujmom
o dianie nielen v meste, odhodlanie byť
prospešní v najbližšej i veľkej novomestskej
rodine charakterizovali tradičné novembrové
stretnutie tohoročných sedemdesiatnikov s
predstaviteľmi mesta.
Do 130 zúčastnených jubilantov v priestoroch IV. ZŠ ocenilo interes samosprávy o seniorov so siedmimi krížikmi na pleciach, o
ich každodenné radosti i starosti. Teší ich, že
nestoja na okraji jej záujmu, že na nich pamätá
i tradičným podujatím, ktoré už niekoľko rokov
organizuje ZPOZ pri MsÚ v Novom Meste nad
Váhom.
Do svojich domovov sa vracali plní dojmov,
bohatší o hrejivé slovo smerom k nim, do ich
radov, o kultúrny zážitok z milých vystúpení
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FS Novomešťan a Rabčickej heligónky, pohostenie, darovaný kvet i peňažnú poukážku v
hodnote 20 € na nákup v obchodnom reťazci
a novometský kalendár so štyrmi ročnými obdobiami na rok 2011. Ten im bude i na budúci
rok pripomínať príjemne prežité chvíle v kruhu
svojich rovesníkov a predstaviteľov mesta. -v-

NA NÁMESTÍ OD MIKULÁŠA DO TROCH KRÁĽOV
K vianočnému času v našom meste
neodmysliteľne patrí betlehem vystavený na
námestí v blízkosti vianočne vyzdobeného
stromu. Na obdiv býva od príchodu sv. Mikuláša
6. decembra do Troch kráľov. Oproti vlaňajšku je
zase o čosi bohatší.
Po jubilejnom – V. rezbárskom sympóziu ho
dotvára ďalších päť dielok, ktoré zhotovili šikovné
ruky rezbárov Ernesta a Štefana Slabých,
Miroslava Hochmana a Ferdinanda Bolebrucha.
Celkovo je po lete súčasťou betlehema 28 artefaktov. Už tento počet spolu s veľkosťou postáv,
ako i samotného rozmeru betlehema podnietil
jeho tvorcov k nápadu uchádzať sa o zápis do
Knihy slovenských rekordov. Z tohto titulu sa
chystajú po inštalovaní betlehema na námestí
pozvať jej spolutvorcu Igora Svitoka z Pezinka
do nášho mesta. Na to, či sa potvrdí, alebo nie,

JASLIČKY V MÚZEU

že ide o najväčší betlehem na Slovensku, musí
zberateľ slovenských rekordov betlehem a jeho
súčasti zmerať a vykonať ďalšie úkony súvisiace
s adeptstvom na zápis do Knihy slovenských
rekordov.
Bez ohľadu na výsledok niet pochýb, že k
novomestskému betlehemu majú Novomešťania,
ale i návštevníci mesta vrúcny vzťah. Mimomestskí si dokonca plánujú návštevy Nového
Mesta nad Váhom v čase jeho tvorby, prípadne
vystavenia.
Na obdiv bude o pár dní, kedy občania a
hostia nášho mesta sa budú môcť pokochať
celkovou krásou betlehema a jeho súčastí,
mimochodom, i tými najnovšími z tohoročného
augustového sympózia, ktorými sú: pastierik
prikrytý mechom, Panna Mária, dievčatko s
bábikou, chlapec s koníkom v rukách a anjel.
Neopakovateľnú atmosféru Vianoc budete môcť
zhruba od polovice decembra zažiť v múzeu
pri jasličkách. Tentoraz budú v bývalej Ghilánniho
kúrii na obdiv dva betlehemy
- vari jeden z
najvzácnejších novomestských betlehemov pána
Hanzlíka (na foto) a zaujímavý pohyblivý betlehem
Novomešťana Mariána Mikulca.
Toto 5 x 2,40 m veľké dielo rodáka zo
Zemianskeho Podhradia inšpirované tradíciou
českých ľudových betlehemov po prvýkrát v múzeu
vystavovali pred 17 rokmi a už pol druha desaťročia
je majetkom mesta.
Otvorenie výstavy betlehemov bude sprevádzať
kultúrny program v réžii Spojenej školy sv. Jozefa v
Novom Meste nad Váhom.

S HVIEZDAMI ZAŽIARIA AJ LAMPIÓNY ŠŤASTIA
Združenie sclerosis - multiplex Nádej
Bratislava organizuje v čase blížiacich sa
Vianoc pre svojich členov v dňoch 4. a 5. decembra VIANOČNÝ VEČIEROK v Podkylave.
Okrem príjemnej zábavy spojenej zároveň
i s rozlúčkou s rokom si i členovia SM z nášho
mesta, ktorí nebudú na podujatí chýbať, užijú
relax a pohodu jazdami na koňoch i na koči,
v prípade snehu na saniach a počas masáží.
Okrem chutnej vianočnej večere k dispozícii
budú bazén, yakuzzi, sauna, prekrásna príroda
a – vianočné prekvapenie. Nočnú zimnú oblohu
okrem hviezd rozžiaria vypustené „šťastíčka“

ktoré si každý zapáli sám a smerom k nebu vysloví svoje vianočné želanie.
Jaroslava Valčeková, Združenie SM Nádej
Podporte pacientov
so sclerosis multiplex
a zašlite z mobilu SMS
v tvare DMS NADEJ
na číslo 877, cena SMS je 1 €.
Financie sa použijú na vybudovanie
denného stacionára.
ĎAKUJEME !
Bližšie info na : www.darcovskasms.sk
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MALÝ PLAMIENOK S VEĽKÝM POSOLSTVOM
Betlehemské svetlo, tento malý plamienok s
veľkým posolstvom, symbolizujúci pokoj a mier v
našom vnútri i okolí a veľkou mocou prekonávať
nielen štátne, ale aj ľudské hranice, vo vianočnom
čase opäť prežiari naše domácnosti, zariadenia
sociálnych služieb, kostoly, ale predovšetkým
– naše srdcia.
Dostane sa k nám vďaka skautom, ktorí sa
s ním vlakmi vyberú do troch stoviek slovenských
miest, i do toho nášho. Postupne na celom území
Slovenska budú zažínať svetielka ako články
reťaze, aby sa napokon vytvorila reťaz Svetla
s posolstvom pokoja.
Novodobá vianočná tradícia rozvážania
Betlehemského svetla vznikla v roku 1986. Akciu

vymysleli v Rakúsku v prospech nadácie Svetlo
v tme, ktorá pomáha postihnutým deťom. Do
ďalších krajín vrátane SR sa tento zvyk rozšíril
v 90. rokoch XX. storočia.
Po 21. raz sa dostane i do nášho mesta.
Záujemcovia si z večného svetla budú môcť
odpáliť i počas chystaného ekumenického koncertu na námestí s názvom Kresťanské Vianoce,
v rímskokatolíckom kostole a klubovni skautov na
Ul. 1. mája.
Tradíciou sa
už stalo jeho symbolické
odovzdávanie na česko – slovenských hraniciach príslušníkom Českého junáka za účasti
predstaviteľov družobných samospráv, ktorých
priateľstvo nerozdelil ani zánik Česko-Slovenska.

Milí čitatelia,
prichádzajú najkrajšie sviatky roka.
Pri ich prežívaní, ako aj všednej každodennosti roka,
Vám želáme nielen hojnosť štedrovečernej tabule,
ale predovšetkým hojnosť lásky,
tolerancie a vzájomného pochopenia.
Krásne Vianoce želajú
vydavateľ, redakčná rada a redakcia
● ROK PANNY MÁRIE TRNAVSKEJ. Do 21. novembra 2011 potrvá v Trnavskej arcidiecéze Rok
Panny Márie Trnavskej. Vyhlásil ho 21. novembra otec arcibiskup Róbert Bezák.

EKUMENICKÝ KONCERT - KRESŤANSKÉ VIANOCE
21. decembra o 16,00 h na Námestí slobody

VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ
TAJOMSTVO VIANOC
Možné je zvoliť rôzne prístupy k pochopeniu
a prežitiu tajomstva Vianoc. Katolícka cirkev vždy
nanovo pozýva k objaveniu toho, čo kresťanstvo
prinieslo a prináša - jedinečnú mieru dôvernosti
medzi Bohom a človekom. Tajomstvo príchodu
Božieho Syna nehovorí len o veľkosti Božej
lásky, ale aj o veľkosti človeka. Človek pri svojej
malosti a hriešnosti má cenu, ktorá presahuje
všetko zmýšľanie: človek Bohu stojí za to, aby
sa On, všemohúci a nad všetkým stojaci, sklonil
k človeku v ľudskej prirodzenosti svojho Syna.
V tajomstve príchodu Božieho Syna prichádza
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neuveriteľná perspektíva adoptívneho Božieho
synovstva. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme...
Uveriť príbehu evanjelia o narodení Božieho
Syna Ježiša Krista znamená uveriť vo veľkosť
Božej všeobjímajúcej zachraňujúcej lásky. Kto
verí, nemôže pochybovať, že je pre Boha dôležitý.
Osobne dôležitý. Jedinečne dôležitý. Z toho sa
nám musí zatajovať dych. Dôležitosť človeka
nepramení v jeho schopnostiach, ale práve v
nepochopiteľnom záujme Boha o človeka.
Čitateľom želám otvorené oči, srdcia a neustály, nielen vianočný, úžas nad tajomstvom lásky
Boha k nám.
Radostné Vianoce a Bohom požehnaný nový
rok vyprosuje
Mgr. Ľ. Malý, dekan

PO VOĽBÁCH ADVENT
Do adventu sme tohto roku vstúpili hneď
po skončení volebného humbugu. Naše mestá
a dediny boli oblepené fotografiami rozličných
tvárí. Kandidáti na posty poslancov, starostov a
primátorov nás chceli presvedčiť, aby sme im dali
svoj hlas. V našich schránkach sme nachádzali
letáky a volebné programy – poštu, ktorú si nikto
nevyžiadal...
Advent nám pritom každý rok pripomína príchod toho najväčšieho, s nikým neporovnateľného
v dejinách ľudstva. Prišiel ticho, bez reklám, bez
bilboardov. Neprišiel súperiť a dokazovať, že on
je najlepší. Naopak, ponížil sa. Narodil sa do tej
najväčšej chudoby. Ako prví sa o ňom dozvedeli
tí najposlednejší, obyčajní pastieri. Prišiel, aby
slúžil. Prišiel, aby sa napokon obetoval.

PRIŠIEL VČAS
Po rýchlo ubiehajúcom čase znova sme pred
bránami Vianoc so spomienkou na najkrajšiu
udalosť v dejinách ľudstva. Teším sa z toho, že
si túto udalosť pripomínajú takmer všetky národy
sveta. To, čo sa udialo vtedy v Betleheme, malo
pozitívny vplyv aj na náš národ, keď nám túto
správu priniesli prví vierozvestovia. Bolo to v pravý
čas.
My máme dnes uľahčené konštatovanie o
pravom čase narodenia Ježiša Krista, pretože
táto udalosť sa už stala. V čase jeho narodenia
mnohí neregistrovali jeho príchod. Nenápadná
rodina Jozefa a Márie nebudila pozornosť a
záujem okolia. Veď takých rodín, kde sa rodili
deti, bolo normálne vidieť každý deň. Až mudrci z
východu hľadajúci narodeného Kráľa uviedli kráľa
Herodesa a celý Jeruzalem do úžasu. Ježišovo
narodenie niektorých prekvapilo, až zaskočilo.

Búvaj, Dieťa krásne ...
Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle, búvaj,
búvaj, Pachoľa, milostivé Jezuľa! Budeme ťa
kolísať, abys´ mohol dobre spať, Ježišku náš milý,
aby sa Ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne
sny...
Kto by nepoznal známu koledu Búvaj, Dieťa
krásne, ktorá bude vo vianočnom čase znieť z
éteru i v chrámoch?! Menej je už známe, že za to
vďačíme rodákovi z nášho mesta – Š. A. Pyšnému
(13. február 1889 N. Mesto - 1. január 1969

Prišiel založiť iné kráľovstvo, aké ľudia
dovtedy nepoznali. Kráľovstvo lásky a pokoja.
Kráľovstvo, kde odpustenie prevláda nad pomstou. Kráľovstvo, kde vzdať sa, ustúpiť je viac ako
vyhrávať. Kráľovstvo, kde dávať je viac ako brať.
Tí, ktorí boli vtedy okolo neho, ho nechápali.
Neprijali jeho zvesť – slová i činy a napokon ho
odmietli. Vzdali sa ho, lebo bol iný. Ani dnes to nie
je inak. Nechápeme, resp. nechceme pochopiť,
že malý kúsok toho Jeho kráľovstva môžeme
zakúšať už v prítomnosti. Záleží iba na nás,
na našej ochote sa ponížiť. Dokážeme ustúpiť?
Sme ochotní sa vzdať svojich cieľov v prospech
druhých? Ak sa o to pokúsime, rýchlo zistíme,
že to sami nedokážeme. Iba On nám dá k tomu
silu. Iba Ježiš nás môže zmeniť, premeniť naše
srdce. Dovoľme Mu to. Advent je na to vhodnou
príležitosťou.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár
Rozhodnutie o narodení Pána Ježiša padlo v
nebi a mladé dievča Mária vyjadrila svoj súhlas
s Božím plánom spasenia pre každého človeka.
Jej historická odpoveď na posolstvo anjela znela:
,,Som služobnica Pánova, nech sa mi stane
podľa Tvojho slova“. Práve jej odpoveď bola rozhodujúca a ona svojím postojom bola človekom
na svojom mieste v pravý čas. Jej postavenie v
spoločnosti nespočívalo v množstve titulov. Ak
by sme aj pripustili, že by ich mala, predsa pred
anjelom vyjadruje postoj svojho pokorného srdca:
,,Som služobnica Pánova...“ Pred veľkým Bohom
Stvoriteľom, ktorému verila, svoj postoj predstavuje pohotovosťou služobníka splniť čokoľvek,
čo povie jej nadriadený. On, Boh, je pre ňu nadriadený a pokojne súhlasí s tým, čo jej Pán prostredníctvom anjela odkázal. Ježiš Kristus prišiel v
pravý čas cez pripravené osoby, skrze ktorých je
posolstvo Vianoc posolstvom nádeje a radosti.
Jozef Gabovič,
pastor Apoštolskej cirkvi
Piešťany, pochovaný je vo Vrbovom), známemu
zbormajstrovi, zberateľovi a upravovateľovi
ľudových a duchovných piesní. O. i. zložil, príp.
zozbieral a upravil viacero cirkevných skladieb,
ktoré sa dodnes spievajú v chrámoch. Z tých
vianočných sú v Jednotnom katolíckom spevníku
okrem spomínanej nádhernej koledy Búvaj, Dieťa krásne ďalších 11
Pyšného piesní a nápevov, ktoré zozbieral a
upravil.
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Auto Hacar Elektronik
Martin Fuhrmann

- diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- klampiarske práce
- drobné lakovnícke práce
- údržba, servis, záručné a pozáručné prehliadky
- predaj a montáž autopríslušenstva
Benkova 1264/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 915 525 808
+421 911 425 808
Email: ahe@ahe.sk, Web: www.ahe.sk

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

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !
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DIVADLO COMMEDIA POPRAD

VIANOČNÝ SALÓN

JOZEF A MÁRIA

Od 6. do 21. decembra sa vo výstavnej
sieni uskutoční tradičná výstava Vianočný
salón spojená s predajom.
Priaznivci umenia sa budú môcť nielen
pokochať krehkou krásou, ale vystavené exponáty si aj zakúpiť. Či len tak pre radosť, alebo
ako darček pod stromček, príp. svojmu blízkemu
k sviatku. Vybrať si budú môcť z ponuky obrazov, kresieb, plastík a keramických výrobkov.

18. decembra o 18,00 h v divadelnej sále
MsKS nám vianočný čas sprítomní divadelné
predstavenie od P. Turriniho v réžii, dramaturgii
a úprave Vlada Benka.
Na divadelných doskách sa bude odvíjať príbeh dvoch starších ľudí, ktorí spoločne
prežijú neobyčajný Štedrý večer.
Divadlo COMMEDIA je jedným z najlepších
neprofesionálnych súborov v SR. Vzniklo v r.
1968, za 42 divadelných sezón uviedlo vyše 50
premiér a odohralo vyše 5 000 predstavení.

VIANOČNÝ KONCERT
14. decembra o 18,00 h sa vo výstavnej
sieni uskutoční posledný koncert jesenného
abonentného cyklu, na ktorom sa predstavia:
Jana Borková, soprán (ČR), Katarína Sroková, mezzosoprán a Ján Rusko, tenor, sólista ŠD Košice v klavírnom sprievode Roberta
Pechanca. Umelecké slovo bude mať Ulrich
Ulmann. Na koncerte odznejú árie z opier
W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Pucinniho, P.
I. Čajkovského , A. Dvořáka a i., nebudú chýbať ani vianočné koledy.

PREDNÁŠKA L. ZANÁŠKU:
JOGA, CESTA ROZVOJA VEDOMIA
10. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
organizujú MsKS a spoločnosť Joga v dennom
živote v Novom Meste nad Váhom prednášku
Luďka ZANÁŠKU pod názvom JOGA, CESTA
ROZVOJA ĽUDSKÉHO VEDOMIA.

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
14. 12. od 12,30 do 17,30 h sa uskutoční v
MsKS stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedikom.

DIVADIELKO GALÉRIA

PRINCEZNÁ KUKULIENKA
19. decembra o 17,00 h Divadielko galéria
vo svojich priestoroch uvedie reprízu úspešného bábkového predstavenia PRINCEZNÁ
KUKULIENKA.

MONODRÁMA V DG
POMARANČOVÁ KÔRA
20. decembra o 18,00 h vás pozývame
do Divadielka galéria na monodrámu o úzkostiach a obsesiách ženy v réžii študenta VŠMU v
Bratislave, niekdajšieho člena MDS Javorinka
Petra Gašparíka z Moravského Lieskového.
V 35 - minútovej inscenácii hry Maji Pelević sa svojím ročníkovým predstavením bude
prezentovať študentka herectva na AU v Banskej Bystrici Soňa Košťáliková.

KONCERT HS PREMENY

VIANOČNÉ PEČENIE

21. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa predstaví hudobná skupina Premeny vianočným programom Šťastie je taká
zvláštna vec.

LINECKÉ KOCKY
ORECHOVÉ
Linecké cesto: 150 g
polohr. múky, 150 g
hlad. múky, štipka
soli, 200 g masla,
100 g prášk. cukru,
citrónová kôra, 1 vajce
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme mäkké cesto, zabalíme do fólie a uložíma cca na 2 h
do chladničky.
Orechové cesto: 250 g masla, 250 g prášk.
cukru, citrónová kôra, 150 g pomletých vlaš.
orechov, 150 g polohr. múky, 2 PL rumu, sneh zo
7 bielkov so štipkou soli.
Postup: Maslo s práš. cukrom vymiešame do
peny, pridáme rum, citrón. kôru a po častiach
múku zmiešanú s orechami a tuhý sneh z bielkov.
Poleva: 7 žĺtkov, 300 g práškového cukru, 2 PL
rumu
Ďalšie suroviny: 50 g rozpustenej čokolády na
varenie, 70 g polovíc vlašských orechov
Vychladnuté linecké cesto vyvaľkáme a prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie
(alebo priamo na papieri rozvaľkáme). Poprepichujeme vidličkou a na celý plát rozotrieme
orech. cesto. Pečeme pri 150ºC asi 40 min.

KLUBY V DECEMBRI
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Utorok 14. 12. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 1. 12. o 17,00 h - Výbor MO MS
8. 12. o 14,00 h - Klub chorých na
sklerózu multipex
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

K U R Z Y V DECEMBRI
Pondelok 14,45 h
16,15 a 18,00 h
18,00 a 19,00 h
Streda
18,00 h
Štvrtok
Piatok
Sobota

Hudobný kurz klavír
Kurz jogy
Cvičenie pre ženy
Cvičenie pre ženy
telocvičňa CVČ
18,30 h
Kalanetika
16,15 a 18,00 h Kurz jogy
14,45 h
Hudobný kurz klavír
9,00 h
Zumba

PRÁVNA PORADŇA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s Advokátskou kanceláriou
JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej
poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je
16. decembra o 17,00 h. V mestskom kultúrnom stredisku na 1. poschodí č. dv. 11 vám
advokát poradí v oblasti trestného, pracovného
a občianskeho práva.
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú
určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a
dôchodcom.

NEPEČENÉ ČOKOLÁDOVÉ KOCKY
200 g pomletých piškót, 200 g pomletých vlašských orechov, 100 g zmäk. masla, 50 g prášk.
cukru, 100 g zmäk. čokolády na varenie, 1 bielok, rum.
Zdobenie: rozpustená čokoláda na poliatie
a ozdobu (100 g čokolády na varenie, 100 g
horkej čokolády, 50 g tuku), okrúhle piškóty
pokropené rumom (počet piškót = počtu kociek)
a prúžky kandiz. pomaranč. kôry na ozdobu.
Ušľaháme maslo s prášk. cukrom, bielkom a
čokoládou. Primiešame pomleté orechy a piškóty, ochutíme rumom a vypracujeme tuhšiu hmotu. Zabalíme do fólie a uložíme cca na 1 h do
chladničky. Hmotu rozvaľkáme medzi fóliami na
plát hrubý 1 – 1,5 cm a vykrojíme štvorce 4 x
4 cm. Znovu uložíme do chladničky a necháme ztuhnúť. Hornú plochu štvorcov namáčame do čoko-polevy, uprostred položíme piškóty
postriekané rumom a cik - cakovo ich ozdobíme
rozpustenou čokoládou a pomrančovou kôrou.

štvrtok 2., piatok 3. o 19.00 h

KINO POVAŽAN – DECEMBER 2010

ZLÝ POLIŠ
V meste New Orleans, miestny detektív Terence (Nicolas
Cage) zachránil jedného muža pred utopením. Zo
záchrannej akcie si odniesol povýšenie, ale aj
pretrvávajúce bolesti chrba. Vďaka liekom proti bolesti
získa závislosť. Neskôr sa z neho stáva jeden z najlepších
detektívov. Počas vyšetrovania brutálnej masakry rodiny
afrických prisťahovalcov sa dostane na stopu miestneho
drogového dealera, pre ktorého sa stane očitý svedok
vraždy nepohodlným a Terence ho má chrániť. Lenže
Terence zrazu nevie, či má riešiť seba, korunného svedka
alebo problém svojej lásky, luxusnej prostitútky Frankie
(Eva Mendes), ktorú zmlátil klient. Jeho život sa dostáva
do veľmi nebezpečnej špirály a je otázne, či ešte dokáže
zaradiť spiatočku. Nicolas Cage v úlohe policajta
závislého na návykových látkach podáva jeden zo
svojich najlepších hereckých výkonov…
USA
kriminálny
122 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 4., nedeľa 5. o 19.00 h

KAJÍNEK
Film nie je životopisným portrétom Jiřího Kajínka, ten je len
jednou z jeho hlavných postáv. Jeho dej je dramatickým
portrétom doby po páde totalitného režimu a začiatku
budovania demokracie, keď totalitné praktiky mocných boli
hlavne v organizovanom zločine a kriminálnom podsvetí.
Niet divu, že sa čoskoro rozpúta boj o moc a peniaze, ktorý
úplne potlačí práva jednotlivcov a neberie ohľady na nič a
na nikoho.
ČR
thriller
107 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 9., piatok 10. o 19.00 h

POUTA
Thriller o temnote a láske, zniìení a oslobodení, väzení
a úteku
Antonín, príslušník tajnej polície, má v sebe obrovský
necielený hnev a všetko naokolo – práca i rodinný život –
ho ubíja a nudí. Upne sa na Kláru – preňho
nedosiahnuteľné dievča, nevie, čo od neho chce, ale chce
to strašne. Jeho nezmyselná snaha získať Kláru ho postaví
aj proti systému.
ČR
dráma
146 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 11., nedeľa 12. o 17.00 h

KUKY SA VRACIA
Bábkový film Jana Svüráka zobrazuje detský fantazijný
svet. Hlavnou postavou je odvrhnutý medvedík Kuky,
vydávajúci sa na cestu domov, na ktorej zažije niekoľko
dobrodružstiev. Okrem bábiek budú vo filme vystupovať aj
živí herci. Film je určený pre deti, konflikty medzi
bábkovými postavami a povaha filmu ale sprístupní film aj
staršiemu divákovi.
ČR
rodinný film
95 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 11., nedeľa 12. o 19.00 h

TAJOMSTVO MÚMIE
Svojrázna, pôvabná Adéle – Indiana Jones v sukni
Najnovší dobrodružný film Luca Bessona, autora filmu
Piaty element. Píše sa rok 1912 a mladá šarmantná
reportérka Adéle Blanc-Sec je ochotná urobiť všetko pre to,
aby dosiahla svoj cieľ. Neohrozene sa vrhá do boja s
podvodníkmi, šialenými vedcami, ale aj skorumpovanými
politikmi.
Francúzsko dobrodružný fantasy akìný
105 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 16., piatok 17. o 19.00 h

(K)LAMAê SĠDC
Romantická komédia s Romainom Durisom
a Vanessou Paradis
Alex so svojou sestrou prevádzkuje spoločnosť, ktorá
poskytuje naozaj „špeciálne služby" - rozbíja partnerské
vzťahy na objednávku. Jedného dňa si ich najme bohatý
muž, ktorý nie je spokojný so ženíchom svojej dcéry.
Dvojica „obchodníkov so šťastím" má však na svoju úlohu
len týždeň. Hra o čas a lásku môže začať.
Francúzsko, Monako romantická komédia
105 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 18., nedeľa 19. o 19.00 h

HARRY POTTER A DARY SMRTI – 1. ìası
Harry, Ron a Hermiona sa vydávajú na veľmi nebezpečnú
misiu bez dohľadu svojich profesorov a predovšetkým bez
ochrannej ruky profesora Dumbledora. Musia sa spoľahnúť
len na seba viac ako kedykoľvek predtým. Harry musí nájsť
Horcruxov. Lord Voldemort však tiež nelení a postupne si
podmaňuje celý čarodejnícky svet a vytvára policajný štát,
kde človek už nemôže veriť nikomu. Voldemort pokračuje v
tom, čo kedysi začal. Znova začínajú prenasledovania
„humusákov", „zradcov krvi" a muklov. Jediný, kto to môže
zastaviť, je Harry Potter.
VB, USA
dobrodružný fantasy
146 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Trailery a viac o filmoch nájdete na: www.port.sk (v lište KINÁ) v databáze filmov na: www.kinema.sk
Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Čas pred Vianocami si môžete vyplniť návštevou kina Považan,
stačí si len vybrať z jeho programovej ponuky na december.
KAJÍNEK - sobota 4. a nedeľa 5. decembra o 19,00 h:
Film nie je životopisným portrétom Jiřího Kajínka, ten je len jednou z jeho hlavných postáv. Dej je dramatickým portrétom
doby po páde totalitného režimu a začiatku
budovania demokracie, keď totalitné praktiky
mocných boli hlavne v organizovanom zločine a kriminálnom podsvetí. Niet divu, že sa
čoskoro rozpúta boj o moc a peniaze, ktorý
úplne potlačí práva jednotlivcov a neberie
ohľady na nič a na nikoho.
Český thriller trvá 107 minút a je MN do
12 rokov.
POUTA - štvrtok 9. a piatok 10. decembra o 19,00 h:
Antonína, príslušníka tajnej polície, rozožiera hnev na všetko okolo a v podvedomí hľadá
dôvod od neho utiecť. Nájde ho, volá sa Klára. Antonínova nezmyselná snaha získať Kláru ho
postaví aj proti systému.
Dráma ČR/SR trvá 146 minút a je MN do 12 rokov.
KUKY SA VRACIA - sobota 11. a nedeľa 12. decembra o 17,00 h:
Hlavnou postavou bábkového lmu Jana Svěráka je odvrhnutý medvedík Kuky, vydávajúci
sa na cestu domov, na ktorej zažije niekoľko dobrodružstiev. Okrem bábiek vo lme vystupujú
aj živí herci.
Film je určený deťom, konikty medzi bábkovými postavami a povaha lmu má čo povedať
aj staršiemu divákovi.
Rodinný lm ČR trvá 95 minút a je MN do 12 rokov.
TAJOMSTVO MÚMIE - sobota 11. a nedeľa 12. decembra o 19,00 h:
Píše sa rok 1912 a mladá šarmantná reportérka Adéle Blanc-Sec je ochotná urobiť všetko
pre to, aby dosiahla svoj cieľ. Neohrozene sa vrhá do boja s podvodníkmi, šialenými vedcami,
ale aj skorumpovanými politikmi.
Najnovší dobrodružný lm Luca Bessona, autora lmu Piaty element, z produkcie Francúzska, trvá 105 minút a je MN do 12 rokov.
(K)LAMAČ SŔDC - štvrtok 16. a piatok 17. decembra o 19,00 h:
Alex so svojou sestrou prevádzkuje spoločnosť, ktorá poskytuje naozaj „špeciálne služby"
- rozbíja partnerské vzťahy na objednávku. Jedného dňa si ich najme bohatý muž, ktorý nie je
spokojný so ženíchom svojej dcéry. Dvojica „obchodníkov so šťastím" má však na svoju úlohu
len týždeň. Hra o čas a lásku môže začať.
Francúzsko - monacká romantická komédia v hlavných úlohách s Romainom Durisom a
Vanessou Paradis trvá 105 minút a je MN do 12 rokov.

M A S Á Ž E

CUKRÁREċ - KAVIAREċ V PARKU

J A R O S L AVA KO Š T I A LO VÁ
Tip na netradičný vianočný darček!

Darujte si masáže!

Holubyho 2, Nové Mesto n. V.
(nad reštauráciou Ambrózia)

Po - Pi a o d 1 1 , 0 0 d o 1 8 , 0 0 h
w w w.o db or nema sa ze.sz m.sk

č .tel. 0904 614 396

ČISTIAREŇ PERIA
na Komenského ul.
ponúka:

čistenie peria
výrobu paplónov
vankúšov a vankúšikov
dodávame aj látky
brúsenie nožov

Tel. č.: 0908 129 923

w w w . k a tk a t ours .s k
VAŠEK DOSTAL KÔŠ A NÁM NEDAL KOŠOM
Václav Neckář dostal košom. Pardon - kôš.
Darčekový kôš od Pražskej
holky. H. Vrtichová ho darovala Vaškovi, ako sama
povedala, z vďaky. Jemu
a Eve Pilarovej a ich
ochote pomôcť, poradiť
Novomešťanka vďačí za
to, čím sa pred rokmi stala
– úspešnou a populárnou speváčkou.
Nielen Novomešťania, ale aj fanúšičky z
Piešťan, Brezna, Myjavy, Starej Turej, dokonca i z
Košíc si prišli do MsKS pozrieť svoj spevácky idol
a vypočuť niekdajšie veľké Neckářove hity, ktoré v
publiku niekoľkokrát vyvolali standing ovation.
Záver koncertu neznamenal koniec. Vaškove
priaznivkyne si bez reptania odstáli rad, len aby
získali spevákov autogram, podali mu ruku či
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dostali bozk. Po šnúre úspešných koncertov, ku
ktorým sa zaradil aj ten v našom meste a ktoré
ešte v priebehu decembra Vašek s Bacilami
odohrá, sa V. Neckář teší na vianočné sviatky,
ktoré ako väčšina „smrteľníkov“ prežije v kruhu
svojej rodiny.
Kým sa s Novým Mestom rozlúčil, nedal nám
košom a veselé Vianoce zaželal nielen čitateľom.

HARMÓNIU HARMÓNIA OCENILI PYŠNÝ I BEATLES
Harmónium, táto,
zjednodušene
povedané,
náhrada za organ, pasuje k
predstavám Vianoc, hra naň
najkrajšie sviatky roka aj
mimovoľne evokuje. V spojitosti s harmóniom je tu ešte
jedna asociácia špeciálne
viažuca sa k nášmu mestu.
Skladateľ, organista, zberateľ
piesní Š. A. Pyšný pochádzal
z Nového Mesta n. V. Jeho
dnes vyše 100 – ročné harmónium pred dvoma rokmi rozozvučalo nádvorie
múzea.
Niekdajšiu slávu a popularitu tohto dnes takmer zabudnutého a neprávom zaznávaného hudobného nástroja nedávno na koncerte v MsKS
s názvom HARMONIUM HARMONY s veľkým
úspechom oprášila Mgr. art. Mária Volárová spolu s ďalšími účinkujúcimi: huslistami S. Palúchom
a P. Vargom a violončelistom A. Gálom.
Ako sa niekdajšia študentka konzervatória,
odboru cirkevná hudba spojeného s hrou na
organ a zborovým dirigovaním a absolventka
vysokoškolského štúdia zborového dirigovania
dostala k harmóniu?
- Pôvodne to boli úplne praktické dôvody.
Pri úvahách nad koncepciou II. ročníka letného
festivalu hudby a zaujímavých persón nášho
regiónu Haluzické múz(r)y sme sa rozhodli na
prírodné pódium pozvať duo či iné hudobné teleso
s klávesovým nástrojom. Uvažovali sme napr. nad
trúbkou a organom. Ale organ a zrúcaniny pod
holým nebom, navyše bez elektrického prúdu,
nejdú kvôli technickej stránke dokopy. Odpoveď
na to, ako ďalej, som našla počas vlaňajšej
návštevy u mojich starých rodičov.
Starý otec má oddávna doma dve harmóniá.
Od malička som ich prítomnosť u starkých vnímala. Kedysi sa tento hudobný nástroj často využíval
v malých kostolíkoch či zborových miestach namiesto veľkého, miesto zaberajúceho a finančne
náročného organa. Zvukom a farbou tónov mi
zaváňal akordeónom, čo mi vtedy až tak veľmi
„nerezalo.“ Preto mi harmónium v mojich úvahách
neprišlo ani na myseľ. No vlani stačil jediný
pohľad naň, akoby ma osvietilo. „Harmónium!, to
je ono! Prenosný klávesový hudobný nástroj, čosi
medzi harmonikou a organom, šlapací, bez potre-

by prívodu elektriky. Úplne
ideálne, akoby šité pre naše
zámery!
Začala som sa o harmónium zaujímať, pátrala som po
ňom a jeho histórii na internete,
v literatúre, sondovala medzi
ľuďmi, najmä pamätníkmi.
A zistila som zaujímavé veci.
Napr. že išlo o normálny koncertný nástroj, patent na jeho
zhotovenie a názov mal v auguste 170 rokov. V r. 1840 sa
o to zaslúžil Francúz A. F. Debain. O dva roky
neskôr v Paríži harmónium uzrelo svetlo sveta.
V určitom období bolo veľmi populárne, v podstate
až do 2. pol. 20. storočia. Mnohé prekrásne skladby, ktoré sa hrávajú na organoch, boli pôvodne
komponované pre harmóniá. Dokonca tento
netradičný hudobný nástroj na svoju hudobnú
produkciu využíval i legendárny Beatles. V západných krajinách, podľa slov v súčasnosti učiteľky ZUŠ v Čachticiach (klavír a spev)
a mamičky od novembra už 3 – ročnej Tamarky,
harmónium zažíva svoju renesanciu.
- Napr. v Holandsku a Belgicku sú múzeá
harmónií, tento hudobný nástroj je témou rôznych
konferencií, workshopov a festivalov. Slovensko
nič podobné nemá.Zdá sa teda, že Nové Mesto nad Váhom sa
môže blysnúť celoslovenským prvenstvom v úsilí
o oživenie tradície hrania na harmóniu. Mária
Volárová so svojimi priateľmi – kolegami sú prvou
lastovičkou. Premiéra koncertu ,,v hlavnej úlohe“
s harmóniom bola v auguste v spomínaných
Haluziciach. V našom meste HARMONIUM
HARMONY po 1.-x zaznelo krátko pred prvou
adventnou nedeľou ohlasujúcou príchod Vianoc.
Poznajúc zanietenosť Mgr. art. M. Volárovej
pre harmónium je jasné, čo by bolo pre magisterku umenia pochádzajúcu zo Zvolena, z rodiny
žijúcej hudbou, jedným z najkrajších darčekov
pod stromčekom. Určite by to bolo prebudenie
záujmu verejnosti, hudobníkov a skladateľov o
tento starobylý hudobný nástroj a perspektívne
uskutočnenie jej sna usporiadať v našom meste,
príp. okolí okrem ďalších koncertov napr. výstavu
harmónií. Náš významný rodák Š. A. Pyšný by si
to určite zaslúžil (a bol by na to patrične pyšný,
keby žil). A harmónium takisto.
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D. ŠTUBŇA - ZÁMOSTSKÝ V ZNAMENÍ VÝROČÍ
Anjeli zas oznamujú/ do nočného ticha:/
„Ježiško už v jasliach leží,/ vôl naň s oslom dýcha!“/
Preto z hory k maštaľke sa/ schodia zvery
lesné,/ z korún stromov zasnežených/ počuť
vtáčie piesne./
O chvíľočku nad maštaľou/ anjelov zrieť
veľa,/ raduje sa nemé tvorstvo,/ nebo i zem
celá./
Všetko, všetko klania sa mu/ - vetry zbožne
hudú - /len či sa i mocní králi/ s pastiermi zas
budú./
Ježiško ich márne čaká,/ po tmách blúdia
zase, / zabudli, že pokoj svetu/ On dá v každom
čase ... (ZlATÉ LÍSTIE 1945)
Báseň Vianočná z pera Dominika Štubňu
– Zámostského nás vovádza do blížiaceho sa
obdobia Vianoc.
No december nie je len vianočným časom,
ale i mesiacom, kedy si pripomíname výročia
narodenia a úmrtia spisovateľa pre deti, veľkého
humanistu a učiteľa. 20. decembra uplynie 105
rokov od narodenia autora 12 básnických zbierok, 6 zbierok próz a jedného výberu poézie a
21. decembra si pripomenieme štyri desaťročia
od smrti rodáka zo Zámostia (dnes Nemecké),
ktorý v Novom Meste nad Váhom prežil tretinu
svojho života a vo svojom poslednom učiteľskom
pôsobisku i zomrel a tu je i pochovaný.
Dominik Štubňa po viacerých učiteľských
pôsobiskách v roku 1947 natrvalo zakotvil v
našom meste. Ak neberieme do úvahy bývanie v
meštiackej škole, kde D. Štubňa v 30. rokoch 20.
storočia istý čas riaditeľoval, prvým podnájmom
Štubňovcov bolo bývanie u švagrinej na dnešnej
Jánošíkovej ul. Ďalšie dva roky rodina prežila v
prenájme na Javorinskej ul. Nie ľahké bolo žitie
na Lúke. Šesťčlenná rodina mala k dispozícii
kuchyňu a izbu bez sociálneho zariadenia a
studňou vo dvore s vodou na pitie i umývanie,
hoci majiteľ p. Birčák a ostatní spolubývajúci vo
dvore – Valentovci, Pražienkovci, Hamajovci,
Sučanovci a Wrlovci sa snažili Štubňovcom
spríjemniť spolunažívanie. Najdlhšie D. Štubňa s
manželkou a štyrmi deťmi bývali na tzv. Slukovci
na Ul. F. Kráľa. Do tejto lokality sa spisovateľ
často vracal, aj keď už Štubňovci bývali v
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paneláku na Ul.
SNP.
Spisovateľovo meno v
našom meste
nesú ulica (od
roku 1990) a
park
(1995).
Pred piatimi rokmi, pri príležitosti 100. výročia
narodenia a 35.
výročia úmrtia
v „jeho“ parku,
kde sa tak rád
prechádzal i so svojou prvou vnučkou Katkou
(dožil sa 5 vnúčeniec), odhalili D. Štubňovi
– Zámostskému pamätník s bustou.
Žiaľ, dnes pri aktuálnych výročiach D.
Štubňa dostal, - obrazne povedané, - nepekný darček v podobe načerveno vymaľovaných
očí na buste.Týmto vandalským činom nezodpovedný jedinec či jedinci znevážili pamiatku
na významného Novomešťana, ale i prácu sochára, konkrétne akad. soch. Milana Struhárika,
ktorý toto dielo vytvoril.
S týmto prejavom vandalizmu sa Novomešťania nestotožňujú, odsudzujú ho a na
rozdiel od ničiteľov hodnôt ľudského umu a rúk
sú hrdí, že v našom meste žil, pracoval a tvoril
spisovateľ a človek s veľkým srdcom - Dominik
Štubňa - Zámostský.
● STARÁ PAZOVA NA FESTIVAL. Zo
VII. Festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči,
ktorého sa s Králikovým Trasoviskom
zúčastnila i SDOS – DSD Javorina pri MsKS v
Novom Meste nad Váhom, spomedzi šiestich
súťažných divadelných súborov víťazne vyšlo
Slovenské divadlo VHV a Strediska pre
kultúru zo Starej Pazovy s predstavením
Vladimíra Hurbana Vladimírova: Keď vejú
jarné víchre... v réžii Miroslava Benku.
Víťazný
pazovský
súbor
bude
reprezentovať VII. Festival Z. Kardelisovej ako
jeho laureát na XIV. Festivale A. Jurkovičovej
v apríli 2011 v Novom Meste nad Váhom.

PO STOPÁCH HISTÓRIE: HOTEL NEUBAUER II.
Interiér hotela bol na svoju dobu na vysokej
úrovni. Na 1. poschodí a prízemí boli priestranné
sály, ostatné reštauračné, kaviarenské a ubytovacie miestnosti vhodne dopĺňali areál hotela. Patril
k nemu i hostinec, v letných mesiacoch veľký
dvor s obývacím poschodovým domom a veľkou
záhradou, kde sa príjemne oddychovalo.
Na poschodí v prekrásnej zrkadlovej sále
každý deň do tanca a na počúvanie vyhrávala
hudba. Profesionálni hudobníci z kapely Aladára
Baláža z Trenčína sa tu každodenne chystali na
svoje vystúpenia. Ladili nástroje, aby tóny, ktoré
vylúdia harmonika Novomešťana Jožka Wilda,
husle kapelníka Aliho Baláža v sprievode klavíra a
bicích, udávajúcich rytmus, lahodili ušiam stálych
i náhodných návštevníkov. V repertoári kapely bol
i Balážov veľký hit. Jeho slávna Miluška, moja
v interpretácii nezabudnuteľného K. Veselého
bola svojho času, povedané dnešným slovníkom
hitparád, pieseň No 1. Z pódia kaviarne zaznela
neraz. V repertoári ju mali nielen „balážovci“, ale
i ďalšie skupiny.
Hotel býval dejiskom významných
spoločenských udalostí mesta. Červený kríž tu
počas I. sv. vojny zriadil vojenskú nemocnicu. V
prevratových udalostiach r. 1918, počas bojov
o národnú slobodu, mali v ňom provizórne sídlo
kasárne dobrovoľníkov novomestskej občianskej
stráže. Pravidelne sa tu uskutočňovali divadelné
predstavenia krúžku J. Hollého, tanečná škola p.
Tyllorera, zábavy a plesy (hasičské, poľovnícke,
sokolské, cigánske, športové, majálesy, juniálesy,
Annabály), veď sála na poschodí bola v tom
čase najväčšou v meste. Každoročne sa tu konali
vojenské odvody (asentírky). Rušno vtedy bývalo
pred hotelom. Vonku vyhrávali dychovky, ktoré
spolu s regrútmi prichádzali do mesta na vyzdobených rebriňákoch.
Vo vnútri sa naskytal iný obraz. Po schodoch
v Adamovom rúchu postupne vystupovali odvedenci do sály na poschodí, kde sídlila odvodová
komisia. Po skončení tejto „tortúry“ odvedenci pochodovali ovešaní trikolórou mestom v sprievode
dychovej hudby do hostinca J. Zongora, neďaleko
od hotela Neubauer. Rozprúdila sa tu pravá regrútska zábava, trvajúca do bieleho dňa.
Neubauer bol podnik vskutku na úrovni s
kvalitnými hotelovými službami. V 30. – 40. rokoch
XX. stor. mal hotel v prenájme pán Alojz Kačic.

Vychýrený kelner, ktorý po vyučení remesla v
českom Humpolci sa podkul v profesii v známych
hoteloch a Neubaueru dal punc noblesného podniku.
Po príchode do kaviarne kelner hosťovi pomohol z kabáta a zvrchník mu zavesil na vešiak.
Po usadení návštevníka vzápätí sa pred ním objavili na špeciálnych drevených držiakoch noviny.
Obsluha bola vzorná. Krátko po objednávke sa
na stole ocitla rozvoniavajúca káva, sóda k nej
bola zdarma, plus koňačik pre toho, kto si objednal. Príjemnú atmosféru dotváral klavirista hrou
známych evergreenov. V kaviarni boli k dispozícii
šachové a kartárske stolíky, všade vládla pohoda,
na čo bedlivým okom dohliadal hoteliér. Slogan
Náš zákazník, náš pán tu platil doslova.
No hotel Neubauer v našom meste dlhé
roky plnil i funkciu osvety, kultúry, zábavy a
spoločenských udalostí. Pre nejedného Novomešťana bol priam osudovým. Napísal sa v ňom
nejeden životný príbeh.
Neubauer napr. určil smerovanie budúceho
prof. akad. mal. P. Matejku. Po tom, čo si 17
– ročný chlapec v r. 1930 pozrel výstavu trojice
vtedy mladých umelcov: Alexyho, Bazovského a
Palugyaya, zistil, že všetko, čo doteraz vytvoril,
je len hra na umenie. Pod vplyvom výstavy v
priestoroch hotela sa rozhodol ďalej sa vo výtvarnom umení vzdelávať. A výsledok? Novomestský
rodák, vysokoškolský profesor akad. mal. Peter
Matejka patril a dodnes patrí k umelcom stredoeurópskeho formátu.
V období socializmu bola na severnej strane
hotela kancelária okresnej vojenskej správy. V
strede budovy bol svojho času v prevádzke
bufet hotelového typu. Neubauer ovplyvnil i životy
„obyčajných smrteľníkov“.
Škoda, že tie časy sú už nenávratne preč, tak
ako samotný hotel. Novomešťania a návštevníci
mesta už nikdy nebudú môcť sedávať v peknom
prostredí Neubauera a nasávať v ňom vládnucu
príjemnú atmosféru.
(Z rozprávania pamätníkov spracovala - red. -)

● ZMENA NA RIADITEĽSKOM POSTE.
Staronovým riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste
nad Váhom je od 15. novembra Ing. Ivan
Sadovský.
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NOVOMEŠŤAN V POĽOVNÍCKEJ SIENI SLÁVY
Počas jubilejného 20.
ročníka celoslovenských poľovníckych
slávností Dni svätého
Huberta v kaštieli
vo Svätom Antone
otvorili v priestoroch
zrekonštruovanej
barokovej sýpky Sieň
úcty a slávy slovenského poľovníctva.
Prvými osobnosťami,
ktoré do siene uviedli
in memoriam, boli zakladateľ a prvý predseda
Loveckého ochranného spolku gen. Jan Červíček
a náš dlhoročný spoluobčan a nestor slovenskej
poľovníckej kynológie Koloman Slimák.
Panel návštevníkov oboznamuje s jeho
celoživotnou činnosťou od jeho narodenia v roku
1903 v Bošáci až po smrť v roku 1996 v Novom
Meste nad Váhom, kde prežil takmer osem
desaťročí a heslovito zachytáva medzníky v jeho
aktivitách, ktoré prispeli k tomuto významnému
oceneniu. Priblížime si ich:
Rok 1933: K. Slimák zakladá chovnú stanicu
„z Považia,“ v ktorej odchoval okolo tisíc šteniat
rôznych plemien poľovných psov. Vyšlo z nej veľa
vynikajúcich jedincov známych ďaleko za hranicami našej vlasti a boli šampiónmi na výstavách
a skúškach i v zámorí. Rok 1936: organizuje
prvú chovnú prehliadku slovenských kopovov
ako nášho prastarého národného plemena. Cez
húževnatú prácu sa mu prísnym výberom podarilo
plemeno ustáliť až ho napokon v r.1963 uznala medzinárodná kynologická federácia. Roky

1938 - 1951: je kynologickým referentom zemského zväzu loveckých a ochranných spolkov pre
Slovensko a z tejto funkcie riadil celú poľovnícku
kynológiu na Slovensku.
V tom období dosiahla nebývalý rozvoj, k
čomu prispel aj import vyše 30 jedincov rôznych
plemien psov, ktoré boli u nás neznáme. Rok
1940: zakladá prvú Slovenskú plemennú knihu, vypracúva skúšobné poriadky pre skúšky
stavačov. Súčasťou jeho aktivít bola i publikačná
činnosť v časopisoch poľovníckeho a kynologického zamerania s vyše 80 odbornými článkami.
V 40. rokoch 20. stor. začal so šľachtením slovenského hrubosrstého stavača, ktorého medzinárodne uznali v roku 1983. Toto plemeno sa
stalo obľúbeným nielen na Slovensku, ale dostal
sa k chovateľom v Česku, Francúzsku, Anglicku a
Švajčiarsku, kde sa okrem poľovníckeho využitia
používa i na záchranárske účely. Rok 1948:
vydáva knihu Stavač, jeho chov, výcvik a vedenie. Rok 1957: vydáva knihu Poľovné psy,
označovanú za encyklopédiu poľovníckej kynológie. Vyšla v štyroch vydaniach a v Moskve i
v ruskom preklade. Roky: 1993, 1995, 1996:
poľovnícki kynológovia organizujú medzinárodnú
súťaž stavačov o Putovný pohár K. Slimáka. Od
roku 1997: každoročné organizovanie Memoriálu
K. Slimáka ako vrcholného podujatia pre plemená
stavačov na Slovensku.
Dlhý plodný život Kolomana Slimáka bol základom toho, že toto meno sa stalo pojmom, ktoré
svojho času presiahlo hranice Československa a
stalo sa v oblasti poľovníckej kynológie nesmrteľným.
V.S.

ČÍTANIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
Vo vianočnom čase, kedy každodenná
hektika na čas ustane, vám prinášame
niekoľko tipov na čítanie pri vianočnom stromčeku.
Alica Činčárová: PIATOK DVANÁSTEHO
Piatok dvanásteho je príbeh, o ktorom sa
nerozpráva ani nepíše. Z jednoduchého dôvodu. Hrdinovia netušia, že patria k sebe, že v
skutočnosti tvoria jeden príbeh. Ten sa odohráva v súčasnom Slovensku a jednotlivé postavy
v ňom riešia svoje problémy v manželstvách,
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priateľstvách a kariére. Ich osudy sa pretnú, keď
im do životov zasiahne nečakaná udalosť...
Marta Fartelová : ANJELI NEPLAČÚ
Autorka vo svojom piatom románe hľadá pre
svoju hrdinku Johanu miesto v živote. Johana
ako malé dieťa stratila matku a možno práve pod
vplyvom neľahkého detstva a dospievania sa jej
ťažko zaraďuje do života. Rozprávanie postupne
obnažuje Johaninu osamelú dušu, jej tajomstvá
z minulosti. No stále necháva nádej, že láska
dokáže rany na duši zahojiť a že každého človeka

čaká niekde šťastie, pre ktoré sa oplatí žiť.
Jeffrey Archer : CESTA SLÁVY
Napínavý dobrodružný román rozpráva príbeh
muža – špičkového horolezca, ktorý dokázal
uskutočniť svoje odvážne sny. Ale až po prečítaní
poslednej strany môže čitateľ posúdiť, či sa hlavný
hrdina George Mallory zaradí medzi horolezecké
legendy. Ostáva len dúfať, že odpoveď prinesie horolezecká výprava, pripravená o niekoľko
desaťročí neskôr...
Nelson DeMille: ZLATÉ POBREŽIE
„... Zlaté pobrežie sa ... líši od mojich ostatných kníh, takže keď som sa pustil do písania,

VIANOČNÉ ORIEŠKY
Vianoce sa blížia, klopú z diaľky vekov.
Legendárne Jezuliatko éterom volá: „Už skoro
prídem! Nechystajte záľahu darov, nie sú
najdôležitejšie, pripravte vôňu všeľudskej lásky,
chuť sladkých koláčov priateľstva a radosti...“
Počúvame ten hlas celým srdcom a dodávame: nech nikomu na stole nechýba chutná
slovenská kapustnica s hríbami, ryba so šalátom,
med s oblátkami a plná misa medovníčkov s
jablkami, sušenými slivkami a vedľa - voňavý
orechovník s „bratom“ makovníkom. K tomu
vysvietený stromček v kruhu najdrahších a v ich
srdciach či z úst znejúca nádherná Tichá noc,
svätá noc ... A napokon spoločné hodovanie pri
sviatočnom stole s vinšami a piesňami podľa
krajov a tradícií.
Vo vianočnom čase nie sme sviatočne naladení len dobrým jedlom. K šťastným chvíľam patria i láskyplné spomienky z detstva. Rozväzujem
teda batôžtek spomienok a vyberám prostučkú, no
drahú spomienku z domova na zlátenie orechov,
keď otecko zahlásil: „Deti, je čas pozlátiť oriešky,
aby bol stromček pekný, ligotavý!“ A my sme s
radosťou sledovali, ako mieša v mištičke zlatý
prášok s olejom na riedku kašičku. Každému z nás
(štyroch) urobil z husacieho brka „štetec“ a skôr,
než sme začali krášliť oriešky, prikázal: „Natierajte
pekne, tak, aby boli oriešky celé zlaté a žiadne
holé bruchá na nich!“ Skontroloval našu robotu,
aj pochválil a pomocou klinčeka a bavlnky zavesil
ich sušiť. Veru, činili sme sa, aj nosy a košele sme
mali zlaté. Mamička len oči obracala, čo to bude
za robotu pri praní. My s otcom sme boli šťastní,
veď sme pozlátili aj polstovku orechov, časť z nich
sme s potešením podarovali.

musel som opustiť svet akcie, dobrodružstva,
záhad, napätia, vojny a špionáže a vkročiť do
uhladenejšieho sveta vyššej spoločenskej vrstvy,
ktorá žila a dodnes žije na bájnom Zlatom pobreží
Long Islandu. Je to svet peňazí, panských sídel,
vyberaných spôsobov a móresov, a do tohto sveta
som priviedol mafiu.“
Týmito slovami nám autor približuje zrod svojho najúspešnejšieho románu, ktorý je príbehom
dvoch mužov z odlišných svetov, stretávajúcich
sa na Zlatom pobreží.
Marta Stuparičová,
vedúca MsK
Naše vnúčence dnes o niečom podobnom
ani len nechyrujú, lebo všetko dostať hotové, a
hlavne čokoládové! No romantika niekdajších
našich čias chýba. Ale orechy svoju cenu nestrácajú. Právom sa pokladajú za symbol zdravia, sily
a akejsi rozprávkovej stálosti spätej s ľuďmi našej
zeme. Preto ich každý rok s radosťou kladieme
na vianočný stôl spolu s jabĺčkami, sušenými
slivkami, podaktorí aj s cudzokrajnými maškrtami,
akými sú figy, ananás a drobní príbuzní našich
orechov – „buráky.“
Vianoce zvyknú mať aj prívlastok – štedré.
Je to oddávna vžité, i keď vieme, že nie pre
každého sú rovnako štedré. Rozdiel je vari iba
v tom, že v minulých dobách to ľudia brali
ako bežnú realitu. Dnes je doba iná. Názory a
požiadavky sa rôznia. Právom. Nová doba sa
kryštalizuje, a nie ľahko.
V kostoloch po celý rok znejú láskavé slová,
nabádanie k pokore a ľudskej láske. A budú
znieť i v tomto vianočnom čase. Len v nejednom
človeku sa v kútiku duše ozve skromnučký hlások: „ Chcem len malilinký kúsok neba už tu na
Zemi, Bože ...“
Netreba k tomu až tak veľa. Stačí nielen v
tomto čarovnom predvianočnom čase otvoriť si
srdcia hlavne pre radosť zo života, pre slnečné
lúče ľudskosti potešiť i pomôcť, ak sa čo i len trochu dá. A v rodinách i mimo nich vysielať fluidum
spolupatričnosti a vďaky ku všetkým, ktorí náš
život v priebehu roka obohacujú.
Šťastné a radostné Vianoce 2010!
M.Ch.
Štyridsaťpäť rokov svojej
existencie v tomto roku oslavujú TSM v Novom Meste
nad Váhom. Svoj vznik si
pripomenú 3. decembra. Do ďalších rokov organizácii a jej pracovníkom želáme veľa úspechov.
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DARČEKOVÉ POUKAZY

na prednostné preventívne vyšetrenia
zamerané na predchádzanie civilizačným, nádorovým,
pohybovým a metabolickým ochoreniam ponúka
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Poukážky v rôznych cenách si môžete zakúpiť pre seba
a svojich blízkych na Oddelení rýchlej diagnostiky, tel. č. 7740382.
Zdravie môže byť na dosah !

V decembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
Alžbeta Pavličičová
☙❧
Magdaléna Melicháreková Mária Dvoranová
☙❧
Anna Čavičová
☙❧
Margita Koyšová
Jozef Chudý
Alexander Kováčik
Jozef Haško
Anna Kamenická
Vladimír Krajčovic
Pavel Weinhold
Justína Gajdošová
Štefánia Košťálová
Štefan Lahvička
Vojtech Miklovič
☙❧
☙❧
Zita Lišková
Vladimír Ješko
MUDr. Ľudovít Petrovský
Emília Dovinová
Mária Berecová
Anastázia Prasličková
☙❧
Helena Bartošová
Elena Sadloňová
Anežka Birkušová
Jozefína Samborská
Adam Pavlík
Eva Podhradská
Božena Pokopcová
☙❧
Božena Šteflovičová
Miloš Horváth
Ján Verner
Ján Ďurajka
Emília Ferancová
Mária Straková
Ing. František Danko
Anna Kršáková
Elena Kotlebová
Emília Zámečníková
Štefánia Gagová

BLAHOŽELÁME

SOBÁŠE V OKTÓBRI
Martin Dlhopolec a Alena Pokopcová
Michal Revaj a Zuzana Kováčová
Tomáš Storinský a Mária Štefanovičová
Alexander Hanták a Katarína Kolečanská
Martin Madara a Alica Zemeková
Marián Hudeček a Monika Zámečníková
Milan Hlaváč a Katarína Holúbková
Ing. Andrej Jambor a Marianna Jamborová
MUDr. Milan Novák a Pavlína Dostálová
Miloš Tulis a Andrea Bodnárová

ÚMRTIA V OKTÓBRI
Štefan Jakubek
Jiří Kolník
Peter Krajíček

UVÍTANIA
A KRSTY
V OKTÓBRI

Diana Masárová
Patrik Palcút

✟

(1941) Alojz Kravárik
(1946) Margita Moravčíková
(1952) Anna Ostrovská

Richard Sebastian Švehla
Ondrej Arbecík
Karolína Jančová
Jakub Homola
Klára Pankuchová
Melánia Malíčková
Patrik Malík
Aleš Herák
Natália Heráková
Liliana Margita Macúchová
Sebastián Suchý

Emília Peterková
(1952) Ľudmila Pokopcová
(1938) Hilda Urbanová
(1923) Ing. Miroslav Václav

(1913)
(1960)
(1929)
(1950)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, bývalým kolegom z fa Partners,
pracovníkom MsÚ a MsP, ktorí sa prišli 2. novembra rozlúčiť
s naším drahým otcom, dedkom a pradedkom
Zdenom KOLNÍKOM,
ktorý nás opustil vo veku 64 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
Žil skromne a obetavo, ako mu z očí žiarila láska,
statočnosť a dobrota, tak nám bude chýbať do konca nášho života ...
5. decembra si pripomenieme nedožitých 70 rokov života
Milana HORŇÁKA.
… s láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami, susedia a známi
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.
6. decembra si pripomenieme 5. výročie úmrtia, čo nás navždy opustila
Emília RZAVSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Syn Rudolf s rodinou
Hoci čas rýchlo ubieha, spomienka na nich v srdci zostáva.
V decembri od nás do večnosti odišli naši drahí
7. decembra pred 30 rokmi mamička
Mária ŠTEDROVÁ
a 31. decembra pred 8 rokmi tatičko a dedko
František ŠTEDRA.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra s rodinou
V tichých sviatočných predvianočných dňoch uplynie 16. decembra 15 rokov,
čo nás náhle navždy opustil môj drahý manžel, starostlivý otec a deduško
pplk. Jozef GAŠPAROVIČ
v 72. roku svojho pracovitého a krásneho rodinného života.
S láskou spomíname: manželka a synovia s rodinami
Hoci si odišiel, v našich srdciach stále žiješ.
21. decembra si pripomenieme prvé výročie úmrtia nášho drahého
Ľubomíra MRÁKAVU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len
a odkaz jediný – chýbaš nám v kruhu našej rodiny.
22. decembra uplynie päť smutných rokov od náhlej smrti
nášho drahého prof. a hudobníka
Jána REŇÁKA.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami
Čas bolesť otupí, ale smútok v srdciach ostáva.
30. decembra 2010 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustila naša milovaná
Melánia PAVLÍKOVÁ
a 25. marca 2011 uplynie 13 rokov od úmrtia nášho drahého
Jozefa PAVLÍKA.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú
deti Vierka, Slávka a Jožko s rodinami.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
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V ŠĽAPAJACH STRIEBORNÉHO KŇAZOVICKÉHO?
V šľapajach nášho významného rodáka, z Atlanty strieborného
olympionika z roku 1996 Mgr. Slavomíra Kňazovického, zdá sa,
kráča študent SOŠ na Bzinskej ul. Marcel Virga. V minulých
dňoch frekventant odboru technik v elektrotechnike so zameraním na
informačné technológie v Bratislave prevzal z rúk ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR E. Jurzycu Pamätný list sv. Gorazda,
prvého po mene známeho pedagóga slovenského pôvodu.
Študent maturitného ročníka sa kanoistike úspešne venuje už
niekoľko rokov. Od vlaňajška tohto juniorského reprezentanta SR v
rýchlostnej kanoistike zaradili do Centra olympijskej prípravy. Počas
roka Marcel Virga dosiahol veľa športových úspechov. Okrem titulu
majstra Slovenska získal na majstrovstvách Európy v Moskve bronzovú medailu v K2 na 200 m.

EXHIBIČNÝ
HOKEJOVÝ ZÁPAS
12. decembra o 13,30 h sa na zimnom
štadióne uskutoční exhibičný hokejový zápas
medzi účastníkom amatérskej hokejovej ligy
Wild Flock z nášho mesta a výberom tenisových
reprezentantov Slovenska Davis cup team.
Hokejistami sa na čas stanú tenisové
hviezdy ako Karol Beck, Lukáš Lacko, Igor
Zelenay, Miloslav Mečíř a ďalší známi tenisti.

HOKEJOVÉ ZÁPASY
Liga juniorov 2010/2011
11. december
sobota 14,00
HK BULLDOGS - N. ZÁMKY
18. december
sobota
14,00
HK BULLDOGS -N. ZÁMKY
Prípravka I - 5. trieda - HK Bulldogs - žiaci
12. december
nedeľa 9,30
HK BULLDOGS A - HC TOPOĽČANY

F AM Ó ZNY „ S K O K “ Z D NA TABUĽ K Y
AFC Nové Mesto nad Váhom má za sebou jesennú časť súťaže II. ligy západ ročníka
2010/2011. Do 30. novembra trvali tréningy,
december sa ponesie v znamení individuálnych
tréningových plánov hráčov. Do prípravy jarnej
časti, ktorá začne v úvode januára, vstúpia
Novomešťania zo štvrtej priečky. Svojím postavením po jeseni v tabuľke AFC nielenže
splnil svoje ambície, ale ich aj prekročil, keďže
pôvodný cieľ bolo 5. – 6. miesto. Avšak zhruba
tri mesiace dozadu situácia nebola zďaleka taká
ružová. Naopak. Po zápase s Myjavou padli
Novomešťania na samé dno tabuľky. Prezidentovi
AFC Ing. Dušanovi Današovi bolo jasné, že
je najvyšší čas situáciu rázne riešiť. Z trénerských postov A mužstva abdikovala dvojica Peter
Vojtech a Peter Škrátek.
- Stál som pred neľahkou úlohou urýchlene
nájsť nového trénera, ktorý by sa pokúsil zvrátiť
nepriaznivý stav. Od ľudí pohybujúcich sa vo
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futbalovom prostredí som dostal tip na bývalého
trénera Spartaka Myjava. Vladimíra Hyžu som
oslovil. Skôr ako sa rozhodol, išiel si pozrieť
naše mužstvo v „akcii.“
- Po zápase s Nemšovou mi bolo jasné, že
ide o mladé perspektívne mužstvo, ktoré má na
viac než naznačovali výsledky. Ponuku prezidenta AFC v Novom Meste nad Váhom som prijal ako
výzvu a uzatvoril som s AFC zmluvu do konca
jesennej časti aktuálneho ročníka, - zdôvodnil
svoje rozhodnutie V. Hyža.
Prvé dva zápasy s novým trénerom nepriniesli iné výsledky, i keď hra mužstva bola iná.
Naši si na svoje konto pripísali ďalšie prehry.
- Zásadná zmena nastala v zápase
s Bernolákovom, - upresňuje Ing. Dušan Današ,kedy naše mužstvo pod vedením nového trénera začalo a 15. kolom zavŕšilo sériu šiestich
víťazných zápasov bez inkasovaných gólov na
našej strane.

Na prelomenie našej smoly si spomínam
úplne presne. Bol som zrovna na Morave, kde
sa mi čerstvo narodil prvý vnuk Edík (pozn. red:
Gratulujeme! Žeby nový futbalista?). Keď som
si na internete pozeral tabuľku II. ligy a videl,
že v nej už nefigurujeme na poslednom mieste,
bolo mi jasné, že sme vyhrali. Po prvý raz od
nešťastnej šnúry prehier a potom až do úplného
záveru. Posledné stretnutie jesene sme odohrali
doma s Nitrou B, ktorú sme porazili 4 : 0.Prirodzene, po takomto zvrate je zo strany AFC záujem o trénera, pod ktorého vedením Novomešťania „vstali z popola“ a riadne
zamiešali karty v tabuľke. Na tretieho im chýbal
bod, od víťaznej Myjavy delí AFC po jeseni deväť
bodov.
- S pánom trénerom budeme v najbližších
dňoch rokovať, boli by sme radi, keby sme
sa dohodli na jeho ďalšom zotrvaní u nás minimálne aspoň v jarnej časti súťaže.
Na jar privítame najťažších súperov doma,
čo je veľká výhoda. Trúfam si povedať, že ak
futbalový prejav AFC vydrží i na jar, tak našich
súperov z vrchnej časti tabuľky riadne potrápime. Niet sa veľmi ani čo diviť, keď si uvedomíme, aký husársky kúsok sa Vladimírovi
Hyžovi podaril. Doslova skok mužstva z pätnástej na štvrtú priečku! Je to jasný signál, že
Novomešťania dajú ešte o sebe vedieť.
Kto je teda ten trénerský „kúzelník,“ kto je
Vladimír Hyža?
Ako nám povedal, má 41 rokov, je ženatý

a má dve dcéry - Simonku a Vladimíru, rodina
žije vo Vrbovciach. Skôr ako sa vydal na trénerskú dráhu, bol profesionálnym futbalistom v
Nemecku.
- Od roku 1997 do roku 2007 som hral futbal
postupne v nemeckých mužstvách: SF Siegen,
KFC Uerdingen a WSU Wupertal na rôznych
postoch – od útočníka po obrancu. V roku 2008
som sa vrátil na Slovensko a začal trénovať
Myjavu. –
Pod Hyžovým trénerským vedením sa Spartak - takmer navlas rovnako ako Nové Mesto
nad Váhom - z posledného miesta vyšplhal na
tretiu priečku a ďalšiu sezónu postúpil do vyššej
– II. ligy. Dnes je Myjava v polovici súťaže II. ligy
západ na špici tabuľky.
Nebol by to v prípade pokračovania trénerskej odysey niekdajšieho trénera Myjavy v
našom meste „konflikt záujmov“?
- Prvenstvo Myjave doprajem, ale ak budem
pokračovať, ubezpečujem všetkých, že nikomu nedarujeme víťazstvo len tak, zabojujeme
a každý mančaft potrápime. Naším cieľom je
odviesť po každej stránke na trávniku kvalitný a
herne, a teda i divácky zaujímavý futbal, ktorý
priláka na štadión množstvo, verím, že spokojných fanúšikov. Za ich podporu, ako aj hráčom
za odvedené výkony a snahu, by som sa rád
poďakoval.K názoru V. Hyžu sa pridal i prezident AFC
Ing. Dušan Današ a mužstvu popri poďakovaní
zaželal rovnako úspešné ťaženie ako v závere
jesene i počas jari.

NOVÁ POSILA ETNY
V decembri 9. kolom v šlágri ligy v zápase
proti Prievidzi 10. decembra o 20,00 h sa zavŕši
jesenná časť Open ligy. Po šiestom kole naše
mužstvo ETNA SK je s 15 bodmi celkovo na 3.
mieste za 2. FSC Prievidza s rovnakým počtom
bodov a prvým FK Dubnica nad Váhom s 18
bodmi.
Odvetná – jarná časť začne 7. januára o
20,00 h proti Žiline.
Do konca súťažného ročníka 2010/2011 (v
máji 2011) bude posilou novomestskej Etny SK
Martin Madro. Niekoľko rokov najlepší strelec
extraligového Programu Dubnica i Slovenska
vyjadril chuť hrať za mesto, v ktorom futsalovo
vyrástol a má ho veľmi blízko od svojho domova.

Manažment Etny uvítal jeho rozhodnutie a bez
váhania začal rokovanie s Dubnicou. Keďže
skončilo úspešne, od
začiatku novembra je
Martin v Novom Meste
nad Váh. na hosťovaní.
Vedenie mužstva verí,
že tento svoj vynikajúci
ťah napomôže realizovať
smelý cieľ Etny stať sa
kráľom ligy a priláka
do hľadiska množstvo
ďalších divákov, priaznivcov dobrého futsalu.
-zh-
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PRETEKÁRSKU KARIÉRU JEJ STOPOL ÚRAZ

S Emilom Zátopkom
Niekdajší známy novomestský tréner atletiky
Zdeněk Šilhánek pre kráľovnú športu objavil a
získal viacero talentov, jedným z nich bola i Viera
Kvaková, vyd. Michalková.
Po tom, čo sa Kvakovci presťahovali do
Nového Mesta nad Váhom, rodáčka zo Sirku (28.
4. 1952) v okrese Rožňava navštevovala ZŠ
na Ul. kpt. Nálepku. Celý svoj produktívny život
Viera Michalková pracovala ako robotníčka v n.
p. Strojstav Nové Mesto nad Váhom. Od r. 2005
žije v Starej Turej. Je vydatá, má tri deti a šesť
vnukov. Pôjdu v jej šľapajach?
V. Kvaková sa od svojich desiatich rokov venovala ľahkej atletike. Pri jednej súťaži si športovo
zdatné dievča všimol tréner TJ Považan Z.
Šilhánek, ktorý jej športový talent začal systema-

VOLEJBAL
CVČ
Sobota 4.12. o 10,00 h
Žiaci - Nitra
o 12,00 h
Žiaci - Nitra
Športová hala
Sobota 4.12. o 11,00 h
Juniorky – Skalica
o 15,00 h
Juniorky – Skalica
IV. ZŠ
Nedeľa 5.12. o 10,00 h
Kadetky - Komárno
o 14,00 h
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ticky rozvíjať. Dievčina bola všestranne nadaná
na atletiku, no najviac vynikala v behu cez
prekážky a skoku do výšky, kde dosahovala
vynikajúce výsledky nielen v rámci okresu, ale i
celého Slovenska. Napr. v rokoch 1965 a 1968
sa stala spolu s ďalšími členkami oddielu ľahkej
atletiky majsterkou okresu Trenčín, v rokoch 1967
a 1972 majsterkou Zsl. kraja. V rámci Športových
hier mládeže a pracujúcich postúpila v r. 1967
na olympiádu do Bratislavy, kde získala zlatú
medailu. Ako úspešnú športovkyňu si ju vyhliadol
tréner Slovana CHZJD Bratislava Pavol Pokopec,
pôvodom Novomešťan a od r. 1967 pretekala
za Slovan. V súťaži družstiev ml. dorasteniek v
ľahkej atletike v roku 1968 získala I. miesto a v
roku 1969 zlatú medailu, stala sa dorasteneckou
majsterkou ČSSR.
V
roku
1972
prestúpila zo Slovana
do Chirany v Starej
Turej. Na majstrovstvách
ČSSR
v
Považskej
Bytrici
utrpela ťažký úraz
kolena. Po ňom podstúpila päť operácií a
musela sa s pretekárskou kariérou rozlúčiť.
Anna Černochová

Kadetky – Komárno
Športová hala
Sobota 11.12. o 11,00 h
Juniorky – TAMI Bratislava
o 15,00 h
Juniorky – TAMI Bratislava
CVČ
Sobota 18.12. o 10,00 h
Žiaci – KP Nitra
o 12,00 h
Žiaci – KP Nitra
Športová hala
Sobota 18.12. o 13,00 h
Muži – Bilíkova
o 17,00 h
Muži - Bilíkova

ZIMNÝ TURNAJ
Na 27. decembra v
športovej hale sa chystá
tradičný Vianočný turnaj v
malom futbale - Memoriál
Ivana Stana.
Bližšie informácie na
www.mfl.php5.sk .

POHYB V ZIME
Vianočné obdobie je náporom na naše kilogramy, pri
všetkom tom hodovaní nezabudnime na pohyb.
Zima ponúka viacero možností.

Ušetrite dvakrát

Staviate rodinný dom, prerábate byt, potrebujete zatepľovať
alebo sa potrebujete rozhodnúť pre najvhodnejší vykurovací systém,
či montáž solárneho panela?
Využite bezplatné rady profesionálov a znížte svoje náklady na energiu.

0903 250 848

Objednajte sa na tel.
a navštívte
naše Kontaktné miesto v Trenčíne (1. mája 13, 912 50 Trenčín).

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka múzea spred 40 rokov zachytáva časť námestia.
V dvojposchodovej budove sídlila ZUŠ.
Dnes sa na prízemí nachádzajú potraviny.

SPRÁVNA ODPOVEĎ
NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, ročník XXXI.
Vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste
nad Váhom.
Redakčná rada: Ing. Viera Vienerová - predsedníčka, akad. mal. Ján Mikuška - podpredseda, PhDr. Eva Berková, Anna Černochová, Ing. Mária Denková, Milan Hurtík,
PhDr. Ivan Machala a Ing. Jozef Varta.
Redakcia: PhDr. Eva Grznárová - šéfredaktorka, Vlasta Igazová - tajomníčka,
Mgr. Jozef Šišovský - výtvarník a fotograf.
Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, č. tel. 771 27 70 alebo priama linka 771 06 40,
e-mail: redakcia@msks.sk.
Uzávierka vždy 10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
Tlač: TISING, spol. s r.o., Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Grafická úprava: TISING, spol. s r.o.
Náklad: 1200 ks. Cena 0,49 €.
MK SR - EV 3966/10

