NA P RO G R A ME A K T U Á L NE OTÁZ KY
V poradí 12. zasadanie poslancov Mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste nad Váhom,
ktoré sa uskutoční 11. decembra, bude mať na
programe schválenie návrhu zásadného dokumentu mesta - rozpočtu mesta na rok 2013.
Necelý mesiac predtým - 13. novembra sa
konalo 11. snemovanie poslancov.
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení MsZ a správe o činnosti MsR medzi 10.
a 11. zasadnutím MsZ si poslanci zobrali pod
drobnohľad Nakladanie s majetkom mesta.
V rámci neho zaznela informácia o
uskutočnených obchodných verejných súťažiach
- OVS (viac v príspevku na str. 3), kedy MsZ
schválilo vyhlásenie ďalšieho - 7. kola OVS na
odpredaj domu na Námestí slobody č. 10 za
rovnakých podmienok ako pri 6. kole, a takisto
po neúspešnom 3. kole vyhlásenie ďalšieho kola
OVS na odpredaj nehnuteľností - skladov v areáli
bývalých vojenských skladov na Železničnej ul.
Za týmto účelom menovalo komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: Ing. D. Današ,
Mgr. T. Šusteková, Ing. D. Macúch, PhDr. K.
Hejbalová a M. Klčo.
V rámci toho istého bodu odznel návrh na
schválenie kúpy pozemku pre potreby mesta
za účelom usporiadania pozemku pod vybudovanou stavbou Malá okružná križovatka Ul.
Malinovského - Hviezdoslavova. Ešte v júni
2011 bola schválená zmluva o budúcej zmluve
medzi mestom a vlastníčkou pozemku Ing. M.
Vidličkovou s odsúhlasenými podmienkami nadobudnutia pozemku za 12 €/m². MsZ návrh na kúpu
pozemku schválilo.
V ďalšej časti MsZ schválilo ako prípad osobitného zreteľa prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku mesta - pozemkov pod trafostanicou pre
ZSE Bratislava. Na záver piateho bodu došlo k
predloženiu návrhu na určenie majetku, ktorý
je pre mesto neupotrebiteľný a ktorý pre svoje
opotrebovanie, príp. poškodenie a zastaranie
nemôže slúžiť svojmu účelu. Ide o majetok, ktorý
sa nachádza v bývalých vojenských skladoch na
Železničnej ul. Poslanci návrh schválili. Mesto v
súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta ponúkne tento
majetok na predaj po ocenení odborným znalcom
a oceňovacou komisiou, ktorú menuje primátor
mesta.
Do centra pozornosti sa potom dostal návrh

uznesenia o odstránení protiprávneho stavu upozornenie prokurátora k VZN mesta č.7/2010 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov
a ich zákonných zástupcov (v znení dodatku č.1
a 2) a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni.
Okresná prokuratúra v Novom Meste nad
Váhom v intenciách príslušných zákonov upozornila mesto na porušenie § 140 ods. 10 Zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
Ide o to, že MsZ určilo „VZN - kom“ mesta č.
7/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a ich zákonných zástupcov (v znení dodatku č. 1 a 2) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni odkazom na finančné
pásmo stanovené ministerstvom školstva, a nie
konkrétnou sumou.
MsZ zobralo na vedomie upozornenie prokurátora a uložilo spracovať nové VZN, ktorým
sa odstráni protiprávny stav a do 31. decembra
ho predložiť poslancom MsZ.
Po správach z následných finančných kontrol hlavného kontrolóra mesta Ing. M. Baču
v Mestskom kultúrnom stredisku a TSM Nové
Mesto nad Váhom, ktoré poslanci zobrali na
vedomie, prišli na rad odpovede na pripomienky
poslancov.
V nasledujúcom bode rôzne okrem pozvánky na VII. Festival zborového spevu odznelo
poďakovanie za ústretovosť mesta k žiadosti HK
BULLDOGS 2008 na poskytnutie ľadovej plochy
pre usporiadanie hokejového turnaja žiakov 22.
decembra. Primátor mesta Ing. J. Trstenský informoval poslancov o ekonomickej situácii mesta
s dopadom na rozpočet mesta pre rok 2013.
Bolo podpísané Memorandum o spolupráci
pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej
na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a Združením
miest a obcí Slovenska (ZMOS). ZMOS sa zaviazalo, že bude pôsobiť na primátorov a starostov,
aby schválili a realizovali svoje rozpočty na rok
2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5%
osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary
a služby. Ide o to, aby samosprávy znížili svoje
výdavky a svojím podielom prispeli ku konsolidácii
verejných financií. 11. zasadanie MsZ skončilo
schválením uznesení.
-r-

1

Z VIANOČNÝCH TRHOV I SPOLOČENSKÁ UDALOSŤ
Vianočné trhy už tradične patria ku koloritu
mesta v predvianočnom čase. Nebude to inak ani
tento rok.
- Uskutočnia sa v dňoch 14. až 21. decembra
na Námestí slobody, - konkretizuje viceprimátorka
mesta Ing. Viera Vienerová a ďalej upozorňuje:
- Oproti minulosti hlavnou novinkou je, že
sa budú konať v zmenenom čase a budú trvať
dlhšie. V porovnaní s uplynulými rokmi začnú o
dve hodiny neskôr - o 11,00. h a potrvajú až do
21,00. h, a to i v sobotu a nedeľu, kedy končievali
o 13,00. h. Posunom zatváracej doby z 18,00.
h o tri hodiny neskôr chceme vyjsť v ústrety
predovšetkým zamestnaným ľuďom, ktorí bývajú
dlhšie v práci, aby si v kľude stihli vybrať z ponuky
tovaru a nakúpiť chýbajúce vianočné darčeky či
doplnky dotvárajúce vianočnú atmosféru. V neposlednom rade podnetom pre toto rozhodnutie bola
a je snaha mesta povýšiť Vianočné trhy z čisto

obchodnej na spoločenskú udalosť, pri ktorej sa
stretávajú priatelia a známi a pri čaji, vianočnom
punči či varenom víne, prípadne úplne bez nich,
len tak, podľa chuti návštevníkov, zotrvajú v
priateľskom rozhovore či debate. Chceme, aby
sa ľudia v každodennom zhone aspoň na chvíľu
zastavili. Aby zabudli na stres a zhon, veď o
tom nie sú Vianoce. Z tohto pohľadu chceme do
atmosféry Vianočných trhov vniesť i čosi naviac.Rovnako ako po iné roky v predajných
stánkoch nebude chýbať klasický vianočný sortiment ako vianočné oblátky a trubičky, imelo,
medovníky, cukrovinky, vianočné ozdoby, sviečky,
ihličie, med, svetelné reťaze...
Tradičné kapry, bez ktorých si mnohí nevedia
Vianoce ani predstaviť, sa budú predávať pred supermarketom TESCO od 13. do 23. decembra.
Šupináče by sa mali predávať i pred Potravinami
S. Pevala na Ul. M. R. Štefánika.

PRÍDE SV. MIKULÁŠ, BUDE I BETLEHEM
Cingot rolničiek a dupot kopýt konského záprahu ohlási príchod sv. Mikuláša so svoím sprievodom do nášho mesta. Neklamný znak toho, že
je tu vianočný čas.
Zavíta k nám na námestie vo štvrtok
6. decembra o 16,00 h. Čakanie naň od 15,00 h
spestrí program na tribúne „v réžii“ za priaznivého
počasia materských škôl a centra voľného času.
Sv. Mikuláš na Námestie slobody dozaista
priláka množstvo návštevníkov, malých i veľkých,
zvedavých nielen na to, ako svojou zázračnou
berlou v centre mesta rozsvieti vianočný stromček
a okolitú vianočnú výzdobu, ale predovšetkým sa
tešia na jeho povestnú dobrosrdečnosť a štedrosť
spojenú s obdarúvaním detí sladkými dobrotami.
Nuž, milé deťúrence, nezabudnite si nachystať pre Mikuláša nejakú peknú pesničku či
básničku, odmena vás iste neminie! Milý hudobný
„mikulášsky darček“ si pre účastníkov podujatia zhruba od 16,45 h nachystali aj žiaci ZUŠ,
ktorí vystúpia na tribúne. Chýbať nebude ani
občerstvenie v stánkoch.
Súčasťou tradičnej akcie, ktorej sa zúčastnia
aj predstavitelia mesta, bude aj sprístupnenie
novomestského betlehema.
Po letnom rezbárskom sympóziu má už 38
súčastí a okrem toho, že sa hrdí zápisom v Knihe
slovenských rekordov, ojedinelý a výnimočný je
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i v tom, že po auguste v ňom pribudli umelecky
stvárnené podobizne ľudových rezbárov, alebo
ich najbližších.
V celej svojej kráse bude možné betlehem
obdivovať po celý mesiac až do Troch kráľov.

Drahí Novomešťania,

dovoľte mi, aby som Vám
pri príležitosti blížiacich sa Vianoc zaželal všetko dobré, hlavne
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti
a Božieho požehnania. Nech sa
Vám v našom meste a vo vlastných
rodinách žije spokojne a radostne,
s medziľudskými vzťahmi náležiacimi a hodnými ČLOVEKA. A nielen
vo vianočnom čase.
Ing. Jozef TRSTENSKÝ, primátor mesta

Milí spoluobčania,
k nadchádzajúcim najkrajším sviatkom
roka dovoľte nám zaželať Vám príjemné
prežitie Vianoc v kruhu svojich najbližších,
sprevádzané láskou, porozumením a vzájomným pochopením.
Ing. Viera Vienerová
a PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
viceprimátorky mesta

PO SILVESTRI VÍTANIE NOVÉHO ROKA
Koniec sa blíži. Nie, nemáme teraz na mysli
mayské proroctvá o 21. decembri, keby áno, ďalšie riadky by nenasledovali. Nenasledovalo by nič. Napriek tomu koniec bude. Blíži sa závratnou
rýchlosťou. S pribúdajúcimi hodinami, dňom za
dňom sa blížime k záveru priestupného roka 2012
a nástupu nového s koncovým dvojčíslom trinásť.
Rozlúčku so starým rokom v silvestrovskej

nálade a príchod roka 2013 oslávime v našom
meste tradične 31. decembra programom na
námestí. Krátko po tom, čo hodiny odbijú polnoc,
Nový rok privítame v centre mesta spolu s predstaviteľmi mesta. So želaním, aby bol napriek nie
najlepším prognózam lepší ako doznievajúci rok,
si naň pripijeme čašou perlivého moku.
-r-

K VÝSLEDKOM VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
Kaviareň vo viacúčelovej spoločenskej sále
bude najbližších päť rokov prevádzkovať fa
ANNETTA, s.r.o. Táto spoločnosť sídliaca v
Melčiciach - Lieskovom sa stala víťazom obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorú v intenciách
príslušných zákonov vyhlásilo Mesto Nové Mesto
nad Váhom a komisia pre nebytové priestory
vyhodnotila ako úspešnú.
- Nie všetky obchodné verejné súťaže, ktoré
sme vyhlásili, dopadli takto priaznivo, - konštatuje
Ing. Dušan Današ, predseda komisie pre nebytové priestory, inak prednosta Mestského úradu
v Novom Meste nad Váhom a konkretizuje ďalej:
- Opätovne neúspešná bola OVS na odpredaj nehnuteľností - stavby so súpisným č. 10/11
- domu na Námestí slobody na parc. č. 167 a
pozemku parc. č. 167 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 762 m² (pozn. red.: sídli tu o.
i. oprava obuvi). Do stanoveného termínu 15.
októbra do 10,00 h nebol do podateľne mesta
doručený žiaden súťažný návrh do vyhlásenej
OVS na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod
týchto nehnuteľností. Takisto ako neúspešnú sme
museli vyhodnotiť OVS na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na odpredaj nehnuteľností - 9 stavieb
* Viacúčelová spoločenská sála pomaly,
ale isto rozbieha svoju činnosť. Svojho prevádzkovateľa na najbližších päť rokov má už
aj kaviareň. Postupne sa hlásia firmy a organizácie, ktoré majú záujem prenajať si spoločenskú sálu na vianočné posedenie či iné
spoločenské akcie.
Ak patríte k tým, ktorí uvažujú využiť nové
priestory spoločenskej sály, bližšie informácie o možnostiach, podmienkach a cenách
prenájmu vám v MsKS poskytne Bc. Z. Vladová na č tel. č. 771 2770, kl. 26, príp. e-mailom:
vladova@msks.sk .

(skladov) a pozemkov v Dolných skladoch na
Železničnej ul. Do 15. októbra do 10,00 h nebol
do podateľne mesta doručený žiaden súťažný
návrh do vyhlásenej OVS. Komisia konštatovala,
že aj III. kolo OVS Dolné sklady na Železničnej
ul. bolo neúspešné.
Opačná situácia bola pri priamom prenájme
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
konkrétne na Ul. 1. mája 310 (vedľa kaderníctva
Eva) o výmere 36,86 m².
V súlade s príslušnými zákonmi O majetku
obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta úspešným uchádzačom sa stal Andrej Pakan MODEL CAR Nové Mesto nad Váhom. Počas doby podnájmu piatich rokov tu bude prevádzkovať
vinotéku Levická viecha so zákazom predaja a
konzumácie rozlievaných alkoholických nápojov
a budú sa tu tiež nachádzať kancelárske priestory. Do 7. novembra do 10,00 h mali záujemcovia možnosť do podateľne mesta doručiť svoje
cenové ponuky na päť rokov mestom ponúknutý
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu v lokalite Mnešíc pri
Klanečnici. Mesto v zmysle vyhlásených podmienok obdržalo jednu ponuku. –
-r-

FOTO: Mgr. Šišovský
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HOTOVO! ZAZNIE KONCOM DECEMBRA
Novomešťania a návš t e v n í c i
Nového Mesta
nad Váhom
dostanú pekný, a hlavne
užitočný
vianočný
darček.
Do
31. decembra
by sa mala
dokončiť oprava schodiskových veží
nadchodu nad
železnicou.
- DomnieFOTO: Mgr. Šišovský
vam sa, že
to bude skôr ako v samotnom závere roka, a
to i vrátane nevyhnutnej realizácie náterových
systémov, - upresňuje Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy
Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom
a pokračuje ďalej:
- Na stránkach Novomestského spravodajcu
som už spomínal (pozn. red.: v NS 9/2012), že
na základe požiadaviek mesta investor musí v
rámci výstavby Kauflandu a obchodného centra
Galéria zaistiť úpravu celej Malinovského ul. od
Záhradníckej ul. až za kruhový objazd. V rámci

tejto úpravy zrealizuje cyklistický chodník a pešie
chodníky. Chodníky sa dotiahnu až k nadchodu
nad železničnou traťou. Túto časť (pozn. red.:
rozumej nadchod nad železničnou traťou), ako
iste viete, sme v minulosti zrekonštruovali. Bolo to
náročné a prácne, bolo treba robiť v noci a práce
si vyžiadali aj výluky vlakov. Keďže zhotoviteľ
tejto investície, fa Elaston, s.r.o., Nové Mesto nad
Váhom, ktorá sa zhodou okolností stala i víťazom
verejného obstarávania na opravu schodiskových
veží, vtedy náročnú akciu zvládla, verím, že
čestne obstojí i v predsa len menej obtiažnej
oprave schodiskových veží.Podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha prechod
z obytnej do priemyselnej zóny po novom cyklistickom a pešom chodníku i vďaka osvetleniu bude
pre ľudí smerujúcich za prácou, do zamestnania, bezpečný. Nadchod už nebude „strašiakom“,
akým v minulosti býval.
- Na prechod cez nadchod môžu ľudia využiť
bicykel, k čomu im slúžia vybudované rampy, tí
zdatnejší cyklisti dokonca ani nemusia zosadnúť
z bicykla na to, aby plynulo prešli do priemyselnej zóny, chodcom je zase určené stredové
schodište.
V súčasnosti práce na schodiskových vežiach
vrcholia, mesto na ich opravu vyčlenilo vo svojom
rozpočte 75 000 €. Po nej pohľad na ne z Kuflandu
po zavŕšení jeho výstavby na jar 2013 bude
oveľa príjemnejší a nebude kaziť celkový dojem
návštevníkov tohto obchodného reťazca.-

V AZYLOVOM DOME OKÚSIA TEPLO DOMOVA
Nie každý má to šťastie mať vlastný domov,
vlastné bývanie. Pre takých je tu Útulok pre ľudí
bez prístrešia v Novom Meste nad Váhom s kapacitou 30 osôb. Najmä v zimnom období, kedy
prituhne, sa viac ako inokedy napĺňa ľuďmi, ktorí
sa vlastným pričinením či niekoho iného, príp.
nešťastnou hrou osudu dostali do nezávideniahodnej situácie.
Napriek chladu za oknami azylového domu na
Trenčianskej ul. 46 jeho obyvatelia počas Vianoc
okúsia teplo domova. Mesto Nové Mesto nad
Váhom spolu so sponzormi pre nich zabezpečí
tradičnú štedrovečernú večeru.
Na to, aby „bezdomovci“ zmenili svoju
žalostnú situáciu, odrazili sa od dna, nemôžu
sa spoliehať len na druhých, ani na rozprávkovú
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zlatú rybku, ktorá by im splnila tri želania. Sami
sa musia o to pričiniť. Predovšetkým zmenou
spôsobu života a svojich návykov.
Ak sa doteraz nad tým ani len nezamýšľali,
vianočný čas so svojou atmosférou je vhodná
príležitosť porozmýšľať nad svojím doterajším
životom. V prvom rade treba však chcieť.

GALÉRIA ŠESŤROČNÁ
Šieste narodeniny 1. decembra oslávi
Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad
Váhom. Rovnako v úvodný deň decembra šesť
sviečok na pomyselnej narodeninovej torte
zapálime i ďalšiemu oslávencovi - Divadielku
galéria pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.

N AM A Ľ O V A L A Z A N E C H Á VA PO S EBE
P EST R Ý O B R A Z K ULTÚRY

Ako starý rok odovzdá žezlo novému roku,
akad. mal. Ján Mikuška odovzdá riaditeľskú
„taktovku“ svojmu nástupcovi. Na konci decembra po vyše 22 rokoch odíde z postu riaditeľa
novomestského stánku kultúry.
Pôvodným povolaním výtvarník vo svojom
srdci našiel dostatok miesta aj pre ďalšie kultúrne
odvetvia. Postupne tak začal - obrazne povedané - s maľovaním pestrého obrazu kultúry. Z
pôvodných kontúr má teraz, pri jeho odchode do
dôchodku, podobu zaujímavej mozaiky kultúrnej
činnosti v Novom Meste nad Váhom.
„ Keď som v roku 1990 nastupoval na
miesto riaditeľa MsKS, netušil som, že vo funkcii
zotrvám toľké roky. Ako profesionálny umelec
- výtvarník som mal blízko ku kultúre ako takej a
snažil som sa rozvíjať jej jednotlivé odbory.
Za svoj najväčší úspech pokladám zriadenie Galérie P. Matejku, ktorá bola srdcovou
záležitosťou novomestských výtvarníkov, nielen
mojou. Len mi je ľúto, - nedá mi nepodotknúť,že napriek snahe vedenia mesta nám nevyšiel
zámer umiestniť galériu v budove bývalej sýpky,
v ktorých mohla aj mala byť... Nakoniec sa
nám podarilo v mestskom kultúrnom stredisku
vytvoriť peknú, aj po architektonickej stránke na
solídnej úrovni riešenú galériu.
Galéria P. Matejku sa môže pochváliť viac
ako slušnou činnosťou. Usporiadali sme takmer 200 výstav a rovnaký počet umeleckých
diel sa nachádza v jej zbierke. Popri galérii
vzniklo životaschopné Divadielko galéria, ktoré
reprezentuje našu kultúru v širokom okolí, i za

hranicami. Som rád, že svoje pokračovanie
má tradícia vážnej hudby. Dobré meno stánku
kultúry i mesta šíri Malý komorný orchester,
folkórne a ďalšie súbory.Samostatnou kapitolou by mohli byť festivaly, za éry J. Mikušku sa založila tradícia hneď niekoľkých, neraz s celoslovenskou pôsobnosťou...
„Pre svoje mesto som vytvoril veľa grafických návrhov plagátov, mnohé logá (pozn. red.:
medzi inými i MsKS), množstvo fotografií, tri
knihy a sedem kalendárov spätých s Novým
Mestom nad Váhom. Teší ma rozvoj mestskej
knižnice. Rozrástla sa o nové zrekonštruované
priestory v suteréne a teší sa priazni čitateľov a
ďalších návštevníkov.
Suma sumárum: som rád, že každodenná
mravčia práca MsKS pod mojím vedením
našla za podpory predstaviteľov mesta odozvu
medzi Novomešťanmi a ďalšími návštevníkmi
kultúrnych podujatí.
Tým nechcem tvrdiť, že sa mi podarilo
všetko, čo som chcel zrealizovať. V rovine
plánov zostalo niekoľko mojich projektov, napr.
vydanie knihy o najvýznamnejšej osobnosti novomestských dejín - Jakubovi Haškovi.“
S akými pocitmi teda Ján Mikuška odchádza?
„Nikam neodchádzam, zostávam tu. Svoj
voľný čas rozdelím medzi rodinu - manželku,
vnúčence a ich rodičov, maľovanie a vystavovanie obrazov, svoju štvornohú spoločníčku
Terku na prechádzkach mestom a chalupu v
lone prekrásnej prírody Zabudišovej.“
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NO VÁ D I G I T Á L N A É R A KI NA POVAŽ AN
Viac ako tisíc návštevníkov kina Považan za
tri týždne, to je prvotné ovocie digitalizácie kina,
pričom vyššia návštevnosť, pochopiteľne, znamená i väčšie tržby.
- A to, nezabúdajme, pri hracom profile len v
sobotu a nedeľu, keďže kino sa delí o sálu s ďalšími aktivitami MsKS. Premietame aj v stredu, ale
zväčša len náročnejšie klubové filmy, - upozorňuje
Mgr. Viliam Polák, vedúci kina a pokračuje ďalej:
- Digitalizácia kina nebol žiaden módny
výstrelok, ale nevyhnutnosť. Distribučné spoločnosti prestali vyrábať filmové kópie na 35 mm
nosičoch, nové filmy sa dodávajú už len na tzv.
digitálnych DCP nosičoch a ich prehrávanie je
možné len na špeciálnom zariadení, DCI projektore s profesionálnym scalerom a DCI kinoserverom.
Premietačky 35 mm filmov sa budú využívať už
len na klubové premietanie filmov z Asociácie slovenských filmových klubov a Filmového archívu.MsKS - kino Považan v tomto duchu začiatkom roka vypracovalo správu podloženú číslami a
ďalšími faktami.
- S argumentáciou v nej sa stotožnila komisia kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ, za
digitalizáciu sa vyslovila aj MsR, zelenú jej dali i
poslanci. Po tom, čo mesto schválilo projekt digitalizácie kina s prísľubom, že sa na jeho realizácii
bude finančne spolupodieľať 50 000 €, predložili
sme žiadosť s projektom na Audiovizuálny fond.
Projekt sme obhájili pred komisiou Audiovizuálneho fondu a ten nám pridelil nenávratnú dotáciu vo
výške 35 000 €. Mesto následne vypísalo verejnú súťaž na
digitalizáciu kina.
- Za týmto účelom vymenovaná komisia začiatkom septembra vyhodnotila doručené ponuky.
Víťazom sa stala pražská firma D - Cinema, ktorá
v súlade so zmluvou dodala zariadenia a do konca októbra uskutočnila digitalizáciu kina.
Nová éra existencie kina Považan v MsKS
začala v prvý novembrový víkend. Premiérou
digitálneho premietania bola nová „bondovka“ SKYFALL zhruba týždeň po jej svetovej premiére.
Pre deti sme hrali animovanú komédiu Hotel Transylvánia. V čase svetových premiér sme aj u nás
hrali filmové trháky Twilight saga: Úsvit 2. časť, ale
aj Atlas mrakov, čo diváci uvítali. –
Podľa slov Mgr. V. Poláka i keď stúpla návštevnosť kina, bude potrebné zvýšiť úroveň diváckeho
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komfortu v priestore sály MsKS, čo by iste uvítali
aj návštevníci iných kultúrnych podujatí. Napriek
tomu i za jestvujúcich podmienok je uskutočnená
digitalizácia kina veľkým prínosom. Umožňuje na
plátno novomestského kina prinášať všetky, aj
komerčne silné filmy v premiérovom čase, keď na
ne beží reklamná kampaň. Navyše oproti komerčným multiplexom ponúka širšie možnosti pre spoluprácu so školami, alternatívnymi skupinami ľudí
či usporadúvanie filmových festivalov. Perspektívne rozšírenie o prídavné zariadenia prinesie nášmu mestu možnosť on-line kultúrnych, športových
a iných prenosov v sále MsKS.
Z tohto pohľadu je digitalizácia kina nesporne
pekným, i keď nie priamo vianočným darčekom
pre občanov mesta a jeho návštevníkov.

VÝBEROVÉ KONANIE
5.
decembra
sa na mestskom úrade
uskutoční
výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Mestského kultúrneho
strediska v Novom Meste
nad Váhom za osobnej účasti prihlásených účastníkov. Prihlášky na
výberové konanie mohli záujemcovia predložiť do
30. novembra. Úspešného uchádzača výberového konania musí po navrhnutí primátorom mesta
menovať do funkcie mestské zastupiteľstvo.
Termín nástupu je 1. januára 2013.

SME ČÍTAVÝ NÁROD
Novomešťania, zdá sa, sú čítavým národom.
I keď nákup knižiek oproti minulosti je nižší (z
čoho sa zrejme bude vymykať december, kedy
mnohí siahnu po knihe ako vianočnom darčeku
pre svojich blízkych), ľudia s obľubou čítajú.
Vďaka knihám zmysluplne vypĺňajú svoj voľný
čas, vzdelávajú sa a rozširujú si svoje obzory.
Využívajú k tomu služby Mestskej knižnice Ľ. V.
Riznera. Veľavravný je v tomto smere rekordný počet výpožičiek za október. Čitatelia si
v spomínanom mesiaci požičali neuveriteľných
12 486 kníh a časopisov. Náučná literatúra pre
dospelých z toho činila 4 640 výpožičných jednotiek, beletria ešte viac - 4 903 ks.
-ms-

OC EN I L I V Y S O K Ú Ú R O V E Ň FESTI VALU

Na Festivale zborového spevu 17. novembra
2012 v MsKS v Novom Meste nad Váhom už po
7.- x sa zišlo veľa priaznivcov zborového spevu.
Naše pozvanie prijalo šesť speváckych zborov
(SZ), z toho jeden už po 2.-x - PS DVOŘÁK z
Uherského Brodu (na foto). Otvoril tým cestu
festivalu s prívlastkom medzinárodný. Festival je
nesúťažná prehliadka SZ, i tentoraz bola prezentáciou ľudí hlboko zanietených pre zborový spev.
V úprave sme si vypočuli slovenské ľudové
piesne i zahraničných autorov a skladby sakrálnej
tvorby.

Tohoročný festival, ako sa vyjadrili umeleckí
poradcovia - prof. Vlasta Hudecová a Mgr. art.
Milan Kolena, ArtD., bol na vysokej úrovni. K dôstojnej atmosfére prispela moderátorka festivalu
PhDr. Eva Berková. Vážnosti tomuto podujatiu
dodala prítomnosť predstaviteľov mesta - primátora Ing. Jozefa Trstenského s manželkou a
jeho zástupkýň Ing. Viery Vienerovej a PhDr.
Kvetoslavy Hejbalovej.
Primátor mesta Ing. J. Trstenský vo svojom
príhovore o. i. vyzdvihol, že spevácke zbory
nerobia radosť svojimi piesňami len tým, ktorí sa
tomuto žánru venujú, ale aj všetkým priaznivcom
zborového spevu. Záverečné minúty tradične
patrili hymnickej piesni E. Suchoňa Aká si mi
krásna, ktorú zborovo s veľkým citom zaspievala
celá sála pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. M.
Kolenu, ArtD. Verím, že sa opäť stretneme na VIII.
ročníku Festivalu zborového spevu v roku 2014.
Poďakovanie patrí vedeniu mesta, že popri
iných kultúrnych podujatiach, ktoré sa usporadúvajú v našom meste, dali priestor aj Festivalu
zborového spevu.
Vilma Struháriková,
riaditeľka festivalu

DET S K Ý D O MO V S V ÔŇ OU VI ANOC
V decembri aj na deti z Detského domova
(DeD) v Novom Meste nad Váhom čaká kopec
aktivít a akcií. Zavíta medzi ne, tak ako každý rok,
sv. Mikuláš. Na stretnutie s ním príde aj človek
s veľkým srdcom - František Ševečka z Veľkej nad
Veličkou, ktorý pre naše deti v jeseni zorganizoval
Ralley Dakar pre detské domovy. Deti z oboch
pracovísk DeD na pozvanie ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka sa
8. decembra zúčastnia stretnutia so sv. Mikulášom
na pôde ministerstva, kde na deťúrence čaká
zaujímavý program. Časť detského osadenstva z
Nového Mesta nad Váhom a Myjavy sa zúčastní
13. decembra benefičného vianočného koncertu
Úsmev ako dar v bratislavskej Inchebe. O štyri
dni neskôr je naplánované vianočné „rendezvous“
so zástupcami spoločnosti z Krakovian, ktorá
sponzorsky podporila DeD už aj vlani a deťom
venovala krásne darčeky.
V atmosfére blížiacich sa Vianoc sa budú
niesť aj stretnutia s vedením mesta. Jedno by sa
malo uskutočniť na pôde detského domova, druhé

bude mať podobu vinšov detí predstaviteľom
mesta na radnici.
Príprava na Vianoce bude v DeD voňať
vianočným pečivom, ktoré prichystajú tety
spoločne s deťmi a ktoré, veríme, poteší aj našich
hostí. Deti, ktoré zostanú vo vianočnom čase v
DeD, nebudú ochudobnené o čaro štedrovečernej
večere ani o darčeky pod stromčekom. V spolupráci so zamestnancami domova sa im pokúsime
zabezpečiť krásne strávené chvíle pri vianočnom
stromčeku i príjemne prežité prázdninové dni.
Dr. Kamila Smiteková, riaditeľka DeD

Milí čitatelia,
blížia sa najkrajšie sviatky roka. Nech
každý z vás vo svojom srdci nosí svoje
malé „VIANOCE“ plné lásky, porozumenia,
tolerancie, ľudského tepla
a spolupatričnosti.
To vám zo srdca želajú
vydavateľ, redakčná rada
a redakcia
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MALÉ SVETIELKO S VEĽKÝM POSOLSTVOM LÁSKY
V sobotu 22. decembra sa od skorého
rána rozbehnú vlaky so skautskými posádkami,
ktoré budú po celom území Slovenska rozvážať
Betlehemské svetlo.
Tentoraz to bude už po 23.- krát, čo sa k nám
na Slovensko, a teda i do nášho mesta, z Baziliky
Narodenia dostane malé, nenápadné svetielko
s veľkým posolstvom lásky a porozumenia. V
priebehu dňa ho členovia Slovenského skautingu
doručia do 300 slovenských miest a obcí od Kútov
až po Čiernu nad Tisou.
Postupne budú v jednotlivých mestách a

obciach SR zažínať svetielka pokoja a radosti
ako články reťaze, aby krátko pred polnocou
vytvorili Reťaz svetla, a symbolicky tak spojili celé
Slovensko.
Vďaka novomestským skautom sa dostane
i do kostolov, domovov dôchodcov a ďalších zariadení sociálnych služieb, nemocnice v meste a
okolí, a samozrejme i do domácností. I tento rok
sa uskutoční symbolické odovzdávanie betlehemského svetla na česko - slovenských hraniciach,
kde ho od členov Slovenského skautingu prevezmú činovníci českého Junáka.

ZA Č Í NA S A A D V E N T NÉ OBDOBI E
2. decembra sa začína advent (z
lat. adventus - príc h o d ) ,
vymedzený
štyrmi nedeľami pred
sviatkom

narodenia Ježiša Krista. Ide o obdobie duchovnej
prípravy na Vianoce.
Adventné obdobie sa vyznačuje dvojakým
očakávaním - sviatku narodenia Ježiša Krista a
jeho druhého príchodu na konci časov.
Počas neho zapaľujeme každý týždeň jednu
zo štyroch sviec na adventnom venci.
Prvú sviecu na ňom zapálime v úvodnú
adventnú nedeľu 2. decembra.
-r-

VI ANO Č N É P O S O L S TVÁ CI RKVÍ
VI A N O C E MA L O MOCNÉH O
O niekoľko dní vstúpime do obdobia spomienky na udalosti, ktoré priniesli zmenu. Ich
priebeh bol mimoriadny a načasovaný bez zásahu človeka. Naopak, bytostne sa dotýka každého
človeka. V Novej zmluve čítame príbeh o ľuďoch,
ktorí boli vylúčení zo spoločnosti. Malomocní
žili buď osamotene, alebo vo svojej komunite.
Choroba malomocenstva v našich časoch sa
stáva menej známa. Príbeh 10 malomocných
vystihuje ich situáciu, ale i zmenu, ktorú zažili pri
stretnutí s Pánom Ježišom. Denne boli závislí od
milosrdenstva ľudí, ktorí im na vyhradené miesto
prinášali jedlo. Bolesti z nemoci len umocňovali
beznádej z budúcnosti. Čakalo ich pomalé zomieranie.
Zmenu všednosti dní priniesla správa
o Ježišovi, ktorý uzdravuje každú chorobu, aj
malomocenstvo. V jeden deň mal ísť okolo
ich miesta bývania Pán Ježiš. V tom okamihu
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myšlienka na zmenu ich nabudila využiť možnosť
stretnúť Ježiša. Povedali si: ,,Teraz alebo nikdy”.
Začali kričať: ,,Ježišu, Majstre, zmiluj sa nad
nami!” Ich uzdravenie prebehlo počas ich cesty
za kňazom, ku ktorému sa dostavili už zdraví.
Prežívali Vianoce? Odpoveď znie: ,,Áno“. Ten
malý človiečik narodený v maštali splnil poslanie,
pre ktoré prišiel na Zem. V jeho DNA už ako
malého dieťaťa bolo priniesť lásku, zmierenie,
odpustenie i uzdravenie. Evanjeliá v Novej zmluve sú plné dôkazov o tom, že to bol neobyčajný
človek s neobyčajnými vlastnosťami. Aj malomocní zažili radosť z neobyčajného uzdravenia.
Ponuka stretnúť Ježiša a prijať uzdravenie z vnútorných zranení i chorôb platí i pre dnešnú dobu.
Stačí zavolať: ,,Ježišu, zmiluj sa nado mnou”.
Prajem Vám požehnané Vianoce v prítomnosti Ježiša Krista.
Jozef Gabovič, pastor Apoštolskej cirkvi

KONIEC V DECEMBRI?
Niektorí ľudia o pár dní očakávajú koniec
sveta. Nuž, kto neverí Bohu a Jeho slovu, neostáva mu nič iné, ako počúvať numerológov alebo
rôzne bájky, ktoré sú založené na ľudskej fantázii. Množstvo „overených“, naoko vedecky dokázateľných faktov prenikalo k nám aj počas tohto
odchádzajúceho roka. Všetky mali akoby jedného
spoločného menovateľa: otriasť vierou jednoduchých kresťanov v pravdivosť Písma. Určite pri
mnohých sa dostavil očakávaný zámer. Kto však
pozná Písmo, vie, že tieto snahy sú len naplnením toho, čo predpovedal Ježiš pred svojím druhým príchodom: vystúpia mnohí falošní učitelia a
zvedú mnohých. Apoštol Pavol vedený Duchom
Svätým o poslednej dobe predpovedal, že „príde
čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si

podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia
sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2Tim 4,34). V každej dobe sa tak dialo, no v závere dejín
sa bude blud zvodu stupňovať.
Vstúpili sme do adventu, ktorý nám pripomína
ten prvý príchod Spasiteľa na svet. Každoročne
sa márne bránime duchu biznisu a uponáhľanosti,
ktorý dobu adventu obracia hore nohami. Ak tomu
vedome nekladieme odpor, ak sa od toho v tento
čas deň čo deň neoddeľujeme, ani sa nenazdáme,
rýchlo sa ocitneme vtiahnutí do kolotoča nákupov,
akcií a ustarostenosti o to dočasné. Sami sa neubránime. Obstojíme jedine vtedy, keď dovolíme,
aby Božie slovo premieňalo naše vnútro a potom
i vonkajšie postoje.
Skutočný pravý pokoj je výsledkom dôvery v
Slovo, ktoré nám zanechal Boh. Ten pokoj vám
prajem nielen počas adventu a vianočných sviatkov.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ABY SA JEŽIŠ DOTKOL ĽUDSKÝCH SŔDC
V tieto dni, aj keď si to veľa ľudí neprizná,
alebo nechce priznať, sa oslavuje túžba mnohých
pokolení, ktorá sa naplnila v Ježišovi Kristovi.
Každý v sebe nosíme plno túžob a želaní a
dúfame, že v čase Vianoc sa aspoň na okamih
svet okolo nás zmení podľa týchto túžob a snov.
Želám Vám všetkým vo Viere, ktorú nosím v
srdci a ktorá mi dáva odvahu povedať:
„Nebuďme smutní, ak Vianoce nebudú idylkou naplnených túžob. Pretože tá skutočná Túžba narodená v Betleheme nám sprostredkovala
každodenné Vianoce.“

Želám Vám, aby sa splnila iba jediná túžba,
z ktorej sa naplnia všetky ostatné:
„Aby sa Ježiš dotkol Vášho srdca, sŕdc Vašich
blízkych, a tak Vám dal to najdrahšie na svete.
Seba a svoju Lásku. On na nás čaká ..., chce byť
s nami ..., chce, aby sme boli šťastní ..., chce,
aby sme boli dnes a počas celého nášho života
s Ním.“
Nevzdávajme žiť život plný Nádeje, pretože
Boh to nikdy nevzdá. To nech je naša sila.
Róbert Ťapušík,
kaplán

NOVÉ VZDELÁVACIE CENTRUM V KOČOVCIACH
Slovenská technická univerzita (STU)
v Bratislave 9. novembra slávnostne otvorila
nové Regionálne centrum technického vzdelávania v Kočovciach. S modernými priestormi
pre študentov, konferenčnou miestnosťou pre
videokonferencie so zahraničnou účasťou a
možnosťami výučby študentov priamo v teréne
je prínosom pre študentskú a vedeckú verejnosť.
V kongresovej sále s kapacitou 80 miest možno
organizovať konferencie, ale predovšetkým sa
tu ráta s výučbou študentov najmä Stavebnej
fakulty spätou s prírodným prostredím.
Študenti dozaista ocenia špičkové technické a
informačné vybavenie centra, ktoré im umožní
robiť počítačové simulácie. Po prvý raz budú

môcť okúsiť vymoženosti centra už v letnom
semestri. Ale už 4.- 5. decembra sa tu bude
konať pracovný seminár k 60. výročiu založenia
Katedry geodetických základov SF STU.
Regionálne centrum technického vzdelávania
sa nachádza v areáli kaštieľa a parku, ktorý patrí
STU. Rekonštrukcia bola možná vďaka podpore
zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu v
rámci projektu II. etapa komplexnej modernizácie
vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej
infraštruktúry pracovísk STU. Pre študentov,
vedcov a účastníkov konferencií je k dispozícií
wifi signál, ktorý pokrýva celý areál a park. Wifi
pripojenie bude slúžiť aj ďalším návštevníkom,
pre ktorých je park verejne prístupný.

9

NAPOMOHLA TECHNICKÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV
Stredná odborná škola Bzinská 11 sa po roku
stala opäť dejiskom súťaže zručnosti žiakov 8. a
9. ročníkov základných škôl (ZŠ) nášho okresu,
aby napomohla technické vzdelávanie žiakov.
Polstovka žiakov z 12 škôl si preverila svoje
znalosti a zručnosti v strojárstve, elektrotechnike
a informatike. I keď technická výchova na ZŠ má
minimálnu hodinovú dotáciu, jednu hodinu za dva
týždne, súťažiaci sa dobre zhostili zadaní.
Prvou úlohou bol tematický test a druhou
praktická práca. V kat. strojárstvo a elektrotechnika si žiaci vyskúšali čítanie technických výkresov
a v školských dielňach opracovávali kovy a mladí
elektrotechnici osádzali a spájali súčiastky. Súťaž
v informatike sa zameriavala na prácu v MS
Office a s internetom.

Najlepšie výsledky v strojárstve dosiahli:
1. miesto (m.) A. Dlhý - Spojená škola sv. Jozefa,
2. m. M. Pisca z tej istej školy a 3. m. M. Šutovský
zo ZŠ Tematínska. V kat. elektrotechnika na
1. mieste skončil O. Skovajsa zo ZŠ kpt.Nálepku,
na 2. m. L. Gábor zo ZŠ Čachtice a pomyselný bronz získal M. Babic zo Spojenej školy
sv. Jozefa. V informatike sa z prvenstva tešila
S. Gavendová zo ZŠ Bošáca, 2. m. si vybojoval
Š. Mordin zo ZŠ kpt. Nálepku a na 3. m. skončil
E. Bajzík zo ZŠ Kočovce.
Poďakovanie organizátorov súťaže aj odmenených žiakov patrí sponzorom, pre ktorých
školy vychovávajú budúcich zamestnancov.
Mgr. Jana Šteklerová,
komisia ŠMaTK

P R I L E T I A K N Á M ANJ ELI
Tradičný predvianočný ekumenický koncert
Mgr. art. Mária Volárová, ktorá sa predstaví ako
cirkví na Námestí slobody nebude mať klasickú
dirigentka muzikálu, projekt sa koná aj za pomoci
detí a mladých zo Starej Turej. Novomešťania im
podobu spevov pod holým nebom. Tentoraz sa
pôjdu na oplátku „pomôcť“ hneď v nasledujúci
uskutoční ako spoločný projekt Apoštolskej cirkvi,
Evanjelickej cirkvi a.v., Rímskokatolíckej cirkvi a
deň - 21. decembra o 17,00 h, kedy Anjeli „priKresťanských zborov. Jeho výsledkom je muzikál
letia“ do Kultúrneho domu v Starej Turej.
ANJELI, ktorého premiéra bude 20. decembra o
- ANJELI sú vianočným príbehom z trochu
17,00 h v MsKS v Novom Meste nad Váhom.
inej perspektívy, a to „nebeskej“. Celý muzikál
je zborovou skúškou anjelov, ktorí sa pripravujú
Pôjde o benefičný koncert, z ktorého finančný
výťažok organizátori venujú Centru sociálnych
na najväčšiu udalosť v celej histórii ľudstva, a to
služieb v Novom Meste nad Váhom.
narodenie Božieho Syna na Zem, - priblížila nám
Ako pre Novomestského spravodajcu uviedla
stručný obsah muzikálu Mgr. art. M. Volárová.
Renesančná hudba spineta v sprievode flauty,
k tomu Shakespearove sonety... O niekoľko storočí dozadu
návštevníkov Divadielka galéria prenieslo literárno - hudobné
pásmo Môj verš budú čítať oči, ktoré sa ešte iba narodia...
Jeho protagonisti v ňom priblížili menej známu tvorbu známeho anglického spisovateľa a dramatika.
Shakespearove sonety adresované tajomnej žene,
tzv. čiernej dáme a neznámemu mužovi, ktorého Shakespeare
nazýva priateľom, boli odmlada srdcovkou J. Kazdu. Prišiel
s podnetom pripraviť z nich literárno - hudobné pásmo.
B. Kincelovú verše zaujali. Chopila sa réžie pásma a prišla
i s nápadom navodiť dobovú atmosféru tónmi pre súčasníka
netradičného hudobného nástroja.
Z dávnej hudby a Shakespearovej poézie odetej vďaka
Feldekovmu prekladu do moderného šatu „sa vykľul“ príjemný večer. V druhom vystúpení ďalší.
Spokojné publikum potleskom odmenilo za prednes J. Kazdu, J. Strakovú (na foto), B. Kincelovú a D.
Mikuláša, za hru na spinet A. Borovskú a flautu A. Klimekovú. O technickú podporu, bez ktorej by to
nebolo ono, sa postarali I. Radošinský a T. Bačo.

ZNEL I S ON E T Y
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PRIEMYSLOVKA OPÄŤ NA POLÁRNOM KRUHU

Od poslednej návštevy Laponska uplynulo
necelých šesť mesiacov a 10 žiakov s dvomi
učiteľmi našej Strednej odbornej školy na Ul.
Bzinskej 11 opäť zavítalo do Fínska, do strednej
školy Lapin ammattiopisto Rovaniemi, s projektom Leonardo da Vinci - Mobility.
Tentokrát išlo o 2 - týždňovú odbornú stáž
žiakov strojárskeho, elektrotechnického a automobilového zamerania, ktorí si v dielňach
praktického vyučovania tamojšej školy rozvíjali zručnosti nadobudnuté doma, získavali
nové vedomosti vo svojom študijnom odbore,
odstraňovali komunikačné bariéry v anglickom
jazyku a spoznávali kultúru Fínska. Účastníci
odbornej stáže v ďalekej krajine veľa videli, veľa
sa naučili, oboznámili sa s novými technológiami
výroby, ale aj so spôsobom výučby laponskej
školy. Najzaujímavejšia bola technológia výroby
plastových častí na 3D tlačiarni, ktorá dokázala
vyrobiť funkčné valivé ložisko a prevodovku v
zmontovanom stave, funkčnú Rubikovu kocku
a veľmi veľa zaujímavých predmetov, foriem či
strojových súčiastok.
Po vyučovaní a cez víkendy partnerská škola
pre nás pripravila veľa zaujímavých aktivít, napr.
návštevu múzeí Arktikum, Pilke, Polárneho kruhu
- Santa Claus Vilage, polárneho ZOO Ranua, kde
sme videli známeho fínskeho soba a losa, besied
so žiakmi a učiteľmi školy, ale dopriala nám aj
športové vyžitie v Santasport Center Rovaniemi
v bowlingu, posilňovni a oddych vo vírivkách, v
bazéne a samozrejme, nám dobre známej fínskej
saune.
Účastník stáže, žiak našej školy Filip Dlhý
konštatuje: „Som rád, že som vo Fínsku bol, mám
vynikajúce zážitky z prvého letu a hneď dvoch
naraz na jednej ceste, stáť na polárnom kruhu, čo

sa len tak niekomu nepodarí, prežiť dva týždne
v severskej krajine vzdialenej 2 400 km od nás,
spoznať fínsku kultúru, ich jazyk, spôsob života,
stravovania. Čo sa týka odbornosti, naučil som
sa veľa nového z výroby strojových častí, videl
som, že učiť sa dá aj ináč ako na Slovensku,
akosi zmysluplnejšie a originálnejšie. Spoznal
som život našich rovesníkov v tamojšej škole,
ich záujmy vo voľnom čase. Čo ma mrzí, že som
nestihol polárnu zimu či polárnu žiaru a hlavne,
že som si nezajazdil na snežných skútroch a
nepovozil sa na sobom záprahu. Ale aj tak nám
bolo fajn. Rád by som sa do Fínska ešte vrátil,
ale neviem, či sa mi to niekedy podarí. Preto
ďakujem našej škole, že nám napísaním projektu a získaním finančných prostriedkov z EÚ
umožnila takúto poučnú odbornú stáž absolvovať.“
Ing. Viera Školudová

ZBIERKA NA CHARITU
Centrum pomoci človeku v Novom Meste
nad Váhom, ktoré má ako projekt Trnavskej
arcidiecéznej charity za sebou takmer rok svojej
činnosti, zorganizuje v adventnom období v
spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou
finančnú zbierku na charitu v novomestskom
supermarkete TESCO. Informovala nás o tom
sociálna pracovníčka a poradkyňa v centre
PhDr. Helena Pytlíková.
V čase našej uzávierky ešte nebol známy
presný termín konania tejto zbierky, ale záujemcovia sa o ňom včas dozvedia. Jednak v
dočasnom sídle centra pomoci človeku, ktorým
je pastoračné centrum pri novomestskej prepozitúre, ale i prostredníctvom vysielania mestského rozhlasu a oznamov v rímskokatolíckom
kostole.

NIELEN PRE MATIČIAROV
V znamení blížiacich sa Vianoc bude
kultúrny program, ktorý 5. decembra o 16,00 h
vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad
Váhom usporiada Miestny odbor MS (MO MS) v
Novom Meste nad Váhom. Srdečne naň pozývame členov a sympatizantov MO MS.
Výbor MO MS
Viete o tom, že ...
... 9. decembra vstupuje do platnosti nový
grafikon Železničnej spoločnosti SR?
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AJURVÉDSKY SALON V KVĚTNEJ

Vánoční dárek
Věnujte své mamince, manželce, dceři, tetě či babičce nejkrásnější dárek, který udělá každé ženě radost.
1. Dárek
Poukaz na nákup čisté bylinné ajurvédské kosmetiky v hodnotě 500, 1000, 1500…….5000 Kč
+ katalog za 83 Kč na dobírku v pohodlí Vašeho domova. Žena bude dárkem velmi potěšena
a sama si vybere dle svých potřeb a přání. Pro dárek si může přijet osobně do salonu a při této příležitosti
si vše na sobě zdarma otestovat a vyzkoušet – bude jí poskytnuta odborná konzultace.
Nebo jí bude objednané zboží doručeno přímo do domu. Nejoblíbenější je liftingová a akné řada.
2. Dárek
Poukaz na relaxační ajurvédskou terapii v hodnotě 1750 Kč nebo 70 €
pro obličej – omlazení přírodní metodou za 2 hod. mladší o 5 let.
Nebo pro tělo – odstranění bolestí páteře a nemoci orgánů.
Ajurvéda mně osobně vyléčila vleklý 19 - letý zánět močového měchýře.
Jako vedlejší účinek omladila pleť a vyhladila vrásky. Léčí i regeneruje buňky.
Již při prvním nákupu získáváte bodovou kartu na výhody a slevy
Více na www.taraniterapia.sk, tel. 777 319 447

WELLNESS CENTRUM LIBRIS
Jedinečné a štýlové
WELLNESS
CENTRUM LIBRIS dopĺňa
svojou ponukou komplexnosť zdravotných
programov a kompletnú starostlivosť nielen
o telo, ale aj o dušu.
Doprajte sebe alebo
svojím blízkym pôžitok
a blahodarné účinky
saunovania!
Využite intimitu a luxus v modernom Wellness
centre LIBRIS!
- Sauna budúcnosti (sauna s himalájskou soľ nou
stenou, náladovým podsvietením v interiéri)
- Infra sauna
- Fínska sauna s aromaterapiou
- Vybavenie sauny dopĺňajú LCD televízor, DVD,
chladnička ponúkajúca občerstvenie pre telo aj
dušu ...
- US SPA - masážna vaňa s pieskovou
filtráciou a ozonizáciou, ktorá zaručuje 100%
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čistotu vody, trysky na podvodnú masáž so svetelnou terapiou.
- Bohatý výber klasických aj relaxačných masáží

Otvorené denne od 10,00 – 22,00 h
Zdravotné stredisko LIBRIS
(vchod cez zdravotné stredisko)
Piešťanská 24, Nové Mesto nad Váhom
Objednávajte sa na tel.číslach:

0944 33 63 63, 032/7704 135
Viac info na www.libriswellness.sk

ZA DVERAMI UROLOGICKEJ AMBULANCIE
PROBLÉMY INTÍMNEJ SFÉRY
Problémy intímnej sféry čiže problémy s erekciou a ejakuláciou sa týkajú mužov vo všetkých
vekových skupinách, od 16 až do 80 rokov. O erektilnej dysfunkcii, kedysi nevhodne nazývanej
aj impotenciou, hovoríme vtedy, kedy muž nie je schopný uskutočniť kvalitný pohlavný styk, teda
penis nie je dostatočne prekrvený (tvrdý), aby muž uspokojil partnerku.
Príčin erektilnej dysfunkcie môže byť veľmi veľa a zvyčajne ide o kombinované príčiny, ako
sú napr. diabetes, poruchy metabolizmu, obezita, hypertenzia, ateroskleróza a iné, niekedy aj
onkologické ochorenia.
Nástup problémov je zvyčajne pozvoľný, nie náhly, diagnostika veľmi jednoduchá a nebolestivá. Stačí niekedy absolvovať len rozhovor, inokedy treba odber krvi, vyšetrenie, ultranosografiu, vyplnenie dotazníka. Po vyšetrení možno začať liečbu.
Veľmi veľa mužov má ale psychický problém zveriť sa lekárovi a porozprávať mu o svojich
problémoch intímnej sféry. Neraz podľahnú nepravdivej reklame a kúpia si výživové doplnky v
lekárni. Niekomu tieto doplnky aj pomôžu, ale je oveľa viac mužov, ktorí sú s liečbou nespokojní.
Okrem výživových doplnkov máme však aj seriózne lieky, ktoré dokážu prinavrátiť nielen erekciu, ale aj normálny sexuálny život, taký, aký bol pred vznikom erektilnej dysfunkcie. Dôležité je
hlavne poznanie, že erektilná dysfunkcia je častokrát predzvesťou iných závažnejších zdravotných problémov a je včasným indikátorom napríklad poškodenia srdca alebo ciev.
Do inej kategórie patrí zase predčasná ejakuácia, teda situácia, kedy prevažne mladý muž
ejakuluje skoro po preniknutí do pošvy. Nedokáže uspokojiť partnerku, čo je mnohokrát príčinou
rozpadu partnerských vzťahov. V súčasnosti aj tento problém dokážeme veľmi účinne liečiť.
V našej ambulancii v Zdravotnom stredisku Libris vám vieme veľmi účinne pomôc. Stačí,
aby muži, ktorí trpia uvedenými problémami, nabrali odvahu a prišli na vyšetrenie a začali liečbu. Liečba je účinná a bezpečná.
Chcete si aj vy zlepšiť svoj intímny život? Sme tu pre Vás!
MUDr. Roman Sokol
urologická ambulancia, zdravotné stredisko Libris
UROLOGICKÁ AMBULANCIA
Ordinačné hodiny:
Utorok od 11,00 do 15,00 h
Streda od 07,00 do 12,00 h
Štvrtok od 11,00 do 15,00 h
V ambulancii ordinujú odborní lekári z Privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne:
MUDr. Roman Sokol
MUDr. Juraj Holba
Telefonický kontakt do ambulancie: 770 41 45 alebo 0911 343 753
V našom zariadení diagnostikujeme a liečime ochorenia prostaty, močového mechúra,
obličiek, penisu, problémy s únikom moču, sexuologické problémy, zápaly, obličkové kamene.
Používame najmodernejšiu diagnostickú techniku a najmodernejšie liečebné postupy.
Viac informácii sa dozviete na www.urolog.sk .
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DOHODY O PRÁCACH MIMO PRACOVNÉHO
Takíto zamestnanci sa vzhľadom na
POMERU (III. ČASŤ)
šie časové obdobie plánovaného výkonu
SEZÓNNE PRÁCE
V predchádzajúcich častiach sme sa zaoberali dohodami o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, v tejto časti sa budeme
ďalej venovať pracovnoprávnemu vzťahu, ktorý
je špecifický tým, že ide o práce vykonávané len
počas určitého sezónneho obdobia. Väčšinou ide
o práce v poľnohospodárskej oblasti, avšak môže
ísť aj o práce v iných odvetviach, pri ktorých často dochádza sezónne k prechodnému zvýšeniu
vyťaženosti prevádzky, a teda je potrebné dočasne zvýšiť počet zamestnancov. Medzi také odvetvia teda môžeme zaradiť napr. aj potravinárstvo,
stavbárstvo či oblasť turizmu a pod.
V podstate ide o práce, ktoré sa vykonávajú
len určitý a vopred neurčený čas vyznačujúci sa
často aj nepravidelnosťou. Začiatok ani koniec
obdobia výkonu prác nie je možné presne určiť,
nakoľko závisí najmä od poveternostných podmienok a pod.
Aby však konkrétna práca spĺňala charakteristiku pojmu sezónnych prác, potreba výkonu
tejto práce, a teda celkové obdobie jej výkonu by
nemohlo presiahnuť osem mesiacov v kalendárnom roku (pre takýto druh prác sa používa termín
„Sezónne práce“).
Čiže sezónnymi zamestnancami sa rozumejú
zamestnanci vykonávajúci práce, ktoré sú závislé
od ročných období, ktoré sa pravidelne každoročne opakujú a ktorých dĺžka nepresahuje osem
mesiacov v kalendárnom roku.

kratprác
zamestnávajú buď v pracovnom pomere na dobu
určitú alebo na základe dohôd.
Vzhľadom na účel sezónnych prác a využitie
pracovnej sily sezónnych zamestnancov pravidelne a každoročne len v určitom období v roku platí,
že obmedzenie pri opakovanom uzatváraní pracovných pomerov na dobu určitú v tomto prípade neplatí. Inými slovami - obmedzenie možnosti
uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú v rámci
troch rokov najviac trikrát sa v prípade sezónnych
prác z uvedeného dôvodu neuplatňuje.
Ak sa pre sezónne práce využije inštitút pracovného pomeru na dobu určitú, pracovná zmluva
musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, a to
druh práce, jeho stručnú charakteristiku, miesto
výkonu práce, deň nástupu do práce, ako aj mzdové podmienky, ak už nie sú dohodnuté v kolektívnej
zmluve. Pracovná zmluva môže obsahovať aj ďalšie náležitosti ako výplatné termíny, pracovný čas,
výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby, prípadne ďalšie podmienky, najmä ďalšie hmotné výhody.
Veľmi často sa však sezónni zamestnanci
zamestnávajú aj práve prostredníctvom dohôd.
Pre sezónne práce je totiž táto alternatíva výhodná. Pri zabezpečovaní sezónnych prác sa podľa
aktuálne platného Zákonníka práce dohody uzatvárajú na dobu určitú. Opätovné uzatváranie
dohôd Zákonník práce neupravuje vôbec, a preto ich možno uzatvárať aj opakovane bez časových obmedzení. JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka (www.akruckay.sk)
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J. BANÁŠ: DCÉRA NEMÁ PODIEL NA MOJEJ SLÁVE
Mestská knižnica Ľ. V. Riznera opäť privítala slovenského literáta. 24. októbra besedoval s
novomestskými čitateľmi politik, diplomat, topmanažér a otec moderátorky Adely Banášovej.
Vydal 9 kníh, z toho šesť sa stalo bestsellermi.
Spisovateľ Jozef Banáš (64) dodnes predal viac
ako 120-tisíc výtlačkov kníh.
J. Banáš píše už od r. 1978, avšak profesionálne sa písaniu venuje od r. 2006. Jeho prvý
bestseller má názov Idioti v politike (2007). Tento
rok mu vyšla kniha poviedok Posledná nevera.
V knihách otvorene hovorí o svojich názoroch.
Vyhlásil o sebe, že je „hľadačom pravdy“. Nebojí
sa diskutovať o žiadnej téme, čoho príkladom je
aj vášnivá debata o kresťanstve, ktorej svedkami
boli aj návštevníci besedy.
Z DRÁŽĎAN AŽ DO INDIE
Známe osobnosti majú vo zvyku chodiť na
stretnutia neskoro. Jozef Banáš prišiel načas, no
priznal, že je pracovne vyťažený. „Minulý týždeň
som bol s knihou Zóna nadšenia na besede v
nemeckých Drážďanoch, cez víkend v dvoch
mestách v Českej republike a dnes som u vás,
v Novom Meste nad Váhom,“ hovorí spisovateľ a
pokračuje ďalej: „7. novembra zase odchádzam
do Indie. Počas expedície „pokrstíme“ preklad
knihy Zóna nadšenia v indickom jazyku hindi.“
ČÍTA BROWNA, ALE AJ DOSTOJEVSKÉHO
J. Banáša sme sa spýtali, aké knihy, resp.
ktorých autorov považuje za kvalitných. „Najradšej čítam historické knihy. Romány, ktoré sú kombinované s reálnymi faktami. Knihy od spisovateľa
Dana Browna, Kena Folletta či Fredericka Forsytha. Sú to moji obľúbení autori. Samozrejme,
rád si prečítam aj klasiku. Naposledy som čítal
dielo Bratia Karamazovovci od Dostojevského,“
povedal Banáš.
MÁ NA JEHO POPULARITE ZÁSLUHU
SLÁVNA DCÉRA?
Jeho knihy sa výborne predávajú. Posledné
údaje hovoria o 120 000 predaných výtlačkoch.
Spolu vydal 9 kníh. Z publikácie Zastavte Dubčeka sa minulo viac ako 16-tisíc a z bestsellerov
Kód 9 a Sezóna potkanov viac ako 33-tisíc výtlačkov. Na otázku, či mu ku komerčnému úspechu
pomohla aj dcérina sláva, odpovedal: „Keď som
pracoval v parlamente, tak ľudia Adelke hovorili,
že sa stala hviezdnou moderátorkou len preto, že
jej to otec vybavil. Teraz, keď už „Banáš“ nie je v
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parlamente a
Adela je slávna, tak hovoria
naopak:
Jasné,
predávaš knižky,
lebo Adela je
známa.“ Ako
priznal, nevie
posúdiť,
do
akej
miery
mu pomohlo
meno
známej
dcéry.
„Napísal som
už 9 kníh a
posledných
šesť sa stalo bestsellermi. Myslím, že čitateľ nie
je taký hlúpy, aby si kupoval knihu len preto, že ju
napísal otec Adely Banášovej.“
Nos je jeho značkou
Moderátorku Adelu Banášovú si verejnosť
spája s jej výrazným nosom. Na prvý pohľad je
zrejmé, že ho zdedila po otcovi. Je nos ich rodinnou značkou? „Všimnite si, aký nos mal Goethe
alebo Schiller. Boli to nosatí ľudia. Goethe raz
povedal, že tí, ktorí majú veľké nosy, sú múdri
ľudia. Možnože u nosatých ľudí je mozog taký
veľký, že im prechádza do nosa (smiech).
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM SPOMÍNA
VO SVOJÍCH KNIHÁCH
Naše mesto spomína spisovateľ vo svojich
knihách v súvislosti s bývalou prácou. „Pracoval
som v spoločnosti Chirana, ktorá mala svoju filiálku aj v Starej Turej. Počas služobných ciest som
sa neraz zastavil vo vašom mestečku na návštevu
k priateľom,“ hovorí Banáš. Jeho spomienky na
Nové Mesto sa viažu aj k mladosti: „Pamätám si,
že sme tu vyhrali turnaj Zsl. kraja vo volejbale. Bol
som vtedy kapitánom dorasteneckého družstva
Slovana Bratislava,“ spomína. „Bol to skvelý pocit
vyhrať nad Novým Mestom,“ dodáva s úsmevom
na záver.
VIZITKA
JOZEF BANÁŠ, SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
Narodil sa 27. septembra 1948 v Bratislave.
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
odbor zahraničný obchod. Pracoval na Federálnom ministerstve zahraničia, neskôr ako tlačový

atašé na veľvyslanectve v Berlíne. Po nežnej
revolúcii pôsobil ako veľvyslanec v Rakúsku. V r.
2002 bol zvolený za poslanca NR SR. Ako prvého Slováka v histórii ho v r. 2004 zvolili za viceprezidenta parlamentného zhromaždenia NATO.
Patrí medzi najúspešnejších spisovateľov nielen
v SR, ale aj v susednej ČR. V minulosti hrával ako
vrcholový športovec volejbal za klub Slovan Bratislava. S manželkou založili vydavateľstvo Kelion.
Rovnomenný názov má aj ich čajovňa v Líščom
údolí v Bratislave. Pravidelne každý prvý pondelok
v mesiaci sa tu stretáva so svojimi čitateľmi.
Henrieta Mihalková

VIANOCE V KNIŽNICI
Mestská knižnica Ľ. V. Riznera pripravuje pre
deti materských škôl, prvých ročníkov základných škôl a školských družín vianočné posedenia
pri stromčeku.
Počas nich sa deťúrence v príjemnej
vianočnej atmosfére dozvedia čo - to o ľudových
zvykoch, ktoré najmä v minulosti neodmysliteľne
sprevádzali Vianoce. Taktiež si spoločne zarecitujú vianočné básne a započúvajú sa do
najznámejších kolied a vianočných piesní.
Veríme, že tak ako my sa tešíme na ich
návštevu u nás počas celého adventu, rovnako
aj ony si z pobytu v knižnici odnesú príjemné
pocity obohatené o nové vedomosti.
-ms-

ZOBER L O P T U ,
NI E D ROG U !

PREDNÁŠKA

30. novembra o 18,00 h MsKS a Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Nové
Mesto nad Váhom usporiadali prednášku
JOGA A DUCHOVNOSŤ. Prednášal Luděk
Zanáška, dlhoročný cvičiteľ jogy z Kopřivnice, jeden z najstarších žiakov svámiho Mahéšvaránandu, autora systému Joga v dennom
živote.

JEZULIATKO
Šumí les sveta ...
Nad ním hviezdne nebo
pnie sa
Domovy tíchnu zvonom pokoja
A ľudským blahom svieti
túha po láske
po šťastnom spánku detí
Kiežby tak po celý rok
zvonili zvony sŕdc prelestne ....
Pre méty ľudstva
Pre domovy bezpečné
Pre trvalý lásky kút
na ktorý, kým žiješ,
nedá sa zabudnúť
Veď každý z nás
len raz naplnil svoju misku šťastia
zemského pútnika
V jeho zátiší sa ľudské srdce
chveje, tiká ...
s bájnym Jezuliatkom v dlani ...
Pre všetkých medzi nami
A les sveta ... o tom šumí.
M. Ch.

V rámci projektu Zober loptu, nie drogu!
usporiadal Školský klub pri ZŠ Kpt. J. Nálepku
dve zaujímavé podujatia.
12. novembra si vo vybíjanej zmerali sily
družstvá 3. a 4. ročníka. O tri dni neskôr sa deti
1. - 2. ročníka zapojili do loptových súťaží, ktoré
sme pre ne pripravili.
Akcie mali pozitívny ohlas nielen u žiakov, ale
aj medzi rodičmi.
Cieľom projektu (na foto vpravo) bolo i takouto
formou upriamiť pozornosť dievčat a chlapcov na
šport. Víťazmi sa stali všetci súťažiaci, každému
z 89 zúčastnených „sa ušla“ sladká odmena.
Tatiana Zajoncová

ZÁUJEMCOV O INZERCIU, SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA A SPOMIENKY UPOZORŇUJEME,
ŽE UZÁVIERKA NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU 1/2013 JE 10. DECEMBRA
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TIPY NA VIANOČNÉ ČÍTANIE
V príjemnej vianočnej atmosfére rodinného
krbu radi siahneme po dobrej knihe. Tu je niekoľko
tipov na vianočné čítanie.
Nesbo, Jo: SNEHULIAK
Majster napínavých trilerov z Nórska nás
vovedie do napínavého príbehu, v ktorom sa dejú
zvláštne veci.
Jonas ráno vstane a zistí, že jeho matka
zmizla. Zostane po nej len ružový šál, a to na krku
snehuliaka, ktorý sa nečakane objavil na dvore
v predošlú noc, keď napadol prvý sneh. Prípad
vyšetruje inšpektor Harry Hole, ktorý nedávno
dostal tajomný list s podpisom Snehuliak...
Koleničová, Slávka: KVARTETO
Predstavy o živote a budúcnosti môžu byť
akékoľvek. No život si s nami zahráva a prekvapí
nás, keď to najmenej čakáme. Prekvapil aj členov
štyroch rodín, ktorých spojil do symbolického kvarteta. Aké karty si jednotliví hráči vyberú? Bude to
karta mizérie alebo arogancie a snobizmu? Kto
bude hrať férovo, bez pretvárky a kto zvolí taktizovanie?
Gerritsenová, Tess: ČERVENÝ FÉNIX
Bostonská štvrť Chinatown nie je len exotickým miestom s dobrým jedlom. Táto štvrť má aj
svoju krvavú minulosť. No súčasnosť za minulosťou vôbec nezaostáva. Z predpokladanej rekvizity nájdenej v bočnej uličke sa vykľuje odťatá
ruka mŕtvej neznámej ženy. Začína sa kolotoč

vyšetrovaní, hľadaní súvislostí. Všetko je ale
potrebné objasniť čo najskôr. Vyšetrovanie totiž
začína ohrozovať všetkých zúčastnených.
Stein, Garth: UMENIE PRETEKAŤ V DAŽDI
Tento román je dojemným príbehom rodiny,
ktorá sa takmer rozpadla, no zachránil ju najmúdrejší a najvernejší člen - pes Enzo. Enzo prostredníctvom svojho pána, automobilového pretekára, nahliadne do sveta ľudí a v predvečer svojej
smrti sumarizuje a spomína si, čo všetko prežil v
kruhu milovanej rodiny.
Román získal v USA obrovskú popularitu a
nemenovaná spoločnosť kúpila práva na jeho filmové spracovanie.
Marta Stuparičová, vedúca knižnice

NOVÁ KOLEDA
Mladí herci, tanečníci a speváci, ktorí sa
osvedčili v doterajších pôvodných muzikáloch
centra voľného času Boli sme takí a Fááájn,
nezaspali na vavrínoch a k najkrajším sviatkom
roka chystajú ďalší, tentoraz vianočný muzikál
s názvom Nová koleda.
Premiéra muzikálu sa uskutoční 13. decembra o 18,00 h v divadelnej sále MsKS.
Srdečne vás na nové dielko mladých talentov
z CVČ pozývame.
-jh-

VI AN O Č N Á V Ý S T A V A V MÚZ EU

Krátko po výstave fotografií významného slovenského fotografa pochádzajúceho z Dolného
Srnia - Ivana Kozáčka, ktorú si záujemcovia môžu
v Podjavorinskom múzeu pozrieť do 9. decem-
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bra, usporiada múzeum ďalšiu, tentoraz Vianočnú
výstavu. Jej vernisáž sa uskutoční 17. decembra.
Výstava je pokračovaním vlaňajšej prezentácie
betlehemov, no tentoraz je obohatená aj o obrazový i trojrozmerný materiál nielen z nášho mesta,
ale i z okolia Nového Mesta nad Váhom. Rovnako ako v minulosti vo vianočnom čase tu nebudú
chýbať ani obľúbené betlehemy autorov M. Hanzlíka a M. Mikulca. Výstava potrvá do Hromníc 2. februára 2013.
●V SPOLOČNOSTI CELEBRÍT. Malý komorný orchester pri MsKS v Novom Meste nad Váhom
sa 15. novembra ocitol v spoločnosti celebrít, keď
účinkoval v Starej Turej na módnej prehliadke
vychyteného módneho návrhára Lukáša Kimličku,
staroturianskeho rodáka, za prítomnosti bývalých
„missiek“ I. Christovej a K. Majtánovej.

CHYŤTE HO... ! PRÍBEH SKORO VIANOČNÝ
Chlapčenskou vášňou bývali pre mňa rodokapsy. Užmolené časopisové formáty lacných
kovbojok a detektívnych príbehov na štyroch
desiatkach strán, ktoré som bol schopný za chvíľu
zhltnúť a nikdy sa ich nevedel nasýtiť.
Usadený v tichu na drevených povalových
schodoch preháňal som sa na spenenom mustangovi prériami Arizóny a Texasu. Vykrádal
dostavníky, po stýkrát zachraňoval zlatovlasú
Maud, neohrozene bojujúc s divokými krvilačnými
Indiánmi a tými najdrsnejšími zločincami divokého
Západu. Všetky tie šalátové poklady som mal
starostlivo uschované na samom dne kuchynského kredenca pod vrstvou starých novín a
odložených časopisov čakajúcich na podkúrenie.
Moja romantická duša sa tak v pokoji plynúcich
popoludní celé hodiny popásala na tejto ľahkej
duševnej strave, pri ktorej sa tak krásne živili
predstavy a donekonečna dalo snívať. Lenže nič
príjemné netrvá dlho. Otec objavil v žiackej dve
štvorky a navrch poznámku o nenapísanej úlohe.
Jeho chvíľkový amok ma okamžite dostal na
hranicu zúfalstva, keď som bol odhodlaný ukončiť
svoj život obesením na kľučke pivničných dverí.
V zúrivosti, pri zbesilom hľadaní medzi fackami
a nadávkami, objavil totiž moju tajnú skrýšu. Boj
o tekuté zlato, Šepkajúci fantóm, Spievajúce
kolty, Súboj pri El diabolo, Polnočný pomstiteľ...
Stránky v zdrapoch ako perie z ošklbanej sliepky
lietali v mrakoch na všetky strany. Na zemi
zostala hromada dokonale roztrhaného papiera.
Každý kúsok, čo by bol mal aj len malú šancu na
zlepenie mojich milovaných hrdinov, a priviesť ich
tak opäť k životu, s veľkou chuťou rozdrvil medzi
prstami takmer na prach. Pri mojej bezmocnosti a
zúfalstve mu viditeľne odľahlo. Koniec! Ani jeden
z rozšklbaných románov nebol môj. V duchu som
počítal, komu všetkému ich dlžím. Skončil som
pri Imrovi. Tohto o štyri roky staršieho desperáda
z našej ulice som sa bál väčšmi ako otcových
zaúch. S Imrom nikto nikdy nevybabral. Šťastlivo
som ho obchádzal asi týždeň. A tu sa dostávam
k podstate príbehu.
Keď som sa mu na piaty či šiesty deň predsa
len dostal do rúk, usmieval sa, akoby už všetko
vedel. Akoby tušil, že som mu zdefraudoval,
dočista spreneveril a trestuhodne prehajdákal jeho
vzácny majetok. A tak vymyslel pre mňa odmenu.
V dolnej časti námestia, tam, kde neskôr
sídlila Domová správa, nachádzala sa v tom čase

malá cukráreň. V útulných boxoch s kruhovými
zrkadlami ženy často klebetili pri káve.
Začínalo predvianočné obdobie a na sklených
pultoch vitrín so zákuskami sa popri mikulášskych
postavičkách a iných vianočných motívoch objavovali i vyzdobené torty, ktoré si gazdinky, čo sa
im nechcelo doma vypekať, kupovali k sviatkom.
Tak tu ma čakal trest. Obzreli sme si miesto
činu a Imro nám dával na ulici inštrukcie, ako
pred vykradnutím banky: „Vojdeme traja a štvrtý
zostane dávať pozor vonku. My dvaja budeme
kupovať žuvačky. Ty sa postavíš k pultu, rukou
sekneš kolmo z vrchu, a hodíš tortu bleskovo
do kapsy.“ Naznačil mi dvojznačný pohyb, ktorý
mohol znamenať kdečo a výstražne sa pozrel, ak
by mi náhodou ešte na poslednú chvíľu napadlo
zdrhnúť. V cukrárni nebolo nikoho. Predavačky
vyrušené z rozhovoru o predvianočných starostiach sa dôverčivo usmievali. Smiech ich ale
veľmi rýchlo prešiel. Prudký pohyb, prevrátený
tanier, črepy v kusoch, výkriky, dupot nôh. Kapsa
mi zletela na zem a srdce vyletelo do krku. Imro
ma riadne precenil. Trielil som po zasneženom
chodníku asi so štvrťkou torty v ruke a s jedinou
myšlienkou v hlave. Uniknúť ťahavému: „Chyťte
hóóóó !!!!“, čo sa mi nieslo za chrbtom ako zavýjanie policajnej sirény. Dôležité bolo pri hudobnej
škole zahnúť za roh a stratiť sa z očí. Neviem, za
koľko som mal vtedy zabehnutú stovku. Ale stopky
pána učiteľa Zongora by sa veľa nenarobili.
Pri evanjelickom kostole už žiadne hlasy
nebolo počuť. Nepozeral som, kde sú ostatní,
nerozmýšľal, čo bude, či ma poznali, či sa to doma
dozvedia. Chcel som jediné - stratiť sa. Schovať
sa, zahrabať ako zviera v lese. Zliezli sme sa nakoniec v parku. Kus torty, čo mi zostal prilepený a
napoly primrznutý k ruke, som hodil do smetného
koša a očistil sa snehom. Dodnes vôbec neviem,
akú mala chuť. Vlastne viem - horkú. Takto neromanticky dopadla moja láska k romantike. Od
tej chvíle som vedel, že ukradnúť v cukrárni kus
torty je oveľa, oveľa ťažšia úloha, ako vyslobodiť
milovanú Maud zo spárov bandy kdesi v arizónskej prérii. Je to tak. Malí zlodeji na rozdiel od tých
veľkých niekedy jednoducho nemajú na výber.
V zlých nočných snoch som ešte dlho bežal
s kusom toho sladkého nešťastia v ruke a za
mnou s pokrikom: ,,Chyťte hóóó !!!..“, drásajúcim
uši i svedomie, dupotala polovica novomestského
námestia.
Milan Hurtík
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BLAHOŽELÁME
96 rokov
Jozef Haško
Justína Gajdošová
93 rokov
Jozefína Samborská
91 rokov
Mária Skotáková
90 rokov
Branislav Kyselý
85 rokov
Anna Dedíková

V decembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
Mária Janegová
Zita Poláčková
Zdeněk Barták
Jozef Šulgan
75 rokov
Anna Dolinská
Anna Tesková
Helena Kališová
Miroslav Horčičák
Júlia Vavrinčíková
Emília Kolečanská
Mária Hunčíková
Mária Zelenayová
Jozef Mercek
Zdenka Krížová
80 rokov
Mária Oravcová
Ivan Maxian
Jozef Durdík
Mária Pastorková
Lucia Mráziková
Milan Filip
Elena Polláková
Oľga Nápokyová
Božena Hrušovská
Štefan Struhárik
Milan Ondráš
Milan Chovanec
70 rokov
Ján Pátrik
Štefan Ivana
Ladislav Baláž
Rudolf Škratek

UVÍTANIA A KRSTY V OKTÓBRI
Sára Nemčeková
Sophia Beacco
Benjamín Kotlárik

Patrik Šlosar
Katarína Babicová
Adam Dedík

SOBÁŠE V OKTÓBRI
Ing. Miroslav Rybnikár a Ing. Daniela Bojnákov
Lukáš Janošovský Simona a Beňušová
Boris Lacko a Ivana Popluhárová
Andrej Augustín a Andrea Kolníková
Miroslav Hlatký a Eva Gažová

ÚMRTIA V OKTÓBRI

Mária Hrončeková
(1922)
RNDr. Ľuboslava Koštialová (1947)
Emil Kotleba
(1949)

Viktória Skovajsová
Richard Műller
Alexandra Górna
Mia Lilly Mária Šorfová
Mathias Šorf

Nela Mária Tinková
Sára Zemanovičová
Timotej Zámečník
Lea Bodnárová
Sára Bušová

Martin Komáromi a Iveta Jakubíková
Juraj Macko a Lucia Majerníková
Zdenko Bielik a Andrea Gonová
Michal Raček a Monika Martáková
Andrej Stachovič a Jana Viktória Peleczová
Marián Ščepko a Lýdia Lobíková

Oľga Behulová
Alojz Beňo
Ing. Mária Černá
Anna Margetinová

(1942)
(1935)
(1946)
(1926)

Elena Moravčíková
Milan Pagáč
Marie Ragalová
Milan Sekera
Margita Valovičová

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 11. októbra rozlúčiť na cintorín s
Oľgou BEHULOVOU, rod. Hložkovou.
Ďakujeme aj za kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Odišiel si rýchlo a nečakane, ako keď vietor v búrke stromy láme.
Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly,
avšak v našich spomienkach a srdciach zostaneš navždy s nami.
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí prišli 24. októbra na poslednej ceste odprevadiť nášho drahého
manžela, otca, starého a prastarého otca
Milana PAGÁČA.
Zároveň úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca manželka, deti, vnúčatá a pravnúčik
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(1934)
(1936)
(1929)
(1935)
(1932)

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí prišli 29. októbra odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
Elenu MORAVČÍKOVÚ.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiace deti s rodinami
Z celého srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom,
susedom a známym, ktorí sa 19. novembra prišli rozlúčiť s naším drahým
Jánom CHABENOM,
ktorý nás opustil po tragickej nehode vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za Vašu účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach ostala spomienka len....
15. novembra uplynul rok od smrti nášho milovaného otca a dedka
Ing. Karola KULAJTU.
S láskou spomínajú deti Marta, Karol a Yveta s rodinami

4. decembra uplynie päť rokov, čo od nás náhle odišiel manžel, otec a dedko
Vladimír ONDREJČÍK.
S láskou a úctou na neho stále spomíname.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti a celá rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. decembra uplynie 1. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Daniela HYKANIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta s deťmi a ostatná rodina
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
14. decembra uplynie rok, čo nás opustil manžel, otec, svokor, dedko a brat
Karol POKOPEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
15. decembra uplynie 10 rokov od úmrtia nášho drahého
Jaroslava TRÚSIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina
17. decembra uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, svokra a babička
Alojzia BIELIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Dcéra Jana a ostatná rodina
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Čas plynie, spomienky zostávajú.
21. decembra uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Karol KUDLEJ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Viktória, synovia s rodinami a ostatná rodina
Žil skromne a obetavo; ako mu z očí žiarila láska, statočnosť a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca nášho života.
23. decembra pri sv. omši ráno o 7,00 h si pripomenieme 2. výročie smrti
nášho milovaného manžela, otca a deduška
Emila POTROKA,
ktorý zomrel 21. decembra 2010.
Kto si ho pamätáte, venujte mu krátku modlitbu alebo tichú spomienku.
Ďakujú manželka Vlasta, dcéry Vlasta, Beátka a syn Janko s rodinami

S P O Z N A L A J U A Ž MATKA
29. októbra na železničnej trati medzi
Považanmi a Brunovcami sa našlo telo neznámej
plnoštíhlej ženy. Keďže po náraze rýchlika utrpela devastačné zranenie hlavy, nebolo možné
zistiť jej totožnosť. Novomestskí policajti sa preto

obrátili na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri
stotožnení ženy.
Nebohú napokon spoznala jej matka, ktorá ju
identifikovala podľa zvyškov oblečenia a tetovania. Išlo o 27- ročnú Janu z Piešťan.
-ea-

B A L Z A M N A DUŠU

Poznáme to všetci - ráno sa vám nechce
ani vyliezť z postele. Ale 24. september bol pre
nás, „SM-károv“ z klubu Nové Mesto nad Váhom,
úplne iný. Aj keď kĺby a svaly boleli, s radosťou
sme vyskočili z postele a hybaj! na rekondičný
pobyt do Turčianskych Teplíc. Ubytovaní sme boli
v liečebnom dome Veľká Fatra. Týždeň procedúr
nám isto nevyliečil naše ubolené telá, ale bol to
úplný balzam na naše nervy. No nielen liečením
sme tu žili. Spolu sme si posedeli pri káve či pive.
Rozprávali sa o každodenných radostiach i starostiach. Veď viete: Podelíš sa so starosťou, zmenší
sa o polovicu, podelíš sa s radosťou, zdvojnásobí
sa. Hrali sme karty, kocky, ba dokonca sme boli
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i na zábave tancovať. Tančíme o dušu - tanec
trochu medvedí, jeden už nevládze, druhý ho
podrží. Hudba aj SM-ka, obe s nami trasú. Aj bez
fľašky vína hlavy sa nám mocú. Tí, čo ešte chodia
do práce, zabudli na všetky pracovné problémy. A
tí, čo sú zatvorení doma, trochu pookriali. A o to
tu išlo. Prísť na iné myšlienky, vliať do žíl infúziu
nádeje a optimizmu, aby sme z nej mohli dlho
čerpať.
Spoločne s nami mali rekondičný pobyt aj
predsedovia klubov Slovenského zväzu sklerózy
multiplex. Na rozdiel od nás oddychu mali málo,
na programe mali hlavne vzdelávanie, prednášky
a rokovania. V piatok nás pozvali na seminár o
nových liekoch na SM a právach a iných pre nás
dôležitých záležitostiach. A preto touto cestou by
sme sa chceli poďakovať všetkým, čo nám darovali 2% z dane a Mestskému úradu v Novom
Meste nad Váhom za to, že aj vďaka nemu
môžeme fungovať a máme sa kde stretávať.
Ďakujú členovia SM klubu Nové Mesto n. V.
NA LINKE MsP. 26. októbra o 18,20 h
oznámili na MsP, že partia výrastkov v Parku D.
Š. Zámostského poškodzuje pouličné osvetlenie. Hliadka na mieste zistila, že cilinder lampy
poškodil maloletý David Š.

PO BIEDNEJ JESENI ZLÁ VYHLIADKA DO JARI?

VOLEJBAL

uhrádza energie, čím sa ako - tak zabezpečí chod
klubu. Bohužiaľ, sponzoring smerom k hráčom je
v súčasnom zložitom období ekonomickej recesie pomerne slabý, veľká časť sponzorov nám
vypadla. A tí, čo zostali, v značnej miere znížili
prísun finančných zdrojov. Výpadok financií sa
prejavil i v tom, že AFC má voči hráčom, a nielen
voči nim, ale i trénerovi a dopravcovi, finančné
záväzky. Priebežne sa ich snažíme plniť. Problém
je dosť vážny, nazdávam sa, že sa prenesie i do
jarnej časti súťaže. Teda nie najlepšia vyhliadka do jari ...
- Uvidíme, káder nie je slabý, na jeho výkonoch sa podpísali nepriaznivé vplyvy, ktoré som
naznačil. S hosťujúcimi futbalistami budeme
rokovať, je však otázne, či za takýchto podmienok budú chcieť u nás zostať. Osobne som
presvedčený, že si budú hľadať angažmá v iných
kluboch. V takom prípade mužstvo doplníme
posilami z dorastu a hlavne stiahneme vlastných
hráčov z hosťovačiek vonku.
Otvorená je tiež otázka trénerskeho postu,
súčasnému trénerovi Vladimírovi Hyžovi končí
zmluva v decembri, či sa dohodneme, je otázka
spoločných rokovaní.
Situácia je zložitá. V histórii klubu, čo som
vo vedení AFC, sme ešte v takej neboli. Napriek
tomu sa budeme snažiť dohrať jar so cťou. -

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Zimný štadión
Zápasy: inf. na: www.ahlnm.banda.cz

Futbalistov AFC v Novom Meste nad Váhom
po tom, čo k 30. novembru ukončili tréningy v
jesennej časti ročníka 2012/2013 III. ligy západ,
alebo novšie III. ligy Keno 10, čaká od začiatku
decembra vyše mesačná prestávka. Jarná časť
aktuálneho ročníka začne v období medzi 6. - 10.
januárom.
Čas do začiatku jarnej prípravy využijú výbor
AFC a realizačný tím na hlbšiu analýzu prepadu
mužstva takmer na samé dno tabuľky, do jej
poslednej štvrtiny.
- AFC odohral 15 zápasov, z toho sedem
doma, s celkovou bilanciou: štyri výhry a remízy a
7 prehier, - konštatuje prezident AFC Ing. Dušan
Današ a pokračuje ďalej:
- So skóre 19:22 a 16 bodmi skončil medzi 16
kolektívmi na nelichotivej 14. priečke. Umiestnenie
v tabuľke neteší nikoho – tak samotných hráčov,
ako i výbor a realizačný tím a samozrejme, ani
fanúšikov. V čom vidí príčiny tohto žalostného výsledku?
- Herný prepad mužstva vnímam v troch
rovinách. Vo futbalovej rovine v tom, že hráči
začali brať túto súťaž a účasť v nej ako nejakú samozrejmosť, nechali sa ukolísať dobrými
výsledkami i umiestnením v predchádzajúcom
ročníku. Možno podcenili i tréningový proces,
ťažko povedať. Ďalšou vecou, ktorá sa negatívne
podpísala na celkovom výsledku našich, boli
zranenia, a to dosť výrazné, ktoré nás počas jesene stále sprevádzali. Dokonca niektoré si hráči
preniesli z letnej prestávky. Mysleli si, že sú už
fit, ale keď prišiel vážnejší zápas alebo silnejšia
záťaž, zranenia sa ohlásili znovu.
Treťou rovinou nášho neúspechu bola nedobrá herná disciplína hráčov. Takmer v každom
zápase sme dostali žltú kartu. Nasledovali tresty,
stop! na 1 – 2 zápasy pre niektorú z opôr nášho
kádra, čo sa pochopiteľne, odrazilo na výsledkoch.
Mužstvo málokedy hralo v optimálnej zostave.
Ak sa tak stalo, jeho herný prejav i výsledky boli
vcelku slušné. Klímu novomestského futbalu podľa slov Ing.
D. Današa zásadne poznačil problém financovania činnosti futbalového klubu ako takého.
- Problém vidím hlavne vo financovaní
mužstva dospelých, ktoré je záležitosťou sponzoringu. Zásadným sponzorom je mesto, ktoré

Sobota 8. 12.
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
VK žiačky – Skalica
Sobota 8. 12.
ŠH o 11,00 a 13,00 h
VK juniorky - UKF Nitra
Nedeľa 9. 12.
IV. ZŠ o10,00 a 14,00 h
VK kadetky – Senica
Sobota 15. 12.
ŠH o 15,00 a 17,00 h
VK muži – VK Ekonóm SPU Nitra B

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
AHL 8. 12. odohrá stretnutia: o 10,30 h
Old Boys a Wild Flock, 12,15 h Black Angels
a Gold Herold, 16,45 h Magna Mirrors a Kelt
Myjava a 18,30 h Warriors a Márna Snaha.
15. 12. budú zápasy: Old Boys a Kelt
Myjava, Gold Herold a Márna Snaha, Wild Flock
a Warriors a Black Angels a Magna Mirrors.
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MEMORIÁL IVANA STANA MEDZI SVIATKAMI
V závere tohto roka
počas
vianočných
sviatkov vo štvrtok 27. a piatok
28. decembra sa uskutoční
tradičný, v poradí už XVI. ročník
vianočného turnaja vo futsale
- Memoriál Ivana Stana. Tento
názov turnaj nesie od roku 1997, kedy vo veku 45
rokov zomrela osobnosť Mestskej futbalovej ligy
(MFL), niekdajší dlhoročný hráč, neskôr rozhodca
a funkcionár Ivan Stano.
Aj tento rok sa okrem tímov z MFL akcie
zúčastnia i ďalšie kolektívy z okolia.
Turnaj je organizačne rozložený na dva hra-

cie dni od 8,00 do 19,00 h, pričom sa hrá systémom každý s každým podľa rozlosovania.
Samotná akcia sleduje okrem športového
i dobročinný cieľ, keď celý výťažok z dobrovoľného
vstupného usporiadateľ turnaja na záver venuje
konkrétnemu príjemcovi na podporu liečby ťažko
zdravotne postihnutého dieťaťa.
Ak patríte k priaznivcom športu a chcete
podporiť i dobrú vec, prijmite pozvanie MFL ako
organizátora do novomestskej športovej haly v
dňoch 27. až 28. decembra.
Svojím povzbudzovaním prispejete k neopakovateľnej športovej atmosfére, ktorou je tento
memoriál povestný.
-b-

K O N I EC L E T N E J A T L E T I CKEJ S EZ ÓNY
Posledným záverečným pretekom na dráhe
už tradične bývajú majstrovstvá Zápodoslovenskej
oblasti mladšieho žiactva jednotlivcov.
V tomto roku o medaily súťažili dve kategórie
- mladší (12 - 13 rokov) a najmladší žiaci (10 - 11
rokov).
Suverénkou v Nových Zámkoch v nedeľu 7.
októbra bola naša Šimlovicová, keď s prevahou
vyhrala oba šprinty na 60 a 150 m i diaľku.
Vyburcovala tým aj ostatné dievčatá podať čo
najlepšie výkony v boji o medaily. Škoda, že
nominovaní chlapci dali prednosť iným športom, v
ktorých sú tiež úspešní. Mohli sme mať medailovú
žatvu ešte bohatšiu. Dievčatá získali celkovo päť
zlatých, dve strieborné a päť bronzových medailí.
Výkony našich medailistiek a finalistiek:
MLADŠIE 12 - 13 r.: 60 m: 1. M. Šimlovicová 8,25,
3. A. Macejková 8,95 a 4. S. Masariková 8,98;
150 m: 1. M. Šimlovicová 19,60, 4. A. Macejková
22,04 a 8. S. Masariková 22,88; 600 m: 5. N.
Tupá 1,55,60 a 8. L. Halienková 2,08,56; štafeta
4 x 60 m: 3. AFC N. Mesto n. V. 35,14; diaľka: 1.
M. Šimlovicová 502 a 5. A. Macejková 439; guľa:
6. S. Masariková 7,81 a 8. A. Fraňová 7,33 a kriketka: 3. S. Masariková 50,79.
NAJMLADŠIE 10 - 11 r.: 60 m: 3. L. Černá
9,39, 600 m: 2. A. Stachová 2,06,35, 3. L.
Černá 2,08,27, 4. L.Gondárová 2,08,77; diaľka:
1. L. Černá 393, 2. A. Stachová 389 a guľa:
1. V. Kačányová 648.
Z tohoročných výkonov dievčat sa rysuje
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v budúcom roku silné družstvo, ktoré má predpoklady prebojovať sa do finále M SR družstiev
(v tomto roku sa doň prebojovali dievčatá z
Bojničiek, dediny pri Hlohovci, keď skončili na peknom 2. mieste, hoci najbližšie atletické štadióny
majú v 30 km vzdialenej Nitre a Trnave). Verme,
že sa to našim starším žiačkam podarí a svojimi
výkonmi potešia všetkých priaznivcov kráľovnej
športu v našom meste. Veď taký skvelý tartanový
ovál s medzinárodnými parametrami nemajú ani
krajské mestá Prešov a Žilina! K tomu pre atletiku
vybudované zariadenia pri školách ZŠ Tematínska
a Odborárska a SOŠ Bzinská. Sú určené mládeži,
aby zmysluplne využívala voľný čas športovaním
a nezískavala zlé návyky na cigarety, alkohol a
stále viac a viac sa rozširujúce drogy. Vďaka patrí
tým rodičom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť
svojich detí, ale ich bohumilých aktivitách plne
podporujú.
Ján Juráček, tréner
● PRÁZDNINY NA ĽADE. Prázdniny počas
vianočných sviatkov by deti a mládež nemali
prežiť len pri televízore, v spoločnosti „papučovej
kultúry“. Mali by ich využiť aktívne. Možností je
niekoľko, napr. korčuľovanie na zimnom štadióne.
Počas prázdnin TSM vyčlenia dostatok času na
verejné korčuľovanie. Mnohé z detí tak budú
môcť po Štedrom večere naostro vyskúšať svoje
nové korčule, ktoré si nájdu pod stromčekom.
V prípade, keď Perinbaba poriadne vypráši
svoju perinu, snehová pokrývka v meste a okolí
pozve deťúrence spolu s rodičmi na sánkovačku
a lyžovačku.

