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P ÁR S L O V N A P R A H U N OVÉH O ROKA
Rozlúčili sme sa so starým rokom. Oslavou Silvestra
a vítaním Nového roka sme
do dôchodku odprevadili rok
2012 a do roboty povolali
nový rok. Bude sa mať čo
obracať, tvorivej pracovnej
atmosfére nepridá zložitá situácia, v ktorej sa nachádza
svet a my v ňom.
Skôr ako si vyhrnieme rukávy, obzrime sa za
uplynulými 366 dňami starého roka.
Aký bol rok 2012? Čo priniesol? Odpovede
sú rôzne, v závislosti od toho, kto si tieto otázky
kladie. Ináč odpovie študent, ktorého prijali na
vysokú školu či šikovný podnikateľ úspešnej
firmy, inak živiteľ rodiny, ktorý prišiel o prácu...
Nejako podobne je to i s hodnotením práce
a výsledkov samosprávy. Medzi občanmi sa nájdu
i nespokojenci, ktorí permanentne, zo zásady, bez
ohľadu na dosiahnuté výsledky, všetko kritizujú.
Našťastie, väčšina je takých, ktorí sa na život
v meste pozerajú reálne a objektívne. I z kritického uhla, samozrejme, konštruktívnu kritiku
neodmietame, naopak, vítame. Posúva veci
dopredu, ku prospechu mesta a jeho občanov.
Ak sa pozrieme na rok 2012 cez okuliare
bez ružových skiel, spravili sme výrazný krok
pre skvalitnenie životného prostredia v meste.
Vybudovanie zberného dvora bola najväčšou,
takmer trojmiliónovou (v eurách) investíciou
vlaňajška. Ovocie z nej začneme naplno zberať
v novom roku. A nebola jediná, uskutočnili
sme napr. rekonštrukciu bývalého kina na
spoločenskú sálu, začali s obnovou parku a
realizovali ďalšie investičné akcie ako napr. komplexnú rekonštrukciu Ul. železničnej s vybudovaním nového chodníka a verejného osvetlenia, alebo komplexné rekonštrukcie kanalizácií
a vodovodov na Ul. Bratislavskej, Svätoplukovej,
Bajzovej, Robotníckej, Slovanskej či vodovodu na
Ul. Bzinskej. A to i napriek tomu, že rozvoj mesta
limitovali možnosti, ktoré i u nás priškrtili dopady
hospodárskej a finančnej krízy. V tomto roku,
podľa prognóz, bude kríza ešte silnejšia ako vlani.
Napriek náročnosti obdobia, ktoré máme pred
sebou, bežné, každodenné povinnosti a starosti
spríjemnia milé i významné chvíle.
Rok 2013 sa ponesie v znamení jubilea mesta.

V novom roku si pripomíname 750. výročie prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom.
I Mnešice, ktoré sú dnes súčasťou Nového Mesta
nad Váhom, budú v tomto roku jubilejné, 615
- ročné.
Domáce výročia dopĺňajú ďalšie na národnej
úrovni - 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky, okrem toho v r 2013 vyvrcholí 1150. výročie
príchodu vierozvestov - svätých Cyrila a Metoda
na naše územie.
Európsky rok občanov, ktorým je rok 2013,
zastihol starý kontinent, Slovensko a v ňom i
naše mesto v prehlbujúcej sa ekonomickej
recesii. Budem sa opakovať, ale opäť zdôrazním
- čaká nás ťažké obdobie. No bedákanie nám
nepomôže. Musíme priložiť ruku k dielu, každý,
kto ako vie, vládze a aké má možnosti...
Naším prvoradým cieľom je, aby sme pri
znížení bežných výdavkov oproti r. 2012 dokázali
zabezpečiť fungovanie samosprávy a aspoň mierny rozvoj mesta.
Na sklonku vlaňajška sme schválili vyrovnaný
rozpočet mesta na rok 2013. Oproti vlaňajšku v
ňom rozpočtujeme príjmy nižšie takmer o dva milióny. Žiaľ, nevyhli sme sa i nepopulárnym opatreniam, ktoré sa prejavili na 4,5 % zvýšení poplatkov za zber a odvoz odpadu. Dobrou správou
je, že napriek zložitej situácii sme vyčlenili z
celkových výdavkov 3 668 360 € na kapitálové
výdavky, ktoré sú určené na obnovu a rozvoj
majetku mesta. Najväčšou investíciou roka je
realizácia výstavby domu dôchodcov a sociálnych služieb na Štúrovej ul. Po vlaňajšej digitalizácii kina ku komfortu návštevníkov prispeje
schválená rekonštrukcia divadelnej sály MsKS,
našli sme peniaze i na rekonštrukciu povrchu
športovej haly, dokončenie južného obchvatu
mesta realizáciou komplexnej rekonštrukcie Ul.
banskej a na výstavbu novej komunikácie na Ul.
A. Dubčeka a Tematínskej ul. Ale úplne najlepšou
zvesťou pre našich občanov, nazdávam sa, je,
že v mestskom rozpočte na rok 2013 zakomponované zveľaďovanie mesta plánujeme docieliť
z ušetrených finančných prostriedkov z uplynulých
rokov. Bude to jeden z najkrajších darčekov pre
mesto - jubilanta, a tým i jeho občanov v novom
roku.
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta
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NA PROGR A M E A KT U Á LN E O T ÁZ K Y
Ostatnému snemovaniu poslancov vlaňajška
11. decembra predchádzala 12. schôdzka Mestskej rady (MsR) v Novom Meste n. V. Pri niektorých z jej 12 bodov sa pristavíme podrobnejšie.
Na rokovací stôl sa o. i. dostal návrh úpravy
Programového rozpočtu mesta na rok 2012 - 3.
zmena. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný,
kde príjmy a výdavky sú rozpočtované po 14 790
451 €. MsR odporučila MsZ návrh schváliť, čo
sa aj stalo. Ďalej predložený návrh Dodatku č.4
k VZN mesta č.1/2006 - O miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
dostal na rokovací stôl za účelom zosúladenia
platného VZN mesta č. 1/2006 s novelizovaným
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Mení sa ním výška poplatku pre
fyzické a právnické osoby a upravujú sa niektoré
znenia VZN za účelom odstránenia pochybností
pri znižovaní, odpúšťaní alebo vracaní poplatku,
ktoré vznikali pri uplatňovaní VZN v praxi. MsR
odporučila MsZ návrh dodatku schváliť. MsZ ho
schválilo. Rovnako s cieľom zosúladiť VZN mesta
č. 5/2011 o miestnych daniach s už spomínaným
novelizovaným zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov vznikol návrh Dodatku č.1
k tomuto VZN. Rušia sa v ňom pôvodné a nahrádzajú novými zneniami niektoré ustanovenia
paragrafov VZN. S odporúčaním MsR dodatok
schváliť sa poslanci stotožnili. Na rokovací stôl
sa ďalej dostal príspevok pre TV Pohoda, ktorý
sa zníži zo 63 122 € v roku 2012 na 56 103 €
v roku 2013.
Do pléna sa ďalej dostal návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2013 (podrobnejšie
v samostatnom príspevku), ktorý MsR odporučila
schváliť. „Za“ sa vyslovili i poslanci MsZ, ktorí
tiež zobrali na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k tomuto zásadnému materiálu mesta.
MsR ďalej odporučila poslancom schváliť návrh
plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na
1. polrok 2013, tak sa aj stalo.
Ďalej došlo k predloženiu návrhu zmluvy o združených finančných prostriedkoch
obcí na účely poskytovania dotácie pre CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Od 1. 1. 2013 sa v zmysle príslušných zákonov mení poskytovanie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ.
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Výnos dane z príjmu fyzických osôb pre CVČ sa
rozdeľuje obciam podľa počtu obyvateľov obce od
5 rokov do dovŕšeného 15. roku s trvalým pobytom na území obce. Keďže centrá voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevujú
aj žiaci z iných obcí a miest, financovanie ich
činnosti v CVČ sa navrhuje formou finančného
príspevku obcí podľa počtu žiakov CVČ s trvalým
bydliskom v príslušných obciach, a to na základe
zmluvy o združení finančných prostriedkov v
súlade s príslušnými zákonmi. Návrh spolufinancovania CVČ bol prerokovaný so starostami obcí
okresu, ktorí ho väčšinou prijali pozitívne.
MsR odporučila návrh schváliť, MsZ schválilo združenie finančných prostriedkov obcí
na účely financovania záujmového vzdelávania detí podľa miesta trvalého bydliska v CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a uložilo
návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov
predložiť na podpis starostom obcí a primátorom
miest podľa miesta trvalého bydliska žiakov CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Poslanci ďalej zobrali na vedomie žiadosť
ak. mal. Jána Mikušku o ukončenie pracovného
pomeru vo funkcii riaditeľa MsKS k 31. decembru
2012 dohodou a vychádzajúc z 1. časti uznesenia v súlade so zákonom o obecnom zriadení ho
z funkcie riad. MsKS odvolali.
12. schôdzka MsR a 12. zasadanie MsZ
skončili prijatím uznesení.

D EŇ V Z N I K U S R
Prvý deň nového roka neotvára len prvú
stránku nového kalendára roka 2013, ale pred
20 rokmi otvoril i novú kapitolu dejín Slovákov.
1. januára 1993 vznikla samostatná SR, dnes si
pripomíname 20. výročie tejto historickej udalosti. My si ho pripomenieme počas tradičného
januárového podujatia Javorina, Javorina ...

Drahí Novomešťania,

v novom, pre naše mesto jubilejnom
roku, mi dovoľte zaželať Vám veľa zdravia,
šťastia, lásky a Božieho požehnania, síl
a odvahy prekonávať všetky prekážky, ktoré
Vám život v dnešnej neľahkej dobe postaví
do cesty. Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

OCENIA OSOBNOSTI I PRODUKTY PODJAVORINY
Nový rok vo svojom úvodnom mesiaci so
sebou prinesie i tradičné podujatie Javorina,
Javorina ... Jeho aktuálny pojubilejný - XVI. ročník bude i v znamení 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Richtárskeho žezla sa
po druhýkrát v histórii podujatia chopí Ing. Viera
Vienerová, od roku 2012 nová richtárka Klubu
podjavorinských rodákov v Novom Meste n. V.
- Úvodný ročník slávnosti Podjavoriny sa
uskutočnil v roku 1997. Zároveň vtedy došlo k
znovuobnoveniu pobočky Klubu podjavorinských
rodákov v Novom Meste nad Váhom, ktorého
zrod sa datuje k 29. decembru 1922, teda pred
neuveriteľnými 91 rokmi, - k začiatkom podujatia
sa vracia „podjavorinská“ richtárka Ing. V. Vienerová a pokračuje ďalej:
- Prvým Novomešťanom, ktorý získal ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny, bol prof.
Ján Durdík, ktorý nás vlani v požehnanom veku
95 rokov navždy opustil. Navždy však zostane
zapísaný v dejinách centra Podjavoriny a slávnosti s ňou spojenej.Okrem ocenenia Významná osobnosť Pod-

VIANO Č N É T R H Y
Tohoročné Vianočné trhy okrem vianočného
sortimentu v predajných stánkoch ponúkali aj
kultúrne vyžitie. Pobyt na nich v centre mesta návštevníkom tradičného predvianočného
podujatia každý deň spríjemňovali speváci
a hudobné skupiny rôznych žánrov. Okrem
duševnej potravy si záujemcovia mohli dať
i niečo malé pod zub a na zohriatie.

javoriny organizátori podujatia, ktorým sú Mesto
Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských
rodákov (KPR) v Bratislave, novomestská pobočka KPR a občianske združenie Javor, pred zrakmi publika v divadelnej sále MsKS odovzdajú
i titul Kvalitný produkt Podjavoriny. K jeho udeľovaniu usporiadatelia prikročili v roku 2001 na IV.
ročníku Javorina, Javorina...
- Mimochodom, vlani sa Kvalitným produktom
Podjavoriny stala Bošácka slivovica a do knihy
ocenení sa k doterajším Významným osobnostiam Podjavoriny z Nového Mesta nad Váhom
priradili traja Novomešťania: prof. PhDr. Vladimír
Černušák, CSc., plk. v.v. PaedDr. Štefan Bumbál
a Ervín Kliment.
Ktoré ďalšie osobnosti a aký produkt k nim
pribudnú v tomto roku, sa dozviete 20. januára
na XVI. ročníka podujatia Javorina, Javorina ...,
ktorého súčasťou okrem odovzdávania ocenení
bude i kultúrny program. –

ROK 2 0 1 3
*Rok 2013 vyhlásila Európska komisia za
Európsky rok občanov. Poskytne ľuďom z
Európy príležitosť, aby sa oboznámili s právami
a príležitosťami, ktoré sú im otvorené - najmä ich
právom žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ.
* Rok svätých Cyrila a Metoda. Začal sa
5. 7. 2012 a pokračuje v r. 2013. Koná sa z
príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych
bratov, ktorí na naše územie priniesli písmo,
kultúru a liturgiu.
* V jeseni 2013 - voľby do „VUC-iek“.

Milí spoluobčania,
s príchodom nového roka 2013 k Vám prichádzame so želaním šťastných, spokojných a úspešných 365 dní v roku v kruhu rodiny i zamestnaní.
Ak niektoré z nich predsa len zahalí závoj smútku
či nezdaru, prajeme Vám, aby ste sa nevzdávali a
s odvahou a odhodlaním sa postavili čelom k zdolávaniu všetkých prekážok s nádejou na obrat k lepšiemu.
To Vám zo srdca prajú
Ing. Viera Vienerová a PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Hejbalová,
viceprimátorky mesta
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A K O B U D E M E G A Z D O V AŤ
Na ostatnom snemovaní r. 2012 poslanci
schválili rozpočet mesta na rok 2013. V stručnosti
nám ho priblíži jeho predkladateľka Ing. Alžbeta
Podhradská, vedúca OFIS.
- Hneď na úvod treba povedať, že schválený
rozpočet akceptuje zníženie bežných výdavkov
oproti r. 2012 v súlade s Memorandom Vlády
SR a ZMOS. Rozpočet je vyrovnaný v celkovej
čiastke 12 890 422 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet
je prebytkový vo výške 1 569 125 €, kapitálový
so schodkom 3 602 360 €. Schodok je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 1 367 579 €.
Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru
mesto rozpočtuje vo výške 330 296 €. Platby sú
prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) za
nájomné byty na Ul. odborárskej, Karpatskej,
Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a
Čachtickej I. a II. etapa, Ul. južná a na výstavbu
Domu dôchodcov a sociálnych služieb (DDaSS)
na Ul. Štúrovej.Podľa slov Ing. A. Podhradskej z MsÚ
rozpočet na roky 2013 - 2015 je zostavený
ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výsledkami vo výdavkovej časti s 15 programami.
- V príjmovej časti v bežných príjmoch výnos
dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo
výške 4 100 000 €, z čoho musí mesto zabezpečiť
financovanie svojich originálnych pôsobností a
pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy
na obce.
Daň z nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške
1 800 000 €. Došlo v nej k úpravám: ročnej
sadzby dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc,
viníc a ovocných sadov; za stavby na bývanie a
drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú
stavbu; za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej poľnohospodárskej produkcie, stavby
pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej poľnohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu a za stavby
rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu. Daň za psa z domácich
daní za tovary a služby (rozpočtujeme ich vo
výške 784 740 €), predstavuje 19 000 €. Chovateľ
psa staršieho ako šesť mesiacov v rodinnom
dome či záhrade zaň zaplatí 13 € ročne, za psa
v bytových domoch 50 € ročne. Poplatok za zber,
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prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
mesto rozpočtuje vo výške 650 000 €, o 20 000
€ viac oproti r. 2012. V kapitálových príjmoch
rozpočtujeme 66 000 € ako príjem za predaj
pozemkov. V príjmových finančných operáciách
rozpočtujeme prevod z rezervného fondu vo výške
1 367 579 €, ktoré mesto použije na kapitálové
výdavky. Úver zo ŠFRB na DDaSS na Štúrovej
ul. rozpočtujeme vo výške 995 952 €.Výdavková časť rozpočtu obsahuje spomínaných 15 programov.
- 5 000 € v územnom plánovaní je vyčlenených
na vypracovanie zmeny územného plánu zóny
Športová - Stromová. Na správu a údržbu majetku
TSM pôjde 434 944 €. Vypracovanie realizačného
projektu stavby Rekonštrukcia budov bývalých
vojenských skladov pre TSM bude stáť 70 000 €.
V rámci bezpečnosti je 37 858 € vyčlenených na
kamerový systém vrátane pracoviska chránenej
dielne, 600 € na projekt nasvietenia frekventovaných priechodov pre chodcov.
Na odpadové hospodárstvo - zber a odvoz
odpadu je vyhradených 614 100 €. Na komunikácie „sa ušlo“ 1 632 190 €, z toho oprava pozemných komunikácií „si vypýta“ 452 190 € (pre TSM),
bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov,
parkovísk a vnútroblokov 100 000 €. Vyčlenených
650 000 € je na rekonštrukciu Ul. banskej podľa
realizačného projektu stavby. Na výstavbu Ul.
Dubčekovej pôjde 280 000 €. Realizácia 1. etapy
prepojenia Ul. Tematínskej a Čachtickej bude
stáť 150 000 €. Do vzdelávania mesto dá dovedna
3 981 203 €. Na šport je vyčlenených 403
577 €, z toho 135 000 € je na novú hraciu plochu v športovej hale. Na prostredie pre život
mesto vyčlenilo 411 642 €, z toho 20 000 € na
výstavbu detských ihrísk. Dokončenie projektu
a rekonštrukcie chodníkov a úprava amfiteátra a
sôch v Parku J. M. Hurbana bude stáť 71 000 €.
Na bývanie mesto vyhradilo 202 700 €, z
toho 120 000 € pôjde na vypracovanie projektovej
dokumentácie stavby Bytové domy Tematínska.
Sociálne služby predstavujú 2 120 710 €, z toho je
1 840 000 € na realizáciu stavby DDaSS. Termín
jej ukončenia sa vzhľadom na prijaté memorandum vlády a ZMOS posúva na 31. 1. 2014.V prípade záujmu o bližšie informácie
schválený rozpočet nájdete na: www.nove-mesto.
sk a k nahliadnutiu je i v novej prístavbe MsÚ,
1. posch. č. dv. 229.
-r-

SPRAVILI NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE:
N EN ECH A L I V T O M S A MKA SAMÉH O
Ak sa chcete najlepšie rozhodnúť,
tak sa rozhodnite pre správnu vec...
(Theodore Roosvelt)
Pre správnu vec sa rozhodlo aj Zdravotné
stredisko LIBRIS, ktoré pod záštitou primátora mesta Ing. J. Trstenského zorganizovalo
exhibičný hokejový zápas TENISTI NA ĽADE
medzi slovenskými tenisovými hviezdami, hráčmi
daviscupového tímu a tenistami z Nového Mesta
nad Váhom. Na ľade sa stretli s jediným cieľom
- umožniť vďaka tejto charitatívnej akcii liečbu
malého 3 - ročného chlapčeka Samka Sládeka
z nášho mesta, ktorý trpí závažnou chorobou,
avšak svojou bojovnosťou a húževnatosťou sa
pokúša dohnať svojich rovesníkov. Aby sa im
vyrovnal, potrebuje absolvovať špeciálnu rehabilitáciu v Medical centre Adeli v Piešťanoch. Tú
však matka ako samoživiteľka by nedokázala
finančne utiahnuť. S pomocnou rukou prišlo
Zdravotné stredisko LIBRIS, ktoré s podporou ďalších sponzorov a firiem vyzbierali na
Samkovu liečbu 1 700 €.
Charitatívnu akciu LIBRIS-u svojou účasťou
podporili hviezdy bieleho športu - Miloslav
Mečíř, Karol Beck, Martin Kližan, Lukáš Lacko,
Novomešťan Igor Zelenay , Branislav Stankovič...
i osobnosti z iných oblastí. Popri primátorovi
nášho mesta osobne prišli Jožko Golonka, ktorý
sa predstavil v role rozhodcu, Vladimír Kríž,
primátor mesta Piešťan a ďalší. TENISTOV NA
ĽADE prišli osobne povzbudiť mama Linda aj
s malým Samkom.
Charitatívny zápas otvorili mladé krasokorčuliarske nádeje z KK Nového Mesta nad

Váhom pod vedením p. Simančíkovej. Okrem
umenia, ktoré predviedli na ľade, svojou poslednou choreografiou navodili čaro v tom čase
blížiacich sa Vianoc.
Hokejistov na ľad uviedli ich malí „kolegovia“
z klubu Bulldogs z nášho mesta, ktorí sa v prestávke po prvej tretine predviedli tréningovými
ukážkami. Tréneri malých hokejistov Mgr. Golián
a Mgr.Dado môžu byť na svojich zverencov
pyšní. Počas celého zápasu bolo cítiť vynikajú
atmosféru. O zábavu sa postarali nielen aktéri
na ľade vo vzájomných kvázi provokáciách a
„bitkách“ na ľade, záverečných nájazdoch a
hokejovej hre s tenisovou loptičkou, ale aj diváci, ktorí túto akciu svojou hojnou účasťou
prišli podporiť. Osobitné poďakovanie patrí aj
sponzorom a firmám, ktoré sa rôznymi formami
podieľali pri príprave tohto zápasu a ďalším
štedrým darcom, ktorí podporili myšlienku pomoci a charity finančnými príspevkami priamo
počas zápasu. Patrí im za to veľká vďaka!
Mgr. A. Snohová, zdravotné stredisko LIBRIS

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V roku 2013 si pripomenieme výročia narodenia a úmrtia osobností spätých s naším mestom:
Sú to: Štefan Hrušovský, František Augustín
Očovský, Gejza Zubek, Ernest Bellai, Šalamún
Berger, Fedor Cádra, Karol Fried, Ján Šicko, Ivan
Úradníček, Teodor Bálent, Jozef Barát, Tomáš
Caban, Ján Nepomuk Pavelka, Viliam Přibyl,
Ján Abrahámf, Koloman Babilonský, Oľga Hroboňová-Řepková, Rudolf Markovič, Karol Rudolf
Rizner, Šalamún Stricker, Karol Vrba, Marta

Hornišová, Vojtech Tvrdý, Ján Karol Garaj, Peter
Matejka, Juraj Szántó, Samuel Jurkovič, Rudolf
Macúch, Vojtech Masný, Ján Rehák, Fridrich Varga, Tibor Vichta, Viktor Bilčík, Miloslav Kulíšek,
Milan Trokan, Ivan Vychlopen, Ján Martiš, Ferdinand Pavlík, Ján Trnovský, Ladislav Hluchý, Gregor Chomkovič, Anna Balážová, Rudolf Bednárik,
Karol Rovan, Július Gábriš, Dušan Košťál, Július
Markovič, Ján Ondrisík a Koloman Slimák.
-es-
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ŽEN Y O P ÄŤ V PREVAHE, TENTORAZ
M EN EJ Ľ U D Í B E Z V Y Z N A NI A, ALE ...
Štatistický úrad SR
postupne
zverejňuje
výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov
z mája 2011. V 20 - ročnej histórii samostatnej
SR išlo o druhé sčítanie,
prvé bolo v máji 2001.
Podľa štatistiky malo
mesto v rozhodujúcom okamihu sčítania (21. 5.
2011) 20 415 v meste trvalo bývajúcich obyvateľov. 10 rokov predtým ich bolo 21 327. Znamená
to zníženie počtu o 912 osôb. Z celkového počtu
Novomešťanov je 10 539 žien, v r. 2001 ich bolo
o 453 viac (10 992). Početne najviac žien (859)
je z vekovej kategórie 55 - 59 rokov. U mužov je
situácia iná. Z 9 876 Novomešťanov je najviac vo
vekovej kategórii 30 - 34 - ročných, celkovo 861
(na rozdiel od žien v kat. 55 - 59 - ročných je 780
mužov). Rovnako ako pred 10 rokmi je v meste
prevaha žien nad mužmi, ktorých je o 663 menej
(9 876) ako príslušníčok nežného pohlavia.
Čo sa týka národností, k slovenskej sa prihlásilo 18 472 Novomešťanov, druhou najpočetnejšou je česká národnosť s 259 - početným zastúpením. Nezistená národnosť je u 1 489 občanov.
U ostatných národností je situácia nasledovná: 28
sa hlási k maďarskej národnosti, 29 k rómskej
národnosti. Rusíni sú traja, k ukrajinskej národnosti „sa priznalo“ 11 občanov, šesť je nemeckej
národnosti, 8 poľskej, štyria chorvátskej, piati ruskej, 44 moravskej a 9 bulharskej národnosti. 48
občanov predstavuje iné národnosti.
Podľa náboženského vyznania je v meste
10 052 Rímskokatolíkov (v r. 2001 ich bolo 11 935)
a k Evanjelickej cirkvi a. v. sa hlási 2 466 obyvateľov (v r. 2001 ich bolo 2 902). Bez vyznania je
4 795 občanov (pred 10 rokmi ich bolo 4 968),
u 2679 zostalo náboženské vyznanie nezistené.
Znamená to, že pred 10 rokmi bolo bez vyznania
viac Novomešťanov ako teraz, za to teraz viac
ľudí nepriznalo svoju náboženskú príslušnosť,
keďže oproti r. 2001 číslo nezisteného vyznania sa
zvýšilo z 1181 až o 1 498 (preto to ale... v titulku).
U ostatných cirkví je štatistika nasledovná:
ku Gréckokatolíckej cirkvi sa hlási 52 občanov, k
Pravoslávnej cirkvi o 20 menej (32). K Reformo-
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vanej kresťanskej cirkvi šesť kresťanov. 54 patrí
do Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia,
o štyroch viac (58) má Evanjelická cirkev metodistická. Ku Kresťanským zborom patrí 32 občanov, Apoštolská cirkev má 50 svojich „ovečiek“, k
Bratskej jednote baptistov sa hlási jeden občan.
K Cirkvi adventistov siedmeho dňa patrí 11 občanov, o jedného menej (10) má Cirkev bratská. K
Ústrednému zväzu židovských náboženských
obcí sa hlási 8 Novomešťanov, Starokatolícka
cirkev má štyroch prívržencov. Do Cirkvi československej husitskej patrí 12 ľudí. K Bahájskemu
spoločenstvu sa hlásia traja Novomešťania a
jeden patrí k Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. 89 patrí do iných cirkví.
Z hľadiska vzdelanostnej úrovne základné
vzdelanie má 2 236 občanov, učňovské bez maturity 2 943. Stredné odborné (bez maturity) má
1 982 osôb, úplné stredné učňovské (s maturitou)
má 726 Novomešťanov. Spomedzi občanov je
najviac s úplným stredným odborným vzdelaním
s maturitou - celkovo 4 684. Úplné stredné všeobecné má 948 občanov, vyššie odborné 345 osôb
a vysokoškolské bakalárske 459 Novomešťanov.
S vysokoškolským diplomom je 2 539 občanov,
113 má za sebou i doktorandské štúdium. Bez
vzdelania je 2 570 občanov a u 870 Novomešťanov je vzdelanie nezistené.
(Zdroj: Štatistický úrad SR)

JUBILEUM MESTA
V tomto roku si naše mesto
pripomenie významné jubileum
- 750 rokov odvtedy, čo uhorský panovník Belo IV. vydal 18.
marca 1263 listinu, v ktorej sa
dokázateľne po prvýkrát v histórii
spomína Nové Mesto nad Váhom.

Milí čitatelia,
V novom roku Vám želáme čo najviac
radosti a spokojnosti doma i v práci, v
kruhu vlastných rodín i tej veľkej - novomestskej rodiny a čitateľov mesačníka.
Vydavateľ, redakčná rada
a redakcia Novomestského spravodajcu

ŽELEZNIČNÁ STANICA - HOTOVO!
6. a 7. decembra, po tom, čo sa v závere
novembra ukončili práce na stavbe Železničná
stanica Nové Mesto nad Váhom - rekonštrukcia
staničnej budovy a priľahlých objektov, prebehli posledné preberacie a odovzdávacie konania
stavebných objektov a prevádzkových súborov
na stavbe. Novomestského spravodajcu o tom
informovala hovorkyňa Železníc SR (Ž SR) Mgr.
M. Pavlíková. A pokračovala ďalej:
- Vzápätí nasledovala žiadosť o vydanie
užívacieho povolenia stavby dráhy na príslušný
orgán verejnej správy.
Pripomíname, že stavba začala v septembri
2009. Od februára 2010 bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rozhodnutím vedenia
ŽSR dočasne pozastavená. Práce pokračovali od
mája 2011.
Išlo o rekonštrukciu existujúceho areálu
železničnej stanice s doplnením o novú budovu pre pracovníkov Traťového obvodu. Stavba
pozostávala z 21 stavebných objektov (okrem
pozemných objektov boli súčasťou aj inžinierske
siete) a 20 prevádzkových súborov.
Rekonštrukciou jestvujúcich objektov v
železničnej stanici sa ich pôvodný účel nezmenil.

Zdroj: www:nmnv.sk
Došlo iba k zhodnoteniu a vylepšeniu podmienok zamestnancov ŽSR, Železničnej spoločnosti
Slovensko a Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia a rekonštrukciou objektu výpravnej budovy železničnej stanice aj cestujúcej verejnosti.
Projektovú dokumentáciu vypracoval VPÚ DECO
Bratislava, a.s. Zhotoviteľom stavby bola firma
TEXO PARTNER, a.s., Bratislava. Rozpočtové
náklady stavby predstavovali 5,4 mil. € bez
DPH.-

CHYSTAJTE MASKY,
BUDE KARNEVAL!

* Na svojej ceste za dobrými deťmi sa sv.
Mikuláš so svojím sprievodom zastavil aj v
našom meste. Po tom, čo si splnil dôležitú
povinnosť rozsvietiť vianočný stromček v novom
„šate“ a okolitú, tiež do modro-biela ladenú
vianočnú výzdobu na námestí, nespreneveril
sa svojim dobrým zvykom a deťúrencom, ktoré
mu zaspievali alebo zarecitovali, rozdal sladké
balíčky.

Spomedzi prázdninových dní bude mať len
3. január prívlastok karnevalový. Prvý januárový
štvrtok o 14,00 h prinesie deťom zábavu, pohyb i
súťaženie. To všetko v sebe bude niesť obľúbený
Karneval na ľade.
Podujatie, ktoré usporadúvajú Mesto a
Centrum voľného času v Novom Meste nad
Váhom, má v našom meste už niekoľkoročnú
tradíciu a teší sa veľkému záujmu deťúreniec.
Tie, ktoré sa chystajú vyjsť v korčuliach na ľad
v kostýmoch, môžu na ich prípravu využiť čas
vianočných prázdnin. Menším detvákom s prípravou masiek dozaista radi pomôžu starší súrodenci, rodičia alebo starí rodičia.
Vedzte, že stojí za to potrápiť trochu mozgové
závity a vymyslieť nejakú nápaditú masku.
Najoriginálnejšie z nich usporiadatelia odmenia
zvlášť u dievčat a osobitne medzi chlapcami
peknými vecnými cenami. Ale sladkú odmenu si
odnesie každé dieťa na korčuliach s maskou.
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NIE NÁHODOU A NIE NADARMO
Rok 2012 je definitívne za nami. Očividne
sme prežili ohlasovaný „koniec sveta“ v závere
decembra. Ľudské špekulácie a predpovede sa
nenaplnili. Jednako, pre mnohých to bol rok veľmi
ťažký. Mnohí počas neho stratili prácu a nevedia, čo bude s nimi ďalej. Iní počas uplynulého
roka stratili niekoho zo svojich najbližších. Tých
odchodov do večnosti, najmä náhlych a tragických, bolo počas roka 2012 akosi viac...
Nám, ktorí sme zostali a ktorí čítame tieto
riadky, bola daná zvláštna Božia milosť. Bol nám
pridaný ďalší rok. Určite nie náhodou a dúfajme
- nie nadarmo. Pri tragédiách, náhlych úmrtiach či
iných katastrofách zvykneme viniť z toho Boha a
pýtať sa: Prečo? Bože, prečo si nám toho alebo
to vzal? Prečo si nám nedoprial byť spolu, užívať
radostí života...?
Veľmi si prajem, aby sme si obdobné otázky
kládli aj vtedy, keď nám je niečo dané, teda aj
teraz na začiatku nového roka: Prečo mi bol
daný, resp. pridaný ďalší rok? Čím som si to
zaslúžil? Prečo práve mňa Boh obdaril primeraným zdravím na rozdiel od mojich rovesníkov?
Prečo som dostal množstvo iných darov práve
ja?
Možno nám tieto otázky znejú dosť
nezvyčajne, ba až cudzo a nikdy predtým sme
si ich takto nepoložili. Sú však náležité a mali by
sme sa takto pýtať; najmä vtedy, keď nám bolo
niečo dané. Boh tak rozhodol, nič sa neudialo bez
Jeho súhlasu. On nám dal, doprial. Nemusel tak
učiniť a nikto z nás si to nezaslúžil.
Viaceré z odpovedí na otázky, ktoré si často
kladieme, nám dal Ježiš v jednom svojom podobenstve. Je to podobenstvo o hrivnách (alebo
talentoch): „Bude to tak, ako keď si človek pred
odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal
im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa
jeho schopností. A odcestoval“ (Mt 25, 14 - 15).
Nepoznám dvoch úplne rovnakých ľudí na zemi.
Každý z nás je jedinečný. Každý je originál. Každý
z nás je inak obdarovaný. Človek musí žasnúť
nad kreativitou nášho Boha a obdivovať ju.
Nedostali sme rovnako darov. Radi obdivujeme
talenty umelecké – napr. hudobné, výtvarné, herecké atď. Sú medzi nami aj matematické „kockaté hlavy“, ktoré myslia logicky, presne, podľa
vzorcov. Sú medzi nami i takí, ktorí nepotrebujú
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žiadnu logiku a celkom intuitívne vedia, čo je
dobré a správne pri každom rozhodovaní. Niekto
sa dožije požehnanej staroby a v pokoji si užíva
mnoho rokov dôchodku, iný odíde v pomerne
mladom veku. Niekto sa nemusí ani trochu starať
o svoje zdravie, iný má zdravotnú kartu rozsiahlu
ako viaczväzkový román. Niekto sa narodí do
zámožnej rodiny a nemusí sa v živote namáhať,
iný od detstva „hrdlačí“ a stále sa musí usilovať
aspoň o skromné živobytie. Na prvý pohľad je
toto rozdelenie nespravodlivé. Repceme, búrime
sa proti tomu a radi by sme nastolili „rovnosť“. Z
histórie poznáme množstvo pokusov o vytvorenie
rovnosti, aspoň v tej hmotnej oblasti, no všetky
stroskotali.
Podobenstvo Ježiša pokračuje a vysvetľuje
Božiu spravodlivosť. Po návrate pána nastalo
zúčtovanie. Každý sluha vydal počet z toho, ako
si počínal – ako zveľadil hrivny, talenty, ktoré mu
boli zverené. Ten, čo dostal päť talentov, získal
pomocou nich iných päť – a bol pochválený.
Ten, čo dostal dva talenty, získal pomocou nich
iné dva – a takisto bol pochválený. Všimnime si,
že pán neočakával od každého rovnako. Božia
spravodlivosť je vyjadrená slovami: „Lebo od
každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho
pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú
viac žiadať“ (L 12,48). Dostal si viac? Čo s tým
urobíš? Dostal si ďalší rok? Ako ten čas využiješ?
Čím ho naplníš? Neporovnávaj sa s inými! Pán
preskúma tvoje konanie podľa toho, čo ti bolo
dané! Nie podľa toho, čo si nedostal!
Podobenstvo Ježiša hovorí napokon o poslednom sluhovi, ktorý svoj talent zakopal do
zeme. Pri účtovaní ho priniesol späť pánovi. Jeho
počínanie pán odsúdil. Tento sluha nám bol daný
na výstrahu. Vôbec nevyužil dary, ktoré mu boli
dané. Nevyužil žiadne z príležitostí, aby zveľadil
zverený majetok. Nevyužil nijakú príležitosť, aby
poslúžil iným. Žil výlučne pre seba. Koľkí z nás
sa podobáme tomuto sluhovi? Koľko dobrého
doteraz Pán pre mňa pripravil, no ja som to
premárnil?
Neverím na náhody. Nikto z nás sa nenarodil
náhodou. To, že som sa dožil tohto dňa, tohto
roku, nie je náhoda. Je to Božia milosť daná mne
i tebe. Boh pripravil pre nás množstvo dobrých
príležitostí. Využijeme ich?
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

NA JAVORINU PO OBNOVENEJ CESTE
Chystáte sa na lyžovačku na Veľkú Javorinu?
Máme pre vás dobrú správu.
27. novembra 2012 predseda TSK MUDr.
Pavol Sedláček, MPH motoristickej verejnosti
slávnostne do užívania odovzdal ukončený zrekonštruovaný úsek cesty na slovensko - českej
hranici. Obnovenie cesty na Javorinu sa uskutočnilo v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR - ČR na roky 2007 - 2013.
Obnovená bola prístupová cesta zo slovenskej strany na Veľkú Javorinu - z osady Hrnčiarové po Holubyho chatu. Ide o rekonštrukciu cesty
III/58120 v dĺžke 6,660 km od križovatky smerov
Cetuna (2 km) a Stará Turá (6 km) po lyžiarske
stredisko Javorina (Holubyho chata).
Celkové prevýšenie rekonštruovanej trasy
je 479,06 m. Pozdĺžny sklon cesty je od 0,54%
do 13,49%. Šírka cesty je vyhovujúca z hľadiska
nových noriem a bezpečnosti cestnej premávky. Na jestvujúcej ceste sa odfrézoval pôvodný
popraskaný asfalt (cca 3500 m2), na zvyšných
úsekoch bol zdrsnený povrch cesty.
Na českej strane hranice je súčasťou projektu
rekonštrukcia vozovky zo Suchovských Mlýnů do
osady Vápenky pod Veľkou Javorinou v dĺžke 4,2
km. Na príjazdovú komunikáciu do osady Vápenky nadväzuje novovybudovaná cyklotrasa v úseku
Nová Lhota - Vápenky. Stavebné práce sa na slovenskom úseku začali v októbri 2011 a ukončené
boli v júli 2012. Oprávnené výdavky TSK dosiahli

sumu 1 831 253 €. Celkové výdavky projektu (spolu s českou stranou) dosiahli sumu 3 388 044 €.
Obnovená komunikácia už slúži užívateľom:
právnickým a fyzickým osobám, malým a stredným podnikom v oblasti turizmu, orgánom verejnej správ, obyvateľom regiónu i turistom.
Z hľadiska turistického ruchu rozvoj dopravnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje atraktivitu
lokality, rozširuje možnosti voľnočasového vyžitia
a rozvoj služieb v tejto odľahlej podhorskej časti
pohraničia. Kvalitnou dostupnosťou Veľkej Javoriny ako spoločného prihraničného priestoru sa
bude môcť využívať jej nesmierny potenciál, ktorý
sa ponúka obom stranám pre rozvoj celoročného
turizmu vrátane sprievodných podnikateľských
aktivít.
Ing. Anna Halinárová, poslankyňa TSK
a prednostka ObÚ Nové Mesto nad Váhom

V NOVOM ROKU - V NOVOM
Centrum pomoci človeku (CPČ) ako vôbec
prvý projekt svojho druhu Trnavskej arcidiecéznej
charity má za sebou rok činnosti. Obzrieme
sa za ňou spolu so sociálnou pracovníčkou a
poradkyňou CPČ PhDr. Helenou Pytlíkovou.
- CPČ s pôsobnosťou pre celý novomestský dekanát vzniklo s cieľom priblížiť sociálne
služby a poradenstvo občanom. Do vienka si dalo
pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v sociálnej kríze,
potrebujú pomocnú ruku pri vybavovaní rôznych
dokladov, dávok, ktorí si takpovediac nevedia
rady so životom, potrebujú nájsť smer či odbornú
pomoc.
Od januára 2011, kedy sa rozbehla činnosť
centra, sme sa najčastejšie zaoberali problémami týkajúcimi sa osamelých mamičiek s deťmi.

Riešili sme výživné, prevažne náhradné, od štátu,
podávali návrhy na zverenie detí do starostlivosti jedného z rodičov ...Bolo i zopár bezdomovcov, u nich išlo väčšinou o straty dokladov
- občianskeho preukazu. Financie na potrebné
kolky však nezískali bezprácne. Poskytla im ich
charita buď formou pôžičky, čiže museli ich vrátiť,
alebo si ich odpracovať menšími robotami, čo
bolo najčastejšie.
K najrozšírenejšej forme pomoci patrilo poradenstvo, napr. na koho sa má klient obrátiť,
kam má podať žiadosť o umiestnenie do domova
sociálnych služieb a pod. Veľakrát prišli ľudia do
pastoračného centra, dočasného sídla CPČ, len
tak, pohovoriť si, na tzv. podporný rozhovor ...Existencia CPČ je, zdá sa, osožná.
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- Jednoznačne. Stačí spomenúť prípad 24
- ročnej Moniky s troma deťmi z okresu Nové
Mesto nad Váhom.- Bola jednou z prvých klientiek nášho centra
a spolu to „ťaháme“ bezmála rok. Stále je ešte
dosť vecí, ktoré treba riešiť, ale spravila - i jej deti
- veľký pokrok. Už to nie je úplne nesamostatná,
neznalá, bojazlivá žena. Pomaly sa socializuje a
pokúša sa i sama veci riešiť. Pravý opak situácie
takmer spred roka...
Dodnes mám pred očami ten obraz, keď k
nám prišla po prvýkrát. Mladá mamička troch
detí v hmotnej núdzi, z toho jedného postihnutého dieťatka, nepoberala žiadne dávky a
napriek jeho hendikepu nemala preň vybavený
preukaz ZŤP... Žalostné a smutné zároveň, bolo
jej treba pomôcť! Chodila som s ňou po úradoch
vybavovať, čo bolo treba. Pritom to nie je podstata mojej práce. Skôr je to o učení, o tom, aby
človek dokázal sám fungovať. Prvé kroky k tomu
má Monika úspešne za sebou. Ale bez spolupráce a záujmu ostatných, ktovie, ako by bola na
tom dnes....
Začalo sa to tým, že mamička prišla so svojím postihnutým dieťatkom na zápis do základnej
školy. Bez akéhokoľvek odborného lekárskeho
vyšetrenia. Pani riaditeľka kontaktovala Privátnu
pedagogicko - psychologickú poradňu v Novom
Meste nad Váhom a tá sa obrátila na mňa.
Rozkrútil sa tým kolotoč vybavovačiek. S konkrétnymi pozitívnymi výsledkami. Dnes jedno z

dieťatiek pár hodín týždenne navštevuje materskú
školu v mieste svojho bydliska. Postihnuté dieťa,
ktorému sme vybavili odklad povinnej školskej
dochádzky, má zaistenú odbornú starostlivosť
v Špeciálnej materskej škole v Bratislave a
s najmenším drobcom je mamička doma. Ešte
nás čaká dotiahnuť určité veci, ale všetko je na
dobrej ceste.Skutočne zmysluplná práca ...A čo by
zaželala PhDr. H. Pytlíková centru do nového
roka?
- Dúfam, že v novom roku už konečne budeme
mať nové priestory a budeme môcť uvoľniť
dočasné sídlo centra, ktoré sa z uvažovaného
polroka pretiahlo na celý rok. Za ústretovosť,
pochopenie a trpezlivosť ďakujeme p. dekanovi
Mgr. Th. Ľ. Malému.
V závislosti od priestorov sa bude odvíjať
moja ďalšia snaha o rozšírenie činnosti centra
pomoci človeku, aby bolo skutočne čo najbližšie
ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.Dodajme, že mestské zastupiteľstvo 11. decembra schválilo Trnavskej arcidiecéznej charite
ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom
priestorov na Palkovičovej ul., kde kedysi bolo
kníhviazačstvo. Po nevyhnutných úpravách tu
CPČ rozbehne svoju činnosť.
Novoročné želanie sociálnej pracovníčky
a poradkyne CPČ Dr. H. Pytlíkovej sa tak v predstihu splnilo.
V novom roku bude CPČ - v novom.

M N EŠ I CE V N O V O M R O KU J UBI LUJ Ú
Niekdajšia samostatná obec Mnešice v novom roku vstupuje (s najväčšou pravdepodobnosťou) do 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti s
Ing. Bohušom Snopekom, rodeným Mnešičanom, ktorý vyše 50 rokov žije v Prahe, absolvujeme na pokračovanie dve „prechádzky“
históriou Mnešíc. Dnes vám prinášame I. časť.
- Skôr ako prejdem k meritu veci, chcem
zdôrazniť, že nie som historik a nenárokujem si
podať vyčerpávajúce informácie. Ide o môj osobný pohľad na dejiny mojich milovaných Mnešíc.
Fakty k nim som čerpal z dostupných prameňov
na internete a sčasti i odbornej literatúry.
V minulosti samostatnú obec na pravom
brehu rieky Váh, severne od Nového Mesta
nad Váhom za Klanečnicou, v r. 1949 pričlenili
k okresnému mestu. Stala sa časťou Nového
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Mesta nad Váhom, zároveň sa zachoval jej
názov. Dnes ich spája obnovený, pamiatkovo
chránený most ponad Klanečnicu.

Zvonica a prístupová cesta k bývalému prievozu
cez Váh

Archeologické nálezy z 20. stor. v bývalej
tehelni pri cintoríne dokazujú, že táto lokalita
bola osídlená už v dobe kamennej. Niektoré z
nich pochádzajú spred 240 - tisíc rokov p. n.l.,
zo staršej doby stredného paleolitu. Patrí jej
prívlastok jedného z najvýznamnejších sídlisk
človeka staršej doby kamennej na Slovensku.
Na tomto mieste sa zdržiaval staropaleolitický
človek Homo erectus z rodu Pithecantropus. Pri
sútoku Váhu a Klanečnice žil zberač lesných
plodov a lovec zveri i rýb. Tu mal možnosti
vyrobiť si nástroje z kameňa i dreva. Oblasť
bola dostatočne zalesnená a členitá, s najvyššie
položeným miestom (Čelec) 344 m nad morom.
Nad miestom s dnešným názvom Hučák vedľa
cintorína je opustený kameňolom; nad Hučákom
prechádza asfaltová cesta. Pretína veľmi starý
cintorín, v ktorom odpočívajú obyvatelia obce z
obdobia Rakúsko - Uhorska. Vedia o ňom len
najstarší obyvatelia Mnešíc.
Výborné prírodné podmienky pri sútoku
Váhu a Klanečnice podmienili pestovanie
poľnohospodárskych plodín a vznik trvalej osady,
neskôr obce. K najstarším miestam Mnešíc patrí
časť, kde stojí socha sv. Jána Nepomuckého,
nad miestom chotára zvanom Hučák. Pred sochou stála jednotriedna katolícka ľudová škola,
do ktorej chodili deti ešte za Rakúsko - Uhorska.
Po skončení 1. sv. vojny škola zanikla, obec postavila novú jednotriedku na Tehelnej ul., v ktorej
sa vzdelávali deti do polovice 80. rokov 20. stor.
Budova tejto bývalej školy je dnes pamiatkovo
chráneným objektom. Asi 100 m od sochy sv. J.
Nepomuckého obec postavila zvonicu (dnes je to
Ul. Mnešická). Zvonením si uctievala zomrelých,
príp. zvolávala živých do boja proti požiarom. Od
tohto centra sa obec rozrastala k Novému Mestu
až za Klanečnicu, ktorú preklenul už spomínaný
most.
Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Menes pochádza pravdepodobne z r.1398.
Je možné, že predtým ju ako osadu v r.1263
daroval kráľ Belo IV. kláštoru sv. Martina na
Panonskej Hore. Na konci 13. stor. až do r.1321
ju vlastnil aj Matúš Čák Trenčiansky a po ňom
panovník, ktorý v r. 1379 pravdepodobne daroval
osadu Mikulášovi Bánffymu. V r. 1388 už patrila
poľskému vojvodovi Ctiborovi Ostoja zo Ctiboríc
a po ňom jeho synovi Ctiborovi ml. Osada - obec
Menes od r.1388 až do r.1650 zrejme patrila
pod Beckovské panstvo.
Rozmach hospodárskej činnosti umožnila i

skutočnosť, že obec Menes ležala na križovatke
obchodných ciest vedúcich Považím na sever
Slovenska a Moravu. Obyvatelia sa zaoberali
hlavne poľnohospodárstvom a chovom domácich
zvierat. Vyplýva to i zo záznamov Urbára z r.
1522. Remeslá a obchod boli činnosti, ktorými si
zvyšovali svoju životnú úroveň.
Veľký význam mal chov a šľachtenie koní.
Zrejme v 14. stor. v obci vybudovali žrebčín.
Kone, zvlášť kvalitné a ušľachtilé plemená. v minulosti ovplyvnili vývoj dejín ľudskej spoločnosti.
Žrebčín hral v tomto smere rozhodujúcu úlohu.
Pravdepodobne v tom istom storočí už bola v
obci v prevádzke kompa - prievoz cez rieku Váh.
Prístup k nej bol vybudovaný asi pod dnešnou
zvonicou.
Obec v minulosti často trpela nájazdmi
rôznych vojsk, a to nielen cudzích, hlavne Turkov,
ktorí si na Považie chodili dopĺňať potravinársky
proviant. Súvislo sa to stávalo hlavne v 16. až
17. stor. (napríklad už v r. 1530). Jednou z pripomienok na prítomnosť tureckých vojsk na území
Mnešíc je Turecký vrch, stručne Turecko, alebo
aj Turecký les, ktorý sa tiahne až ponad obec
Trenčianske Bohuslavice. Podľa ľudovej legendy
sa Turci utáborili v chotári a v noci sa prepadli. Nič
sa nehovorí o tom, či zahynuli, ale tá časť chotára
ešte aj dnes nesie pomenovanie Prepadliská. (Dokončenie v budúcom čísle)

S HUMOROM V. PAVLÍKA
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VO VIANOČNOM ČASE S POETOM RÚFUSOM
Aj dospelí, nielen deti, podliehajú pôvabu vianočného obdobia, ktoré prežívame ešte aj v týchto dňoch, do Troch kráľov. Hlbšie sa vnárame do
seba, naša duša je prístupnejšia kráse. - Nuž,
otvorte svoje srdcia slovu básnika, jedného z
najväčších slovenských poetov - Milana Rúfusa,
- vyzvala návštevníkov jedna z aktérok poeticko
- hudobného pásma Poetickej scény Divadielka
galéria S vianočnou sviečkou odkrývam tajomný
závoj čara, lásky a pokoja ...
Diváci usadení v jeden deň (4. decembra)
v hľadisku Divadielka galéria a ďalší (5. decembra) vo výstavnej sieni MsKS ochotne uposlúchli
a nemuseli sa ani premáhať. Veď Rúfusove prebásnené rozprávky sú plné ľudského porozumenia, lásky, pokory a múdrosti. Dokážu pohladiť
dušu a poláskať srdce človeka.
- Poď teda k nám, rozprávočka! - A ona prišla,
pohodlne sa usadila do kresla a publikum sa
započúvalo do príbehov prerozprávaných ústami
Daniely Arbetovej, o.i. i režisérky pásma, Bibiany

Foto: J. Podolanová

Koncelovej a Evy Sálešiovej. Prednes podmanivými tónmi i vianočných skladieb umocnili husle
Heleny Vrtichovej a auta Michaely Fojtíčkovej.
K nim sa počas vianočného večera M0 MS
vo výstavnej sieni MsKS predovšetkým koledami
pridal novomestský SZ Cantabile s dirigentkou V.
Pavlovičovou. A k nemu v záverečnej piesni Tichá
noc i vianočne naladení diváci s milými mikulášsko
– vianočnými balíčkami v rukách, ktoré im venoval výbor MO MS v Novom Meste nad Váhom.

POZOR NA PODVODNÍKOV!
Vianočný čas tradične otvára srdcia ľudí. S
tým kalkuloval istý muž, ktorý pri pošte pýtal od
ľudí nančný dar pre deti detského domova. Za
týmto účelom navštívil aj kvetinárstvo na Železničnej ul. Keď od neho kvetinárka pýtala účet,
zmizol ako gáfor. Upozorňujeme občanov, aby
boli ostražití a nenaleteli. Ide o podvodníka! A
bude ním každý, ktorý bude takýmto spôsobom,
do kasičky, vyberať peniaze pre „domovákov.“

Detský domov sa nikdy neuchýlil k takýmto
praktikám získavania nancií.
Občania, ktorí chcú skutočne niečo darovať
našim deťom, ktoré sú zväčša siroty žijúcich rodičov, nech kontaktujú vedenie DeD na č. mobilu
0908 747530, alebo nech svoj dar donesú priamo
do Detského domova na Ul. Klčové 32.
Dr. Kamila Smiteková,
riaditeľka DeD
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PROGRAMY MsKS

január 2013
JAVORINA, JAVORINA...

OTVÁRAME KURZY V MsKS

20. januára o 16,00 h sa v divadelnej sále
MsKS uskutoční tradičné podujatie Javorina,
Javorina... spojené s 20. výročím vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Súčasťou podujatia spojeného s udeľovaním titulov Významná osobnosť Podjavoriny
a Kvalitný produkt Podjavoriny bude i kultúrny
program.
Srdečne vás naň pozývame.

Mestské kultúrne stredisko otvorí v januári
kurzy:
- cvičenie pre ženy
- brušný tanec
- kalanetika
- joga.
Záujemcovia o niektorý z týchto kurzov sa
môžu prihlásiť v priebehu januára v MsKS alebo
na č. tel.: 771 2770, kl. 24.

VEČERNÝ KONCERT

KURZY V JANUÁRI

R USKÉ I MPRES IE

Pondelok 14,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
18,00 a 19,00 h cvičenie pre ženy
- MsKS
Utorok
18,00 h brušné tance pre pokročilé
18,30 h kalanetika
Streda
18,00 h brušné tance pre začiatoč.
18,15 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
- telocvičňa CVČ
Štvrtok
15,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
Piatok
14,00 h klavír

30. januára o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom uskutoční prvý koncert jarného abonentného cyklu s
názvom Ruské impresie, na ktorom sa predstavia: Jozef PODHORANSKÝ - violončelo, Ivan
GAJAN - klavír a Ulrich ULMANN - umelecké
slovo.
Recitál špičkových slovenských interpretov, niekdajších absolventov Moskovského konzervatória, v súčasnosti pedagógov VŠMU v
Bratislave a JAMU v Brne, pozostáva z diel ruských romantikov a postromantických ruských
skladateľov (R. Glier, S. Rachmaninov, P. I. Čajkovskij, N. Rimskij-Korsakov, A. G. Rubinštejn,
A. S. Arenskij, R. Ščedrin, D. Šostakovič, a I.
Stravinskij).
V priebehu januára sa MsKS budú predávať abonentky KPH na rok 2013 v sume 12 €.

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

KLUBY V JANUÁRI
Pondelok
21.1. o 14,00 h - SZ teles. postihnutých
Druhý utorok v mesiaci
8. 1. od 12,30 - 17,30 h - Klub altern.
medicíny p. J. Dedík
Streda
9. 1. o 14,00 h - Klub chorých na skl.
multiplex
9. 1. o 17,00 h - Výbor MO MS
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Z NOVOROČNÝCH TRADÍCIÍ
V minulosti sa i v našich končinách tradovalo, a tieto zvyky starých materí platia a
dodržiavajú sa v mnohých rodinách dodnes,
že na Nový rok by sa nemala jesť hydina,
aby majetok neuletel. Takisto zajace ani ryby
nepatrili na slávnostný stôl, aby rodinné šťastie neodskákalo, či neodplávalo preč z domu.
Naopak, na novoročnej tabuli nesmelo chýbať
bravčové mäso, príp. pečené prasiatko, znak
blahobytu.
V niektorých lokalitách až do Troch kráľov
sa gazdinky pridržiavali nepísaného pravidla, že šošovica, hrach, ale i mak sú znakom
bohatstva. Koľko drobných zrniek strukovín sa
dá do polievky či makových zrniek do závinu,
toľko peňazí sa podarí zarobiť v novom roku.
Niekde na Nový rok nesmel v dome chýbať
nenačatý chlieb, aby ho bolo dosť po celý rok.
1. januára by sa mal každý dobre a dosýta
najesť, aby sme nemali o jedlo núdzu počas
celého roka. Stôl sa musel prehýbať od plnosti, aby sa ušlo všetkým a všetko. S plnými
bruchami sa všetci potom pustili do spoločnej
debaty. Počas nej, i keď časovo o čosi neskôr,
sa ujal zvyk dávať si novoročné predsavzatia.
Aby si ľudia zabezpečili bohatstvo, prosperitu a úrodu, 1. januára kedysi platil zákaz
vstupu ženy ako prvej do domu. Nič dobrého
neveštil ani príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu. Zato v každom dome boli
vítaní malí chlapci – vinšovníci. Ak do domu
prišil niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky
a priniesť musel aspoň koláče, príp. i peniaze,
čo znamenalo, že prináša hojnosť, nie škodu.
Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý
nový rok, že ním dal Boh starý prežiť a nového
dožiť!“ Na Nový rok musela v celej domácnosti
vládnuť čistota a poriadok, aby tak bolo po celý
rok. Ženy chodili do kostola v bielom odeve,
aby si zabezpečili úrodu pekného a vysokého
ľanu. Niekde zasa v tento deň varili halušky,
aby malo obilie veľké klasy. Smeti sa von nevynášali z obavy, aby v rodine nikto nezomrel, a
tiež i preto, aby sa z domu šťastie nevynieslo.
Nuž, aby ani neuletelo ani neodskákalo, prinášame vám recept z bravčového mäsa.
PLNENÁ BRAVČOVÁ ROLÁDA:
800 g bôčika bez kostí a kože, 2 jablká, sušené slivky, šťava z jedného pomaranča, mäsový

vývar, olej, maslo, soľ a mleté čierne korenie.
POSTUP: Mäso obrežeme, rozprestrieme
na plát a polejeme ho pomarančovou šťavou.
Povrch posolíme, okoreníme a necháme chvíľku odstáť. Ošúpeme jablká, zbavíme ich jadrovníkov a rozkrájame. Slivky pokrájame na tenké
rezance. Ovocie rovnomerne rozprestrieme na
mäso, zrolujeme a pevne omotáme potravinárskym špagátikom. Na veľkej panvici rozpálime
olej a roládu prudko opečieme z každej strany,
aby sa mäso zatiahlo. Roládu preložíme do
pekáča aj s výpekom, podlejeme troškou vývaru a dáme prikryté piecť približne na 50 minút.
Počas pečenia roládu kontrolujeme a podľa
potreby dolievame vývar. Pred koncom prípravy mäso odokryjeme, naukladáme naň plátky masla a necháme zapiecť. Servírujeme s
bylinkovými zemiakmi. Bôčik možno nahradiť
krkovičkou.
Na dôvažok jedna sladká pochúťka:
BABIČKINE ZÁVINY
Cesto: 500 g hladkej múky, 1 balíček
droždia, 40 g cukru, 1 balíček vanilínového
cukru, štipka soli, 2 vajcia, 150 g rozpusteného vychladnutého masla, 200 ml vlažného
mlieka.
Náplň: 1 balenie hotovej makovej náplne
a 1 balenie hotovej orechovej náplne
Na potretie: 1 rozšľahané vajce
POSTUP: V miske zmiešame múku s
droždím, pridáme cukor, vanilínový cukor, soľ,
vajcia, maslo, mlieko a dôkladne varechou
spracujeme. Cesto zakryjeme utierkou a dáme
na teplé miesto na 50 až 60 minút vykysnúť.
Náplne pripravíme podľa návodu na obale.
Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a rozdelíme na dve časti. Každú vyvaľkáme na obdĺžnik 20 × 30 cm. Naplníme plnkou, po dlhšej
strane stočíme a opatrne prenesieme na plech
vyložený papierom na pečenie. Necháme na
teplom mieste
ešte 20 minút
kysnúť. Potrieme rozšľahaným
vajcom,
vložíme
do
predhriatej rúry
a pečieme asi
35 minút.

KINO POVAŽAN HRÁ KAŽDÚ STREDU, SOBOTU A NEDEďU

Program kina Považan je aj na: www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

KINO POVAŽAN – JANUÁR 2013

streda 2. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
LOVCI HLÁV (Hodejegerne)
Lovec hláv, ktorý chce stále viac, sa náhle
ocitne v pozícii loveného...
Nórsko, dráma, 100 min., þeské titulky,
MP 12
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

streda 23. o 19:00 h
PREMIÉRA
MILUJ MA, ALEBO ODÍĆ
Trojuholník lásky, nenávisti a osudovej
príĢažlivosti. Matka a dcéra v zápase o toho
istého muža.
Slovensko, dráma, 95 min.,
MP 15
vstupné: 3,50 €

sobota 5., nedeĐa 6. o 17:00 h
REPRÍZA
TWILIGHT SAGA: ÚSVIT – 2.þasĢ
Repríza závereþnej þasti upírskej ságy
USA, mysteriózny, romantický, 115 min.,
slovenské titulky,
MP 12
vstupné: 4 €
sobota 5., nedeĐa 6. o 19:00 h
PREMIÉRA
BEDÁRI
Boj. Sen. Nádej. Láska
Bedári sú najväþší
muzikálový fenomén súþasnosti. Hrajú: Hugh
Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway,
Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Helena
Bonham Carter, Sacha Baron Cohen
USA, muzikál, 157 min., slovenské titulky,
MP 12
vstupné: 4 €
streda 9. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
NIET POKOJA PRE BEZBOŽNÝCH
„Nemajú pokoj hriešni," povedal Hospodin
(Izaiáš, 48:22). Film získal 6 cien GOYA!
Španielsko, dráma, 114 min., þeské titulky,
MP 15
vstupné: 2,50 €
sobota 12., nedeĐa 13. o 17:00 h PREMIÉRA
SNIEŽIK, BIELY KOŽÚŠOK (Snowflake, the
White Gorilla)
Príbeh malej bielej gorily a jej priateĐov z
Barcelonskej zoologickej záhrady.
Španielsko, animovaný, hraný, rodinný,
90 min., slovenský dabing,
MP
vstupné: 3,50 €
sobota 12., nedeĐa 13. o 19:00 h PREMIÉRA
VRAŽEDNÁ HRA (Alex Cross)
Detektív a súdny psychológ Alex Cross (Tyler
Perry) na stope sériového vraha (Matt. Fox).
USA, thriller, 101 min., þeské titulky,
MP 12
vstupné: 3,50 €
streda 16. o 19:00 h
PREMIÉRA
KREHKÁ IDENTITA
Zuzana Piussi prináša ćalší autorský film, ktorý
tentokrát ponúka zamyslenie sa nad (našou)
národnou identitou...
Slovensko, dokumentárny, 70 min.,
MP 12
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 19. o 15:00 a 17:00 h
RALPH, ROZBI-TO
Veselý príbeh hromotĎka z poþítaþovej hry,
ktorého už nebaví byĢ zápornou postavou a trpí
preto krízou identity.
USA, rodinná animovaná komédia, 109 min.,
slovenský dabing
MP 7
vstupné: 4 €
sobota 19., nedeĐa 20. o 19:00 h PREMIÉRA
LINCOLN
réžia: Steven Spielberg Posledné mesiace
života najväþšieho amerického prezidenta.
USA, India, životopisná dráma, 150 min.,
þeské titulky, MP 12
vstupné: 4 €

sobota 26., nedeĐa 27. o 15:00 h PREMIÉRA
O MYŠKE A MEDVEĆOVI (Ernest at
Celestine)
Animovaný príbeh pre malých i veĐkých o
netradiþnom priateĐstve myšky a medveća.
Francúzsko, animovaná rozprávka, 80 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3 €
len sobota 26. o 17:00 h
PREMIÉRA
DIVOKÝ DJANGO (Django unchained)
Kultový režisér Quentin Tarantino nakrútil
drámu z obdobia pred vypuknutím vojny
Severu proti Juhu
USA, dráma, western, 141 min., slovenské
titulky, MP 15
vstupné: 3,50 €
len nedeĐa 27. o 17:00 h
PREMIÉRA
MLÁDEŽI NEPRÍSTUPNÉ (Movie 43)
Komédia plná tých najväþších hollywoodskych
hviezd.
USA, komédia, 98 min., þeské titulky,
MP 12
vstupné: 3,50 €
sobota 26. pozor! o 19:30 h,
PREMIÉRA
nedeĐa 27. o 19:00 h
VEďKÉ NÁDEJE (Great Expectations)
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a
Jeremy Irvine vo filmovej adaptácii románu
Charlesa Dickensa
USA, Anglicko, dráma, 128 min., þeské titulky,
MP 12
vstupné: 3 €
streda 30. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
ID:A
PREMIÉRA
Život je taký, aký si ho urobíte – ak ho
skutoþne žijete. Aliena sa zobudí na brehu
rieky vo Francúzsku - bez toho, aby si þokoĐvek
pamätala. Má pri sebe tašku s dvomi miliónmi
eur a cez hruć veĐkú jazvu…
Dánsko, thriller, þeské titulky, 100 min.,
MP 15
vstupné: 2,50 €

Facebook KINO POVAŽAN

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Novoročná pozvánka do kina okrem želania vynikajúcich lmov pre divákov
v roku 2013 prichádza s niekoľkými januárovými tipmi na návštevu kina Považan:
BEDÁRI - sobota 5. a nedeľa 6. januára o 19,00 h:
Bedári sú najväčší muzikálový fenomén súčasnosti. Za 28 rokov existencie ich v 42 krajinách
a 21 jazykových mutáciách videlo vyše 60 miliónov nadšených divákov. Táto „rodina“ sa určite rozšíri vďaka lmovému spracovaniu. Je na to celý rad predpokladov - oscarový tvorca Kráľovej reči
Tom Hooper, ktorý projekt režíroval, výnimoční herci a nesmrteľné pesničky, ktoré budete počuť
v aranžmá, v akom ste ich asi ešte nepočuli.
Muzikál USA, v ktorom nechýbajú boj, sen, nádej a láska (účinkujú Hugh Jackman, Russell
Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter a Sacha
Baron Cohen), trvá 157 minút a je MN do 12 rokov.
NIET POKOJA PRE BEZBOŽNÝCH – streda 9. januára o 19,00 h:
Santos Trinidad, skorumpovaný policajt, pije dlho do noci. Keď mu v prázdnom nočnom klube
odmietnu viac naliať, Santos zabije majiteľa podniku, barmanku i personál. Akonáhle zistí, že na
mieste bol svedok, ktorý unikol, vydáva sa nájsť a odstrániť nepohodlného.V rovnakej chvíli začínajú sudkyňa Chacón a detektív Leiva vyšetrovanie trojnásobnej vraždy. Čoskoro odhaľujú, že to,
čo vyzeralo ako jednoduchý drogový prípad, skrýva nebezpečenstvo islamského terorizmu ...
Španielska drama, ktorá získala šesť lmových cien GOYA, trvá 114 minút a je MN do 15
rokov.
KREHKÁ IDENTITA - streda 16. januára o 19,00 h:
Snímka dokumentaristky Zuzany Piussi začala vznikať z potreby zaznamenať udalosti súvisiace s pojmom národnej identity a potreby kriticky ich pomenovať; je postavená na konkrétnych
situáciách a ich aktéroch. Časť lmu je spracovaná reportážnou metódou (napr. odhaľovanie
sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade a nasledujúce manifestácie či nakrúcanie rôznych
národných podujatí).
Piussi prináša ďalší autorský lm, ktorý tentoraz ponúka zamyslenie sa nad (našou) národnou
identitou, ukazuje súčasných „pseudonárodných“ buditeľov inak, ako ich poznáme z médií. Počas
nakrúcania si kládla otázky: Akú podobu má súčasná národná identita Slovákov? Prečo sa novodobé chápanie národa na Slovensku utápa v opakovaní a pretváraní starých legiend a mýtov?
Prečo nie je vidno moderné európske národovectvo?
Dokumentárny lm SR trvá 70 minút a je MN do 12 rokov.
DIVOKÝ DJANGO - sobota 26. januára o 19,00 h:
Kultový režisér Quentin Tarantino natočil južanskú drámu z obdobia pred vypuknutím občianskej vojny Severu proti Juhu, ktorej hlavným hrdinom je otrok Django.
Django má šancu vďaka nájomnému lovcovi ľudí Dr. Schultzovi získať slobodu, ak sa mu podarí dopadnúť vraždiacich bratov Brittlových.
Djangovi sa tak zároveň naskytne príležitosť nájsť ženu, ktorú musel
pred rokmi nedobrovoľne opustiť. Ani jeden z hlavných hrdinov však
netuší, ako blízko sú najnebezpečnejšiemu dobrodružstvu svojho života.
Westernová dráma USA, v ktorej si zahrali J. Foxx, Ch. Waltz, L.
DiCaprio, K. Washington, S. L .Jackson, D. Johnson a i., trvá 141 minút
a je MN do 15 rokov.

KRÁĽOVSKÚ KORUNU POSYPALI LENTILKAMI
Do Nového Mesta nad Váhom chodieva často. Aj vianočno - novoročné obdobie využila na
návštevu mesta svojho detstva, kde dodnes žijú
jej maminka, sestra a brat.
Zuzana Šinkovicová, rod. Mosná sa do
novomestského regiónu nedávno vrátila aj symbolicky, knihou povestí a rozprávok Kráľovská
koruna, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej. Na cestu k čitateľom ju 14. decembra v
mestskej knižnici odprevadili lentilkami jej dvaja
synovia Matej a Šimon, ktorí majú tak trochu na
svedomí jej zrod. Akým spôsobom, ale i o vzťahu
autorky k mestu svojej ranej mladosti, k písaniu a
všeličo iné sa dozviete z rozhovoru s autorkou.
* Aký je váš vzťah k Novému Mestu nad
Váhom?
Moje detstvo je úzko späté s Novým Mestom
nad Váhom. Žila som tu od malička, tu som povedala svoje prvé slová, čo bolo podľa mojich rodičov
veľmi neskoro. Viac ako dva roky som hrala nemú
rybu. Potom som sa zo dňa na deň rozrapotala, a
tak to ostalo bez prestania od rána do večera, deň
čo deň, až si naši s nostalgiou spomínali na zlaté
časy, keď som bola ticho. Do školy som chodila
na „dvojku,“ do kláštora. Mali sme veľa dobrých
učiteľov. V pamäti i srdci mi najviac utkveli p. uč.
Anna Šebeňová a p. učitelia Ivan Karlík a Miroslav
Žákovic.
* Ako ste sa dostali k písaniu, aká je vaša profesia?
Učím francúzsky jazyk a občiansku náuku na
osemročnom Gymnáziu v Bratislave, kam ma jedného dňa zaviala náhoda a už som tam šiesty rok.
Pracovať s mladými ľuďmi je skvelé. Na jednej
strane im odovzdávate svoje vedomosti, na druhej vás oni dobíjajú svojou nespútanou mladíckou
energiou a entuziazmom.
Moja práca nijako nesúvisí s písaním, hoci je
pravda, že v škole som už vypísala nejedno pero,
či kriedu ☺. K písaniu ma priviedli moji chlapci,
ktorým som od malička veľa čítala, hlavne pred
spaním. Niekedy aj hodinu. Keď boli maličkí,
vymýšľala som im básničky. Ako rástli, vypestovala som si v nich náročných čitateľov prahnúcich po
nových príbehoch. Často ma nabádali, aby som
im rozprávala príbehy z nášho kraja. Z Nového
Mesta, kopaníc, okolia našej chalupy... Tak vznikla
i kniha Kráľovská koruna.
* Ovplyvnilo nejakým spôsobom mesto či
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škola skutočnosť, že
ste sa dali
na „literárne
chodníčky“ ?
Knihu
som napísala
nielen
kvôli mojim
deťom, ale
i preto, že
som lokálpatriotka a
som
hrdá
na to, že
pochádzam
z tohto kraja. Budem
sa tešiť, ak
zaujme
a
zabaví nielen školákov, ale i tých, ktorí ešte len
začnú spolu so svojimi rodičmi objavovať písmenká.
* Kráľovská koruna je vašou prvotinou, alebo
už máte za sebou nejaké literárne počiny?
Publikovať som začala v detských časopisoch
Včielka a Zornička. Vo vydavateľstve SPN Mladé
Letá mi vyšlo leporelo s veršovanými hádankami
o zvieratkách Aké je to zvieratko?
* Ako vznikala vaša druhá knižka, a vôbec,
ako sa zrodil nápad napísať ju, odkiaľ ste čerpali
námety?
Námety na príbehy som čerpala v monograách o obciach okresu Nové Mesto nad Váhom. Pri
tejto príležitosti by som rada pozdravila autorov
takýchto diel, lebo viem, že za každým jedným je
kopec drobnej, často málo oceňovanej práce.
* Knižka zaujme i obrázkami, kto ju ilustroval?
Ilustroval ju akad. mal. Jozef Cesnak. Spolupráca s ním bola vynikajúca. Je to nielen jeden
z najlepších ilustrátorov detských kníh v SR, ale
aj veľmi príjemný človek. Jedinou jeho požiadavkou bolo, že mu nebudem hovoriť, čo má kresliť,
ale že bude kresliť podľa svojho srdca tak, ako
to on bude cítiť po prečítaní rukopisu. Túto požiadavku som s radosťou akceptovala, nakoľko som
vedela, že čokoľvek nakreslí, bude to krásne. A
za seba musím povedať, že som jeho ilustráciami

nadšená. Som poctená, že knihu ilustroval.
* Komu je určená, akej vekovej kategórii čitateľov?
Kniha je určená deťom od osem rokov. A všetkým veľkáčom, ktorí majú radi povesti a rozprávky
z nášho malebného kraja pod Javorinou, alebo sú
len zvedaví a chcú nájsť odpovede na to, odkiaľ
vzali názov obce Hrachovište, Vrzavka, Cetuna.
Kde v Novom Meste nad Váhom strážili uhorské
korunovačné klenoty? Stál, či nestál v Lubine
hrad? Kam sa podeli tri starobylé meče, staršie
ako história nášho kraja...

* Máte aj novoročné želania týkajúce sa vašej
ďalšej tvorby?
Na Nový rok si už žiadne predsavzatia nedávam, lebo nie vždy sa ich podarí zrealizovať.
Nechávam veci plynúť tak, ako prídu. Teším sa zo
života, z prítomnosti mojich blízkych a vychutnávam si dni v ich spoločnosti. Čo sa literatúry týka,
mám rozpísanú detskú knihu.
A predsa mi jedno novoročné prianie napadá:
Všetkým Novomešťanom želám v roku 2013 veľa
zdravia, šťastia, lásky a vzájomného porozumenia.

ČO OČAKÁVAJÚ NOVOMEŠŤANIA OD NOVÉHO ROKA?
Do nového roka zvyknú ľudia vstupovať s
plánmi a predsavzatiami. Oslovili sme niekoľkých
Novomešťanov s otázkou, čo očakávajú od nového roka a aké sú ich plány. Anketujúci nám tiež
prezradili, aký bol pre nich uplynulý rok.
E. Bušová, dôchodkyňa: Rok 2012 bol veľmi
dobrým rokom. Všetci v rodine boli zdraví, a to
je podstatné. Teším sa na nový rok, na to, ako
budem so svojimi blízkymi. Prajem si, aby sme
boli opäť všetci zdraví, šťastní a spokojní. V r.
2013 sa chystám upraviť si záhradku a dokončiť
univerzitu tretieho veku.
P. Macháčová, študentka: Študujem posledný
ročník gymnázia, takže v r. 2013 ma čaká absolvovanie maturitných skúšok. Dúfam, že úspešne
zmaturujem a že sa zamestnám. Prajem si, aby
sa zlepšili medziľudské vzťahy a ľudia chodili viac
s úsmevom na tvári. Mojím predsavzatím je začať
sa učiť na blížiace sa maturity a byť dobrou vodičkou na cestách.
Z. Janigová, mamička na MD: Mám malé
dieťa, ktoré má presne jeden rok, takže ani neviem, ako rok 2012 ubehol. A čo očakávam od
nového roka? Mohli by nám zvýšiť materský príspevok ☺.
A. Lukáč, vedúci predajne Fax Copy: Rok
2012 bol pre nás úspešný a dúfame, že nasledujúci bude ešte lepší. Naším predsavzatím do nového roka je rozvíjať predajňu, vytvárať a ponúkať
nové produkty pre ľudí z mesta a okolia.
S. Zélesková, študentka: V r. 2013 chcem
úspešne zmaturovať a dostať sa na pedagogiku
v Trnave. Iritujú ma správy o konci sveta, ktoré
médiá vypúšťali do éteru. Uplynulý rok bol taký
ako každý iný so svojimi problémami a radosťami.
H. Adámková, dôchodkyňa: R. 2012 bol pre
mňa smutný, pretože som stratila blízku oso-

bu. Teraz mám pesimistickú náladu, čiže nad
predsavzatiami a plánmi do nového roka nepremýšľam. Bojím sa, aby deti nestratili prácu. Práca
a zdravie sú dnes to najdôležitejšie.
D. Malovec, hudobník: Posledné roky sú dosť
hektické a je to poznať na obyčajných ľuďoch.
Najväčšou škodou je, že si prestávame rozumieť.
Do nového roka si prajem, aby nám bolo všetkým
dobre a svet lepší ako doteraz. Taktiež, aby sme
boli zdraví a šťastní. Našej skupine Fuera Fondo
želám, aby sme veľa koncertovali a predávali CDčká. Dúfam, že sa nám podarí natočiť videoklip,
ktorý chystáme.
A. Riketz, predajkyňa v novinovom stánku: Do
nového roka nemám žiadne plány ani predsavzatia. Očakávam zdravie, šťastie a pohodu v rodine.
Uplynulý rok bol celkom dobrý. V osobnom živote
som bola šťastná a v práci spokojná.
D. Adámaťová, majiteľka klenotníctva: Rok
2012 bol pomerne pohodový. Prvé, čo si prajem
do nového roka, je, aby sme boli zdraví. Ďalej
nech ekonomická situácia nie je taká kritická, ako
propagujú médiá. Prioritou nášho obchodíku do
nového roka je, aby sme zlepšili kvalitu produktov,
a aby boli naši zákazníci spokojní.
D. Beláková, majiteľka butiku: Na dnešnú
dobu bol r. 2012 vcelku dobrý. Mojím predsavzatím do nového roka je, aby náš sortiment vyhovoval požiadavkám zákazníkov, aby sme mali
prijateľné ceny a taký sortiment tovaru, ako si
zákazníci želajú a nikde inde v obchodoch nenájdu. Tiež, aby sme sa podnikatelia, tu, v Novom
Meste nad Váhom, vzájomne dopĺňali. Občanom
želám, aby boli zdraví, šťastní a usmiati.
Všetkým odpovedajúcim ďakujeme za odpovede a do nového roka prajeme len to najlepšie.
Henrieta Mihalková
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TELESNE POSTIHNUTÍ S VĎAKOU ZA POMOC
Zavŕšil sa rok 2012. V ňom jednou z posledných akcií bol Mikuláš pre našich mladých členov,
deti a mládež. K najvýznamnejším podujatiam
vlaňajška patrili 17. Krajské športové hry zdravotne postihnutých. Pod záštitou primátora mesta ich
usporiadal výbor ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých (SZTP) Nové Mesto n. V., na snímke zľava hore: J. Kováčik, taj. E. Špánková, E.
Jordanová, E. Černá, bývalá dlhoročná tajomníčka M. Stanová, zľava dole: podpreds. A. Bartošová, preds. J. Kubánová, I. Alföldiová, A. Kurucová, A. Muthová, pokladníčka M. Bolebruchová a
V. Ostrovská.
Za nezištnú pomoc a ich úspešný priebeh,
čo kvitovali o. i. i preds. SZTP v Bratislave Ing.
M. Vrábľová a krajská preds. SZTP E. Ronaiová,
sa chceme poďakovať primátorovi mesta Ing. J.
Trstenskému, viceprimátorkám Ing. V. Vienerovej
a PhDr. K. Hejbalovej, ďalej riad. ÚPSVaR Mgr.
V. Sumbalovi, riad. ZŠ Odborárska ul. PaedDr. J.
Jeřábkovi, všetkým sponzorom, za pekný kultúrny

program DFS Čakanka, tanečnej skupine Yasmin,
hudobníkovi F. Sartorisovi, všetkým členom, ktorí
reprezentovali našu ZO SZTP a pomáhali pri
organizovaní uvedených hier. V novom roku im
želáme veľa zdravia, úspechov v práci i osobnom
živote. Veríme, že naša vzájomná spolupráca
bude pokračovať i v roku 2013.
Janka Kubánová, preds. ZO SZTP

RANKOV ZAUJAL ĽUDSKOSŤOU I HUMOROM
V rámci celoslovenského projektu
Živý bič: Živá literatúra
útočí na čítanky! sa v
Mestskej knižnici Ľ. V.
Riznera
uskutočnila
beseda so slovenským
spisovateľom Pavlom
Rankovom.
Keďže
projekt
sa zameriava práve na
knižnice a gymnáziá,
besedy sa zúčastnili študenti Gymnázia M. R.
Štefánika s pedagógmi slovenského jazyka a
literatúry. Vedúca knižnice Marta Stuparičová
predstavila v úvode osobnosť a tvorbu hosťa.
Spisovateľ Pavol Rankov (1964 Poprad) pôsobí na Katedre knihovedy FiF UK v Bratislave
ako vysokoškolský pedagóg. Debutoval knihou
poviedok S odstupom času (1995), za ktorú získal
cenu Ivana Kraska. Okrem próz (My a oni / Oni a
my, V tesnej blízkosti, Stalo sa 1. septembra /alebo inokedy/, Matky) vydal tiež dve odborné publikácie z oblasti masovej komunikácie. Beseda
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zúčastneným priblížila fenomén literárnej tvorby
a dovolila nahliadnuť do každodenného života,
inšpirácie a osobitosti spisovateľovej práce.
Pavol Rankov zaujal ľudským prístupom,
zmyslom pre humor a schopnosťou reagovať
na aktuálne výzvy modernej informačnej doby a
pretaviť ich do umeleckej podoby.
Veríme, že i v novom roku nás prekvapí
ďalším novým literárnym dielkom.
Mgr. Michaela Kurišová

OSOBNOSTI MESIACA
Štefan Hrušovský (7.1.1848 - 9.9.1893)
- právnik, národovec, zástanca práv Slovákov
- Nové Mesto nad Váhom: rodák, úmrtie - 165.
výr. narodenia a 120. výr. úmrtia
František Augustín Očovský (29.1.1816
- 30.1.1898) - cirkevný historik, spisovateľ.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 115. výr.
úmrtia
Gejza Zubek (17.8.1885 - 9.1.1943 ) - pedagóg, publicista. Narodil sa v Senici. Nové
Mesto nad Váhom: pôsobenie - 70. výročie úmrtia

NOHAVICE OD BUBLIŠA
Ešte dnes vidím tú malú obéznu postavičku
kotúľajúcu sa po námestí. Kučeravé vlasy,
prešibané očká na guľatej, večne usmiatej tvári,
ktorej keď ste sa spýtali: ,,Tak ako?“, už ste aj
počuli stabilnú odpoveď: ,,Jako píšu v novinách
....“ Z tej ste mohli vydedukovať celú jeho životnú
filozofiu.
Bubliš bol krajčír takmer všetkých chalanov
v meste. Špecialista na nohavice.
Nielen preto, že rifle zďaleka neboli bežným
artiklom v obchodoch tak ako dnes, ale najmä
preto, že nohavice veľmi rýchlo podliehali meniacej sa móde. Menil sa strih, používané vzory
látok i druh materiálu.
V praxi to vyzeralo takto: Štyridsať korún
ste dali v obchode za látku a sto korún od ušitia.
Za stoštyridsať korún ste mali nohavice. V tých
dobách som si cez víkend vyspevovaním po
zábavách zarobil minimálne na jedny nohavice.
A tak som bol u neho každé dva - tri týždne pre
nové.
Milan šil o dušu, pretože zákazníkov mal
nepreberne. Veď vysedávať na námestí na
šrangoch nemohol človek celý mesiac v jedných
nohaviciach. Nehovoriac o tom, že sme sa v
kuse opičili jeden po druhom. Čo mal dnes jeden,
chceli mať zajtra i ostatní. A tak do výbavy takého
fajnovšieho frajera patrili: letné žlté pásikavé s
vysokým pásom, jemne kockované s manžetami,
hrubšie prskané s vreckami nie kolmo z vrchu,
ale klasicky z boku. Biele rozšírené do zvona,
tmavomodré s kolmými vreckami... a množstvo
ďalších variantov nevyhnutne potrebných k dobrému pocitu, pozdvihnutiu sebadôvery a zaujatiu
malej pôvabnej Vierky, neprístupnej Danky či
urečnenej Sisy.
Jeden čas bolo prvoradou úlohou každého,
kto chcel držať krok s módou, zohnať bielu vrecovinu. Takéto nohavice, na bedrách vypasované,
s opaskom podľa vzoru francúzskej filmovej
hviezdy Allaina Delona, dokázali dať majiteľovi
nesmierny šmrnc. Tým, čo ich v tej chvíli nemali,
od závisti zrak prechádzal.
Zohnať tento druh materiálu nebolo ani trochu jednoduché. Všetky predajne s metrovým
textilom a bazáre boli beznádejne vyrabované.
Predavačky v obchodoch sa už iba usmievali a
nenápadne si ťukali na čelo.
Niekto prišiel na to, že podobnú vrecovinu

používajú v pekárňach, mlynoch a na filtroch vo
vápenke pri výrobe vápna. Áno, boli sme aj tam.
Keď som vedúcemu na zmene pri cyklonových
vežiach vysvetľoval, čo by sme asi tak potrebovali
a horlivo naznačoval, že samozrejme zadarmo
by to nebolo, nechápavo sa díval a musel som
dvakrát zopakovať, na čo tú tkaninu vlastne
chceme.
V Milanovej krajčírskej dielni sa dvere nezavreli. Mal taký nával, že postupne sa už ani
nechodilo na próbu. Doslova prešiel na pásový
systém. Ako pri veľkovýrobe v Odeve.
Každému chalanovi odmeral dĺžku, obvod
pásu, kolená a manžetový rozmer nad topánkami.
Všetci sme vedeli, čo bolo vtedy tabu a čo
dnes už málokoho vyvedie z miery... Jeho sexuálna orientácia bola iná ako naša. Oveľa radšej
premeriaval chlapcov ako dievčatá.
Inak to bol ale človek veselý, bezprostredný,
svojím spôsobom nábožný a predovšetkým veľmi
dobrý krajčír. Aj dnes ho vidím, ako mi so zanietením vykladá Bibliu podľa siedmeho dňa, snáď
po desiatykrát určuje definitívny koniec sveta
a ešte pred tým koniec komunistov. To mu na
rozdiel od Armagedonu vyšlo. Ale ako odpovedal
tento usmievavý homosexuál na naše úškľabky:
,,Čo sa vlečie, neutečie.“ Úprimne povedané, tie
predpovede nám boli ukradnuté. Oveľa viac sme
bazírovali na riadne vypasovanom zadku a sediacom páse a primeranej dĺžke. Skrátka, aby sme v
tých jeho nohaviciach boli sexi a šlang.
A tak som si v piatok večer, poklepkávajúc
nohou do taktu, s prstami frajersky zastrčenými
vo vreckách bielych ,,francúzskych“ nohavíc,
pospevoval najnovší šláger, čo neodmysliteľne
k tým nohaviciam patril: ,,Kamhoun lets twist
egein...“ V srdci mier a na duši blaho.
Slnko pomaličky zapadalo ponad škridlovú
strechu hudobnej školy a podvečer sa plíživo
vkrádal na stíchnuté námestie. Rákoš frajerov tak ako včera, predvčerom, tak ako
každý deň, pozoroval, pózoval, rozprával si
vtipy, preberal politiku a samozrejme baby.
S bezstarostnosťou, akoby to tak zákonite
malo ísť naveky. Žiadne veľké starosti, žiadne
veľké bolesti. Žiadna závisť, nekonečné chcenie,
pachtenie, nedostatok času nekonečná prázdnota . Len MY, tá pesnička a každú chvíľu nové
- nohavice od Bubliša.
Kamhoun lets twist egein...
Milan Hurtík
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N OV O M E S T S K Ý C H ÝRNI K
BLAHOŽELÁME
94 rokov
Elvíra Krajčovičová
92 rokov
Anna Hostačná
91 rokov
Helena Bjalončíková
Helena Poriezová
Agneša Uhríková
90 rokov
Helena Ondrašovičová
85 rokov
Ivan Hamara

V januári oslávia svoje životné jubileá:
Zdenka Kováčiková
Oľga Kotlebová
80 rokov
Emília Mraffková
Alžbeta Bučková
Jozef Nikodém
Margita Denková
Jozef Samek
Maria Englerová
Miroslav Samotný
Ing. Anton Hanzlík
70 rokov
Mária Meravá
Božena Balážová
Elena Priebrachová
Eva Bieliková
Emilian Radošinský
Oľga Burdejová
75 rokov
Štefánia Dedíková
Šarlota Ábelová
Blanka Hausknotzová
Michal Jarábek
MUDr. Mária Havranová

UVÍTANIA A KRSTY V NOVEMBRI
Ivana Racsaková
Michael Miškech
Vanesa Skokánková

Natália Bangová
Jakub Bugár
Vivien Kubová

SOBÁŠE V NOVEMBRI
Miroslav Mráz a Dana Ondrášiková
Miroslav Chnupa a Daniela Kukučková

SRDEČNÉ
BLAHOŽELANIE
Pani

Jarmila
SZABOVÁ

22. januára oslavuje
svoje životné jubileum,
a preto len to
najkrajšie, čo život
môže dať,
k šesťdesiatinám
Ti chceme zaželať.
Nech slza bolesti tvár
Ti nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
Prajú manžel Štefan,
dcéry Jarmila a Martina s rodinou
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Jozef Kukučka
Anna Machová
Vladimír Nemček
Mária Ondrušková
Ing. Oľga Peciarová
Štefan Solovic
Eva Tlandová
Zdenka Tučková
František Tulis
Ing. Juraj Vitek
Ivan Vojtech
Helena Vojteková
Eva Žáčková

Hana Kosmálová
Sebastian Žák
Lukáš Konečný
Matej Michalčík

Petra Bajčanová
Martin Hoang
Juraj Kačáni
Matúš Juriš

ÚMRTIA V NOVEMBRI

Ján Antoňák
(1963)
Pavla Beňová
(1935)
Anna Bilčíková
(1936)
Ing. Karol Drnák
(1934)
Robert Herák
(1945)
Božena Krajčová
(1944)
Štefánia Kukučková (1931)
Vilma Kurišová
(1946)

Elena Macáčková (1941)
Ján Michalík
(1940)
Helena Plesníková (1955)
Otomar Sukop
(1940)
Edita Šramová
(1946)
Eva Štefániková (1952)
Jozef Šulgan
(1927)

SRDEïNÉ BLAHOŽELANIE
Ku krásnemu životnému jubileu
70 rokov,
ktorých sa v týchto dňoch dožíva
naša obetavá
manželka, mamička a babička

Eva ŽÁČKOVÁ.

Pri Tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím:
Ži dlho, mamička, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.
Všetko najlepšie z celého srdca prajú
manžel Ján, dcéry Andrea a Marcela s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí prišli
9. novembra odprevadiť na poslednej ceste nášho milovaného otecka a deduška
Ing. Karola DRNÁKA,
ktorý nás nečakane opustil 2. novembra vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za vence, kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Deti s rodinou, vnúčik Lucas a vnučka Timea

SPOMÍNAME
Na hrobe kytica, svieca horí, hoci si vzdialený, v našich srdciach žiješ.
9. januára si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa ŠTEFANOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
10. januára si pripomenieme nedožitých 100 rokov nášho otca
Pavla HANULÍKA
a 28. januára uplynie 32 rokov od smrti našej mamy
Etelky HANULÍKOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami
Každý deň veľmi chýba milé slovo, úsmev a objatie drahého otca a deduška
brig. gen. Ing. Ivana INSTITORISA.
14. januára uplynie rok od jeho smrti. Ak ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami
na dobrého a láskavého človeka, ktorý navždy žije v našich srdciach.
Dcéra Ľubica s deťmi a ostatná rodina
Už je päť rokov, čo zastal čas, keď odišiel si preč od nás.
Aj keď sa nikdy nevrátiš, v našich srdciach miesto nestratíš.
16. januára uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého
Milana ŽAÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina
18. januára si pripomenieme 14. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
28. januára uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
prof. Ing. František SLANINA, CSc.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá
Nezomrel, spí...
30. januára si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho drahého syna a brata
Martina LIESKOVSKĚHO.
S úctou a láskou mama a sestra s priateľom
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KAPELA DÁNJAL PREMIÉROVO NA SLOVENSKU
Vynikajúca
nezvyčajná
kapela Dánjal z Faerských ostrovov
večer
pred svojím
benefičným
koncertom
v Leviciach
pre mentálne
postihnutých
z
Domov
sociálnych
služieb Nitrianskeho a
Trnavského
samosprávneho kraja si
26. januára
„odskočí“ do
nášho mesta, kde o 20,00 h vystúpi premiérovo
v SR v džezovom klube Blue Note.

SVIATOČNÉ ÚSMEVY
Na Nový rok
Stôl bol plný mäsových dobrôt... Pečená hus
začala vyčítať pečenej bravčovine: „Čo tu dnes
hľadáš, obyčajné celoročné mäso? Celý rok sa
vytŕčaš, dnes si tu zbytočné!“
„Počuj“, odvrkne bravčové pečené, „ak
pošepkám gazdinej do ucha, že ak ťa dnes čo
len oblíže, šťastie jej odletí na celý rok, an-cvaj
si v mrazničke až do Troch kráľov!“

Vinšovník
- Pochválen, teta Bučková, vinšujem vám
šťastlivý nový rok, aby vám z pece nevypadol bok
a vás nech nikdy nebolí bok...Nále, Mišenko, to si ty? Jako si mi pekno
zavinšoval, no pot blíž, peknučký, pozri, čo ti dám
– novú peknú bankovečku – mala som ju skovanú
pod vikslajvantom. Na, dačo si kúp!
- Ááále, teta, šak to neny evro! To je desatkorunáčka, stará, nanyšt!
Ná, čo ket je stará? Šak aj já som stará a už
som zato nanyšt?!
M. Ch.

20

Netradičná kapela sľubuje nevšedný umelecký zážitok, nenechajte si ho ujsť (vstupenky po 7
€ sú v predpredaji v Blue Note a u Ticketportalu,
príp. cez internet: http://www.ticketportal.sk/event.
aspx?id=17631 ).

BIELE OBDOBIE
Aj zima, ako každé ročné obdobie, v sebe
skrýva veľké čaro.
Uzatvára kalendárny rok, ale zároveň sa v nej
niečo nové začína. Veľakrát má práve ona najtuhšiu, najkrutejšiu a pritom najkrajšiu „povahu“
v porovnaní s jej tromi súrodencami. Jej srdce je
chladné, no vie napodobniť bielučké páperie, ako
keď si človek ľahne do mäkučkej periny. Vyzerá
očarujúco, ale ľudia, ku ktorým sa správa kruto,
nie sú toho názoru.
Niekedy počujeme výrok „zima ako v rozprávke“. Pretože viacero rozprávok sa odohráva v zime.
A ako krásne to vyzerá, keď sledujeme Popolušku
cválajúcu na Juráškovi v lese po tuhých závejoch
snehu pri svojich potulkách vybielenou krajinou.
Sneh vŕzga pod nohami, zvončeky znejú v ušiach,
na lícach cítiť šteklenie mrazu, vo vzduchu počuť
šepot panej v bielom rúchu...
Táto idylická predstava sa však môže rozplynúť, keď niekto spomenie prirovnanie „zima ako
v ruskom lme“. Možno sa nám v tej chvíli vybaví
krutosť, chlad, keď je zima neohľaduplná, sebecká, chamtivá a nemazná sa. Ľuďom a živočíchom
berie dych, para im zamŕza na perách. Necháva si
ho pre seba a ľadovým bozkom za pomoci svojho
sluhu, ktorý nesie meno mráz, vytvára priehľadné
kvety...
Tak ako ľudia majú radi zimu, tak sa jej aj boja.
Pre jej výčiny a vládu.
Snehová kráľovná však prináša so sebou najkrajšie sviatky v roku. Vianoce. Tie sú už za nami.
Vystriedal ich príchod nového roka a s ním aj veľa
očakávaní, čo nám prinesie. Keď prídu dobré veci,
tešme sa z nich a ďakujme za ne, keď prídu horšie, snažme sa prechádzať nimi s chladnou hlavou a zobrať si z nich ponaučenie.
Každému prajem zdravie, pretože je také
vzácne, lásku, pretože tú každý potrebuje, pokoj v
srdci, aby bol šťastný a úsmev na tvári, aby mohol
robiť šťastnými druhých.

VOLEJBALISTI V POLČASE SÚŤAŽE

VOLEJBAL

tavenej koncepcii, zapájať mladých hráčov,
vyvarovať sa vlastných chýb a zabojovať o
najvyššie priečky. Vďaka 1. lige mužov majú
mladí hráči možnosť spoznať a zahrať si s rôznymi dobrými hráčmi z extraligy, zbierať skúsenosti,
ktoré by mali zužitkovať vo finálových turnajoch M
SR žiakov, kadetov, juniorov.
*V novom roku sa zvyknú dávať predsavzatia.
Dáte si nejaké?
Predsavzatia si nedávam. Volejbalové kolektívne sny nie sú závislé len od trénerov, ale hlavne
od hráčov, ktorých, keď fungujú, môžete usmerniť,
poradiť im a vytvoriť vzájomnú symbiózu. Radšej
si držím nadhľad nad úspechmi, aby prípadné
neúspechy veľmi neboleli. Osobne ma teší, že
vo VK máme vyše sto detí, dievčat a chlapcov.
Družstvá kadetiek, kadetov a žiakov majú otvorenú cestu na finálové podujatia majstrovstiev
SR, čo svedčí o dobrej práci s mládežou v našom
VK. Pokiaľ bude záujem zo strany SVF a nášho
mesta, budeme sa, ako sa už každoročne stáva
zvykom, uchádzať o organizáciu niektorého z
týchto vrcholov sezóny.
Organizujem chlapčenskú zložku, v ktorej
športuje 60 detí. Trénerské posty sú obsadené
ľuďmi, ktorí rozumejú volejbalu a svoju prácu
robia so srdcom. A to je dôležité. Ďakujem im
so želaním do nového roka, aby mali veľa síl,
zdravia a odhodlania robiť túto mravčiu prácu čo
najdlhšie.

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

Pred ostatnými dvoma kolami, ktoré zostávali
odohrať do skončenia 1. polovice súťaže 1. ligy
oblasti západ ročníka 2012/2013, bol Volejbalový
klub (VK) muži na 5. mieste. Pokiaľ zvládne
decembrový záver s ťažkými súpermi vonku v
Komárne a doma s Nitrou B, možno uvažovať
o peknom 2. - 3. mieste. Ak nie, bude mu patriť
stred tabuľky.
Je tu nový rok. Čo v ňom čaká našich
volejbalistov? I na to sme sa spýtali trénera VK
Ing. Juraja Šujana.
Po novom roku nás čakajú odvety. V januári
na domácej palubovke privítame 19. 1. 2013 v
športovej hale družstvo Volley Teamu „B“, ktorý je
po prvej polovici súťaže na 1. priečke. Ak by sa
nám náhodou podarilo vyhrať súťaž oblasti západ
1. ligy mužov, pre víťaza nasleduje cesta o postup
do najvyššej súťaže. O postup do extraligy sa bojuje turnajovým spôsobom, medzi víťazmi oblastí
stred a východ SR. Aktuálne výsledky súťaže
možno nájsť na stránke Slovenskej volejbalovej
federácie (SVF): http://www.svf.sk/Default.aspx?
CatID=605&TypeCatid=1&Ligaid=2
* Aký bol z vášho pohľadu prvý „polčas“
súťaže, naplnili sa vaše očakávania?
Podľa predbežného hodnotenia naše družstvo
dokázalo odohrať vyrovnanú partiu s každým
súperom. V úlohe favorita sme boli v troch kolách, z toho sme zvládli dvojzápas s družstvami
Komjatíc, Skalice a nevyšiel nám dvojzápas
v COP Trenčín, kde sme prehrali obidva zápasy
v pomere 3 : 2 (viedli sme v 1. zápase 2 : 0 a
v druhom 2 : 1). Nastúpili proti nám mladí reprezentanti a urobili sme viac vlastných chýb. To bola aj
príčina nášho neúspechu a kolísavého výkonu.
Inak súťaž je veľmi kvalitná, vyrovnaná, s minimálnymi rozdielmi.
Do hry sme zapojilo 20 hráčov. V tomto smere
cieľ zapájať mladých ľudí do hry určite plníme,
keďže zápasy odohrali chlapci z kategórií: jeden
žiak (14 rokov), päť kadetov (do 18 r.), 5 juniorov (do 20 r.) a zvyšok muži. Na ihrisku sú vždy
minimálne dvaja - traja mladší hráči. Na druhej
strane nemožno chcieť, aby hrali aj mladí a pritom
počítať len s víťazstvami. Mladší hráči naberajú
cenné skúsenosti, no v zlomových momentoch
sa to nezaobíde bez chýb. To je nevyhnutná daň,
ktorú platíme, no verím, že sa uberáme správnou
cestou a skúsenosti, ktoré odovzdávame mladším
hráčom, v budúcnosti zúročia v prospech mesta.
A aké sú moje očakávania? Pokračovať v nas-

Sobota 19. 1.
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
VK žiačky - Vráble
ŠH o 11,00 a 13,00 h
VK juniorky - COP Nitra
ŠH o 15,00 a 17,00 h
VK muži - Volley Team UNICEF B
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PRISPEL K FAMÓZNEMU ÚSPECHU SLOVÁKOV
Richard Makara sa so svojimi blízkymi z
rodiny a novomestskými fanúšikmi teší z titulu
majstrov sveta, ktorý už šiesty raz po sebe získali Slováci na nedávnych majstrovstvách sveta
v nohejbale (7. - 9. decembra 2012), v českom
Nymburku.
K absolútnemu víťazstvu slovenskej reprezentácie v kat. singel, dvojíc a trojke v konkurencii
20 mužstiev sveta prispel v kráľovskej disciplíne
(v trojkách) na pozícii blokára niekdajší absolvent
novomestskej školy, t. č. žijúci v Prahe, inak
pochádzajúci z neďalekých Považian, kde medzi
sviatkami zorganizoval tradičný nohejbalový turnaj.
-ľv-

TRI VZPIERAČKY, TRI MEDAILOVÉ UMIESTNENIA!

Skutočne pekný úspech! Z mesta Matúša
Čáka si naše tri mladé vzpieračky priniesli tri medailové umiestnenia, z toho dve s leskom zlata!
24. novembra sa na pôde Dukly Trenčín konal
turnaj žien vo vzpieraní. Naše mesto na tomto
ženskom turnaji reprezentovali dievčatá z CVČ v

Novom Meste nad Váhom: mladšia žiačka Laura
Mikušová a staršie žiačky Miriam Skovajsová a
Simona Neštáková.
Našej pretekárke L. Mikušovej sa podarilo
vyhrať kat. mladších žiačok, keď výkonom v dvojboji 50 kg získala v celkovom hodnotení najviac
- 94 sinclairových bodov (s.b.). Prvenstvo si výkonom v dvojboji 89 kg a ziskom 122 s.b. taktiež
vybojovala M. Skovajsová z kat. staršie žiačky. V
rovnakej kategórii si výkonom v dvojboji 56 kg a
ziskom 92 s.b. bronz zaistila S. Neštáková.
Z troch našimi členkami obsadených kategórií
dve zlatá a jeden bronz je viac ako pekná odmena
žiačok za ich športový dril. Mladým vzpieračkám
srdečne blahoželáme a želáme im, nech sa im i
ostatným členom krúžku Zdravá chrbtica pri CVČ
darí rovnako dobre i v novom roku!
Milan Kubák, tréner

Z ÚSPECHOV NOVOMESTSKÝCH THAIBOXEROV
Pre fanúšikov Cerberos Gym-u (CG), prípadne záujemcov o thaibox prinášame dôležitú
informáciu: CG od októbra patrí pod centrum
voľného času (CVČ), nájdete nás v jeho suterénnych priestoroch.
V tom istom mesiaci (6.10. 2012) sa dvaja
naši bojovníci zúčastnili dvoch galavečerov. Prvý
sa konal vo Frýdku Místku, kde Peter Skovajsa
aj napriek chorobe nastúpil proti domácemu P.
Síkorovi. Kedže Peťo viac boxoval, porazil svojho súpera na body. Druhý zápas sa konal na
Oravskom zámku počas Noci bojov, kde sa v
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ťažkej váhe predstavil Ivan Bartek proti majstrovi
ČR M. Reisingerovi z Hanuman Gymu Praha.
Zápas začal z Ivanovej strany tvrdo, no súper sa
snažil všetko vracať. V 2. kole sa Čech stále tlačil
do klinču, no Ivan ho začal lakťom zastavovať
a nechýbalo veľa, aby si náš bojovník vynútil
počítanie súpera. Ivan nakoniec vyhral na body.
14. októbra sa konalo 1. kolo Euroligy Muay Thai
v Banskej Bystrici. Na štartovacej listine sa za CG
objavili Miroslav Kubáň a Stela Čechvalová. Stele
sa nakoniec nepodarilo nájsť vhodnú súperku,
a tak do zápasu nastúpil len Miro, ktorý prehral

na body s domácim Szajkom. Na Galavečere
thaiboxu v Spišskej Starej Vsi 10. novembra mali
pôvodne zápasiť Rasťo Fraňo a Ján Čajka (na
foto vpravo), no Rasťov súper pre zranenie nakoniec nenastúpil. Janko (76 kg) ukázal svoju kvalitu
vo „fighte“ proti bojovníkovi z Košíc M. Jackovi,
keď hneď v úvode nasadil svoj „demolačný“ štýl
a svojho súpera zasypal množstvom úderov a
kopov. 2. kolo začal Janko opäť tvrdo a Košičana
po spŕške lakťov nakoniec knokautoval. Hneď na
druhý deň 11.11. čakalo CG 2. kolo Euroligy Muay
Thai opäť v meste pod Urpínom. Za náš klub sa
kvôli zraneniam a chorobám zúčastnili len traja
borci. Filip Vavrinčík nastúpil do svojho prvého
zápasu proti L. Bírovi z Assassin Gymu Bytča.
Filip dobre kombinoval, ale nerozložil si sily na tri
kolá, a tak prehral na body. Vo veľmi vyrovnanom
zápase, ktorý sa nakoniec skončil remízou, sa
predstavil Rado Petkov proti P. Schmidtovi. Do
tretieho zápasu nastúpil Miroslav Kubáň, ktorý si
zmeral sily s minuloročným vicemajstrom Euroligy
M. Maruniakom z Fire Gymu Banská Bystrica.
Zápas bol z obidvoch strán tvrdý a v rýchlom
tempe. Miro zakončoval boxerské techniky kopmi,
no súper mu ich všetky opätoval. Po vyrovnanom
zápase sa rozhodcovia rozhodli pre remízu.
17. novembra sa konal galavečer v thajskom
boxe v Topoľčanoch, kde CG reprezentoval Andrej
Morávek (67 kg) v zápase proti Š. Siposovi z
Clinching boxers Bratislava. Diváci boli svedkami
technického štýlu s množstvom tvrdých prestrelok
na obidvoch stranách, o čom svedčí aj výsledná
remíza. O týždeň neskôr sa konala amatérska
liga K-1 pod názvom Regard K-1 GP v Pezinku.
CG zastupovala Stela Čechvalová vo váhe do 65
kg. V 1. zápase sa stretla s bojovníčkou z Nitry.

Zápas začala aktívnejšia Stela a vďaka spŕške
boxerských techník vyhrala v 2. kole RSC. V 2.
zápase sa postavila proti ďalšej súperke z Nitry,
ktorá bola o 6 kg ťažšia, čo bolo cítiť a Stele sa
tento zápas vyhrať nepodarilo. Celkovo obsadila
2. miesto. 8. decembra sa zúčastnili na dvoch
akciách Miroslav Kubáň v grapplingu v Nových
Zámkoch a Juraj Rajoš v MMA v Trenčíne. Miro si
domov doniesol striebornú medailu, keď po troch
výhrach vo finále prehral. Juraj Rajoš zápasil
proti D. Burdovi z MMA Trebišov v zápase 2x5
min. Po dvoch kolách dali rozhodcovia remízu a
po 3. kole, ktoré bolo takisto vyrovnané, sa priklonili k výhre pre Trebišovčana.
9. decembra sa konalo 3. kolo Euroligy
Muay Thai v Novom Meste nad Váhom, kde sa
odbúchalo 53 zápasov za účasti bojovníkov zo
SR, ČR a Srbska. CG zastupovalo 12 borcov,
ktorí vybojovali úžasný výsledok: 9 výhier, jednu
remízu a dve prehry. Bližšie informácie o ňom
prinesieme v budúcom čísle
Mgr. Veronika Fraňová.

Z T U R N A J A ML A D Ý C H NÁDEJ Í
Na 14. ročníku Turnaja mladých nádejí,
ktorý sa konal 1. decembra vo Veľkom Mederi,
medzi súťažiacimi šiestimi kolektívmi nechýbalo
ani Nové Mesto nad Váhom (okrem neho mali na
ňom zastúpenie: Trenčín, Ružomberok, Košice,
Krásno nad Kysucou a domáci Veľký Meder).
Farby nášho mesta hájili jedno dievčenské a dve
družstvá chlapcov - A a B.
V dievčenskom dvojčlennom družstve
štartovali pretekárky z centra voľného času: Miriam
Skovajsová a Laura Mikušová, ktoré súčtom svojich výkonov dosiahli 218 sinclairových bodov
(s.b.) a umiestnili sa na peknom 2. mieste za

domácimi pretekárkami z Veľkého Medera, ktoré
dosiahli výkon 236 s. b.
Miriam Skovajsovej sa podarilo v trhu zdolať
činku s hmotnosťou 40 kg a nadhode činku
vážiacu 48 kg. Laura Mikušová trhla činku s
hmotnosťou 23 kg a nadhodila 28 kg.
V chlapčenskom družstve A štartovali pretekári:
Dominik Markus Daniel, Dominik Krajčovic a Matej
Kubák.
Súťaž družstiev chlapcov prebiehala pre
našich dosť dramaticky.
Po disciplíne trh naši vzpierači zaostávali za
družstvom chlapcov z Košíc, v celkovom umiest-
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Neštáková a Jakub Kubačka. Simona trhla činku
s hmotnosťou 22 kg a v nadhode ustálila činku o
hmotnosti 35 kg. Jakub trhol 37 kg a podarilo sa
mu nadhodiť činku o hmotnosti 48 kg. Toto naše
družstvo skončilo zo ziskom 242 b. na 8. mieste.
Naším mladým vzpieračkám a vzpieračom
k dosiahnutím výsledkom gratulujeme.
Milan Kubák, tréner

IV. NOVOMESTSKÝ POHÁR

Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad
Váhom vás 19. - 20. januára pozýva na
zimný štadión, kde sa uskutoční v poradí
IV. ročník Novomestského pohára, pre divákov obľúbený pretek Slovenského pohára
s tradične bohatou účasťou korčuliarov.

FUTBAL

není im hrozilo 4. miesto. V nadhode družstvo
Košíc za naším družstvom strácalo dych, ale
družstvo z Trenčína sa dotiahlo na predbežné
výsledkové pozície Novomešťanov a dokonca
viedlo.
Pre naše družstvo nastala dramatická
chvíľa s poslednou šancou zvrátiť hroziaci stav
zisku zemiakových medailí. Spočívala v jednom
jedinom pokuse. Tréneri dali naložiť Matejovi
Kubákovi na činku hmotnosť 74 kg. Matejov
úspešný pokus by zaručil nášmu družstvu bronzovú medailovú pozíciu. Napätie v športovej hale
sa dalo krájať. Matej Kubák činku hravo premiestnil a výrazom činky nad hlavu a jej ustálením
opadlo napätie a zavládla obrovská radosť v klube
našich vzpieračov. Týmto pokusom sa naši mladí
vzpierači so ziskom 495 s. b. dostali pred družstvo
Trenčína o dva body.
Dominik Krajčovic v disciplíne trh zvládol
činku s hmotnosťou 37 kg a v nadhode si vytvoril
svoj osobný rekord 50 kg. Dominik Markus Daniel
trhol 48 - kg činku a v nadhode si vytvoril osobný
rekord 66 kg. Matej Kubák trhol hmotnosť 62 kg
a nadhodil 74 kg. Nové Mesto nad Váhom malo
v súťaži aj B družstvo, ktoré tvorili žiaci Simona

19. januára o 10,00 h
AFC A - Brumov
26. januára o 9,30 h
AFC st. dorast - Senica
o 11,00 h
AFC ml. dorast - Senica
o 13,00 h AFC A - Púchov

BAS K ET BA L I S T K Y U Ž A J M AJ S TROVS KY
Dievčatá roč. nar. 2003/04 z Basketbalového
klubu začali prípravu na novú sezónu 1. augusta.
Družstvo trénovalo 4 - x týždenne po dve hodiny
v III. ZŠ, kam prešlo kvôli veľkosti hracej plochy
z CVČ. Absolvovalo tiež týždenné sústredenie
v Myjave, kde sme našli výborné podmienky a
podporu. Po tom, čo tréneri spolu s rodičmi videli výkonnostný rast družstva, dohodli sa, že v
záujme získavania skúseností pred nasledujúcou
sezónou 2013/14 ich prihlásia do majstrovskej
súťaže Zsl. oblasti mladších minibasketbalistiek
roč. nar. 2002, kde základ družstiev tvoria o rok
staršie hráčky.
Pred súťažou nám celkom nevyšla herná
príprava, keďže sme odohrali len šesť priateľských
stretnutí. Napokon nadišiel deň „D“ - prvé majstrovské stretnutia 17. 11. v Šamoríne. Zo začiatku boli
hráčky trocha nervózne, ale nakoniec sa rozohrali
a prvé stretnutie vyhrali 35 : 41 a druhé dokonca
28 : 50. Bolo že to radosti medzi hráčkami a
početnou skupinou rodičov! 1. decembra sme
zohrali na domácej palubovke ďalšie majstrovské
stretnutia s Ivankou pri Dunaji. Keď v prvom
stretnutí s favoritom súťaže sme v dramatických
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stretnutiach prehrali 17 : 20 a v druhom 24 : 35.
Pochvala patrí dievčatám za bojovnosť, že
fyzicky stíhali s vyspelejším súperom, ale, žiaľ,
strelecky sa nám nedarilo. O týždeň neskôr sme
na domácej palubovke víťazne zohrali priateľské
stretnutia s Piešťanmi a 15.- 16. decembra sme
sa zúčastnili turnaja v Starej Turej.
Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli znovuobnoveniu a ďalej napomáhajú rozvoj tohto krásneho športu v našom
meste.
Milan Šustík, tréner

Pomôcky :
ARAT,ROY,
AREAL,
AD, UARZ

okrasa

1. þasĢ
tajniþky

pohár,
kalich

domácke
meno
Izabely

3. þasĢ
tajniþky

latinská
predložka

pochádzajúca z ovce

vlani,
po þesky

lyžiarska
disciplína

zašepkal
koþiš,
po þesky

plazivo sa
pohybuje

5. þasĢ
tajniþky

49
rímskymi
þíslicami

sopka pri
Neapole

vnútorný
svet
þloveka

lezie
hvízda
potlaþil
naivná
žena

obidva

chem. zn.
molybdénu
nedovolený zákrok

nevysoké
udieraj
kanály
turecká
þiapka
2. þasĢ
tajniþky

región vo
Francúzsku

750

hudobné
dielo

puþí,
klíþi

mravouka
sídlo
v Maroku

polovica
púĢ,
po þesky

patriaca
ujovi

športové
náþinie

prichyĢte
domácke
meno
Anny

dokument
fúka

kráĐ,
po anglicky

chem. zn.
niklu
plošný,
po anglicky

dole
revolvery

EýV
Zlatých
Moraviec

zvýšený
tón a
roþné
obdobie

kovala
úkaz

predložka

ženské
meno
druh
papagája

zmysel na
vnímanie
svetla
šaty

4. þasĢ
tajniþky
koþovný
pastier
dobytka v
Mongolsku
veĐké
množstvá
Đudí

písmeno
gréckej
abecedy

typ
ruských
lietadiel

ženské
meno
model nahrádzajúci
meraciu
jednotku

Autor krížovky: Ing. Jozef Vaško

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Snímka zo súkromného archívu Petra Šišovského zachytáva roh
Bočnej ulice na Samotách pred 30 rokmi, v roku 1983.
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