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KULTÚRNY PROGRAM NA NÁMESTÍ SLOBODY
A SPRIEVODNÉ AKCIE

PIATOK 16. SEPTEMBRA

15,00 - 15,30 h   HS EXPERIMENT 

15,45 - 16,15 h  HS NARCIS 

16,45 - 17,45 h  JERGUŠ ORAVEC TRIO      

18,15 -  19,15 h HS BOBO & YPS

19,45 - 21,15 h ABBA WORLD REVIVAL, Praha

14,00 - 19,00 h  Výstava drobnochovateľov  v priestoroch  ZO SZCh - oproti býv. kinu Považan
17,00 h               Vernisáž výstavy XVI. NOVOMESTSKÉHO OSTŇA - výstavná sieň MsKS 

SOBOTA 17. SEPTEMBRA

XIV. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB

10,00 - 11,15 h DH BUČKOVANKA

11,30 - 12,45 h DH LIESKOVANÉ

13,00 - 14,15 h DH VLČOVANKA

14,30 - 15,45 h VI. NOVOMESTSKÁ NOTA

16,00 - 17,15 h DH BOŠÁČANKA

17,30 - 19,00 h DH TRNKOVJANKA 

8,00 - 19,00 h  Výstava drobnochovateľov  v priestoroch  ZO SZCh - oproti  býv. kinu Považan
10,00 - 18,00 h  Výstava XVI. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - výstavná sieň MsKS 

NEDEĽA 18. SEPTEMBRA

10,00 - 12,00 h ĽH BOROVIENKA                         

12,30 - 14,00 h Country  rocková skupina JADA       

14,30 - 16,00 h ALLAN MIKUŠEK + AM BAND       

  8,00 - 14,00 h  Výstava drobnochovateľov  v priestoroch  ZO SZCh - oproti býv. kinu Považan
10,00 - 16,00 h   Výstava XVI. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - výstavná sieň MsKS 

X X X I I .  N O V O M E S T S K Ý  J A R M O K
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 Šiesty september je dňom konania 4. zasada-
nia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom 
Meste nad Váhom. Snemovaniu poslancov 25. 
augusta predchádzala 4. schôdzka mestskej 
rady (MsR). Prerokovávala 13 – bodový program, 
vyberáme z neho.

Monitorovacia správa k programovému 
rozpočtu mesta k 30. júnu sa na rokovací stôl 
dostala po nakladaní s majetkom mesta ako 
štvrtý bod programu. Ako sa v nej konštatuje, 
mesto splnilo príjmy vo výške 6 059 806 €, čo
je 38,85 % a výdavky čerpalo vo výške 4 595 
746 €, čo je 29,46 % . Technické služby mesta 
splnili výnosy spolu vo výške 1 845 604 €, čo
je 52,41 % a náklady čerpali spolu vo výške 
1 670 638 €, čo je 47,44 %. Mestské kultúrne 
stredisko splnilo výnosy vo výške 212 566 € 
na 48,67 % a náklady čerpalo vo výške 215 
871 €, čo je 49,43 %.
 Nasledoval návrh Dodatku č. 1 k VZN 
mesta č. 3/2010 o spôsobe prideľovania ná-
jomných bytov. Dňom 1. januára nadobudol 
účinnosť zákon NR SR č. 443/2010 Z. z. o do-
táciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, 
ktorým sa zrušil výnos ministerstva výstavby o 
poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. V zmysle 
zákona NR SR o Štátnom fonde rozvoja bývania 
možno obciam poskytnúť dotáciu na obstara-
nie bytov určených na nájom. Z tohto titulu 
vznikla potreba vypracovať návrh dodatku k 
VZN, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 
o dotáciách na rozvoj bývania. Doplnený bol i 
článok 4 – Spôsoby prideľovania bytov zahrňujúci 
skutočnosť, že žiadatelia o nájom obecného bytu 
v snahe riešiť svoju bytovú situáciu preberajú na 
seba povinnosti uhradiť pohľadávku, ktorou je 
byt zaťažený a dať si byt do užívaniaschopného 
stavu na vlastné náklady bez možnosti požiadať
o náhradu vynaložených nákladov.
 V ďalšej časti predložený návrh Dodatku 
s č. 3 k VZN mesta č. 1/2007 – O podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach ako priestranstvo pre 
NJ okrem tradičných ulíc – Hviezdoslavovej, 
Hurbanovej a M. R. Štefánika určuje i Námestie 
slobody.
 Do pozornosti sa ďalej dostal návrh VZN 
mesta č. 2/2011 – povinnosť vypracovať a 
aktualizovať povodňový plán záchran-

ných prác právnickej a fyzickej osoby 
– podnikateľa, ktorej objekt môže byť posti-
hnutý povodňou.
 Vypracovať takéto VZN mestu ukladá zákon 
NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
V jeho intenciách mesto ukladá povinnosť
vypracovať a aktualizovať povodňové plány zá-
chranných prác právnickým a fyzickým osobám 
– podnikateľom, ktorých objekty môžu byť posti-
hnuté povodňou a prikladá ich k povodňovému 
plánu samosprávy. Takýto zoznam sa vypracuje 
a bude sa priebežne aktualizovať  dodatkom k 
VZN po vyhodnotení povodňového rizika správ-
com vodných tokov, ktorý samospráve by mal 
dať k dispozícii mapy povodňového ohrozenia a 
rizika.
 V súvislosti s touto problematikou si dovolíme 
jedno odbočenie od MsR. 
 Primátori a starostovia miest a obcí no-
vomestského obvodu a predstavitelia miestnej 
všeobecnej štátnej správy na čele s prednostom 
ObÚ poslali poslancom NR SR a ministrom 
životného prostredia a pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR OTVORENÝ LIST. V ňom pre 
nastavenie spravodlivých podmienok pri tvorbe 
dokumentov protipovodňovej ochrany a stálej 
ochrany obyvateľov SR pred povodňami žiadajú 
novelizovať zákon o ochrane pred povodňami a 
súvisiace vyhlášky tak, aby obce pri hodnotení 
ohrozeného územia mali k dispozícii relevantné 
podklady (predbežné hodnotenie povodňového 
rizika a mapy povodňového ohrozenia a 
povodňového rizika) a taktiež o zabezpečenie 
pravidelného plnenia preventívnych opatrení na 
ochranu pred povodňami zo strany štátnych 
organizácií, spočívajúcich najmä v úprave a re-
vitalizácii tokov, priamo spojených s dosiahnutím 
potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred 
povodňami.
 Ale späť k MsR. Na programe  jej schôdzky 
o. i. bol i návrh zmluvy o vzájomnej spo-
lupráci pri vysielaní TV programov medzi 
mestom a spol. NTVS, s.r.o., prostredníctvom 
TV Pohoda na obdobie od 1. novembra 2011 
do 31. októbra 2012 a vyhodnotenie činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2011.
 Jednotlivé body programu budú predme-
tom septembrového rokovania poslancov a 
schvaľovania uznesení MsZ k nim.                 -r-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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INVESTIČNÉ AKCIE V LETE BEZ PRÁZDNIN
 Obdobie prázdnin a dovoleniek, ktoré sa práve 
zavŕšilo, nebolo v meste v oblasti investičných
akcií časom ničnerobenia, naopak. V rozhovore 
nám to potvrdil Ing. Dušan Macúch, vedúci od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 
v Novom Meste nad Váhom. 
 - Vlani sme začali a tento rok sme pokračovali
a dokončili rekonštrukciu vnútrobloku medzi 
Partizánskou ul. a Obrancov mieru. Na sídlisku 
1. mája sme vybudovali detské i viacúčelové
ihrisko, zrekonštruovali sme chodníky a kom-
pletne vysadili novú zeleň. V priestore starej, 
nefunkčnej fontány vyrástla nová fontána (na
foto). Jej slávnostné spustenie sa uskutočnilo 4. 
júla za účasti predstaviteľov a občanov mesta. 
Dnes táto príjemná lokalita s lavičkami slúži ako 
odpočinkovo – relaxačný priestor pre obyvateľov
a návštevníkov sídliska.-
 Mesto, ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, 
pokračuje v revitalizácii sídliska 1. mája.
 - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., 
robia od júna na Ul. 1. mája nové rozvody kana-
lizácie s prípojkami a nové rozvody vody aj s 
prípojkami. S investorom sme dosiahli dohodu, 
že po zavŕšení rekonštrukcie svojich rozvodov 
nám TVK Trenčín realizujú časť nového povrchu 
ulice, čo pre mesto znamená šetrenie finančných
prostriedkov. I Slovenský plynárenský priemysel 
využije jestvujúce rozkopávky ulice na skontro-
lovanie a opravu prípadných únikov plynu na 
svojich potrubiach. 
 Skutočnosť, že vynovené chodníky s novou 
betónovo – zámkovou dlažbou a spevnené plochy 
sú v réžii TSM a nerealizujú sa dodávateľsky, nám 
tiež znižujú náklady.- 
 Podľa slov vedúceho oddelenia výstavby mes-
to bude pokračovať v obnove celého námestíčka
1. mája, nielen cesty. 
 - Naším cieľom je dať nový, príjemný vzhľad
tomuto druhému centra mesta. Plánujeme 
vydláždiť spevnené plochy pred knižnicou, 
bývalým Elektrom a fa ME – Tradex, spraviť tiež 
nové obrubníky i odstavné plochy pre automobily. 
Celá Ul. 1. mája až po Weisseho ul. bude mať
nový povrch. Schody do knižnice dostanú tiež 
nový povrch, pribudne i rampa pre imobilných 
umožňujúca návštevu knižnice i vozičkárom. Od 
postupu rekonštrukcie rozvodov zo strany TVK, 
a.s., ale i kapacitných možností TSM závisí, či
sa nám do konca roka podarí zrealizovať všetky 

naše zámery. Ak nie, kompletný nový šat by síd-
lisko 1. mája dostalo pokračovaním a zavŕšením
prác v budúcom roku. -

NADCHOD – LÁVKA PRE PEŠÍCH
 Stop kritike, dodajme, že oprávnenej, by 
mala spraviť rekonštrukcia tzv. lávky pre peších 
– nadchodu nad železničnou traťou v priestore 
Ul. rybárskej. S opravou jej vodorovnej časti
nad železnicou, čo je podľa vyjadrenia Ing. D. 
Macúcha v rekonštrukcii nadchodu najobtiažnejší 
úsek, mesto začalo 7. júla.
 - Hoci nadchod má svoj vek, zhruba 25 rokov, 
na jeho dezolátnom, až život ohrozujúcom stave 
sa nepodpísal ani tak čas, ako vandalizmus. 
Vyčíňanie vandalov a zgrupovanie sa rôznych 
asociálnych živlov urobili svoje. Ľudia, ktorí pre-
chádzali cez nadchod do firiem na Trenčianskej
ul., začali mať, celkom oprávnene, obavy najmä 
pri ceste do práce skoro ráno a návratu z nej vo 
večerných hodinách po druhej zmene. Pritom na 
Ul. Trenčianskej vyrástlo niekoľko významných 
firiem, ktoré dávajú prácu  asi tisícke ľudí, čo nie 
je malé číslo. Za všetky spomeniem fa Magna, 
Manz, Heidelberg či GB inspekcion a i. Mesto 
sa preto rozhodlo, že nadchod nad železničnou
traťou zrekonštruuje.
 Na základe verejného obstarávania bol vy-
braný zhotoviteľ - novomestská firma Elaston,
s. r. o., špecializujúca sa na opravy a nátery 
oceľových konštrukcií. Zmluva je podpísaná 
na časť nadchodu, ktorá je nad železničnou
traťou, nie na schodišťové časti. Práve táto vodo-
rovná časť je najťažšie opraviteľná. Firma musí 
spolupracovať so železnicou, práce sa nezaobídu 
bez výluky železničnej trate, ale i odborníkov na 
výškové práce, ktorých využije na vyčistenie nad-
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chodu odspodu a realizáciu nových, špeciálnych 
náterov s deklarovanou životnosťou 15 rokov. 
Porozbíjané staré výplne nahradia nové výplne. 
 Hotovo! by malo zaznieť 15. októbra. Pomerne 
čerstvou novinkou je, že budeme pokračovať i 
v rekonštrukcii schodišťových veží so schodišťom
a rampami, a to vďaka finančným prostried-
kom schváleným v júni v 1. úprave rozpočtu
na rok 2011. V súčasnosti na túto akciu pri-
pravujeme verejné obstarávanie. Či sa v tomto 
roku podarí začať a ukončiť rekonštrukciu týchto 
schodišťových veží, je otázne. Ak nie, vyčlenené
finančné prostriedky sa za týmto účelom presunú 
do ďalšieho roka.-
 Ako ďalej zdôraznil Ing. Dušan Macúch, v 
rámci rekonštrukcie nadchodu chce mesto  opra-
viť aj jestvujúce verejné osvetlenie a osadiť ka-
mery, ktoré budú napojené priamo na mestskú 
políciu.
 - Je to nevyhnutné! Predstavte si tú trúfalosť
- nátery nie sú ešte ani dokončené a už ich 
niekto postriekal. K vyššej bezpečnosti by malo
prispieť i pripravované osadenie stĺpov verejné-
ho osvetlenia celej cesty na Ul. rybárskej, aby
 cesta k a z nadchodu bola poriadne osvetlená. 
 V budúcnosti sa chystáme dobudovať už 
sčasti obnovený chodník na Rybárskej ul. zo 
zámkovej dlažby a realizovať v spolupráci so zain-
teresovanými firmami, ktoré deklarovali svoj záu-
jem, nový, zvrchu nasvietený priechod pre chod-
cov cez frekventovanú Trenčiansku ul (obdobný 
ako bude na Ul. Malinovského), aby sa ľudia
idúci do, resp. z práce dostali najmä v ranných
a večerných špičkách bezpečne na druhú stranu.
S prípravou začneme už tento rok a jeho samot-
ná realizácia by mala byť v budúcich rokoch. -

KRUHOVÝ OBJAZD
 Za to realitou sa stáva kruhový objazd (KO) na 
križovatke Ul. Malinovského a Hviezdoslavovej. S 
jeho budovaním mesto začalo v druhej polovici 
augusta.
 - Jeho existenciu si vyžiadala dopravná si-
tuácia. Vodiči najlepšie vedia, aký bol problém 
dostať sa  z Hviezdoslavovej na Malinovského 
ul. Po vybudovaní kruhovej križovatky bude tomu 
koniec. No kým sa tak stane, musia sa šoféri 
vyzbrojiť dávkou trpezlivosti a pochopenia. –
 Ešte pred začatím realizácie KO vládol v tejto 
časti pracovný ruch. Podľa slov Ing. D. Macúcha 
tu TVK, a. s., vykonávala prekládku vodovodov, 
ktoré pôjdu mimo KO.

 - Až po týchto prácach sa začalo s výstavbou 
KO. Na základe výsledku verejného obstarávania 
investíciu realizuje fa Strabag, s.r.o., Bratislava, 
stredisko Trenčín. Stavba sa bude realizovať v 
dvoch etapách v náklade 141 tis. € s plánovaným 
ukončením 30. októbra 2011.-
 Prvá etapa, ako uviedol šéf oddelenia 
výstavby, by mala trvať do 15. septembra 2011. 
Až do jej zavŕšenia je obmedzená doprava na 
Malinovského a Hviezdoslavovej ul. Jedno ra-
meno Hviezdoslavovej ul. ústiace do budúceho 
KO je do polovice septembra uzavreté a po Ul. 
Hviezdoslavovej sa dá prejsť na Ul. Malinovského 
len v jednom smere – od MsKS. 
 - Z Ul. Malinovského sa nedá odbočiť na Ul. 
Hviezdoslavovu, čo prináša väčší nápor na KO pri 
bývalej Stavoindustrii. 
 Z dôvodu realizácie KO je Malinovského ul. 
zúžená s dvoma trojmetrovými, o čosi užšími 
obojstrannými pruhmi, po ktorých sa jazdí ako 
na diaľnici. K tomuto dopravnému riešeniu, ktoré 
sa javí ako najoptimálnejšie, sme dospeli po 
odsúhlasení dopravným inšpektorátom. Vďaka
tomu sme okrem odstavenia jedného ramena 
Hviezdoslavovej ul. nemuseli úplne zastaviť do-
pravu, len sa trochu spomalila. Po 15. septembri 
dôjde k zmene, začne druhá etapa výstavby. 
Jazdiť sa bude druhou stranou Malinovského ul. 
a robiť sa bude druhá strana.
 V rámci výstavby KO sa realizuje aj ďalší - 
nový priechod pre chodcov na Ul. Malinovského 
s jeho horným nasvietením. Táto novinka, ktorú 
úspešne využívajú už v Piešťanoch a Trenčíne,
výrazne zvýši bezpečnosť chodcov na priechode, 
keďže jeho horné nasvietenie zabezpečí dôležitú 
podmienku nielen vidieť, ale byť aj videný.-
 Spomínané investičné akcie prispejú k skvalit-
neniu života občanov a návštevníkov mesta a 
napomôžu napĺňať obsah prívlastku, ktoré má 
naše mesto vo svojom názve.
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 Opakuje sa so železnou pravidelnosťou. 
September čo september. Novomestský jarmok 
(NJ). Tento rok sa kolotoč kultúrneho vyžitia, 
zábavy, pestrej ponuky v predajných jarmočných
stánkoch a obchodoch rozkrúti v druhej polovici 
septembra. Najväčšia spoločensko – kultúrno 
– obchodná udalosť roka sa uskutoční tradične
v tretí septembrový predĺžený víkend v dňoch
16. – 18. septembra. Podľa slov riaditeľky jar-
moku Ing. Viery Vienerovej v súčasnosti vrcholí 
príprava jeho 32. ročníka.
 - Doťahujú sa posledné detaily, - upresňuje
inak viceprimátorka mesta a dopĺňa:
 - Po tri septembrové dni mesto zmení svoju 
tvár, na čas sa z neho stane mesto stánkov. Vyše 
štyristo ich bude rozmiestnených v tradičných
lokalitách ako v minulých rokoch a budú lemovať
Hviezdoslavovu ul., Ul. M. R. Štefánika a 
Hurbanovu ul. Časť z nich bude - na rozdiel od 
ostatných rokov - i na námestí, kam sa spred OD 
COOP Jednota presťahuje i kultúrny program.
 To je azda najväčšia novinka či skôr staro 
– novinka tohoročného jarmoku, keďže kedysi, 
pred rekonštrukciou centrálnej mestskej zóny, 
býval jarmočný kultúrny program v centre mesta. 
 - Pre občanov a návštevníkov mesta máme 
pripravený bohatý kultúrny program (pozn. redak-
cie: pozri 2. stranu obálky), prezradím len, že po 
úspechu z mestského dňa v našom meste opäť
privítame pražskú skupinu ABBA REVIVAL BAND 
s piesňami známej švédskej skupiny. 
 Súčasťou jarmoku tradične budú jeho sprie-
vodné akcie. Po dvoch rokoch sa opäť uskutoční
vernisáž tentoraz už XVI. Novomestského ostňa
spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov bie-
nále kresleného humoru a satiry. Rozdávať sa 
budú Ostne pre karikaturistov, ktorí sa najlepšie 
zhostili žiaľ, stále výsostne aktuálnej témy s náz-
vom: Korupcia, realita súčasnosti.-
 Realitou blížiaceho sa NJ podľa vyjadre-
nia riaditeľky jarmoku bude aj oblastná výstava 
drobnochovateľov z príležitosti okrúhleho jubilea 
ZO SZCh v Novom Meste n. V.
 - Uskutoční sa tiež tradičná športová akcia 
- volejbalový turnaj O štít Nového Mesta nad 
Váhom v športovej hale. Priaznivci ľudovej kultúry 
sa budú môcť opätovne pokochať krásou ľudových
výrobkov, ktoré pred očami návštevníkov budú 
zhotovovať zruční ľudoví remeselníci. Nie však pred 
mestským kultúrnym strediskom, ale na Námestí 

slobody.
 N a 
s v o j e 
si prídu 
samozrej-
me i deti 
a mládež, 
do sýtosti 
sa budú 
m ô c ť
vyšantiť na kolotočoch, húsenkovej dráhe, auto-
dróme. Skrátka neprídu ani milovníci dobrej hud-
by. V sobotu sa uskutoční XIV. Festival dychových 
hudieb a v rámci neho už po šiestykrát autorská 
súťaž Novomestská nota.-
 Vo zvyčajnej lokalite trhoviska bude mať svoj 
hlavný stan gastrocentrum s ponukou jarmočných
špecialít, nevynímajúc tradičný burčiak. Ale po-
zor! Kým duševná potrava, i pri jej nadbytku, 
nám neublíži, naopak, poteší oko i povznesie 
ducha i naše estetično, nekontrolovaná konzumá-
cia jarmočných dobrôt môže potrápiť žalúdky či
žlčníky jarmočníkov a možno i svedomie, ktoré sa 
prihlási po prebudení sa z opojenia lahodným, no 
zradným jarmočným mokom. I tu, a možnože viac 
ako inde, platí známe: všetko s mierou!
 - S tým osobne i ako zástupkyňa organizátora 
podujatia môžem len súhlasiť. Naším zámerom 
ako usporiadateľa jarmoku je, aby ľudia z neho 
odchádzali spokojní, aby si z neho odnášali bo-
haté kultúrno – spoločenské zážitky, kúpili si tovar, 
na ktorý mali zálusk, príp. ich oslovil svojou cenou, 
kvalitou či inak.-
 Podľa slov Ing. V. Vienerovej teraz, keď
stojíme pred bránami 32. ročníka NJ, postačí,
ak potenciálnych návštevníkov oslovia ponuka 
a príležitosť zúčastniť sa jarmoku a nechajú sa 
16. – 18. 9. vtiahnuť do jeho neopakovateľnej
atmosféry.

PROGRAM JARMOKU SA VRACIA NA NÁMESTIE

V Ý H E R K Y N E
 Edita Košarišťanová z pobočky Dexia 
banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercov našej súťaže s kupónom.  
 Šťastnými majiteľkami 16,60 EUR sa stali

Viera ADAMČÍKOVÁ, Kamenná 5 
a Eva BAJČÍKOVÁ, Hurbanova 10 

z Nového Mesta nad Váhom. 
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyne, 
aby si ceny prevzali v MsKS. 
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Termínovaný vklad
  atraktívna úroková sadzba 3,5 % ročne, t. j. 3 x 3,5 %   
  bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného účtu 
  vklad chránený Fondom ochrany vkladov 
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www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007

Banka pre život

3
ROKY

viazanosť

RÁTAJTE S NAMI!

Prevádzkové hodiny

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

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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Kupón
vystrihnite
a pošlite, 

alebo osobne 
doručte do 

20. septembra 
na adresu:

MsKS
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4,
915 01 

Nové Mesto n. V.

Na jedného 
z vás sa 
usmeje
šťastie

v podobe 
výhry

16,60 €,
ktorú

venuje:



6

STRETNÚ SA EURÓPSKE NOVÉ MESTÁ

 Nový školský rok 2011/2012, ktorý začne
o pár dní, nepriniesol nateraz žiadne zásadné 
zmeny. V našom meste pôsobí nezmenený počet
základných a stredných škôl. Avizované zrušenie 
SOŠ na Bzinskej ul. sa našťastie nekonalo. 
Do školských lavíc niekdajšej priemyslovky po 
prvýkrát zasadnú čerství prváci, ktorí vyhoveli 
kritériám prijímacieho konania.
 Určité novinky na jednej zo ZŠ v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom 
však v sebe nesie.
 Ako pre Novomestského spravodajcu uvie-
dol Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. školstva, 
mládeže a telesnej kultúry MsÚ, v ZŠ Odborárska
ul. začne od septembra pôsobiť školský sociálny 

pedagóg. Bude zabezpečovať komplexný pre-
ventívny, poradenský a výchovno - vzdelávací 
servis pre žiakov, ich zákonných zástupcov a 
pedagógov, najmä pre žiakov z dysfunkčných
a sociálne znevýhodnených rodín, s poruchami 
správania i pre žiakov v problémových situáciách ...
 Okrem toho športové triedy na „štvorke“ 
rozširujú svoje zameranie o ľadový hokej. Podľa
záujmu žiakov sa triedy budú profilovať na dve 
športové zamerania. Na výber sú: volejbal, atle-
tika a ľadový hokej.
 ZŠ bude spolupracovať s hokejovým klubom 
HK Bulldogs, ktorý zabezpečí tréningový proces,
účasť žiakov hokejových tried v športových 
súťažiach a pod.

V ŠKOLSKOM ROKU BEZ ZÁSADNEJŠÍCH ZMIEN

 V poradí 33. stretnutie Nových Miest 
v Európe sa uskutoční 9. - 11. septembra v 
nemeckom Neustadt (Hessen), v spolkovej 
krajine Hessensko. Svoje zastúpenie bude 
mať i naše mesto. Nové Mesto nad Váhom 
bude na trojdňovom „novomestskom“ stretnutí 
reprezentovať oficiálna delegácia vedenia mesta. 
 Dnes má Spoločenstvo Nových Miest už 36 

členov - miest s názvom Nové Mesto, konkrétne z 
Nemecka, Rakúska, Česka, Slovenska, Poľska a 
Maďarska a je najväčším združením miest a obcí 
v Európe. 
 Hlavným cieľom Spoločenstva je podporovať
partnerstvo, spoluprácu a dobré vzťahy medzi 
mestami a krajinami, propagovať Nové Mestá vo 
svete a podporovať cudzinecký ruch.

 Je v tom kus symboliky. Po 
VI. letnom rezbárskom sympóziu a 
práci pätice ľudových rezbárov má 
novomestský betlehem 33 súčastí,
rovnako ako mal Kristus rokov, 
keď zomrel na kríži. Jestvujúci no-
vomestský betlehem sa v druhej 
polovici augusta rozrástol - zväčša
na základe predlôh – modelov 
o ďalších päť artefaktov zhoto-
vených čisto z lipového dreva. K 
doterajším dielkam, ktoré občania
a návštevníci mesta mohli vo 
vianočnom čase obdivovať na 
námestí, pribudli dve na kolenách 
modliace sa ženy z tvorivej dielne 

Štefana Matejíka a Ernesta Slabého. Jeho brat 
Štefan, mimochodom, ide o dvojicu muzikantov 
známu  z Borovienky, sa rozhodol vytvoriť – i bez 
modelu – gajdoša, aby vraj staršiemu píšťalkárovi,
zhotovenému už v minulosti, nebolo smutno. 

Dvom muzikantom je predsa len veselšie ako 
jednému... Ferdinand Bolebruch použil dláto a 
ďalšie náčinie na vytvorenie ženy v halinke, aby jej 
v zime nebolo chladno. Jediný mužský zástupca - 
pastier vyšiel spopod rúk novomestského rezbára 
Miroslava Hochmana. 
 Momentálne v štádiu úvah je i perspektívne 
zhotovenie novej maštaľky.

DO BETLEHEMU PRIBUDLO ĎALŠÍCH PÄŤ POSTÁV
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 S cieľom pomôcť osobám v núdzi sa sa-
mospráva zapojila do európskeho programu 
potravinovej pomoci spočívajúcom v bezplatnom 
dodaní hladkej  pšeničnej múky a bezvaječných 
cestovín. Viac nám o tomto projekte povedala 
Ing.Viera Vienerová, zástupkyňa primátora 
mesta. 
 - Nárok na poskytnutie potravinovej pomoci 
majú fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky 
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, ďalej po-
beratelia dôchodku, ktorých výška nepresahuje 
305 €, čo sú nepracujúci poberatelia starobného, 
predčasného a invalidného dôchodku. Patria 
sem i osoby na hranici životného minima, deti 
v náhradnej rodinnej starostlivosti, v detských 
domovoch a profesionálnych rodinách, zverenci 
domovov sociálnych služieb pre zdravotne posti-
hnuté deti a obyvatelia domovov dôchodcov a 
ústavov sociálnej starostlivosti.-
 Akým spôsobom sa dostanú k tejto pomoci?
  - Príjemca potravín sa musí preukázať plat-
ným občianskym preukazom a potvrdením, príp. 

rozhodnutím. Premenené na drobné, fyzické oso-
by, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 
predložením potvrdenia, ktoré vydá príslušný 
ÚPSVaR, poberatelia dôchodku max. do 305 € 
musia predložiť aktuálne rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o výške poberaného dôchodku. Osoby 
na hranici životného minima predloženia pot-
vrdenia vydané príslušným ÚPSVaR. U detí 
v náhradnej rodinnej starostlivosti treba dať k 
nahliadnutiu rozhodnutie súdu. Ak potenciálny 
záujemca o potravinovú pomoc spĺňa niektoré z 
týchto kritérií, musí sa do 9. septembra dostaviť
na MsÚ, sociálny  referát (prízemie, č.dv. 124). 
 Po zistení počtu oprávnených záujemcov 
pristúpi mesto k prerozdeleniu potravín prihlá-
seným žiadateľom. Každý z nich za týmto úče-
lom svojím podpisom udelí súhlas so spraco-
vaním osobných údajov a o. i. sa zaviaže, že 
poskytnuté potraviny nebude ďalej predávať a 
distribuovať.-
 K odkázaným sa podľa toho potravinová 
pomoc dostane v priebehu septembra - októbra.

POTRAVINOVÁ POMOC AJ V NAŠOM MESTE

POMOC ŽIVNOSTENSKÉHO ÚRADU PRÁVNICKÝM OSOBÁM
 Jednou z najvýznamnejších zmien v 
živnostenskom zákone, ktoré nastali od júna 
2010, je možnosť živnostenského úradu (jed-
notného kontaktného miesta - JKM) poskytovať
informácie a zabezpečiť zápis do obchodného 
registra právnických osôb.
 Znamená to, že JKM je miestom, ktoré 
je oprávnené prijímať údaje a dokumenty, 
vyžadované registrovými súdmi pre prvozápis 
právnických osôb do obchodného registra.
 Ak právnická osoba predloží živnostenskému 
úradu návrh na zápis do obchodného registra a 
prílohy k návrhu na zápis (spoločenskú zmluvu 
alebo zakladateľskú listinu, vyhlásenia, podpi-
sové vzory, doklad o preukázaní vlastníctva k 
nehnuteľnosti alebo užívacieho práva, prípadne 
súhlas vlastníkov, živnostenské oprávnenie,...) 
v listinnej podobe, živnostenský úrad vykoná 
prevod týchto listín do elektronickej podoby za 
úhradu (5 € za každých 15 začatých strán) a 
elektronickou formou návrh na zápis aj s prílo-
hami odpošle registrovému súdu. 
 Živnostenský úrad zároveň za správny popla-
tok 0,50 eura overuje pravosť podpisu a osobné 

údaje navrhovateľa a splnomocniteľa na návrhu 
zápisu do obchodného registra a je aj oprávnený 
vybrať súdny poplatok (331,50 €) potrebný k zá-
pisu právnickej osoby do obchodného registra.
 Podotýkame však, že za obsah návrhu na 
zápis do obchodného registra je zodpovedný 
výhradne navrhovateľ.
 Aj keď viacerí podnikatelia pravdepodobne o 
tejto službe ešte nevedia, v prvom polroku 2011 
vzrástol záujem o túto službu.
 Možnosť  poskytnutia takejto služby a infor-
mácií JKM, ktoré napriek tomu, že nemajú  cha-
rakter  právneho poradenstva,  môžu  význam-
ným  spôsobom  zefektívniť  postup registrácie a 
znížiť náklady spojené so vznikom obchodných 
spoločností.              Mgr. Jarmila Schmidlová
        vedúca odboru živnostenského podnikania  

ZVESTI – RADY – POSTREHY
  9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
11. 9. Deň starých rodičov
15. 9. Medzinárodný deň demokracie
          Sedembolestná Panna  Mária
19. 9. Deň vzniku SNR
21. 9. Medzinárodný deň mieru
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ZÁŽITKY A POZNATKY Z TÁBORA ZÚROČIA V ŠKOLE
 Školský rok začína, mestský prázdninový tá-
bor je už len spomienkou. Deti z novomestských 
základných škôl sa od 16. do 23. júla rekreovali 
v prázdninovom tábore v Belušských Slatinách, 
ktorý už po siedmykrát na vlastné náklady zorga-
nizovalo Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolu-
práci s centrom voľného času.
 Počasie síce úplne nevyšlo podľa predstáv o 
lete, o to viac usporiadatelia využili pobyt detí za 
hranicami všedných dní na spoznávanie pamäti-
hodností a prírodných krás Slovenska. Do sveta 
rozprávok nazreli v rozprávkovej krajine Habakuky 
na Donovaloch, ľudové tradície a spôsob života 
našich predkov im priblížila návšteva múzea 
slovenskej dediny na Kysuciach vo Vychylovke, 
ktorú si spestrili jazdou na historickej úzkokoľajnej
železničke. Nezabudnuteľná bola aj prehliadka 
dreveného slovenského betlehemu v Rajeckej 

Lesnej a slovenského orloja v Starej Bystrici.
 Z tábora si priniesli nielen krásne spomienky 
a nadviazané priateľstvá, ale i nové vedomosti o 
vlasti a jej krásach, ktoré využijú na vyučovaní v 
rôznych predmetoch počas práve začínajúce ho 
sa školského roka.                                        dh

Z B E R  N E B E Z P EČN É H O  O D P A D U
Technické služby mesta v Novom Meste

nad Váhom uskutočnia 20. a 21. septembra zber 
nebezpečného odpadu. Nebezpečných rozpúš-
ťadiel, kyselín, zásad, pesticísov, žiariviek a 
ďalšieho odpadu s obsahom ortuti, olejov, tukov, 
farieb, tlačiarenských farieb, lepidiel, batérií, aku-

mulátorov, vyradených elektrických a elektronic-
kých zariadení a i. sa občania budú môcť zbaviť,
ak ich v čase od 14,00 do 18,00 h prinesú na 
tieto zberné miesta: 20. septembra: parkovisko 
pri križovatke ulíc: Slnečná – Zelená, Benkova 
ul. - parkovisko pri skleníkoch TSM, Mnešická 
ul. - parkovisko pri bývalej Salvii, Javorinská ul. 
- parkovisko pri športovej hale a Lesnícka ul. - 
parkovisko pri MŠ.

21. septembra budú TSM nebezpečný od-
pad zbierať na Ul. Slovanskej – nákladnej vrátnici 
do fa Obal – Vogel & Noot.
 Mimo uvedených termínov môžu občania 
mesta nebezpečný odpad priniesť do objektu 
TSM v Novom Meste n. V. každý utorok a stredu 
v čase od 8,00 - 15,00 h.                           TSM

 Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných 
psíkov, ktorý sa z Ul. Trenčianskej presťahoval
na Ul. tehelnú v Mnešiciach (za bývalou 
skládkou), hľadá ženu bez záväzkov z Nového 
Mesta nad Váhom, príp. blízkeho okolia ako 
opatrovateľku psíkov:
- na trvalý pracovný pomer,
- na aktivačné práce (nutná registrácia na ÚP).

Podmienky: veľmi dobrý vzťah ku psíkom, 
dobrý zdravotný stav, čistý register trestov, flexi-
bilita. Tel. kontakt: 0907594664, 0905587720, 
0904906429
 V prípade seriózneho záujmu je nutné prísť
o 9.00 h (v týždni) osobne sa pozrieť na priebeh 
denných prác.

      --------------------------------------------
 Útulok pre psíkov predá dve obytné unimo-
bunky a jeden plechový sklad na náradie.
 Cena dohodou. Info: 0905 729710.

  Vysunuté pracovisko Sociálnej poisťov-
ne má od 4. júla v Novom Meste nad Váhom 
nové sídlo. Z Jánošíkovej ul. sa presťahovalo do 
Domu štátnej správy na Hviezdoslavovu ul. 36, 
konkrétne na 8. poschodie (č. dv. 803) a na 10.
poschodie, kde sa vykonáva lekárska posud-
ková činnosť (dv. č. 1006 – 1008). 

ÚTULOK NÁDEJ

 * PREDÁM cirkulár továrenskej výroby. Cena 
dohodou. T.č. 032 771 09 32, 0908 207 103

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
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 Sme generácia, ktorá sa stala svedkom 
prudkých zmien a otrasov. Pokojná doba mi-
nulých storočí, keď aj niekoľko generácií žilo 
v takmer rovnakých podmienkach, politickom i 
ekonomickom zriadení, je dávnou minulosťou.
Dobre sa pamätáme na predchádzajúci režim. 
A treba priznať, že mnohí naň spomínajú s nos-
talgiou. Počas tohto roku sa v základoch začali
otriasať režimy v niektorých moslimských kra-
jinách. Nepokoje v doteraz stabilnej časti sveta 
ovplyvnili ostatné moslimské štáty a premietli sa 
do ekonomiky celého sveta. Na správy o otrasoch 
zeme sme si už „zvykli“ – vďaka Bohu, že doteraz 
nezasiahli vnútrozemie. Akoby sa všetko začalo
chvieť, ba otriasať.
 Ani predchádzajúci mesiac nám nepriniesol 
optimistické a pokojné správy. Opäť sa začalo
hovoriť o recesii, najsilnejšia ekonomika sveta 
stratila svoj špičkový raiting, obchodníci na sve-
tových obchodných burzách sa chytajú za hlavy. 
Stačilo sledovať nadpisy článkov v médiách, 
resp. počúvať správy. Nič z toho nebolo a nie je 
povzbudivé. Zdá sa, že stojíme na prahu ďalšej
hospodárskej (či finančnej) krízy, a to omnoho 
hlbšej ako pred dvomi rokmi.
 Okrem toho naša krajina, a vôbec celá 
Európa, prežíva otrasy sociálnych systémov. 
Analytici varujú, že o nejaký čas sa terajší sociálny 
systém zrúti – nebude z čoho vyplácať dôchodky, 
príspevky na materské dovolenky atď. Vieme si 
predstaviť, aký chaos nastane, ak sa naplnia tieto 
varovania? Logicky sa pýtame: do akej doby to 
vychovávame svoje deti? Čo ich čaká? Kam sa 
to rútime? O niekoľko dní si budeme pripomínať
10. výročie teroristických útokov na tzv. dvojičky. 
So zdesením sme sledovali, čo sa dialo v Nórsku. 
Pýtame sa: Čo čaká generáciu prichádzajúcu po 
nás?
 Viem, že sa nájdu aj takí ateisti, ktorí veria v 
dobro človeka. Veria, že človek vďaka evolučnému
vývoju a zdokonaľovaniu sa predsa nájde spôsob, 
ako sa zachrániť, ako odvrátiť blížiaci sa kolaps. 
Ostatným, Boha odmietajúcim, zostávajú iba dve 
možnosti: prvou je zúfalstvo. Druhou možnosťou
je prístup k životu, ktorý vyjadril apoštol Pavol už 
pred dvomi tisícročiami slovami: „Jedzme a pime, 
lebo zajtra umrieme“ (1Kor 15,32c). 
 Viera v Boha mi bráni, aby som si zúfal. 
Veď Boh dáva nádej aj tam, kde za zdá, že 
už niet nádeje. V celom Písme je opísaných 
mnoho životných príbehov ľudí, ktorí sa nachá-
dzali v takej situácii, keď sa im videlo, že niet 

východiska. Urobili však rozhodujúci krok: vierou 
sa chopili Božích sľubov. Medzi prvými takto učinil
aj Abrahám. Napriek logike a všeľudskej skúse-
nosti uveril, že Boh splní, čo mu sľúbil. A Boh 
mu skutočne dal syna vtedy, keď to z ľudského
pohľadu bolo už nemožné. Preto Abraháma nazý-
vame praotcom všetkých veriacich. Sestry Mária 
a Marta už dávno oplakali svojho brata Lazara. S 
výčitkou privítali Ježiša, keď k nim prišiel až na 4. 
deň po Lazarovej smrti. A Ježiš tomuto mŕtvemu
prikázal, aby vstal! On vstal a vyšiel z hrobu – tak 
to opísali očití svedkovia.
 Tu niet dostatok priestoru, aby som vy-
menoval ďalších svedkov viery, ktorí sa vo svojej 
kritickej situácii vďaka svojej viere s dôverou 
spoľahli na Boha. Počul ich volanie, sklonil sa k 
nim. Keď pri nich Boh dokázal svoju moc, prečo
by tak neučinil aj pri mne?
 Neviem, milý čitateľ, akým obdobím práve 
prechádzaš. Viem však jedno – pretože to ho-
vorí Písmo – že Boh zatrasie všetkým, čo bolo 
stvorené, „aby zostalo, čo sa nemôže otriasť“
(Žid 12,27). Zvykneme sa búriť, ak sa niečo
stabilné pohne zo svojho miesta, alebo ak nám 
je zrazu niečo odňaté. Ani to zdravie, ktoré si 
azda najviac ceníme, ani ono nezostáva stále 
také isté. Boh dovoľuje, aby padali všetky ľudské
istoty. Príde deň, keď nám nezostane nič z toho, 
čo je hmatateľné. Dobre vieme, že z tohto sveta 
si nič uchopiteľné neodnesieme. A predsa je také 
ťažké a bolestivé sa lúčiť s tým, na čo sme dávno 
zvyknutí.
 Písmo nám zvestuje, že napokon zostane iba 
to, čo sa nemôže otriasť. Hneď za tým nachá-
dzame výzvu: „Preto buďme vďační a prijímajme 
neotrasiteľné kráľovstvo“ (Žid 12,28). Musíme 
si priznať, že namiesto vďačnosti sa stále s 
inými porovnávame, závidíme tomu druhému 
a sťažujeme sa na svoj údel. Odvráťme sa od 
tohto spôsobu myslenia a konania! Veď všetko, 
čo máme, nám bolo dané! I keď sme niečo v istej 
chvíli pokladali za zlé, nepríjemné, po čase sa to 
ukázalo ako užitočné a dobré. Ďakujme Bohu za 
každý deň, za každý drobný dar! Druhá výzva 
nás volá na prijímanie neotrasiteľného kráľovstva.
Toto kráľovstvo založil na tejto zemi Boží Syn 
– Ježiš Kristus. Je to kráľovstvo lásky, pokoja, 
odpustenia, vzájomného porozumenia, pomoci, 
prinášania obetí, atď. Pre tieto hodnoty Ježiš žil, 
trpel i zomrel. Tieto hodnoty sú neotrasiteľné. Tie 
nám nikto nemôže vziať.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ČÍM NEMOŽNO OTRIASŤ
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Ťažko sa hľadajú slová, ktorými sa 
dajú vyjadriť smútok a bolesť nad stratou 
predsedníčky Miestneho odboru MS v Novom 
Meste nad Váhom pani Márie Poriezovej, ktorej 
statočné srdce skončilo svoj boj so zákernou a 
ťažkou chorobou uprostred leta 3. augusta.

Mgr. Mária Poriezová sa stala predsedníč-
kou MO MS pred vyše pol druha desaťročím
v roku 1996. Vďaka nej ožila činnosť Matice 
v našom meste, čo bolo veľkým prínosom 
pre obyvateľov. So svojimi spolupracovníkmi 
v nich zaujímavou a pútavou formou pre-
búdzala národné povedomie a hrdosť k svojmu 
národu. Svojou nezištnou a obetavou prácou 
prispievala k zviditeľňovaniu osobností nášho 
mesta i regiónu, za všetky spomeňme katolíc-
keho kňaza Michala Chrásteka, prvého tajomní-
ka MS, Aničku Jurkovičovú, jednu z prvých slo-
venských herečiek, spisovateľku Ľudmilu Pod-
javorinskú, D. Š. Zámostského, Ľ. V. Riznera, M. 
Rázusa, A. Pockodyho, F. Cádru ...
 I zásluhou p. Poriezovej sa zrodila súťaž
v prednese povestí Šaliansky Maťko, konajú 
sa Literárne rozlety a sviatok sv. Cyrila 
a sv. Metoda si pripomíname ekumenickou 
pobožnosťou. Pri piatom výročí vyhlásenia zvr-

chovanosti SR sa uskutočnilo osadenie pamät-
ného kameňa pred budovou MsKS, na rodnom 
dome A. Jurkovičovej bola umiestnená pamätná 
tabuľa na počesť našej rodáčky, ďalšie pribudli 
na počesť Dr. Markoviča a M. Chrásteka... 
Spolupodieľala sa na organizovaní besied s 
historikmi a ďalšími osobnosťami verejného 
života Dr. Doruľom, Dr. Baranovičom, Dr. 
Čarnogurským, Dr. Krasňanskou či hercami a 
recitátormi M. Sarvašom a E. Kristínovou.
 Krásy Slovenska a jeho históriu svojim 
členom a sympatizantom Matica približovala 
a sprístupňovala poznávacími zájazdmi do 
Martina, Žiliny, Bratislavy, Komárna, Myjavy, 
Brezovej pod Bradlom ...
 Dalo by sa vymenovať ešte veľa podujatí, 
ktoré MO MS pod vedením predsedníčky Mgr. 
M. Poriezovej uskutočnila, príp. podieľala sa na 
ich usporiadaní. 
 Napriek tomu, že nás opustila, veríme, že 
semienko, ktoré pani Majka zasiala do sŕdc
mládeže, žiakov, študentov a širokej verejnosti, 
padlo na úrodnú pôdu a bude naďalej rásť.
 Majka, odpočívaj v pokoji, nech Ti je sloven-
ská zem ľahká.           Mgr. Dagmar Urbanová
                                členka výboru MO MS 

ZA PREDSEDNÍČKOU MIESTNEHO ODBORU MS

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým predstaviteľom verejného života, spoločenských orga-

nizácií, členom a sympatizantom Matice slovenskej, príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli 5. augusta rozlúčiť s našou drahou

Mgr. Máriou PORIEZOVOU,
ktorá 16 rokov vykonávala funkciu predsedníčky MO MS a 36 rokov za-
svätila učiteľskému chlebíčku v Novom Meste nad Váhom a ktorá nás 
po ťažkej chorobe opustila 3. augusta.
Ďakujeme zároveň za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa sna-

žili zmierniť náš veľký žiaľ.
Manžel, deti a ostatná smútiaca rodina

 V rámci putovania relikvie sv. Cyrila po diecézach Slovenska, ktoré sa 
koná z príležitosti prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov 
sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie (v r. 2013), mal vzácny relikviár s 
ostatkami Konštantína – Cyrila 10. júla, krátko po ekumenickej pobožnosti 
k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, „zastávku“ v Kostole Narodenia Panny Márie 
v Novom Meste nad Váhom, ktoré si v hojnom počte prišli uctiť veriaci no-
vomestskej farnosti.

RELIKVIA SV. CYRILA U NÁS
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 Spoločenské zmeny vedú k zvyšovaniu náro-
kov na učiteľskú profesiu. Predprimárne vzde-
lávanie – vzdelávanie detí v materskej škole (MŠ) 
je špecifické a vyžaduje si určitú úroveň peda-
gogického majstrovstva a tvorivosti učiteliek.
 Učiteľky novomestských MŠ si zvyšujú 
odborné kompetencie potrebné na zvládnutie
nárokov súčasnej spoločnosti prostredníctvom
ďalšieho vzdelávania. Robia tak v rámci národného 
projektu Vzdelávanie pedagogických zamest-
nancov MŠ ako súčasti reformy vzdelávania.
 Vzdelávanie sa realizuje v siedmich akredi-
tovaných vzdelávacích programoch zameraných 
na obsahovú reformu školstva, inovácie v di-

daktike, využívanie informačno-komunikačných
technológií a v oblasti školského manažmentu. 
 Realizácia národného projektu prebieha od 1. 
mája 2009 po dobu štyroch rokov (t. z., že teraz 
je zhruba v polovici), kedy sa učiteľky zúčastňujú
vzdelávania formou prezenčného štúdia v kom-
binácii s dištančnou formou štúdia. 
 Učiteľky MŠ si uvedomujú potrebu profesion-
álneho rastu a v rámci reformy školstva pomáhajú 
pretvárať tradičnú materskú školu na modernú. 
Vzdelané učiteľky zvyšujú kvalitatívnu úroveň
výchovno-vzdelávacieho procesu a najmä kvalitu 
výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. 
    Mgr. Dana Chmelová, riaditeľka MŠ 

PREMENA TRADIČNEJ MATERSKEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

 1. septembra sa uskutoční slávnostné otvo-
renie Materského centra Bambi v priestoroch 
bývalej školskej jedálne na Ul. Štúrovej 31. 
 Po slávnostnom prestrihnutí pásky primá-
torom mesta Ing. J. Trstenským o 10,00 h sa 
uskutoční prezentácia priestorov a pripravovaných 
projektov materského centra. O 10,30 h vys-
túpi DFS Čakanka pri MsKS, o 11,00 h zavíta do 
MC Kukulienka v naštudovaní Divadielka galéria 
pri MsKS. Ďalší zábavný program nielen pre 

deti je potom pripravený až do 15,00 hodiny.
 MC Bambi je určené budúcim mamičkám,
rodičom na materskej alebo rodičovskej  dovolen-
ke s deťmi a ich rodinným príslušníkom. V príjem-
nom prostredí centra sa budú môcť stretávať a 
vymieňať si užitočné informácie. V pláne sú rôzne 
odborné prednášky a tréningy, laktačné poraden-
stvo, kurzy Baby masáže a ďalšie zaujímavé 
aktivity. Treba prísť a vyskúšať.   
 Viac na http://mcbambi.webnode.sk .

BAMBI OTVÁRA SVOJE BRÁNY

 Centrum voľného času v Novom Meste nad 
Váhom v školskom roku 2011/12 otvorí tieto zá-
ujmové krúžky:
 spoločenský tanec, brušné tance, moderný 
tanec: hip-hop a zumba od 10 r.; výtvarný ZŠ, 
výtvarný MŠ, angličtina, babinec - klub dievčat,
plavecký, judo, karate, pohybové hry pre MŠ,
volejbal chlapci, volejbal dievčatá, futbal – chlap-
ci, futbal dievčatá, stolný tenis, internetový klub,
leteckí modelári, automodelári, rybársky, príro-

dovedný krúžok - poľovníctvo, včelárstvo, záhrada 
a kvety; vzpieračský – zdravá chrbtica, gitarový 
krúžok, atletický krúžok, francúzsky a španielsky 
jazyk, ľudový tanec pre deti MŠ, futsal a diabolo.
 Záujemcovia sa môžu prihlásiť v centre 
voľného času od 5. septembra denne v čase od 
10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16.30 h.   
 Podrobnejšie informácie získajú priamo v 
CVČ Štúrova 590/31 alebo na č.tel. 771 2420, 
príp. na www.cvcnovemesto.sk .                   -jh-

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU POZÝVA DO KRÚŽKOV

   Z0 Slovenského zväzu chovateľov Nové 
Mesto nad Váhom usporiada počas jarmoku
vo svojich priestoroch (oproti bývalému kinu 
Považan) tradičnú oblastnú výstavu hydiny, 
králikov, holubov a exotického vtáctva.
 Z príležitosti 85. výročia vzniku, ktoré si novo-

mestská organizácia tento rok pripomína, drobno-
chovatelia rozšíria výstavu o expozíciu králikov ne-
meckých obrovitých strakošov a českých stra-
košov a taktiež o súťaž holubov plemena slov-
enský hrvoliak ako Memoriál Kolomana Slimáka.
 Pre verejnosť bude výstava otvorená v pia-
tok 16. 9. od 14,00 do 19,00 h, v sobotu 17. 9. 
od 8,00 do 19,00 h a v nedeľu 18. 9. od 8,00 
do 14,00 h. -bh-

CHOVATELIA K VÝROČIU
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 K zaujímavým darčekom a suvenírom, ktoré si návštevníci môžu priniesť z pobytu či
návštevy Nového Mesta nad Váhom, napr. počas jarmoku, ale i inokedy a občania mesta môžu 
zase nimi obdarovať svojich blízkych, patria knihy viažuce sa k nášmu mestu, jeho výtvarnému 

životu. V ponuke na výber sú 
dve reprezentatívne publikácie 
s farebnými reprodukciami diel. 
Jedna má názov Galéria Petra 
Matejku: Výtvarné umenie 
regiónu Nového Mesta nad 
Váhom a druhá Kreslený hu-
mor a satira na Slovensku – 
15 ročníkov Novomestského 
ostňa z dielne osvedčeného 
tandemu akad. mal. J. Mikuška 
a Dr. E. Porubänová.
      Ak vás naše knižné tipy zaujali, 
vedzte, že reprezentatívne knihy 
s novomestským puncom dosta-
nete kúpiť napr. v Kníhkupec-
tve CODA ART na námestí.

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
TIP NA DARČEKY AJ PRE JARMOČNÍKOV

Trenčianska nadácia otvára grantové kolo 
v Novom Meste nad Váhom.

Od 5. septembra si môžu organizácie alebo 
aktívne neformálne skupiny z nášho mesta podať
žiadosť o poskytnutie grantu na svoje verej-
noprospešné aktivity. Partnerom grantového 
kola je fa Emerson, a.s. Finančné prostriedky 
v celkovej výške 3 000 € sú určené na podporu 
projektov zo všetkých oblastí života obyvateľov

Nového Mesta n. V. Môžu sa týkať voľného času
detí a mládeže, prevencie kriminality, vzdeláva-
nia, pomoci zdravotne postihnutým, kultúry, špor-
tu, podpory tradícií, sídliskových aktivít, skvalit-
ňovania životného prostredia a pod. Uzávierka
na predkladanie projektov je 7. októbra.   
 Potrebné informácie a formuláre budú od
5. septembra dostupné na www.trencianskana-
dacia.sk. Tešíme sa na vaše dobré nápady.   -tn-

GRANTOVÉ KOLO V NAŠOM MESTE
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 Nie je nota ako nota, hudobníci vedia o tom 
svoje. Nie, nechceme vás skúšať z hudobnej teó-
rie, nám stačí, ak poznáte jednu - Novomestskú. 
A tých, pre ktorých nie je Novomestská nota ne-
známa, je, našťastie, požehnane. 
 Táto národná autorská súťaž spievaných 
a nespievaných skladieb rôznych hudobných 
žánrov pre malé dychové hudby sa hlboko za-
písala do povedomia priaznivcov dobrej hudby. 
Koná sa od roku 2001, kedy sa uskutočnil jej prvý 
ročník. Svoje pomenovanie dostala na IV. ročníku
súťažnej prehliadky počas 10. Festivalu dycho-
vých hudieb. Tento tradičný dychovkový festi-
val sa koná každoročne počas Novomestského 
jarmoku, o pár dní sa bude konať už jeho XIV. 
ročník. Pod palcom ho má, tak ako po minulé 
roky, veľký priaznivec dychovky a v súčasnosti
odborný poradca Bučkovanky Ing. Ivan Trchala,
ktorý viac ako dirigentskú taktovku bude počas
festivalu v ruke držať mikrofón, aby toto divácky 
obľúbené podujatie sprevádzal hovoreným slo-
vom.
 - Šiesta Novomestská nota sa uskutoční
tradične počas dychovkovej soboty 17. septem-
bra. Do užšieho výberu jej VI. ročníka postúpilo 
do 15 skladieb. Pre objektívnosť ich posúde-
nia všetky piesne zahrá jeden súbor – DH 
Maguranka. Odborná porota na čele s predse-
dom Mgr. A. Hudecom, hudobným skladateľom,
súťažné skladby posúdi a navečer sa diváci 
dozvedia, ktoré z piesní si odnesú najcennejšie 
vavríny.-
 Novomestská nota so súťažnými skladbami 
svoje prvé tóny vylúdi o 14,30 h. Pozvánkou na 
ňu chcú byť vystúpenia regionálnych dychových 
hudieb.   
 Ako prvá sa o 10,00 h predstaví Bučkovanka,
ktorá sa pred čosi vyše dvoma týždňami vrátila z 
účinkovania na 52. svetovom festivale chmeľu vo 
francúzskom meste Hagenau, kde sa po prvýkrát 
predstavila pred dvoma rokmi.
 - Do Francúzska mal ísť víťaz celosloven-
skej národnej súťaže, ale usporiadatelia si v 
NOC v Bratislave listom vyžiadali nás. A tak aj 
tento rok sme podľa odozvy úspešne reprezen-
tovali Európu, Slovensko i mesto medzi celkovo 
16 účastníkmi festivalu z viacerých kontinentov 
sveta.-
 Účasťou na folklórnom festivale v krajine 

galského kohúta ( 23. – 28. 8.) a hlavne vzornou 
prezentáciou si Bučkovanka dala pekný darček
k svojim tohoročným 105. narodeninám, ktoré 
koncertom oslávi 10. septembra o 16,00 h v 
Bučkovci.
 Dychovku – jubilantku o pol dvanástej 
vystriedajú Lieskované, tiež tradičný účastník
Festivalu dychových hudieb.

O 13,00 h vystúpi Vlčovanka a o pol tretej 
sa o slovo prihlási Novomestská nota. Jej 
vyhlasovateľmi sú: mesto, Združenie dychových 
hudieb na Slovensku, Národné osvetové cen-
trum, Hudobný fond a Ministerstvo kultúry SR. 
Po odznení poslednej skladby sa odborná porota 
odoberie k hodnoteniu súťažných piesní. Kým 
zaznie jej verdikt, návštevníci jarmoku si budú 
môcť vypočuť časť z repertoáru nám dobre 
známej Bošáčanky.
 - Na festivale privítame i hosťa z Moravy. 
Premiérovo sa v našom meste predstaví mladá, 
no kvalitná dychová hudba Trnkovjanka z Kašavy 
v ČR.-
 Na budúci rok táto dychovka oslávi svoju 
desaťročnicu. Pozoruhodné na nej je, že ju v r. 
2002 založil vtedy ešte len 14 – ročný Tomáš 
Černoch. V súčasnosti v kapele pôsobia amatéri i 
hráči z konzervatórií a akadémií. Vo svojom reper-
toári, ktorý dôverne poznajú účastníci kultúrnych 
podujatí Zlínskeho kraja, má Trnkovjanka ľudové
piesne, orchestrálne, džezové a swingové sklad-
by i populárne piesne. V Novom Meste nad 
Váhom zaznejú zhruba od 17,30 do 19,00 h.
 - Vystúpenie Trnkovjanky bude, verím, príjem-
ným obohatením nášho festivalu.
 - Zrovna tak, ako Festival dychových hu-
dieb, tentoraz i so súťažnou Novomestskou no-
tou, bude tradične príjemným spestrením 32. 
Novomestského jarmoku.

ROZOZVUČ Í  SA NOVOMESTSKÁ NOTA

 Henry odletel do Mongolska - je správna 
odpoveď na  našu súťažnú otázku z dvojčísla. Zo 
správnych odpovedí sme vyžrebovali výherkyňu
knihy Mgr. A. Horvátha: NÁVRAT Z GOBI. Stala 
saňou Mgr. J. Wittkayová. Srdečne blahoželáme!
 Cena na ňu čaká v redakcii.

VYŽREBOVALI SME

1. SEPTEMBER - DEŇ ÚSTAVY SR



 V dňoch 16. - 18. septembra sa v na-
šom meste uskutoční tradičný, v poradí 32. 
Novomestský jarmok.
 Na  jeho návštevníkov čaká pestrý kultúrny 
program, viaceré sprievodné akcie jarmoku a 
v predajných stánkoch bohatá ponuka tovarov 
(kultúrny  program NJ – pozri 2. str. obálky).

PROGRAMY MsKS
september 2011

 V piatok 16. septembra o 17,00 h sa 
uskutoční vernisáž výstavy XVI. ročníka 
Novomestského ostňa spojená so slávnos-
tným vyhlásením výsledkov a udelením Zlaté-
ho, Strieborného a Bronzového ostňa.  
Návštevníci  výstavnej siene MsKS si budú 
môcť pozrieť, ako sa renomovaní i začínajúci 
karikaturisti zhostili vyhlásenej témy: Korupcia, 
realita  súčasnosti (viac na 3.str. obálky). 

XVI. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

VÝSTAVA

NOVOMESTSKÝ JARMOK

ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI

 11. septembra o 15,00 h vás MsKS, MO 
MS a SDOS – Poetický súbor v Novom Meste  
nad Váhom pozývajú do divadelnej sály MsKS 
na predstavenie divadla  poézie: I. A. Pockody 
- Dr. M. Šabouková – Pockodyová: NEPÝTAJTE 
SA ....
 Výber z diela  v dramatizácii a réžii Dr. M. 
Kubovicovej a Š. Psotného poetický súbor 
uvedie z príležitosti 105. výročia  narodenia bás-
nika  a spisovateľa, ktorý od roku 1953 pôsobil v 
našom  meste.

NEPÝTAJTE SA ...

SDOS - DIVADLO POÉZIE

 Mestské kultúrne stredisko otvorí v škol-
skom roku 2011/12 tieto kurzy: 
Jazykové: anglický jazyk
Iné:    joga, cvičenie pre ženy,
           brušný tanec a  kalanetika. 
 Zápis do kurzov sa uskutoční 5. septembra 
do 17,00 h, ostatné dni v priebehu septembra 
od 7,30 do 15,30 h alebo na č. t.  771 2770 
a 771 0640. 

OTVÁRAME KURZY V MsKS

 25. septembra o 17,00 h  Divadielko galéria 
v réžii I. Radošinského uvedie bábkové predsta-
venie Adamko medzi chrobáčikmi z pera J. 
Skupu  a F. Weniga. 

BÁBKOVÉ DIVADLO

Pondelok 
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
              19. 9. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok  13. 9. od 12,30 - 17,30 h  
Klub alternatívnej medicíny – p. J. Dedík 
Streda    7. 9. o 17,00 h - Výbor MO MS
             14. 9. o 14,00 h - Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub 

KLUBY V SEPTEMBRI

 Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopa-
tom Jánom Dedíkom z Trenčianskych Teplíc 
sa uskutoční 13. septembra od 12,30 - 17,30 h
na 1. poschodí v MsKS.      

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM



 Keď som sa  pýtala  lektorky  kurzu brušných 
tancov Janky Krivánkovej alias  Yasmin,  ako 
ovplyvnil seriálový hit  o Šeherezáde účasť na  
kurze, s úsmevom mi odvetila, že  nijako. 
 - Brušným tancom sme  sa  venovali dávno 
pred Šeherezádou. Iba  ak  by  sme  sa  rozhod-
li s brušnými tancami pretancovať tisíc a jednu 
noc, vtedy  by  sme  mali čosi spoločné aspoň s 
názvom TV seriálu. Je  to síce  bláznivý nápad, 
ale  ktovie... Ale  nateraz nám  „tisíc a jedna  
noc“  nehrozí... Naším najbližším cieľom je  v 
novomestskom kultúrnom stánku otvoriť kurz 
brušných tancov. -
 Ženám, ktoré váhajú, môže byť povzbu-
dením úspešná účasť a prezentácia šiestich 
novomestských  účastníčok kurzu na Orientál-
nom večere pre kurzistky brušných tancov v 
kultúrnom stredisku Juh v Trenčíne. Usporiadala 
ho trenčianska  tanečná skupina Džamál, ktorej 
je Yasmin členkou.
 - Nesúťažnej prehliadky jednotlivcov a 
kolektívov sa zúčastnili kurzistky z Trenčína, 
moje zverenkyne, členky  skupiny Džamál a jed-
notlivci, ktorí mali chuť zatancovať si tento orien-
tálny  tanec.
 Účastníčky večera predviedli rôzne  tance, 
konkrétne moje dievčence si vybrali tanec so 
závojmi a bubnové sólo. Ukázali, čo sa na kurze 
naučili. Ako ich lektorka s dávkou hrdosti môžem 
povedať, že som bola pyšná na ich vystúpenie. 
V mojej choreogra i predviedli krásne tance, 
ukázali, že sú skvelé tanečnice. Azda i v našom 
meste  budú mať možnosť prezentovať toto nád-
herné ženské umenie.-
 Mnohé dievčatá a ženy brušný tanec láka, 
len sa boja, že je príliš náročný, že ho nezvládnu.
 - Chybu robia v tom, že sa rýchlo vzdávajú. 
Ja  sama  som začala  ako kurzistka  v roku 2006, 
asi po pol roku som sa dostala do  tanečnej sku-
piny Džamál, kde pôsobím dodnes. Treba prejsť 

minimálne troma kurzami, aby sa človek v tanci 
podkul. Je to ale individuálne, niekto je šikovnej-
ší, inému idú prvky ťažšie. Žiaľ, mnohé ženy to 
vzdajú skôr, ako by mohli zistiť, čo všetko je v 
tomto tanci obsiahnuté, aký je krásny. Dokáže 
sa ho naučiť každý. Môžu ho tancovať deti, ženy 
mladšieho a stredného veku i seniorky.  A to je na 
ňom úžasné. Potenciálnym záujemkyniam odpo-
rúčam vyskúšať ho, a hlavne - zotrvať v ňom.
 Nič nevyjadrí ženskosť tak, ako práve ten-
to tanec. Je šetrný k telu ženy, chrbtu, kĺbom... 
Ženy si pochvaľujú, ako sa im tancovaním pek-
ne uvoľnilo svalstvo. Cítia sa lepšie, aj chudnú, 
pretože sa skutočne precvičí každá časť tela. 
Dokonca mám skúsenosť, že sa niektorým 
ženám podarilo i otehotnieť, hoci v minulosti mali 
problémy. 
 Brušný tanec je výborný na ženské ťažkosti, 
okrem toho si vďaka nemu ženy osvoja ladné po-
hyby, stanú sa pre ne prirodzenými, ale čo je  hlav-
né, majú z tanca radosť, obzvlášť, keď sa dostanú 
do štádia, keď už vedia čo - to zatancovať. -
 Ak chcete  preniknúť do tajomstiev brušného 
tanca, stačí málo. Prihláste  sa  do kurzu bruš-
ných tancov, ktorý sa MsKS chystá aj v škol. 
roku 20011/2012  otvoriť.

B E Z  Š E H E R E Z Á DY,  S  YA S M I N

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v 
spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 
 Najbližší termín stretnutia s advokátom  
je 22. septembra o 17,00 h. V mestskom 

kultúrnom stredisku na 1. poschodí č. dv. 11
vám advokát poradí v oblasti trestného, pra-
covného a občianskeho práva. Poradenstvo 
nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie 
klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné 
poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým 
matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne 
znevýhodneným občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA



piatok 2., sobota 3., nedeľa 4. o 19.00 h 

THOR 
Thor je vyhostený z Asgardu, sídla najvyšších bohov. Keď
sa dostane na zem, zostane bez všetkých božských 
schopností. Ako doktor Donald Blake sa má naučiť pokore 
a poslušnosti. Svoju božskú minulosť si pripomenie, keď
náhodou nájde Mjöllnir, kladivo vytvorené z tajomného 
železa. Hrajú: Ch. Hemsworth, N. Portman, A. Hopkins ...
USA                         ak ný fantasy                         130 min. 
eský dabing                                                 vstupné: 2,30 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov         

piatok    9.  o 19.00 h
sobota 10.  o 17.00 h
CIGÁN
K Bohu a k diablovi je rovnako blízko. 
Príbeh rómskeho chlapca Adama, ktorý sa po smrti otca 
pokúša prekročiť hranice rómskej osady a snaží sa zlepšiť
život svojich súrodencov. Dostáva sa do konfliktu s 
rasovými, sociálnymi, kultúrnymi predsudkami i s nepísa-
nými zákonmi vlastnej komunity. Balansuje na hranici 
medzi svetom Rómov a bielych, medzi túžbou vymaniť sa 
zo stereotypného života v osade a neustálymi prekážkami 
a opovrhnutím. Réžia: Martin Šulík Hrajú: Ján Mižigár, 
Miroslav Gulyas, Attila Mokos, Miroslava Jarábeková...
SR                    dráma                          107 min. 
slovenská verzia                                          vstupné: 2,20 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 10. a nedeľa 11. o 19.00 h

MUŽI V NÁDEJI
Môže byť nevera základom šťastného manželstva? 
B. Polívka v role milovníka života Rudolfa je o tom 
presvedčený. „Ženská má mať pocit, že o chlapa musí 
bojovať, musí sa snažiť, aby si ho udržala. A hlavne 
ženská sa nesmie nudi !“
Réžia: J.Vejdělek. Hrajú: Jiří Machá ek, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes,
Emma Smetana, Lukáš Langmajer, Michal Novotný...
ČR                               komédia                             115 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

len v piatok 16. o 19.00 h 

VRESKOT 4
Najdesivejšia hororová séria je spä !
Nová dekáda, nové pravidlá! 
Sidney, Dewey a Gale sú opať spolu, pripravení na ďalší
boj s Ghostfaceom. Jediní, ktorí prežili vraždy vo 
Woodsburrow, sú späť, otázkou je, či sa im opäť podarí 
prežiť. Wes Craven brilantne zvládol pravidlá žánru hororu 
- husia koža a zimomriavky vám naskočia, keď sa budete 
pokúšať rozlúštiť totožnosť vraha Ghostface. Vreskot 4 je 
plný neuveriteľných zvratov, ale jedna vec je istá: je lepšie 
byť pripravený kričať a užívať si skvelú jazdu. 
USA                          horor                      111 min. 
eské titulky                                                   vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov          
sobota 17.   o 17.00 h
nedeľa 18. o 15.00 h 

ŠMOLKOVIA
Dobrodružstvo už nemôže by  vä šie.
Sú malí, modrí, roztomilí a nešťastnou náhodou sa ocitnú 
priamo uprostred New Yorku s Gargamelom v pätách. 
Nájdu cestu späť do svojej kúzelnej dedinky? 
USA, Belgicko animovaná rodinná komédia      102 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,20 € 
tento film je vhodný pre maloletých 

sobota 17., nedeľa 18. o 19.00 h

NEZNÁMY
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) sa prebudí po štvordňovej 
kóme v nemocnici v Berlíne. Nič si nepamätá a najhoršie 
ešte len príde – vlastná manželka (January Jones) ho 
nespoznáva. Jeho identitu prevzal cudzí muž (Aidan 
Quinn), ktorého nikdy predtým nevidel. Bez dokladov a bez 
jediného kontaktu sa v cudzej krajine snaží o nemožné – 
dokázať, že on je skutočný Martin Harris. Na úteku pred 
políciou, ktorá ho považuje za nebezpečného psychopata a 
záhadným vrahom sa k nemu pridá sympatická imigrantka 
(Diane Kruger). Obaja sa stále viac zamotávajú do 
nebezpečnej siete nepochopiteľných zistení a faktov. 
Vynára sa stále viac a viac otázok o tom, kým v skutočnosti
Dr, Harris je, resp. bol a obeťou akej konšpirácie sa stal... 
USA, VB ak ný mysteriózny thriler            113 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,00 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov     

piatok 23., sobota 24., nedeľa 25. o 19.00 h

HARRY POTTER A DARY SMRTI – as  2
Koniec sa blíži. Harry Potter sa objavil v siedmich knihách 
a je to taký frajer, že z nich urobil osem filmov. Ale  finále 
musí stáť za to. Harry Potter dospel z mladého vyhúkaného 
kúzelníčka na ostrého čarodejníckeho likvidátora a teraz si 
to chce na férovku rozdať s Voldemortom. 
Režíruje opäť D. Yates, takže to zase bude vizuálne veľmi
zaujímavé, herecky bezproblémové a poctivo temné. 
Každopádne pre filmárov  je to posledná možnosť sa 
predviesť, tak dúfajme, že to bude stáť za to… 
USA/VB ak ný rodinný fantasy                 130 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,30 €       
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan od piatku do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Poprázdninovú pozvánku do  kina tvorí dvojica  lmov 
z produkcie Slovenska a Českej  republiky.

CIGÁN  - piatok 9.  o 19.00 h  a    sobota 10. septembra o 17.00 h:
 Narodiť sa tu znamená dostať hneď do kolísky nezmazateľný znak. Vaša budúcnosť  je jasná. 
Nie je žiadna.
 Uznávaný slovenský režisér Martin Šulík nakrútil nekompromisný  lm z miest, ktoré civilizácia 
vyvrhla zo svojho lona. Aj napriek tomu sa aj tu rodia ľudia, ktorí chcú žiť a plniť si svoje sny.
 Adamovi, štrnásťročnému rómskemu chlapcovi z osady, zabijú otca. Nikto nevie, čo sa stalo. 
Nie sú svedkovia ani dôkazy. Matka po pohrebe dlho netrúchli. Chce zabezpečiť deti, a tak sa 
vydá za otcovho brata - zlodeja a úžerníka Žiga. Adamovi sa zo dňa na deň zmení život. Zrazu 
dospel. Pomáha matke, stará sa o súrodencov a snaží sa ich ochrániť pred Žigovým vplyvom. Má 
len dve radosti - boxerský tréning a čiernookú Julku. Keď matku odvezú do pôrodnice, otčim vtiah-
ne Adama a jeho bratov do svojich pochybných kšeftov. Pri jednej krádeži chlapcov zadrží polícia 
a pred väzením ich zachráni len to, že nie sú plnoletí. Adam postupne stráca všetky istoty. Vyhodia 
ho z boxerského oddielu, Julku rodičia pošlú do Čiech. Chlapec sa čoraz častejšie dostáva do 
kon iktu so zákonmi vlastnej komunity. V hádke s cynickým Žigom pochopí, kto stojí za otcovou 
smrťou. Pokúša sa uniknúť z beznádejnej situácie, ale jeho snaha končí tragicky.
 „Chceli sme nakrútiť  lm o našich Rómoch, pretože sme si uvedomili, že o nich nič nevieme. 
Poznáme Gypsy Kings, stočlenný rómsky orchester z Budapešti, ale nemáme predstavu, v akých 
podmienkach žije dvestotisíc Rómov na východnom Slovenskom. Skôr než sme začali písať sce-
nár, cestovali sme po rómskych osadách, stretávali sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa pred nami 
otvorili a rozprávali nám svoje príbehy. Z ich rozprávania sa poskladal náš  lm. Nechceli sme 
Rómov mýtizovať, folklorizovať ani romantizovať. Chceli sme pravdivo zachytiť ich život, pretože 
život v rómskej osade je odrazom nášho sveta. Len je v ňom všetko emotívnejšie, vyhrotenejšie 
a priamočiarejšie,“ vysvetľuje režisér Martin Šulík.
 Slovenská dráma trvá 107 minút a je MN do 15 rokov.

MUŽI V NÁDEJI  - sobota 10.  o 19.00 h   a nedeľa 11. septembra  o 19.00 h:
 Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polívka) úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku 
nevery v každodennej praxi, a to s elánom, ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný. 
O to viac ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne korektného zaťa Ondreja (Jiří Macháček), ktorý 
pre neustále svedomité vykonávanie povinností nevníma, ako nebezpečne sa jeho žena Alica 
(Petra Hřebíčková) začína nudiť. Milujúci otec a priateľský svokor Rudolf preto ponúkne zaťovi 
niekoľko osvedčených rád, ako vniesť do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. Tak sa 
z nudného ,,slušáka“ Ondreja vďaka romá-
niku s krásnou Šar- lotou (Éva Kerekes) 
skutočne stáva seba- vedomý pán tvorstva, 
obletovaný milenkou a obdivovaný vlastnou 
manželkou. Situá- cia je síce krásna, ale 
dlhodobo neudr- žateľná. Už len preto, 
že skutočnými pánmi tvorstva sú pochopiteľ-
ne  - ženy. Ondreja čaká množstvo komic-
kých situácií, ktorým čelí typicky mužskými 
vlastnosťami - hra- vou vynaliezavosťou a 
nezničiteľnou náde- jou, že všetko dobre 
dopadne. 
 Česká komédia  trvá 115 minút a je  MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Držiteľku prestížnych cien Najlepšia kniha 
Československa (r. 1983) a Najlepšia kniha 
Slovenska (1997) sme v lete privítali v našom 
meste. Diela návratistky akad. mal. Ingrid Zá-
mečníkovej a jej syna Achilleasa Sdoukosa
mohli v auguste obdivovať návštevníci novomest-
ského múzea.

   Žiačka prof. Albína Brunovského sa vo svojej 
dlhoročnej tvorbe venuje grafike, ilustráciám kníh 
i sklárskej architektúre. Umelkyňa s koreňmi 
viažucimi sa k Moravskému Lieskovému, ale i 
nášmu mestu, kde žije jej brat Ľubor, absolvo-
vala desiatky individuálnych a kolektívnych výstav 
doma i v zahraničí (Rakúsko, Španielsko, Poľsko,
Fínsko, Taliansko a Grécko).
  V šľapajach renomovanej výtvarníčky kráča
aj jej syn Achilleas Sdoukos, študent VŠVU 
v Bratislave, ktorý sa zaoberá najmä tvorbou
sklárskych umeleckých diel, plných skrytého sln-
ka Grécka, krajiny jeho otca. 
 Dielo Ingrid Zámečníkovej je súčasťou stálej 
expozície Galérie Petra Matejku pri MsKS v 
Novom Meste nad Váhom, ktoré si spolu s ďalšími
exponátmi ostatných výtvarníkov – návratistov 
môžu občania a návštevníci mesta pozrieť aj po 
zavŕšení výstavy mamy a syna v múzeu s názvom 
PREMENY.                         ač

,,PREMENY“ INGRID ZÁMEČNÍKOVEJ A JEJ SYNA

… Podobnosť je azda čisto náhodná, mne 
však v krajine vzdialenej desaťtisíc míľ smerom 
na západ denne pripomína rodné mesto. NM tu 
označuje Nové Mexiko.
 Okrem tejto podobnosti je však na americkom 
stredozápade všetko iné. Krajina, ktorej nadmor-
ská výška dosahuje polohu nášho Skalnatého 
plesa, vyzerá presne ako z westernov a indiánok. 
Veď väčšina z nich sa nakrúcala práve tu – oby-
vatelia Nového Mexika sú na to patrične hrdí a kde 
- tu nájdete ešte stopy po filmových kulisách.
 Prvé týždne lapám dych už po pár metroch 
chôdze – vzduch je pre našinca riedky a suchý 
ako vo vysokých horách, zato však číry, priezračný
a niet divu, že USA tu má jedno z najväčších ob-
servatórií, sústavu rádioteleskopov vo Very Large 
Array. Dvadsaťsedem antén, každá s priemerom 
dvadsaťpäť metrov, neustále monitoruje hlbiny 
kozmu.
 Krajina je rozľahlá a v tom vzduchu jasne 
vidíte pohoria vzdialené aj dvesto kilometrov. 
Slnko tu žiari intenzívne a takmer po celý rok. 
Niektoré vrchy majú výšku päťtisíc metrov a na 
ich končiaroch je sneh aj v máji. Nad nimi svietia 

v noci hviezdy ako päste... Všade, kam sa v 
NM pohnete, nachádzate zvyšky dávnej histórie 
indiánskych kmeňov Apačov, Siuxov, Kiovov ... 
Niekde sa zachovali pôvodné pueblá, inde už iba 
rezervácie s mobilnými domami, starými autami a 
psami a deťmi pobehujúcimi po okolí. Na jednej 
strane vás fascinuje pocit, že ste na miestach s 
indiánskou tradíciou, na druhej vás prepadajú 
pocity smútku i zahanbenia, keď vidíte potomkov 
hrdých bojovníkov 
native americans 
sediacich dnes 
na rohožkách na 
námestí Santa Fe 
a živiacich sa pre-
dajom svojich u-
meleckých výrob-
kov, prevažne z 
tyrkysu.
 Tyrkys je pravý 
indiánsky draho-
kam – nájdete ho 
vraj v opustených 
štôlniach baní v 
záhadných a le-
gendárnych Ortiz 

POZDRAV Z KRAJINY, KDE „NM“ NEZNAMENÁ

NOVÉ MESTO
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 Skupina Premeny prosí občanov, ktorí vlast-
nia dobové fotografie z čias prevádzkovania tzv. 
vojenského kúpaliska, o ich zapožičanie. Kapela 
ich použije ako ilustračné obrázky ku klipu jed-
nej z piesní mapujúcich život starého Nového 
Mesta.
 Možno vám úryvok z textu skladby oživí spo-
mienky a uľahčí, či spríjemní hľadanie fotografií: 
Na vojenském kúpalisku, bývalo tam vresku 
stisku, ked mal bazén zelenú, vodičku skoro ter-
málnu ... Tá vodička zelená, tá je ale príjemná, 
trenky mokré, žemla v kapsi, času more, staré 
karty, tá je ale príjemná ... 
 Fotografie, prosím, odovzdajte v redakcii 
Novomestského spravodajcu v MsKS, kde si ich 
bude možné opäť i vyzdvihnúť.
 Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujú

Premeny. 

     POŠKODZOVALA VOZIDLO. 10. júla občianka
mesta oznámila na mestskú políciu (MsP), že z 
okna vidí, ako na parkovisku pri škôlke na Ul. 
Benkovej staršia pani škriabe zaparkované vo-
zidlo Renault. Hliadka na mieste zistila, že išlo 
o Annu N. z nášho mesta. Na miesto privolala 
hliadku OO PZ, ktorá prípad prevzala.

Mountins, kde sa kedysi ťažil vo veľkom, rovnako 
ako zlato a striebro.
 O týchto horách kolujú historky, že v ich 
útrobách sa nachádzajú zvyšky veľmi dávnych 
civilizácií – dobrodruhovia, ktorí zostúpili do ich 
hĺbok mi rozprávajú o obrovských podzemných 
jaskyniach s jazerami a základňami UFO... Ak by 
som sa chcel dozvedieť pravdu, musel by som s 
nimi tam dolu – ja mám však z podzemia rešpekt 
a azda aj trochu klaustrofobické pocity, a tak len 
počúvam a usilujem sa uveriť...
 Kedysi banské mestečko Madrid, centrum 
výskumníkov podzemia, ktoré leží na úpätí Ortiz 
Mountins, sa stalo po ukončení ťažby zlata a 
striebra mestom duchov - v posledných rokoch 
ho premenili na mesto umelcov, rebelov a mo-
torkárov; pestuje sa tu tradícia neohrozených 
a slobodomyseľných mužov, na ktorú sú tu na 
stredozápade hrdí rovnako ako na svoju Cestu 66 
či motorky Harley Davidson.
 Na uliciach Santa Fe, ktoré je po New Yorku 
a Chicagu tretím najdôležitejším umeleckým cen-
trom USA, stretáte mužov v širokých klobúkoch a 
ženy v pestrých a ľahkých odevoch, inšpirovaných 
indiánskou tradíciou. Ak sa chcete kultúrne vyžiť,
môžete navštíviť hociktorú zo stoviek a možno 
tisícok umeleckých galérií, ktoré bývajú často v 
domoch samotných umelcov alebo na slávnej ulici 
Canyon v centre Santa Fe.

  To isté platí o 
Madride – má 
síce len 500 
obyvate ľov, 
ale najmä v 
letnej sezóne 
sa stáva cen-
trom turistic-
kého záujmu. 
Môžete tu kú-
piť naozaj
všetko z dielní 
indiánskych, 
ale aj hispán-
skych a sa-
m o z r e j m e 
amer ických 
umelcov. Sťahujú sa sem kvôli zvláštne slobodnej 
atmosfére Nového Mexika. Z vyše 50 štátov USA 
nie je Nové Mexiko zďaleka najbohatší štát. Sú tu 
však okrem iného aj tajné podzemné laboratóriá 
Los Alamos, v ktorých bola vyvinutá prvá atómová 
bomba a teraz tam prebieha kozmický výskum. 
V NM sa mieša staré s novým – mystika sa tu 
snúbi s vedou a indiánske tradície s mexickými i 
severoamerickými. A z toho vyplýva zvláštna tole-
rancia obyvateľov tejto vysokopoloženej krajiny s 
púšťami, skalnatými horami, riekou Rio Grande i 
hlbokými kaňonmi... Krajiny, kde nič nepripomína 
zelenú krajinu, z ktorej pochádzam a kde značka
NM neoznačuje Nové Mesto – azda ktosi „tam 
hore“ chce, aby som na rodné mesto nezabudol, a 
tak tu mám tie dve iniciálky stále pred očami...     

Mgr. Karol Hlávka, spisovateľ, scenárista

PÁTRANIE PO FOTO
KU KLIPU 

 V septembri si pripomíname životné jubileá:
Juraj Szantó (7. 6. 1893 - 11. 9. 1961) - spi-

sovateľ, publicista - N.Mesto: rodák
 PhDr. Eva Berková (11. 9. 1951) – niekdaj-
šia vedúca MsK Ľ. V. Riznera, regionálna publi-
cistka - N. Mesto: pôsobenie 

OSOBNOSTI MESIACA

NA LINKE MsP
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 JUDr. Ivan Hrušovský, syn prvého slo-
venského lekára v Novom Meste nad Váhom 
MUDr. Jána Hrušovského (1892 – 1944), 
7. septembra sa dožíva 90 rokov. 17. júna sa 
stal Osobnosťou mesta počas Dňa mesta (je-
ho životný príbeh sme uverejnili v 6/2011 NS).
 Pri tejto príležitosti prinášame za priehrštie 
spomienok JUDr. I. Hrušovského.
 Po skončení II. sv. vojny nastalo horúčkovité
budovanie zdevastovaného národného hos-
podárstva. Z emigrácie prichádzali občania, aby 
priložili ruku k dielu. Medzi nimi i židia, ktorí 
prežili holokaust i tí, ktorým sa podarilo úkrytom 
zachrániť. Takto sa vrátili aj bratia Reissovci, 
ktorí vlastnili fabriku na výrobu oceľových pred-
metov, ako boli klince, podkováky, oceľové rúry 
a i. Pred II. sv. vojnou svoje výrobky propagovali 
v nemeckej a maďarskej reči. Patrili k fabrikan-
tom, ktorí ľuďom pomerne málo platili (mzda 
robotníka bola 0,40 hal/h), o nejakých sociálnych 
vymoženostiach nebolo ani reči.
 Majitelia ihneď začali podnikať kroky pre 
návrat fabriky do svojich rúk (počas Slovenského 
štátu im ju vzal vtedajší režim). Ako obete raso-
vého prenasledovania mali na to právo. Vyhrávali 
spory na súdoch a v predtuche skorého vrátenia 
fabriky sa dopustili fatálnej chyby. 
 Proti vráteniu fabriky boli komunisti, os-
tatné strany sa snažili s Reissovcami nejako 
dohodnúť, aby fabrika mohla čím skôr riadne 
fungovať, vyrábať a najmä dať ľuďom prácu. 
Reissovci sa pred deportáciami zachránili útekom 
do Maďarska. Na verejnosť prenikli chýry, že 
za obrovskú sumu peňazí a zlata im pri úteku 
pomohlo gestapo. Tieto informácie sa rýchlosťou
blesku šírili a vytvárali voči Reissovcom averziu. 
Bratia namiesto toho, aby o nich šíriace sa správy 
vysvetlili, aj v dôsledku rozsudku Krajského súdu 
o vrátení fabriky stávali sa agresívnymi. Vyhrážali 
sa zamestnancom, že ich vyhodia a nahradia 
mladšími.       
 Táto neúnosná situácia podnietila predstavi-
teľov mesta i zástupcov politických strán k 
spoločnému postupu. Padlo rozhodnutie, aby sa 
do akcie zapojili aj odbojové zložky. 
 V tom čase som bol tajomníkom SPROV-u, 
predchodcu dnešného SZPB. Nás, odbojárov, 
vyzvali, aby sme túto požiadavku spoločne pre-
rokovali medzi SPROV, Zväzom partizánov a 
SVOJPOV (Zväzom vojakov SNP). Výsledkom bol 

vznik Koordinačného výboru odbojových zväzov, 
kde boli zástupcovia všetkých týchto zložiek. Za 
Zväz partizánov tam bol Milan Lisý, inak rodák 
z Lubiny, SVOJPOV zastupovali: Pavel Hanulík, 
Ján Katuščák a Ivan Institoris. Koordinačný výbor 
súhlasil so spoluprácou a účasťou na hľadaní
spoločného postupu.
 Na zasadnutí zástupcov štátnej správy, poli-
tických strán a odbojárov sa rozhodlo o vytvorení 
komisie, ktorá pôjde do Prahy na rokovanie 
ohľadom Reissovej fabriky patriacej do koncernu 
COBURG. Za členov komisie zvolili: Dr. Pavla 
Markoviča ako advokáta, Jozefa Kvasnicu st. za 
KSS, Ondreja Šmelka za DS, Ondreja Ševčíka za 
Roľnícke skladištné družstvo, ktoré bolo súčasťou
Reissovej fabriky, ako aj ich železiarsky obchod, 
Jána Vavroviča, riaditeľa Roľníckej vzájomnej 
pokladnice a Ivana Hrušovského za odbojárov.
 Medzitým ako sme rokovali, prebehli súdne 
rokovania, ktoré viedli Reissovci proti štátu o 
vrátenie fabriky a obchodu. Na súdoch nižších 
stupňov Reissovci vyhrali, konečný verdikt mal 
vyriecť Najvyšší súd v Prahe. O. Ševčík ako 
vedúci Roľníckeho skladištného družstva sa roz-
hodol, že obchod dá k dispozícii Chevrolet pre 
šesť osôb i vodiča (auto dostalo družstvo po 
Nemcoch ako trofejné). Keďže sme predpokla-
dali, že naša misia v Prahe potrvá 3 – 4 dni, boli 
sme radi, že budeme mať k dispozícii auto; vodiča
robil O.Ševčík, riaditeľ obchodu.
 Do Prahy sme vycestovali v strede januára 
1948, v jeho druhej polovici mala zasadať vláda. 
Naše intervencie sme rozdelili na rokovania s 
podpredsedom vlády Jánom Ursínym, predsedom 
vlády Viliamom Širokým, ministrami Zenklom, 
Drtinom (nár. socialisti), Majerom, Laušmanom 
(soc. demokrati), Šrámkom a Hálom (lidovci), 
Janom Masarykom a gen. Ludvíkom Slobodom. 
 Najprv sme navštívili Širokého. Spomenul 
si, že ako mladý človek, keď býval v Mnešiciach, 
odkiaľ pochádzala jeho matka, pracoval vo fab-
rike u Reissovcov za veľmi zlých pracovných 
i zdravotných podmienok a veľmi nízku mzdu. 
Prisľúbil, že naše úsilie podporí a na našu stranu 
získa aj českých členov vlády – komunistov. 
Výborne sme pochodili u podpredsedu vlády Jána 
Ursínyho. I preto, že Dr. Markovič ako agrárnický 
funkcionár mal s Ursínym priateľské styky.      

(Dokončenie v budúcom čísle)
JUDr. Ivan Hrušovský

BOJ ZA UDRŽANIE FABRIKY REISSOVCOV (I.)
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 Väčšina ľudí 
považuje pavúka 
za nepríjemný 
hmyz. Čo po tom, 
keď  je  navyše i je-
dovatý!  Nie, nejde 
o žiaden hororový 
film, ale realitu, s 
ktorou sa stretol 

jeden  z chatárov na  Zelenej vode.
 Bola už noc, keď  pocítil, že čosi  po ňom
lezie. Hmyz zo  seba  rukou prudko  striasol. Aké 
však bolo jeho prekvapenie, keď  ho  ráno zobral 
zabitého zo zeme a porovnal s fotografiou, ktorú 
práve v tých dňoch uverejnil jeden  zo slovenských 
denníkov. Hneď na prvý pohľad  neodškriepiteľná

zhoda: pradiarska  pestrá!  Nemožné! Jedovatý, 
v našej lokalite nevyskytujúci sa, nezvykle  sfar-
bený pavúk (odtiaľ prívlastok –pestrá) z južnejších 
častí Slovenska,  kde  sa  občas objavuje,  „sa 
presťahoval“ už aj na Zelenú vodu.  Dôkaz si 
prekvapený chatár odložil do plastového  priesvit-
ného  obalu. Viacerí, vrátane  mňa, mali možnosť
zblízka si ho  obzrieť.
 September má byť údajne teplý. Netreba 
robiť paniku, ale zvýšená pozornosť nezaškodí. 
Uhryznutie  pradiarky pestrej nie  je pre  zdravého 
dospelého človeka  nebezpečné. Pozor  si  však 
musia  dávať deti, starí ľudia a alergici. Ľudia,
ktorých uhryzla, sa sťažovali na silnú bolesť,
tŕpnutie  v okolí rany, prípadne  na  teploty a  úz-
kostné stavy. Istejšie je preto vyhľadať lekára. 

NIE HOROR, ALE REALITA

Už sú spolu, šťastní, v nebi. Počúvajú anjel-
ské chorály a tešia sa jeden z druhého. I zo 
psíka, ktorý pred časom tiež opustil pozemský 
svet.
  V auguste sa splnilo prianie pani Lydky 
Bařinovej, ktorá posledné roky, čo zo súdržnej a 
milujúcej  trojčlennej  rodiny  zostala sama, túžila 
stretnúť sa so  svojimi najbližšími. S manželom 
Karolom, učiteľom hudby a synom Karolom, ktorý 
si náročný  učiteľský chlebík spríjemňoval ochot-
níckym divadlom a písaním, literárnou tvorbou.
 Už nepociťuje obrovský smútok zo straty 
milovaného a milujúceho jediného syna, ktorý 
rodičov nečakane a náhle opustil mladý, v 
necelých 44 rokoch, v máji 2003. O dva  roky 
neskôr (1. októbra 2005) za  synom odišiel otec. 
Pani Lydke zostali len žiaľ a spomienky. Na 
spoločne  prežité chvíle, na  návštevy  početných
kultúrnych  podujatí...
 Bez manželov Bařinovcov sa  nezaobišla vari 
žiadna významnejšia  kultúrna  udalosť v meste. 
Ich srdcovkou boli najmä  koncerty vážnej hudby. 

Dokiaľ im zdravie slúžilo, za kultúrou cestovali  i 
v rámci zájazdov MsKS  do SND v Bratislave. 
Patrili k veľkej  rodine priaznivcov vážnej hudby. 
Každý koncert bol pre  nich sviatkom. Povestné 
boli zákusky či  koláče, ktoré pani Bařinová na-
piekla a ponúkala v autobuse.
 Tieto okamžiky sa  už nikdy  nevrátia, navždy 
pominuli.
 Pani Lýdia Bařinová nás v lete (77 r.) opustila, 
odišla za svojimi  Karolmi.  Spoločne  počúvajú
nebeskú hudbu a zhora sledujú kultúrny život 
v meste, ktorého boli kedysi  neodmysliteľnou
súčasťou ...

UŽ SÚ SPOLU...

   Z OKNA DO OKNA. Hliadka MsP 23. júla preve-
rila telefonické oznámenie o osobe, ktorá vyha-
dzovala predmety z okna bytovky na Trenčian.
ul. do okna objektu autobazára. Hliadka na mies-
te zistila, že takto neprístojne „sa hrala“ M. H.

z nášho mesta, ktorá po dohovore hliadky od 
konania upustila.
  ŠTENIATKA V PREPRAVKE. Občan z obce 
Chrabrany priniesol v plastovej prepravke 27. júla 
na  Palkovičovu ul. 7 šteniatok nezistenej rasy. 
Nálezca uviedol, že ich našiel na ceste smerom 
na Považany. Šteniatka putovali do útulku Nádej.

NA LINKE MsP
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95 rokov   
Anna Masaryková 

92 rokov   
Štefan Jakubček

Emil Kováč
90 rokov   

Koloman Levický
Martin Poláček
Mária Víťazová

85 rokov
Ing. Katarína Andelová

Alžbeta Belanská
Emília Dzuráková

Ervín Engler
Mária Kozáková
Margita Kuršová
Mária Svoradová

Michal Šimo
80 rokov

Milan Bača
Ing. Ondrej Ďuran
Matilda Eliašová
Zuzana Haluzová

Pavel Lysý
Božena Prchlíková
Margita Trebatická

75 rokov
Jolana Čelková
Viliam Dobrotka

Jozefa Ferancová
Anna Habarová

Agneša Horváthová
Kateřina  Hranková

Pavol Chrenko
Božena Jarošová
Mária Mináriková
Anna Petrášová

Mária Psotná
Mária Slaninová

Michal Slovák
Mária Uhláriková

70 rokov
Valéria Kabátová

Jozef Klíma
Marie Kukučová

Jolana Landsfriedová 
Zdeňka Miklášová

Mária Repová
Oľga Súčanská

Mária Tangelmajerová
Anton Tulis 
Ján Vacula 

BLAHOŽELÁME  V septembri oslávia životné jubileá 
títo naši spoluobčania:

Daniel Slater 
Jakub Závodský
Nela Puterová
Matej Šupka 
Patrik Špalek 
Tomáš Votava
Eva Mazúrová 

Veronika Kadlečíková 
Ľubomír Toráč

Emma Durdíková 
Mark Michael Maderič

Martin Kákoš 
Michal Čičko 
Laura Czere 

Anna Sedláková 
Laura Kvasnicová

Michaela Lopašovská

 Ciara Englerová
Sofia Obedová

Nikola Masárová
.................

Adam Kopolovič
Tomáš Pleva
 Matúš Ragas

Samuel Rusnák
Alex Pastorek

Nikola Katrincová
Charlotta Anna Foltánová

 Kristian Herák
Christian Orzech 

Patrik Adamať
Charlotta Foltánová
Daniela Praženková
Petra Praženková

Milan Turkovič a Jana Filipová 
Juraj Bezek a Zuzana Nemšáková 
Tomáš Tutka a Nikola Pekárková 
Martin Záhorec a Erika Polčanová

Martin Lieskovský a Oľga Kotlebová
Peter Krajči a Beáta Rigoóvá

František Herák a Božena Sendreiová
Ing. Martin Kyselý a Mgr. Ingrid Palkechová

............................................................

 diamantová svadba 
Jiří HUK, Ludmila HUKOVÁ

Martin Sekera a Katarína Kucková
František Antal a Elena Kovencová

SOBÁŠE
V JÚNI A JÚLI

Anna Cagalová      (1919)
Karol Červenka      (1942)
Jozef Helbych        (1949)
Stanislav Kováčik   (1954)
Júlia Macháčková  (1969)
Emília Ochodnická (1934)
Irena Očenášová    (1918)
Anna Šulganová     (1928)
Anna Vavrincová    (1936)
Anton Vrábel          (1921)
-------.......................................................................................................

Pavol Dojčán          (1970)
Anna Ferancová     (1950)

 Oľga Haláková     (1953)
 Věra Horňáková   (1940)
 Matilda Juráková  (1946)
 Emília Kočicová    (1926)
 Margita Koyšová   (1925)
 Štefan Krásny       (1924)
 Anton Kukan         (1956) 
 Štefan Lackovič     (1924)
 Július Majerník      (1954)
 Jozef Nemšák       (1953)
 Anna Pavlechová  (1940) 
 Ivan Vlkovič          (1935)

ÚMRTIA V JÚNI A JÚLI
30. júna navždy odišiel 
obetavý predseda OV 

a ZO SZTP 
v Novom Meste n.V. 

Jozef BURZA.
Ďakujeme za 

kvetinové dary výboru 
invalidov, všetkým 

známym, Jednote dôchodcov 
v Častkovciach a starostovi 
D. Bublavému z Častkoviec.

Výbor ZO SZTP 

SMÚTOČNÉ
POĎAKOVANIE

UVÍTANIA A KRSTY V JÚNI A JÚLI
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S P O M Í N A M E
Očiam si vzdialený, ale v našich srdciach žiješ.

 Nedávno sme si pripomenuli 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Dezider TOPOLČÁNY.

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

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne.
 6. augusta sme si pripomenuli 90. nedožité narodeniny 

nášho otca, dedka a pradedka pána 
Pavla ŠKRIVÁNKA.

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami, ostatná rodina a priatelia 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. 

 8. augusta uplynulo 20 rokov od smrti, keď nás opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec 

Pavel KOSTAČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Manželka a dcéry s rodinami

 26. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 31 rokov 
náš najdrahší a milovaný syn, brat, vnuk, synovec a bratranec

Jozef ĎURINA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Nikdy nezabudneme.
S láskou na neho spomína smútiaca rodina

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
V týchto dňoch si pripomíname piate výročie,

čo od nás navždy odišla naša mama 
Jožka KOSTKOVÁ

a krátko po nej aj otec 
Ján KOSTKA.

Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, 

vnučka Zuzana s manželom, vnučka Janka a syn Jozef s rodinou

Odišiel cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok zostala dokorán.
 V auguste nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, svat a švagor
pplk. Ing. Ivan KUBÁŇ.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, 
susedom a známym za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I E
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Pred rokom zomrela p. Irenka PAČESOVÁ
a pred 20 rokmi p. Karol PAČES.

Na drahých rodičov s láskou a úctou spomínajú 
dcéra Eva a syn Marian s rodinami.

Kto ste ich poznali a mali radi, 
venujte im tiež tichú spomienku.

4. septembra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
manželka, matka, babka a prababka

Helena KLEINOVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Od 6. septembra 2007 už môžeme iba s vďakou spomínať
na našu láskavú mamičku a babičku

Emíliu KOPECKÚ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu spomínajú s nami.

Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom 

Dva roky je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas, 
kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

 7. septembra si pripomenieme 2. výročie smrti, 
čo nás navždy opustila naša drahá mamička

Zuzana ŠEVČÍKOVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej s nami, s jej deťmi, tichú spomienku.

S úctou a láskou spomíname

Čas plynie, spomienky zostávajú.
 14. septembra uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 

Michal VICEN.
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Priateľka Anna a ostatná rodina 

Navždy zostáva v našich srdciach.
17. septembra uplynú dva roky, čo nás navždy opustil

náš milovaný manžel, otec, starý otec a ujo 
Ján PAVLÍK, profesor.

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

20. septembra si pripomenieme 13 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama

 Mária ROHÁČKOVÁ.                                
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Deti s rodinami
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 Prvý augustový víkend privítal občanov 
nášho mesta a všetkých fanúšikov rýchlych kolies 
tradičný motocyklový festival - Podjavorinský ok-
ruh o cenu Jána Horvátha, ktorý sa jazdí v rámci 
seriálu majstrovstiev Európy oldtimerov v jazde 
pravidelnosti (fanúšikom iste ale neušlo, že jazdci 
častokrát išli aj „pravidelne“ na rýchlosť, o čom
svedčia aj slová jedného z nich, že najlepšie je byť
prvý v cieli aj prvý v pravidelnosti).
 Podujatia za zúčastnilo dovedna 144 prete-
károv zo siedmich štátov Európy.
 Vlajky Nového Mesta nad Váhom už tradične
hájili Dalibor Žiška, Jozef Ježovica, Karol Mravec, 
Vladimír Bachar a Vladimír Heldes, pričom v 
sobotnajšom závode kategórie A2 do 250ccm 
stajňoví kolegovia Ježovica a Žiška obsadili druhé 
a tretie miesto.
 Smolu mal v sobotu Dalibor Žiška, ktorému sa 
pokazil jeho dvojkolesový tátoš a v časovej tiesni 
štartoval na náhradnej motorke. V nedeľu doobeda 
sa problém zopakoval. V poobednajšom závode si 
ale napravil chuť, keď štartoval v náhradnej ka-
tegórii Ducati cup. V konkurencii prevažne nových, 
ale aj upravených silných motocyklov preukázal 
na svojej ČZ 250 jazdecké schopnosti a kolo čo
kolo ukazoval svojim konkurentom chrbát.
 Divácky veľmi atraktívna bola aj voľná trieda 
250, kde štartovali prevažne novšie rýchlostné 
špeciály RS 250. Jazdci si nič nedarovali a často

až na samej hranici dokazovali svoje umenie. 
Divákom takmer tuhla krv v žilách, keď v kľudných
uličkách nášho mesta sa pretekári rútili rýchlosťou
takmer 200 km/h. Za všetko hovorí čas jedného 
z nich, Petra Kunza z Českej republiky (na foto),
ktorý na stoji Aprilia RS 250 na okruhu zajazdil čas
1,33, pričom častokrát aj mnohonásobne silnejšie 
stroje išli čas „až“ okolo 1,50.
 V nedeľu predpoludním sa divákom už 
tradične predstavil Talian Giuseppe Sandroni na 
tzv. formule 1 v motocykloch, na stroji Ducati 
Desmosedici MotoGP. Tentoraz predviedol exhi-
bičnú jazdu aj spolu so Slovákom Tomášom 
Svitkom, ktorý reprezentuje Slovensko v maj-
strovstvách sveta motocyklov v kategórii Super-
stok 1000.
 Celý víkend vyšiel nad očakávanie, počasie
prialo jazdcom aj divákom. Podujatie sa zaobišlo 
bez vážnejších zranení, keď v sobotu si to odnies-
la jedna zlomená ruka pretekára.
 Za úspech podujatia veľké ďakujem patrí 
Petrovi Balážovi za špičkové zorganizovanie 
pretekov, Mestu Nové Mesto nad Váhom, všetkým 
sponzorom a zainteresovaným, bez ktorých by 
sa táto tradičná akcia rýchlych kolies nemohla 
uskutočniť.                                                   mb

V MESTE SA PREDVIEDLA MOTOCYKLOVÁ EURÓPA

29. septembra uplynie rok odo dňa, čo nás navždy opustil náš milovaný, 
dobrý a starostlivý manžel, otec a starý otec 

Jozef KOZÁK.
 So slzami v očiach a smútkom v srdci naňho spomíname.

Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina

 Pred novým súťažným ročníkom 2011/2012 
došlo k organizačným zmenám súťaže a v rámci 
nich k návratu pôvodného rozdelenia ligy, takže 
AFC po staronovom hrá III. ligu. Nový ročník
priniesol Novomešťanom nových súperov i 
hráčov. Ale  z dôvodu ďalších pohybov v kádri, a 
predovšetkým zranení a chorôb, ktoré sa  našim 
hráčom nevyhýbajú, bude ťažké podľa slov tré-
nera M. Lintnera s jestvujúcim úzkym  kádrom 
obhájiť pekné IV. miesto z predchádzajúceho 
ročníka. Ale Novomešťania sa nevzdávajú a 
chcú zabojovať. Dôkazom toho bol i víťazný
zápas 20. 8. v Trnave s domácim ,,B“ (0:3).

AFC HRÁ III. LIGU
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  Po letnej príprave a 3. 
ročníku antukového volejba-
lového turnaja mužov - Me-
moriálu Milana Adamovica 
27. augusta za účasti sloven-
ských a moravských ligových 
družstiev sa príprava na nový 
ročník 2011/2012 v septembri 
pomaly presúva na volejba-

lovú palubovku športovej haly. Dozvedáme sa od
Ing. Petra Jakovleva (na foto), prezidenta Vo-
lejbalového klubu (VK) Nové Mesto nad Váhom.
 Niekdajší novomestský volejbalista hrajúci 
na poste univerzál vlani po 22 rokoch vyzliekol 
novomestský dres. Volejbal však nezavesil na 
klinec, len loptu a palubovku v októbri 2010 vyme-
nil za diár, pero, telefón, počítač, aby sa s vervou 
pustil do manažérsko – organizačnej práce spo-
jenej s funkciou prezidenta VK.
 - Hneď po mojom zvolení sme sa spolu s 
novým vedením VK pustili do práce, roboty bolo 
a stále je vyše hlavy, keďže sme zdedili mnohé 
problémy a starosti s fungovaním VK, športovou 
halou (ŠH), jej doslova havarijným stavom i jej 
spravovaním. Začali sme sa intenzívnejšie starať
o zverený majetok, máme v tom i podporu mesta. 
Finančné prostriedky získané z nájmu prevá-
dzok sídliacich v ŠH a jej komerčného prenájmu 
rôznym firmám a organizáciám pravidelne inves-
tujeme do údržby ŠH. V lete sme vykonali akciu 
väčšieho rozsahu, pri ktorej sa vymaľovali šatne a 
sprchy, vymenilo sa osvetlenie, elektrické zásuv-
ky a vypínače a zrekonštruovali vešiakové steny. 
V priebehu súčasného volebného obdobia by 
sa podľa volebného programu primátora mesta 
mala uskutočniť rekonštrukcia ŠH, čo by sme len 
uvítali. Hala priam volá po obnove. -
 A to nie je jediný rest z minulosti. Podľa vy-
jadrenia Ing. P. Jakovleva rezervy boli i v podpore 
mládeže zo strany vedenia VK.
 - Začali sme sa jej systematicky venovať.
Naším cieľom je vychovať si čo najviac hráčov
z vlastných radov, aby sme v budúcnosti neboli 
odkázaní na nákup posíl z iných klubov za drahé 
peniaze. Rovnakej filozofie sa pridŕžame aj pri tré-
neroch. Nie je to jednoduchý cieľ, keďže v meste 
je viacero športov, a teda i väčšia konkurencia v 
porovnaní s obdobím pred 10 - 15 rokmi. Napriek 
tomu sa na nedostatok volejbalových nádejí u 

chlapčenskej zložky (predprípravka, prípravka, 
žiaci, kadeti a juniori), ktorú má pod palcom 
bývalý extraligový hráč Juraj Šujan, nemôžeme 
sťažovať. Dievčenskú zložku VK, ktorú tvoria 
prípravka, žiačky, kadetky a juniorky, má na sta-
rosti tréner Peter Riecky. Ja sám som si zobral na 
starosť juniorov. -
 Príprava na nový ročník u všetkých kategórií 
začala 1. augusta. Mládež hrá vo svojich ka-
tegóriách svoje najvyššie súťaže, muži – druhú 
najvyššiu súťaž, I. ligu.
 - Vlani sme spravili jedno závažné rozhod-
nutie a VK sme neprihlásili do extraligy. V meste 
táto otázka silno rezonovala a bolo okolo nej dosť
polemiky. 
 No boli sme si vedomí toho, že na extraligu
nemáme potrebné finančné ani personálne za-
bezpečenie a podmienky. Vzhľadom na jestvu-
júcu situáciu bol by veľký risk prihlásiť sa do naj-
vyššej súťaže. Zatiaľ hráme 1. ligu, ktorá je pomer-
ne silná a kvalitná. Ale pred extraligou sme neza-
buchli úplne dvere, našou ambíciou je v horizonte 
piatich rokov vrátiť sa do najvyššej súťaže. Ale 
chce to čas, trpezlivosť, tvrdú prácu a peniaze...-
 Muži pod trénerskou taktovkou bývalého 
skvelého extraligového hráča Pavla Loffaya trénu-
jú trikrát do týždňa. Súťaž začne v polovici októbra, 
hracím dňom bude nedeľa, začiatok dvojzápasov 
mužov v ŠH je stanovený na 14,00 a 16,00 h.
 Svoju pripravenosť si VK preverí ešte pred 
začiatkom súťaže v niekoľkých prípravných zá-
pasoch i nadchádzajúcom tradičnom jarmočnom
turnaji O štít Nového Mesta nad Váhom 
17. septembra o 9,00 h v ŠH, na ktorý prezident 
VK Ing. Peter Jakovlev pozýva všetkých priazniv-
cov športu, zvlášť volejbalu.

VOLEJBAL V PRÍPRAVE NA NOVÝ ROČNÍK
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NAŠI STRIEBORNÍ

      
      
 Farby nášho mesta na Čsl. pohári vo vzpie-
raní masters v družstvách 20. augusta hájili 
Peter Herák, Milan Kubák a Ľuboš Oravec.
V konkurencii 6 družstiev  z ČR a SR skončili na 
výbornom 2. mieste  za domácim družstvom z 
Veľkého Medera a pred  tretím Havířovom. Bonus 
ku krásnemu  umiestneniu pridal Ľ. Oravec, ktorý 
podal celkovo najlepší výkon súťaže.
 Naši vzpierači si na Čsl. pohári preverili  svoje 
sily, ktoré budú potrebovať na  Európskych hrách 
masters 2011, ktoré sa uskutočnia v septembri v 
talianskom Linane.

 BOX-CLUB Považan absolvoval v auguste 
sústredenie a stretnutie na Apeninskom po-
loostrove. Reprezentoval tu naše mesto a pri-
pravoval sa na I.SLOVENSKÚ LIGU, ktorá sa 
rozbieha v septembri štvrtým kolom v Komárne.

BOX  V TALIANSKU

 7. septembra sa  vzácneho životného jubi-
lea  dožíva  JUDr. Ivan Hrušovský. Ako mladý 
právnik sa upísal nielen paragrafom v tom čase
v  novom závode VUMA, ale  i športu – boxu. I 
keď bez pästiarskych rukavíc – ako funkcionár, 
predseda odd. boxu TJ VUMA – TECHNA, 
Spartak a Považan Nové Mesto nad Váhom, 
a to na celé jedno desaťročie (od 7. 1. 1951). 
Novomestský box bol pod jeho vedením jedným 
z najúspešnejších oddielov na Slovensku i v 
ČSSR. Naše mesto bolo liahňou vynikajúcich 
pästiarov, organizovali sa  tu i majstrovstvá  SR.  
 Nemalú zásluhu na  tom mal práve JUDr. I. 
Hrušovský, ktoré svoje  kvality  prejavil aj  ľudsky
– ako účastník protifašistického odboja, za čo ho 
viackrát čakalo väzenie. 
 K 90. narodeninám želáme  jubilantovi veľa
zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života. 

                                                          -zl-

VZÁCNE JUBILEUM

 Jednou z opôr novomestského boxu v 50. 
rokoch 20. stor. bol Jozef Beleš. Tento vynikajúci 
pästiar, majster športu, držiteľ titulov:  4 – x M 
ČSSR a 7 – x majstra SSR vo váhe do 71 kg  18. 
júla vo veku 78 rokov opustil naše  rady.  
 Rodáka  z Čadce v Novom  Meste  nad 
Váhom trénoval čsl. a slovenský reprezentant 
F. Švarko. Neskôr pästiar prestúpil do Iskry 
Partizánske. Do análov boxu sa  zapísal svojím 
zápasom na  ME seniorov v r. 1957 v Prahe 
so Sobolevom zo ZSSR, ktorý podľa  verdiktu 
rozhodcov síce prehral, ale  podľa  názoru 
športových novinárov  mu patrilo víťazstvo.
 O titul majstra športu prišiel svojím verejne 
deklarovaným nesúhlasom so vstupom vojsk 
Varšavskej zmluvy v auguste  1968, za  čo pykala 
celá  jeho rodina – manželka  i deti.
 J. Beleša, ktorý   v roku 1961 skončil s ak-
tívnou športovou činnosťou a začal sa  venovať
organizátorskej  a trénerskej práci, plne  rehabili-
tovali po novembri 1989.                              -zl-

FUTBAL  AFC DOSPELÍ
Sobota 10. 9. 
o 16,30 h AFC – Dunajská Lužná
Sobota 24. 9. 
o 16,00 h AFC – Šamorín

ST. DORAST  A ML. DORAST
So 3. 9. o 10,00 h St. dor. – Jasl. Bohunice
So 3. 9. o 12,30 h Ml. dor. – Jasl. Bohunice
So 17. 9. o 10,00 h St. dor. – Topoľčany
So 17. 9. o 12,30 h Ml. dor. – Topoľčany

OPUSTIL NAŠE RADY

Na foto zľava : Dávid Didi, Ondrej Horváth, Filip         Na  foto zľava : Dávid Didi, Ondrej Horváth, Filip 
Bačurík, vedúci družstva, JUDr. Juraj Olach, trénerBačurík, vedúci družstva, JUDr. Juraj Olach, tréner 
František Horňák, Juraj Čásar a Marián Horňák.František Horňák, Juraj Čásar a Marián Horňák.
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 Leto, aspoň to astronomické, ešte ani 
neskončilo a o slovo sa hlási výsostne zimný 
šport – krasokorčuľovanie. Tento zdanlivý paradox 
je možný len vďaka existencii zimného štadióna. 
Jeho zimná prevádzka začala 29. augusta. Pre 
členov Krasokorčuliarskeho klubu (KK) v Novom 
Meste nad Váhom tento dátum znamenal koniec 
letnej prípravy a návrat tréningov na ľadovú plo-
chu.
 - Počas letnej prípravy, ktorá prebiehala na IV. 
ZŠ i v Piešťanoch a ktorej súčasťou boli aj sús-
tredenia, sa naši členovia venovali atletike, baletu 
a celkovému upevňovaniu a zvyšovaniu fyzickej 
kondície, ktorej je na ľade treba viac ako dosť,
- hovorí predsedníčka novomestského KK Sylvia
Macková.
 - Spustením zimnej prevádzky zimného 
štadióna bez prieťahov nabiehame na ľad. Času
nie je nazvyš, veď od októbra začína pretekárska 
sezóna. -
 Podľa slov S. Mackovej prestávka na ľade si 
pochopiteľne vybrala svoju daň, preto nástup na 
tréningy je rázny. 
 - Krasokorčuliari sa vracajú k starým jazdám, 
alebo začínajú s novými. Trénujú dvojfázovo 
šesťkrát do týždňa, každý deň okrem nedele. 
Jeden tréning vrátanie úvodného rozcvičenia sa 
a nevyhnutného strečingu, naťahovania sa na 
záver po korčuľovaní, „zhltne“ z koláča času do 
troch hodín. Krasokorčuľovanie je pohybovo, na 
čas aj inak náročný, ale krásny šport. V septem-
bri chystáme nábor do prípravky KK, kedy do 
materských škôl rozošleme pre rodičov letáky s 
pozvaním pre ich 4 – 6 ročné ratolesti.-
 Pri novomestskom krasokorčuliarskom klube 
momentálne fungujú prípravka, mladšie a staršie 
nádeje, mladšie a staršie žiačky. 
 - Juniorov vzhľadom na relatívnu krátkosť
jestvovania klubu zatiaľ nemáme, musíme si 
ich postupne vychovať. No môžeme sa napr. 
z vlaňajška pochváliť majsterkou SR žiačok.
Stala sa ňou Sabinka Drábová z Púchova, ktorá 
preteká za náš klub. 
 Prvou súťažou, ktorá nás čaká v novej sezóne, 
je Tirnavia ice cup v októbri. Medzinárodná súťaž,
kde si členovia klubu budú môcť preveriť a 
porovnať svoje krasokorčuliarske umenie a schop-
nosti v konkurencii zahraničných pretekárov.-
 Menšie deti trénuje Eva Simančíková z 
Piešťan, ktorej dcéra Monika je reprezentantkou 

Slovenska. Vlani reprezentovala našu vlasť na 
juniorskej Grand Prix. Piatou priečkou, ktorú zís-
kala v rakúskom meste Graz, si vykorčuľovala
zaradenie do juniorského olympijského tímu. Je 
niekoľkonásobnou majsterkou SR, naposledy 
získala titul vlani v kat. junioriek. Víťazstvo si 
odniesla aj z novomestského ľadu na II. ročníku
Novomestského pohára. Jej trénerom je Vladimír 
Dvojnikov z Bratislavy, ktorý trénuje i staršie ve-
kové kategórie novomestských krasokorčuliarov.
 Novomestský zimný štadión využívajú nielen 
korčuliari z nášho mesta. Pre zaujímavosť, medzi 
nimi je jediný chlapec Jakubko, najmladšou je ani 
nie päťročná Janka (päť rokov oslávi v januári) 
a členkami sú o. i. i dcéry predsedníčky klubu 
Henrieta a Denisa, ale i deti z Piešťan, Trenčína,
Púchova, dokonca i z Bratislavy.
 - Všetci, vrátane účastníkov I. a II. Novo-
mestského pohára, si pochvaľujú úroveň a tech-
nické vybavenie zimného štadióna.-
 Verme, že sa k nim pridajú aj ďalší pretekári. 
Podľa vyjadrenia predsedníčky klubu S. Macko-
vej práve v priebehu septembra sa na 
krasokorčuliarskom zväze rozhodne o konaní a 
termíne III. ročníka Novomestského pohára, ktorý 
sa doteraz konal v tretí januárový víkend a na 
ktorom by sa chceli predstaviť aj členovia KK v 
Novom Meste nad Váhom.

KRASOKORČULIARI OPÄŤ  NA ĽADE

Nedeľa 4. 9. o 10,00 h St. žiaci  - Šaľa
Nedeľa 4. 9. o 12,00 h Ml. žiaci  - Šaľa

Štvrtok 15. 9. o 10,00 h St. žiaci  - Šurany
Štvrtok 15. 9. o 12,00 h Ml. žiaci  - Šurany

Nedeľa 25. 9. o 10,00 h St. žiaci  - Hor. Nitra
Nedeľa 25. 9. o 12,00 h Ml. žiaci  - Hor. Nitra

FUTBAL ST.   a  ML. ŽIACI  A  



 Téma XVI. ročníka Novomestského ostňa – Korupcia, realita  súčasnosti ponúkla karikatu-
ristom široké možnosti vyjadriť sa v kresliarskej skratke na  aktuálny celospoločenský  problém. Je 
verejným  tajomstvom, že hrabivosť, korupcia  a túžba  po materiálnom blahobyte ovládli celú našu 
spoločnosť, všetky  jej  stupne. Oblastí a sfér, ktoré možno pranierovať, je teda neúrekom, autori 
určite  netrpeli  inšpiračnou núdzou.
 Odborná porota nebude mať preto jednoduchú úlohu vybrať  z doručených  prác najlepšie dielka. 
Ktoré to napokon budú, sa verejnosť dozvie na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas  vernisáže 
festivalu kresleného humoru a satiry 16. septembra o 17,00 h.

 Kto sa stane víťazom XVI. ročníka Novomestské-
ho ostňa, je  otázka,  na  ktorú nateraz nepoznáme 
odpoveď. Bude  to renomovaný karikaturista, začí-
najúci autor alebo nebodaj úplný nováčik? Nechajme 
sa  prekvapiť. Na  rozdiel od aktuálneho Ostňa, víťazi
doterajších 15 ročníkov, ktoré sú za  nami, sú pre  nás 
známi. Spravme si  teda malú rekapituláciu, uskutoč-
nená jubilejná pol druha desiatka ročníkov bienále 
kresleného humoru a satiry  nás k tomu oprávňuje.
    Historicky prvé  víťazstvo si z 1. ročníka  v roku 
1982 z nášho mesta  odniesol Vojtech Krumpolec, o 
rok neskôr si Zlatý osteň „vykreslil“ František Mráz.
 Počnúc III. ročníkom sa NO zmenil na  bienále 
– rok 1985 priniesol najcennejšie  vavríny  Viliamovi 
Živickému. V IV. ročníku o dva  roky neskôr (1987) 
exceloval Fedor Vico. Z V. ročníka v roku 1989 si 
najcennejšiu trofej – Zlatý osteň -  odniesol Ľubomír
Juhás. Na  VI. ročníku r. 1991 zvíťazil Peter  Sedlák. Sedmička  z ďalšieho ročníka (1993) pri-
niesla  šťastie Oliverovi  Solgovi,  v  VIII. ročníku (1995) zabodoval Andrej Mišanek.  V IX. ročníku
(1997)  si úspech z II. roč. zopakoval Fero Mráz,  mimochodom, na  VIII. a hneď  v úvodnom roční-

ku – strieborný autor.  Hetrik Zlatých ostňov tento Fiľakovčan
zavŕšil na  jubilejnom -  X. NO  v roku 1999.
 Na  XI. ročníku (2001)  sa zaskvel  Ľubomír Kotrha. Na 
XII. ročníku v roku 2003 si víťazstvo zopakoval Fero Mráz, čím
získal štvrtý Zlatý osteň. Stal sa  tak dosiaľ  najúspešnejším 
účastníkom NO, na svojom konte má najviac zlatých trofejí. Tri-
nástka bola  v roku  2005 šťastná pre Kolomana Leššu. Na  XIV. 
ročníku roku 2007 Zlatý osteň putoval do Michaloviec Jozefovi
Olšavskému.
      Z jubilejného – XV. Novomestského ostňa sa tešil Ľubomír
Kotrha. Tomuto Trenčanovi tak do zbierky k Zlatému ostňu z XI. 
ročníka v roku 2001 pribudol ďalší.
 Komu odborná porota – bez korupcie, aj  keď ide o realitu 
súčasnosti - prisúdi Zlatý osteň na XVI. ročníku Novomestské-
ho ostňa, sa ešte len dozvieme.
 Do na Slovensku vari najväčšej zbieky kresleného
humoru a satiry, ktorú MsKS vlastní, pribudnú ďalšie  dielka maj-
strov kresliarskej skratky. 

K O R U P C I A ,  R E A L I T A  S ÚČA S N O S T I

REKAPITULÁCIA VÍŤAZOV PÄTNÁSTICH ROČNÍKOV

Zlatý osteň z XV. ročníka - Ľ. Kotrha

Zlatý osteň z I. ročníka - V. Krumpolec



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

 Archívna snímka múzea zachytáva prednádražie z polovice 20. storočia.
Malý domček v strede bola mestská váha, na pravej strane vzadu pálenica.

V súčasnosti je tam supermarket LIDL. 


