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NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA

    OKTÓBER



 Na 32. Novomestskom jarmoku (NJ)  sa  slávnostným príhovo-
rom  k jarmočníkom prihovoril primátor  mesta  Ing. Jozef Trstenský
(1). Jarmočníkom zaželal  príjemné prežitie jarmočných dní, veľa
dobrej zábavy, pohody, príjemných stretnutí, kultúrnych podujatí a 

sprievodných  akcií.
    A bolo si  vskutku z 
čoho vybrať. V úvod-
ný jarmočný deň sa 
konala vernisáž XVI. 
Novomestského ostňa
na tému: Korupcia,
realita súčasnosti
a slávnostné vyhláse-
nie výsledkov bienále. 
Vo výstavnej  sieni si už svoju piatu zlatú trofej prev-
zal osob-
ne prí-
tomný

karikaturista Fero Mráz (2).
 Na  rozdiel od Novomestského ostňa, Festiva-
lu dychových hudieb, Novomestskej  noty a oblast-
nej výstavy výsledkov práce drobnochovateľov sa 
na tohoročnom jarmoku premiérovo predstavili 
novomestskí záhradkári. Ich prezentáciu si okrem 
návštevníkov jarmoku prišli pozrieť i riaditeľka  NJ Ing.
V. Vienerová, viceprimátorka  mesta  (3, druhá zľava)
i ďalšia   zástupkyňa  primátora  mesta PhDr. K. Hej-
balová (3, štvrtá zľava, v spoločnosti funkcionárov 
zväzu záhradkárov).
 Na slnkom zaliatom  námestí ľudia sedeli, či  postávali pri  tribúne  a sledovali  kultúrny  prog-

ram,  ktorý  sa tu konal po celé tri dni (4).
      Neobišli ani početné predajné stánky - bolo ich 
vyše 400 - s ponukou rozmanitého tovaru, i toho ty-
picky  jar-
močného.
 Záujem 
návš tev-
níkov XVI.
N o v o -
mestské-
ho jarmo-
ku bol aj 
o portréto-
vanie  (5).

 Do svojich domovov sa  rozchádzali v záverečný
deň jarmoku  so želaním: DOVIDENIA O ROK!

NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM
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 27. októbra sa uskutoční 5. schôdzka  mest-
skej rady (MsR), najbližšie, zhodou okolností tiež 
5. zasadanie mestského zastupiteľstva (MsZ) 
bude až v novembri.
 Ostatné, štvrté  snemovanie  poslancov sa 
uskutočnilo 6. septembra. Vzhľadom  na to, že 
sme  sa  jednotlivými bodmi programu zaoberali 
na stránkach  septembrového čísla NS v  rámci 
augustovej 4. schôdzky MsR, dnes sa bližšie 
pristavíme  len  pri  niektorých zo  16 bodov  prog-
ramu  MsZ.
 Po tom, čo poslanci bez pripomienok sch-
válili Monitorovaciu  správu k programovému 
rozpočtu mesta k 30. júnu (viac v 9/2011 NS),
rovnaké stanovisko zaujali  k návrhu Dodatku č.
1 k VZN mesta č. 3/2010 o spôsobe  prideľovania 
bytov (podrobnejšie tamtiež). Poslanci jedno-
hlasne prijali i návrh VZN mesta č. 2/2011 o 
povinnosti vypracovať a aktualizovať  povodňový 
plán záchranných prác právnickej osoby a fyzick-
ej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou (viac v 9/2011 NS).
      Návrh  Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní televíznych programov medzi Mestom 
Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou  NTVS, 
s.r.o., prostredníctvom TV Pohoda na obdobie od 
1.11.2011 do 31.12.2012 sa  dostal na rokovací 
stôl v ďalšej časti.
 V predkladanom návrhu v porovnaní s dote-
raz platnou zmluvou nie sú podstatné zmeny. 
MsR, ktorá sa touto problematikou zaoberala v 
auguste, odporučila predĺžiť zmluvu o dva me-
siace do 31.12.2012 čiže na 14 mesiacov z dô-
vodu nejasnosti východísk štátneho rozpočtu pre 
nové rozpočtové obdobie.
 Podľa hodnotenia doterajšej zmluvy, ktoré 
raz mesačne na svojich sedeniach vykonávala 
programová rada,  spol. NTVS, s.r.o., plnila 
zmluvu vo všetkých ustanoveniach. Cena za 
výrobu TV programov na nadchádzajúcich 14 
mesiacov nebola zo strany mesta navýšená. 
Do pléna sa dostal poslanecký návrh upraviť
cenu o 1%  inflácie za rok 2010, čo predstavuje 
navýšenie ceny o 729,14 €. MsZ schválilo návrh 
uznesenia s týmto pozmeňujúcim návrhom.
 Na  rokovanie sa  ďalej dostala i informácia 
o výsledku kontroly hospodárenia s verejný-
mi prostriedkami poskytnutými na realizáciu 
Programu rozvoja bývania na výstavbu technic-
kej vybavenosti, ktorú na mestskom úrade 

vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR.
 V intenciách príslušných zákonov  mesto je 
povinné o výsledku kontroly a prijatých  opatre-
niach  informovať poslancov. 
 NKÚ vykonal v období od 16. mája do 15. júla 
na MsÚ kontrolu hospodárenia s verejnými pros-
triedkami poskytnutými na realizáciu výstavby 
technickej  vybavenosti BD -  Čachtická II. etapa. 
Predmetom kontroly bolo preveriť správnosť,
pravdivosť, úplnosť a preukaznosť údajov 
v žiadosti o poskytnutie dotácie, dodržiavanie 
podmienok zmluvy o poskytnutie dotácie a hos-
podárnosť a účelovosť použitia poskytnutej dotá-
cie na podporu technickej vybavenosti.      
 Kontrola zistila, že finančné prostriedky 
z poskytnutej dotácie boli použité v súlade 
s účelom uvedeným v zmluve o poskytnutí dotá-
cie a v súlade s projektovou dokumentáciou. MsZ 
zobralo informáciu na  vedomie.
 Septembrové zasadanie MsZ skončilo pri-
jatím uznesení.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

 Z príležitosti Svetového dňa učiteľov sa 
5. októbra uskutoční v ZUŠ J. Kréna slávnostné 
zasadanie  komisie školstva, mládeže a telesnej 
kultúry pri MsZ. Z rúk predstaviteľov mesta 
ocenenia prevezmú pedagogickí zamestnanci 
škôl a školských zariadení, ktorí si svedomito, 
neraz i nad rámec svojich povinností, plnia 
náročné poslanie pri vzdelávaní a výchove 
mladej generácie.

KU DŇU UČITEĽOV

OKTÓBER – MESIC ÚCTY K STARŠÍM
 5. október – Svetový deň učiteľov
 6. október – Deň obetí Dukly
28. október – Deň vzniku Čsl. štátu
29. október – Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október – Výr. Deklarácie slov. národa
31. október – Deň reformácie

ZVESTI-RADY-POSTREHY

 Pri príležitosti 93. výročia ukončenia I. sve-
tovej vojny sa 28. októbra o 14,00 h
pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny v Parku 
J. M. Hurbana uskutoční  pietna spomienka. 

PIETNA SPOMIENKA
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ZAOSTRENÉ NA ĎALŠIE INVESTÍCIE MESTA
 Od  októbra,  resp. v jeho priebehu,  by  mali 
začať plniť svoju funkciu ďalšie  investičné akcie 
mesta so stanoveným  termínom  dokončenia
30. septembra.  Dozvedáme sa od  Ing. Dušana 
Macúcha, vedúceho oddelenia výstavby, roz-
voja  mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom.

NOVÉ  IHRISKO
 Mestá  podobnej  veľkostnej kategórie ako je 
to naše, dokonca aj rozlohou a počtom obyvateľov
väčšie  mestské aglomerácie sa  nemôžu pochváliť
toľkými viacúčelovými a detskými ihriskami,
 ako má Nové Mesto nad Váhom. V dobrom nám 
môžu opäť závidieť. V našom meste  pribudlo 
ďalšie.
 - V čase, keď čítate tieto riadky, malo by už 
byť vybudované viacúčelové ihrisko vo dvore 
niekdajšej I. ZŠ Štúrova ul. v lokalite od gymnázia. 
Spolu s detským ihriskom pre malé deti sa ho 
mesto rozhodlo vybudovať vzhľadom na  existen-
ciu nového Materského centra Bambi. -
 Ich zhotoviteľ sa vyberal v zmysle zákona  o 
verejnom obstarávaní. V prípade detského ihriska 
ešte  nie  je  známy (pozn. red.: rozumej v čase
rozhovoru s Ing. D. Macúchom),  pri viacúčelovom
ihrisku uspela fa Sporter, s.r.o., Bratislava, s kto-
rou mesto uzatvorilo zmluvu.
 - Ihrisko tvorí nízka umelá tráva, zasypaná 
pieskom a sieťové oplotenie po obvode. Jeho 
súčasťou sú  bránky na  malý futbal. Hrať  tu bude 
možné i volejbal a budú tu i basketbalové koše. 
V rámci tohto diela zhotoviteľ vybudoval, resp. 
vybuduje oplotenie asfaltobetónového ihriska na 
Ul. Benkovej určeného na pozemný hokej, pričom
okrem sieťoviny na ihrisku pribudnú i malé brán-
ky. Konečne  spokojní by  mali byť aj obyvatelia 
bytoviek pri ihrisku na  Ul. Hollého, kde  došlo 
k výmene pre  hluk toľko kritizovaného oceľového
oplotenia.
 Oceľové oplotenie  nebolo po celom obvode 
ihriska, len po jeho kratších stranách. Pri hre 
však kovová sieť, ak sa  do nej  podarilo kopnúť
loptu, čo  sa stávalo často, robila veľký hluk, ktorý 
prekážal obyvateľom  tejto lokality.  Firma Sporter 
ho nahradila sieťovinou, ktorá je po celom obvode 
ihriska. Z pôvodného zostali len stĺpy, kde sú 
upevnené basketbalové koše. Identické ihrisko 
so stĺpmi a rovnakým oplotením je vo vnútrobloku 
na  Dukelskej ul.  Demontované  kovové oplotenie 
nevyjde  navnivoč, mesto ho využije  inde. - 

Podľa slov Ing. Dušana Macúcha celkové náklady 
viacúčelového ihriska na Štúrovej  ul.  vrátane 
oplotenia  dvoch ihrísk boli na základe  verejného 
obstarávania stanovené zhruba na 41 268 €.

MIESTO, KDE PULZUJE ŽIVOT
 Námestie  s fontánou a lavičkami je miestom 
stretávania sa ľudí. Centrum nášho mesta podľa
slov Ing. D. Macúcha ešte viac ožije po dobu-
dovaní internetovej siete na Námestí slobody a 
priľahlých uliciach - Ul. Čsl. armády a Haškovej  ul.
 -  Mesto vo svojom  rozpočte  na  tento rok 
schválilo  finančnú čiastku na vybudovanie inter-
netovej siete  na  námestí a priľahlých uliciach, v 
uplynulom období sa ju rozhodlo  realizovať.  V 
týchto, resp. najbližších  dňoch by mala  byť  akcia 
zavŕšená. V intenciách zákona  o verejnom ob-
starávaní došlo k výberu  zhotoviteľa. Na  základe 
cenovo najlepšej  ponuky   sa  ním stala fa ONET,
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, ktorá  realizuje 
dielo v náklade  3 966 € s DPH. –
 Internetová sieť, ako ďalej  uviedol vedúci 
oddelenia  výstavby,  by mala pokryť celé  námes-
tie, Haškovu ul. a Ul.Čsl. armády. 
 - Išlo nám o to, aby internetovou sieťou  boli 
pokryté pobytové časti, kde sú lavičky, kde  si 
ľudia môžu sadnúť, otvoriť notebook a surfovať
po nete, mailovať ...-
 Základným predpokladom toho  je osadenie 
troch vysielačov (spotov) – jeden na budove 
MsÚ, ďalší na štítovom múre bývalej  ZUŠ na rohu 
Komenského a Haškovej ul. a tretí na  rohu  veľkej
zasadačky mestského úradu, odborne  povedané 
na štítovom múre druhého nadzemného podlažia 
budovy Bonmax, ktoré má MsÚ v prenájme . -
 Možnosť využívať na  námestí, Ul. Haškovej 
a Čsl. armády  internet, pritiahne, - ako mesto 
verí,- do centrálnej mestskej zóny i mladých ľudí.
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Centrum  mesta  sa tak stane  miestom, kde ešte 
intenzívnejšie  bude pulzovať život. 

KONIEC TANKODROMU, 
ODZVONILO PRAŠNOSTI

 Obyvatelia bytovky pri niekdajších vojen-
ských skladoch si vydýchli. Je koniec s neúnosnou 
prašnosťou, ktorá  im znepríjemňovala  život. Čo
sa udialo, čo spôsobilo túto zmenu k lepšiemu? 
Odpoveď  pozná Ing. Dušan Macúch.
 -  Pre  pochopenie  súvislostí  treba začať
obšírnejšie.
 Mesto vo svojom výhľade ráta s malým 
južným obchvatom Nového Mesta nad Váhom, 
kade perspektívne povedie osobná, a hlavne 
nákladná doprava od Čachtíc smerom na 
Trenčiansku ul. - na hlavnú cestu I /61. 
 Projekt južného obchvatu mesta existuje  už 
niekoľko rokov, ale vzhľadom na nedostatok 
finančných  prostriedkov v mestskej kase  doteraz 
nedošlo k jeho realizácii. Vysoké náklady na 
jeho vybudovanie  rozhodli o tom, že  sa  bude 
budovať postupne, po častiach.
 Začali sme najhorším úsekom – prepojením 
Železničnej a Banskej ul. Podobalo sa tanko-
dromu, bolo celé rozbité, s veľkými jamami, bez 
vybudovanej komunikácie. Pri prejazde osobných 
áut, ale hlavne ťažkých nákladiakov týmto úsekom 
vozidlá spôsobovali jednak hluk, ale i veľkú 
prašnosť, hlavne v letných mesiacoch či počas
suchej slnečnej jesene. Množstvom zvíreného 
prachu negatívne  ovplyvňovali životné prostredie 
najbližšej bytovky.  Jej obnovená fasáda je pokry-
tá prachom. Vzhľadom na  neúnosnosť situácie 
sa mesto rozhodlo riešiť ju vybudovaním zhruba 
150 m dlhej komunikácie v inkriminovanej časti.
Práce začali v auguste, v týchto  dňoch zaznelo 
konečné hotovo! 
   V priebehu zhruba dvoch mesiacov sa postu-
povalo podľa projektu stavby. Vybralo sa celé 

podložie, položili obrubníky,  následne štrkodrva, 
ktorá sa udusala. Pokračovalo sa cementovou sta-
bilizáciou, jej  udusaním a vybudovaním  vpustí, 
čím sme zabezpečili odvodnenie tohto úseku. 
Na záver sa položil afaltobetón. V súčasnosti je 
tento úsek spojazdnený a podľa  odozvy vodičov
je to úplne iná jazda ako na predchádzajúcom 
„tankodrome.“ - 
 Podľa  vyjadrenia Ing. D. Macúcha v prípade, 
keď bude dostatok finančných prostriedkov v 
rozpočte mesta na rok 2012, mesto by chcelo 
postupnými krokmi deklarovanými aj vo volebnom 
programe primátora mesta pokračovať v budo-
vaní komunikácie od podjazdu smerom k bý-
valým vojenským  skladom, konkrétne časti Ul. 
železničnej, kde  sú rodinné domy, ktoré sú naj-
viac atakované nákladnými vozidlami. Realizácia 
v projekte navrhnutého chodníka a verejného os-
vetlenia je  piesňou ešte  dlhšej  budúcnosti. 
 Nová kominikácia  by  bola  veľkým prínosom, 
ale  je  nesporné, že vybudovaním spomínaného 
150 m dlhého úseku, ktorý dnes vodiči bohato 
využívajú a dosiahnutím zníženia prašnosti došlo 
už teraz k výraznemu  zlepšeniu životného pros-
tredia v tejto lokalite.

V dňoch 17. – 20. októbra v čase od 8,00 
do 18,00 h sa v našom  meste  uskutoční zber bi-
ologicky rozložiteľného odpadu. Technické služby 
mesta ho uskutočnia podľa stanoveného har-
monogramu na  jednotlivých zberných miestach:
17. októbra: preluka medzi ulicami Slnečná,
Vinohradnícka, 18. októbra: Lesnícka ul., par-
kovisko medzi MŠ Poľovnícka ul. a ZŠ Hájovky, 
19. októbra: dolná časť Ul. Kukučínovej a 20.
októbra: Ul. Slovanská.

 TSM žiadajú občanov, aby v uvedených 
termínoch mali pred svojimi domami pripravený 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, resp.
môžu tento odpad priniesť na konkrétne zber-
né miesto. Mimo uvedených termínov je 
možné tento druh odpadu (konáre, lístie, trá-
va, burina) bez poplatku odovzdať na preklád-
kovej stanici v Mnešiciach na Tehelnej ul. 
v pondelok až piatok v čase 8,00 – 15,00 h.
                                                              -TSM-  

V OKTÓBRI ĎALŠÍ ZBER ODPADU
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 Príkaz primátora mesta č. 11/2011 určený 
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám 
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám v 
Novom Meste nad Váhom.
 Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov 
a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta č. 5/1999  
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v 
meste vyhlasujem na území mesta 

CELOPLOŠNÚ  DERATIZÁCIU. 
 Deratizačné práce na základe tejto výzvy 
sú povinné vykonať všetky právnické osoby, fy-
zické osoby s oprávnením podnikať a fyzické oso-

by vo svojich objektoch v stanovenom termíne 
 OD 3. OKTÓBRA DO  23. OKTÓBRA.

 Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením 
k podnikaniu sú povinné písomne informovať 
o vykonaní deratizácie Mestský úrad v Novom 
Meste nad Váhom do 15. novembra.
 V záujme ochrany zdravia a pre prípad náhod-
ného požitia návnady upozorňujeme na nutnosť 
výrazného označenia miesta, kde je návnada 
umiestnená, spolu s uvedením názvu použitého 
prípravku a firmy, resp. osoby (meno, telefón), 
ktorá ošetrenie vykonala.    Ing. Jozef Trstenský

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

V Ý H E R K YŇA
 Alena Škulecová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom. 
Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala 

Anna REŽNÁ,
Ul. SNP 15, Nové Mesto nad Váhom. 
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu, 
aby si cenu prevzala v MsKS. 

 V nemeckom Neustadt (Hessen) sa  v dňoch 
9. - 11. septembra konalo už 33. stretnutie eu-
rópskych Nových Miest, ktoré sa združili do 
najväčšieho partnerského spoločenstva miest

 

na svete pod
názvom Spo-
l o č e n s t v o 
Nových Miest 
v Európe. V 
s ú č a s n o s t i 
má toto spo-
l o č e n s t v o 
miest už 36 
členov zo 
6 európskych 
krajín. Medzi 
nimi nechýba 
ani naše  mes-
to.
 N o v é 
Mesto nad 
Váhom na stretnutí reprezentovali zástupkyne 
primátora mesta Ing. Viera Vienerová a PhDr. 
Kvetoslava Hejbalová a vedúci oddelenia 
školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ Mgr. 
Dušan Hevery.
 Najbližšie, 34. stretnutie Nových Miest bude 
15. – 17. júna  2012 opäť v Nemecku, konkrétne 
v meste Neustadt an der Orla (SRN, Thuringen).

ZO STRETNUTIA NOVOMEŠŤANOV

BAMBI POZÝVA
 Materské centrum Bambi, slávnostne o-
tvorené 1. septembra, prinieslo do nášho mesta  
nové možnosti pre mamičky, resp. rodičov s deťmi 
do troch rokov. Má niekoľko herní. Ich zaria-
denie a vybavenie zodpovedá účelu, ktorému 
majú slúžiť. V kútiku pre mamičky si bude  
možné deti prebaliť a nadojčiť. Ďalšia miestnosť 
slúži rozvoju pohybu a hrubej motoriky detí. 
V herni pre deti od 1 do 3 rokov sa budú 
môcť malí návštevníci pohrať s didaktickými 
hračkami, a tak sa formou hry oboznamovať s 
praktickými činnosťami, potrebnými pre ich ďalšie 
napredovanie. Miestnosť na edukačnú činnosť je  
určená na kurzy pre mamičky, napr. masáže detí,  
laktačné poradenstvo a i. Bambi otvára svoje 
brány v pracovné dni od 9,00 - 15,00 h. Príďte! 
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Trojročný termínovaný vklad
Úrok 3,7 % ročne

KAŽDOROČNE? 
KAŽDOROČNE.

w w w . d e x i a . s k

Dexia banka Slovensko a.s., Námestie slobody 1/1, Nové Mesto nad Váhom, 
Tel.: 032/740 14 50, Fax: 032/771 63 34, 35, novemesto@dexia.sk

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8:00 – 16:00

KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO 
SPRAVODAJCU 
OKTÓBER 2011

Kupón vystrihnite a pošlite 
alebo osobne doručte 
do 21. októbra 2011 na adresu:
MsKS redakcia 
Novomestského spravodajcu, 
Hviezdoslavova 4, 915 01, 
Nové Mesto nad Váhom

Na jedného z vás sa usmeje 
šťastie v podobe výhry 

16,60 € 
     ktorú venuje

tu odstrihnite
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 Hudby  dohrali, kolotoče sa dokrútili. Nové 
Mesto nad Váhom sa vrátilo do  bežných  koľají.
Po meste  stánkov s farebnou šnúrou ľudí preple-
tajúcimi sa  medzi nimi niet ani stopy. Za  to 
zostali stopy v podobe dojmov a spomienok na 
nedávny  jarmok. 
 - 32. Novomestský jarmok možno považovať
za jeden z najvydarenejších, - so svojimi bezpros-
trednými dojmami sa s nami  podelila riaditeľka
Novomestského jarmoku Ing. Viera  Vienerová a 
pokračovala ďalej:
 - V tomto roku sa na  jarmoku  sústredilo 
niekoľko  pozitívnych vecí, ktoré ovplyvnili konečný
výsledok. Hovorím  to nielen za  seba, ale  i podľa
odozvy a reakcií návštevníkov jarmoku.  Občania
veľmi pozitívne  hodnotili najmä skutočnosť, že 
sme oddelili kultúru od centra jarmočného dia-
nia, že sa podujatia po rokoch opäť vrátili na 
námestie, kde sa dalo kvalitne kultúrne vyžiť. Pre 
jarmočníkov sme sa snažili  tradične pripraviť
pestrú žánrovú ponuku programu, aby si skutočne
každý  mohol prísť na  svoje. Kolorit námestia 
vhodne  dotvárali remeslá, v centre mali väčší

priestor, viac vynikli. 
Návštevníci tiež oce-
nili, že  pri sledovaní 
programu na  tribúne 
či výtvorov ľudových
remeselníkov sa mohli 
posilniť v stánkoch s 
občerstvením. Uvítali 
i novinku jarmoku  – 
prezentáciu  výsledkov 
snaženia  záhradkárov 
a športuchtiví občania
pre  zmenu tradičný,

tentoraz  jubilejný  - 40. ročník volejbalového tur-
naja  o Štít Nového Meste  nad Váhom.
 Úroveň jarmoku zvýšili tradične kvalit-
né sprievodné podujatia – jubilejná oblastná 
výstava  drobnochovateľov, Novomestský osteň
a Festival dychových  hudieb s národnou autor-
skou  súťažou. Ako riaditeľku jarmoku ma  zvlášť
potešili slová predsedu poroty Novomestskej  no-
ty Adama Hudeca, ktorý vysoko hodnotil rozhod-
nutie  usporiadateľa jarmoku presunúť kultúrny 
program, a teda i FDH a Novomestskú notu, 
na námestie. Podľa neho podujatie tým dostalo 
úplne  iný cveng, keď sa  presunulo na  relatívne 
tiché, zvukmi a hlukom  predovšetkým z kolotočov
nerušené námestie. Jarmočná hudobná produk-
cia v centre  vrátane dychovkového festivalu 
spravila podľa  vyjadrenia A. Hudeca z nášho 
mesta  mesto melódií. 
 Keď  k tomu prirátame dostatok občerstvenia
na trhovisku, technicko - zábavnej činnosti, okolo 
450 predajných stánkov s bohatou ponukou tova-
ru  a  v neposlednom rade vcelku pokojný priebeh 
jarmoku, - až na niekoľko krádeží peňaženiek
a drobných incidentov podgurážených, najmä 
mladých jarmočníkov,- môžeme byť spokojní. 
Celkovú spokojnosť umocnilo krásne, priam letné 
počasie, ktoré sa tiež podpísalo na tom, že 
tohoročný jarmok bol  na  jednotku. -

J A R M O K  N A  J E D N O T K U

KONČÍ LETNÝ ČAS
 I keď  v kalendári i vonku za  oknom 
máme  jeseň, letný čas  končí až v závere 
októbra. 30. októbra o 3,00 h nadránom si 
ručičky hodín pretočíme na 2,00 h stredo-
európskeho času. Znamená to,  že  zo soboty 
29. októbra na nedeľu 30. októbra budeme 
spať o jednu hodinu dlhšie.
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PO RÖNTGENE NOVINKOU OZÓNOTERAPIA
 Fanfáry síce nezneli, napriek tomu 12. sep-
tember nebol úplne bežným dňom pre  Nemocnicu 
s poliklinikou, n. o.,  v Novom Meste  nad Váhom, 
a hlavne  jej pacientov.
 -V tento deň sme  spustili prevádzku nového 
digitálneho rádiologického prístroja, -  objasňuje
istú výnimočnosť druhého septembrového pon-
delka  riaditeľ NsP MUDr. Miroslav Šorf, CSc a 
pokračuje ďalej:
 -Tento takmer plnoautomatický röntgen 
uľahčí zdravotníckemu personálu prácu,  ale  čo
je podstatné, je šetrnejší k pacientom v dávke 
žiarenia. Výhodou je i polohovateľný stôl., čo
zjednoduší manipuláciu s pacientom. Spomínané 
zariadenie spolu s ďalšími zdravotníckymi prís-
trojmi sme mohli zakúpiť vďaka  finančným pros-
triedkom získaným z eurofondov. Uspeli sme v 
žiadosti o grant vo výške 3,8 mil. € vrátane 
5 % účasti NsP s projektom na rekonštrukciu 
a modernizáciu stavieb a nákup modernej 
zdravotníckej techniky.-
 Ako ďalej  uviedol MUDr. M. Šorf, CSc., v 
blízkosti nového rádiodiagnostického pracoviska 
na prízemí perspektívne pribudnú chirurgia a 
ortopédia s bezbariérovým vstupom, ktoré sem 
presťahujú z polikliniky.
 - K skvalitneniu našich zdravotníckych služieb 
prispejú aj ďalšie moderné prístroje. Najmä z 
pohľadu včasnej diagnostiky sú neoceniteľné  tri 
ultrasonografické prístroje: echokardiografický 
prístroj na diagnostiku ochorení kardiovasku-
lárneho systému. Kardiovaskulárne choroby, 
ako je známe, sú najrozšírenejšie nenádorové 
choroby. Diagnostiku orgánov brušnej dutiny 
robí a včasné štádium rakoviny prsníka, čo
je u žien najčastejšie sa vyskytujúci zhubný 
nádor, a takisto ochorenie štítnej žľazy zachytí 
ďalšie  moderné „sono.“ Na  špičkovej  úrovni 
je nová  endoskopická jednotka na vyšetrovanie 
horného  a dolného zažívacieho traktu. Robíme 
ňou vyšetrenia žalúdka a dvanástorníka čiže
gastroskopiu a  vyšetrenia hrubého čreva -  kolo-
noskopiu  predovšetkým na včasné odhalenie  a 
liečbu  raných štádií rakoviny hrubého  čreva.
Rakovina hrubého čreva je  u mužov vo výskyte 
hneď na druhom mieste za rakovinou pľúc.

Zakúpili sme i novú diagnostickú techniku na 
JIS-ku:  EKG – monitorovaciu  techniku, defibrilá-
tory a tzv. holtery, ktoré slúžia na 24  - hodinové 
monitorovanie tlaku a pulzu. 
 Po technickej stránke sa tým NsP dostala 
na vysokú úroveň.  Nové moderné technické vy-
bavenie nemocnice v hodnote necelých 1,5 mil. €
by bolo nanič, keby absentoval vyškolený zdra-
votnícky personál, ktorý ho vie obsluhovať,
pracovať s ním. Našťastie, to nie je náš prípad.-
 Rovnako je  to i v prípade  ďalšej  významnej 
novinky,  ktorú NsP zavádza  od  1. októbra.
 -Týka sa liečby častých, veľmi bolestivých 
problémov pacientov s bolesťami chrbtice pri 
ochorení medzistavcových platničiek. Od za-
čiatku októbra spúšťame do prevádzky praco-
visko ozónovej terapie vertebrogénnych dis-
kopatií, jediné v Trenčianskom kraji. NsP za-
kúpila kompletné zariadenie pre ozónovú terapiu 
bolestivých stavov chrbtice. Výkony budú na 
CT pracovisku  našej nemocnice realizovať pra-
covníci vyškolení na renomovanom pražskom 
pracovisku. Spôsob aplikácie ozónu priamo do 
medzistavcovej platničky „prebratý“ z pražského 
pracoviska zaznamenal výborný liečebný efekt. 
Výkon indikuje neurológ, prípadne odborný 
rehabilitačný lekár a vykonáva sa ambulantne. 
Doposiaľ boli tieto liečebné výkony pre našich 
pacientov ťažšie dostupné (najbližšie v Žiline a 
Dunajskej Strede), s dlhšími čakacími dobami.
 Na financovaní zariadenia ozónoterapie sa 
významne podieľali sponzorské finančné pros-
triedky podnikateľov z novomestskej oblasti, 
za čo sa im chce vedenie nemocnice aj týmto 
spôsobom úprimne poďakovať.-
 Ale späť k projektu. Ďalšia časť grantu, ktorý 
získala  nezisková zdravotnícka  organizácia, je 
určená na rekonštrukciu budovy  nemocnice. 
 - V rámci nej v podkrovných priestoroch 
nemocnice budujeme nadštandardné interné 
oddelenie s 35 lôžkami s luxusne vybavenými 
1 a 2 – posteľovými izbami, sprchou, WC a kli-
matizáciou na  každej  izbe. Nové priestory pre 
pacientov a zdravotné sestry budú prepojené na 
doterajšie  - III. interné oddelenie.
 Priestory terajšej jedálne, kde sa vozila 

BEZ FANFÁR, O TO S VÄČŠÍM PRÍNOSOM
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VO VÍŤAZNÝCH PIESŇACH ZNIE NAĎALEJ
 Novomestská nota stíchla, ale nie nadlho. 
Prostredníctvom  víťazných  skladieb jednotlivých 
kategórií  tejto národnej  autorskej súťaže, ktoré 
si   dychové hudby zaradia  do  svojho repertoáru, 
Novomestská nota bude znieť naďalej, aj po 
zavŕšení jej šiesteho ročníka.
 Ktoré  zo súťažných skladieb  najviac  zaujali 
odbornú porotu, nám prezradil Ing. Ivan  Trchala,
ktorý mal XIV. Festival dychových hudieb a 
súťažnú VI. Novomestskú Notu pod  palcom.
 - V kategórii Skladby pre  DH bez spevu 
zvíťazila Hornonitrianska polka  od J. Hepnera, 
valse P. Buricu s názvom Deja vu získal striebornú 
priečku. O dobrú náladu J. Baláža sa  postaralo 3. 
miesto za  jeho beatovú skladbu Večerná nálada.
V kat. skladby pre  DH so  spevom  prvenstvo  „pri-
letelo“ Holubienke, valčíku  s hudbou P. Buricu a 
textom M. Apolenovej.  2. miesto  porota udelila 

Bošáckej polke z dielne A. Klimovej (hudba i 
text) a v spracovaní J. Jamriška. Moderato beat 
s názvom Dúha s hudbou P. Šianského a textom 
F. Láliša si z Nového Mesta nad Váhom od-
nieslo bronz.

 V kat. spracovanie a aranžmán ľudovej 
piesne uspela pomalá skladba V tom Pukanci 
v spracovaní I. Šmatláka. Cena organizátora 
NJ a MsKS „sa  ušla“ ľudovej  piesni Daj  Boh 
šťastia spracovaná J. Balážom.-
 Absolútnym  víťazom Novomestskej  noty  a 
Festivalu dychových hudieb sa však  podľa  slov 
Ing. I. Trchalu stala  -  dychovka. Za  pravdu mu 
zaiste dajú všetci jej priaznivci, ktorí  si v hojnom 
počte  prišli vypočuť súťažné i nesúťažné skladby, 
ktoré si v kľude, mimo epicentra jarmočného vir-
varu,  mohli vypočuť na  námestí, za  čo sú vďační
organizátorom tohoročného jarmoku.

strava, sa zmenia na ambulantnú časť s tro-
ma ambulanciami - internou, reumatológiou a 
diabetológiou, pričom do nových priestorov sa 
presťahuje aj neurologická ambulancia. Tieto 
odborné ambulancie sídliace na 2. poschodí 
budú prepojené na spoločne vyšetrovacie zložky. 
Rekonštruuje sa i už spomínané  rádiodiagnos-
tické oddelenie s novým digitálnym röntgenom. 
Ďalším prínosom finančnej dotácie z eurofondov 
bude novozrekonštruovaná kuchyňa s novou 
jedálňou v priestoroch dvora. V suteréne  sa robí 
i nová kotolňa a rozvody. -
 Projekt sa má zavŕšiť v decembri 2012 
(začal v júli 2010). Jeho realizáciou sa  zlepší 
chod nemocnice a skvalitnia zdravotnícke  služby 
zamerané na včasné vyšetrenia a diagnostiku 
nenádorových a nádorových ochorení.

 To však  neznamená, že  nemocnica nezápasí 
s problémami. Podľa slov riaditeľa NsP, n. o., 
MUDr. M. Šorfa, CSc., súvisia s podfinanco-
vaním ústavnej starostlivosti, t.j. hospitalizácie 
na  internom a rehabilitačnom oddelení a na  JIS 
–ke  zo strany  zdravotnej  poisťovne. Straty  ne-
mocnica čiastočne vykrýva ziskami z odborných 
ambulancií a spoločných vyšetrovacích zložiek, 
pričom veľmi chýba „strata“ prevádzkovania 
stanice rýchlej lekárskej pomoci, ktorá vytvárala 
významný finančný prínos pre nemocnicu.
 Nemocnica  má so zdravotnou poisťovňou
zazmluvnené interné oddelenie s 54 lôžkami, 
rehabilitačné oddelenie s 20 lôžkami  a JIS-ku so 
6 lôžkami a je v neustálom jednaní pre zlepšenie 
finančných platieb za hospitalizovaných pacien-
tov.                                                         -red.-
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 Klub priateľov hudby (KPH),  predtým kruh 
priateľov  hudby,  má 35 rokov. Je to veľa či málo? 
Keď ide o aktivity, ktoré bez prerušenia trvajú tri 
desaťročia a z ďalšieho polovicu, možno hovoriť
o tradícii.  V 90. rokoch 20. stor. kultúrne stredis-
ko na ne nadviazalo, dokonca vďaka pochopeniu 
vedenia  mesta povýšilo z pôvodne dobrovoľnej
bázy  na pravidelnú, z rozpočtu MsKS financo-
vanú činnosť stánku kultúry. Odvtedy si  Klub 
priateľov hudby  pri MsKS našiel veľa ďalších
priaznivcov. Kultúrne stredisko  v sezóne  bežne 
predá vyše 100 abonentiek na koncerty vážnej 
hudby. Okrem  ich  držiteľov  koncerty navštevujú 
i  neabonentní priaznivci vážnej hudby. Vďaka
dlhoročnej úzkej spolupráci s Hudobným centrom 
v Bratislave môžeme v našom meste privítať
významné osobnosti vážnej hudby. Priateľské
vzťahy s centrom umožnia MsKS do mesta 
pritiahnuť aj  osobnosti, ktorých oficiálna cena 
za  koncert by  bola nad  limit, ktorý je  vyčlenený
na  KPH. Dokonca  niektoré koncerty Hudobné 
centrum Novému Mestu poskytuje gratis ako 
prejav vďaky za výbornú organizáciu, príjemné 
prostredie a atmosféru, ktoré  u nás pravidelne 
vládnu. Dvojnásobný zážitok - okrem umelec-
kého i duchovný - sprostredkúvajú koncerty, 
ktoré MsKS s podporou FÚ organizuje v kos-
tole. Najbližší bude v novembri. Ale to už  je 
blízka  budúcnosť. Nateraz nechajme prevravieť
minulosť. V kronike 35 – ročnej histórie  KPH 
si zalistujeme s predsedníčkou KPH v Novom 
Meste nad Váhom p. Vilmou Struhárikovou.
 - S myšlienkou založiť aj u nás kruh priateľov
hudby (KPH)  prišiel na jar r. 1976 Dr. L. Dóža, 
v tom čase riaditeľ Slovkoncertu v Bratislave. 
Stretla sa s podporou vtedajšej riaditeľky Domu 
osvety (dnes MsKS) A. Krúpovej i riaditeľa
Ľudovej školy umenia (dnes ZUŠ) V. Rehoru, 
ktorí  KPH založili. Ja, v tom čase učiteľka klavíra 
na ĽŠU, som sa stala predsedníčkou výboru 
KPH.
 O niekoľko mesiacov neskôr – 14. októb-
ra 1976 – sa uskutočnil prvý koncert, ktorým 
sa začala činnosť KPH v meste. Účinkovala
na ňom naša rodáčka, vynikajúca huslistka J. 
Špitková spolu s Dámskym komorným orches-
trom z Bratislavy pod taktovkou E. Šarayovej. 
Podujatie moderoval Ing. J. Lím. Ďalšie koncerty 
sa striedavo organizovali v DO a ĽŠU, dnes sa 
návštevníci stretávajú  zväčša vo výstavnej sieni 
MsKS.-
 Podľa  slov predsedníčky  KPH na začiatku

bolo ťažké odhadnúť, či vážna hudba nájde 
v našom meste svojich stálych poslucháčov a 
aká budúcnosť ju čaká. 35 rokov pôsobenia 
KPH sú dôkazom toho, že obavy a pochybnosti 
neboli opodstatnené. Vážna hudba si aj vďaka
vynikajúcim výkonom známych i menej známych 
umelcov, ktorí navštívili naše mesto, našla cestu 
k svojim priaznivcom. Ich počet neustále rastie. 
 - V srdci nosím spomienku na jeden z koncer-
tov v r. 1982, ktorého  sa zúčastnila aj národná 
umelkyňa M. Kišoňová-Hubová, v tom čase ús-
tredná predsedníčka KPH na Slovensku. Veľmi
pochvalne sa vyjadrila na adresu obecenstva, 
ktoré charakterizovala ako vnímavé so schop-
nosťou precítiť hudbu. Účinkovaním u nás naše 
mesto poctili viaceré hudobné osobnosti, napr. 
I. Kirilová, G. Beláček, F. Ďuriač, A. Dudášová, 
Martin a Svätopluk Malachovskí, D. Hamarová, 
M. Pavlovič, K. Toperczer (manžel našej rodáčky
E. Kopeckej), V. Rojková-Hudecová, I. Černecká,
S. Čápová, P. Buranovský, M. Lapšanský, 
D. Karvay, V. Hudeček, J. Špitková, J. Podho-
ranský, J. Struhárik a iní. 
 Nezabudnuteľné zážitky si poslucháči od-
nášajú najmä z vianočných koncertov, obo-
hatených poéziou a sprievodným slovom Ulricha 
Ulmanna. Popri koncertoch organizuje KPH pri 
MsKS aj autobusové zájazdy na operu a balet do 
SND v Bratislave, o ktoré je tiež veľký záujem. 
Od roku 1994 sme navštívili 52 predstavení. 
V pláne  sú ďalšie.

Čo dodať na záver? Snáď iba jedno veľké
želanie, aby sa činnosť KPH v našom meste  aj 
v budúcnosti stretala s rovnakým záujmom svo-
jich priaznivcov ako doteraz a aby im prinášala 
radosť z ďalších úspešných podujatí.-

KPH MÁ TRIDSAŤPÄŤ  ROKOV
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 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
(BSM) sa viaže na trvanie manželstva. Jeho 
zánikom zaniká aj BSM. Okrem tohto prí-
padu môže súd zrušiť BSM aj počas trvania 
manželstva. Pre takéto rozhodnutie však musia 
existovať závažné dôvody. Také, pre ktoré by 
trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Medzi 
takéto dôvody patrí, ak  jeden z manželov  napr. 
nehospodárne nakladá so spoločným majetkom, 
nestará sa o potreby rodiny a spoločnej domác-
nosti, príp. sústavne sa zadlžuje a pod. Tieto 
dôvody majú za následok, že BSM už neplní svoj 
účel. Ak BSM zaniklo za trvania manželstva, tak 
sa môže obnoviť len rozhodnutím súdu na návrh 
jedného z manželov. 
 Osobitným dôvodom na zrušenie BSM za 
trvania manželstva je, ak jeden z manželov získal 
oprávnenie na podnikanie. Súd zruší BSM opäť 
na návrh jedného z manželov. Ak získali oprávne-
nie na podnikanie obidvaja manželia, tak návrh 
na zrušenie môže podať ktorýkoľvek z nich. Pri 
začatí podnikateľskej činnosti sa vyžaduje súhlas 
druhého manžela, pretože na výkon tejto činnosti 
sa použije aj spoločný majetok patriaci do BSM. 
Na ďalšie právne úkony, ktoré súvisia s podni-
kaním, sa už nevyžaduje súhlas manžela. Ak 
sa manžel - nepodnikateľ podieľa na podnikaní 
s manželom - podnikateľom, rozdelia si príjmy 
z tejto činnosti  v pomere, ktorý si medzi sebou 
určili písomnou zmluvou. Ak takúto zmluvu neu-
zavreli, tak si rozdelia príjmy rovným dielom.    

VYPORIADANIE BSM  
 Po zániku BSM sa vykoná jeho vyporiadanie. 
Na  jeho základe  sa určí, ktoré veci zostanú vo 
výlučnom vlastníctve jedného manžela a ktoré 
zostanú vo vlastníctve druhého manžela, prípade 
ktoré veci budú mať v podielovom spoluvlastníc-
tve. Vyporiadaním sa medzi manželov rozdelia  
hnuteľné a nehnuteľné veci, ale aj pohľadávky a 
dlhy,  teda všetko, čo patrilo do BSM a bolo v čase 
jeho zániku, t. j. v deň právoplatnosti rozsudku o 
rozvode manželstva. Podľa OZ možno vyporiadať 
BSM na základe dohody medzi manželmi,  súd-
nym rozhodnutím alebo uplynutím lehoty zo záko-
na. 
 Pri vyporiadaní BSM na základe dohody sú 

manželia povinní vydať si na požiadanie písomné 
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sú  pred-
metom nehnuteľnosti, vyžaduje sa písomná forma 
tejto dohody a vklad do katastra nehnuteľností. 
Pri hnuteľných veciach nie je potrebná konkrétna 
forma. 
 Ak je dohoda medzi manželmi nemožná, 
prichádza do úvahy vyporiadanie na základe 
rozhodnutia súdu, ktorý koná na návrh jedného z 
manželov. Súd zisťuje,  čo všetko patrí do BSM, 
lebo vyporiadanie sa musí vzťahovať na celý ma-
jetok. Ak si manželia nevyporiadajú BSM do troch 
rokov od jeho zániku dohodou,  alebo ak o jeho 
vyporiadaní nerozhodne súd, platí nevyvrátiteľná 
domnienka v prípade hnuteľných vecí, že sa 
manželia vyporiadali podľa stavu, v akom ich 
každý z nich užíva ako vlastník pre svoje potreby 
alebo potreby rodiny a domácnosti. Pri ostatných 
hnuteľných a nehnuteľných veciach sa stávajú 
podielovými spoluvlastníkmi, pričom ich podiely 
sú rovnaké. 
 Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že po-
diely manželov sú rovnaké. Je dôležité správne 
určiť ceny vecí patriacich do BSM aj hodnotu 
celého majetku, aby došlo k spravodlivému vypo-
riadaniu. Pri jej určení sa vychádza z ceny, ktorú 
má vec v čase, keď sa vyporiadanie vykonáva. 
Každý z manželov má právo žiadať úhradu toho, 
čo vynaložil zo svojho výlučného vlastníctva na 
spoločný majetok. Na druhej strane má povinnosť 
uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo 
na jeho samostatný majetok. 
 Okrem potrieb manželov sa prihliada aj na 
potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z 
manželov staral o rodinu, aké mal zásluhy na 
nadobúdaní a udržiavaní spoločných  vecí.    

JUDr. Adriana Ručkayová

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

ZRUŠENIE A ZÁNIK BSM

JESENNÉ PRÁZDNINY
 Každé prázdniny, i keď krátke, žiakov a 
študentov v drvivej väčšine potešia. Najbližšiu 
takúto radosť budú prežívať na  prelome me-
siacov, kedy vďaka jesenným prázdninám 
28. – 31. októbra a sviatku Všetkých svätých si 
do  školských lavíc  zasadnú až 2. novembra.
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 Mesiac október je mesiacom Ružencovej 
Panny Márie. Denne sa modlíme sv. ruženec. Je 
to modlitba, ktorá sa teší veľkej obľube. Je modlit-
bou úžasnej sily, dokáže „preraziť“ nebesia. 
 V tajomstvách všetkých štyroch ružencov 
poznávame život nášho Spasiteľa a jeho matky. 
Táto modlitba je ako film, v ktorom sa nám pre-
mietajú jednotlivé udalosti Ježišovho, Máriinho, 
ale i nášho života. Je to cesta s Máriou, ktorá nás 
sprevádza a ukazuje cestu k Ježišovi. Modlitba 
posvätného ruženca sa opiera o evanjelium a jeho 
stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vy-
kúpenia. Preto je to kristologická modlitba. Opa-
kovanie anjelského pozdravenia „Zdravas, Mária“ 
sa premieňa na neprestajnú Kristovu chválu. Na 
Krista ako najvyššiu métu sa vzťahuje anjelo-
vo posolstvo a pozdrav matky Jána Krstiteľa: 
„Požehnaný je plod tvojho života“. Je  to akoby os-
nova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. 
Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v každom Zdravase, 
je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú tajom-
stvá ako Syna Božieho a Syna Panny Márie, ktorý 
sa narodil v Betleheme, ktorého matka obetovala 
v chráme; predkladajú ho ako chlapca, ktorému 
záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi; predkladajú 
ho ako Vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v 
Getsemanskej záhrade, bičovaného a korunova-
ného tŕním; krížom obťaženého a zomierajúceho 
na Kalvárii; ako vzkrieseného z mŕtvych, vystu-
pujúceho do Otcovej slávy, aby zoslal Ducha 
Svätého. Ak prejdeme od Ježišovho detstva k jeho 
verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie 
k tajomstvám svetla. V skutku najväčším tajom-
stvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo 
sveta“ (Jn 8,12).
 Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae o ta-
jomstve svetla hovorí: „Keď máme kresťanskému 
spoločenstvu naznačiť prvých päť významných 
okamihov - žiarivých  tajomstiev tohto obdobia 
Ježišovho života,...môžu byť príhodne odhalené 
v týchto udalostiach: pri jeho krste v Jordáne, keď 
zjavil sám seba na svadbe v Káne, keď ohlasoval 
Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na obrátenie, pri 
jeho premenení a pri ustanovení Eucharistie, svia-
tostného vyjadrenia veľkonočného tajomstva.“ 
 Ruženec patrí medzi obľúbené modlitby. Vzni-
kol vo vrcholnom stredoveku ako „ľudový žaltár“, 
ako modlitba rehoľných bratov a sestier i jedno-
duchých ľudí, ktorí sa namiesto 150 žalmov modlili 
150 otčenášov a neskôr 150 zdravasov. Dnešnú 

podobu dostal ruženec v 14. a 15. storočí. O veľké 
rozšírenie tejto modlitby sa zaslúžil dominikán bl. 
A. de la Roche. Ruženec stále viac prenikal do 
života jednotlivcov. Spĺňal všetky úlohy modlitby: 
ďakovnú, oslavnú, ale predovšetkým prosebnú. 
Ľudia sa obracali ku Kristovej Matke, aby sa 
prihovorila za vyriešenie ťažkostí a za odvrátenie 
nebezpečenstva, ktoré presahovalo ľudské sily. 
Tak to bolo v r. 1571, v čase kresťanskej námornej 
výpravy proti Turkom, ktorí pre kresťanskú Európu 
predstavovali smrteľné nebezpečenstvo. Vtedy 
ružencové bratstvá konali prosebné ružencové 
sprievody. Vo veľkej námornej bitke pri Lepante 
7. 10. 1571 kresťanské vojsko pod vedením J. 
d‘Austria zvíťazilo nad Turkami a zlomilo ich moc 
na Stredozemnom mori. Vtedy pápež sv. Pius V. 
na 7. októbra ustanovil spomienku „Panny Márie 
Víťaznej“, ktorú o pol druha roka neskôr nahradil 
liturgickou spomienkou Ružencovej Panny Márie. 
Po víťazstve kresťanských vojsk pri Petrovom 
Varadine 15. 8. 1716 a po oslobodení ostrova 
Korfu pápež Klement XI. nariadil slávenie sviatku 
Ružencovej Panny Márie v celej Cirkvi. Pápež 
Lev XIII. vydal niekoľko apoštolských listov na 
podporu mariánskej úcty a osobitne modlitby sv.
ruženca. V r. 1887 zvýšil liturgický stupeň sviatku
 Ružencovej Panny Márie a október zasvätil 
P. Márii ako Kráľovnej sv. ruženca. Po pokon-
cilovej liturgickej úprave sa 7. október zaradil do 
cirkevného kalendára ako záväzná spomienka 
Ružencovej Panny Márie. Až do r. 2000 existo-
vala forma s 15 tajomstvami: radostný, bolestný, 
slávnostný. Bl. pápež Ján Pavol II. pridal k 15  
tajomstvám ruženca - Ruženec svetla. Od doby 
zvestovania posolstva vo Fatime patrí modlitba 
sv. ruženca k najdôležitejším liečebným pros-
triedkom, vďaka nim sa môže uzdraviť dnešný 
chorý svet.... Boh chce znova k záchrane sveta 
použiť prostriedok, ktorý je zdanlivo nepomerný k 
veľkosti jeho úlohy. Takto však Boh koná vždy, aby 
pokoril chytrosť a moc sveta, ako i naše vlastné, 
často prirodzené zmýšľanie. Životodarný účinok a 
hlbiny modlitby sv. ruženca  sa otvárajú iba tomu, 
kto o týchto tajomstvách rozjíma. 
 Ružencové tajomstvá ukrývajú základné
pravdy kresťanskej viery, a tým aj zdroje kres-
ťanského života a lásky. Čo však túto modlit-
bu zvlášť vyznamenáva, je to, že všetky tieto
poklady nám ponúka skrze ruky Panny Márie.
                                      Daniel Vachan, kaplán

CESTA K SYNOVI
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ZLATÁ PRIADKA
    Divadielko Galéria pri Mestskom kultúrnom stre-
disku v Novom Meste nad Váhom „upriadlo“ pre 
malých i veľkých priaznivcov bábkového divadla 
rozprávku ZLATÁ PRIADKA.
 Reprízu známej klasickej rozprávky Márie 
Ďuríčkovej uvedie 30. októbra o 17,00 h v Divadiel-
ku galéria.

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

SVADOBNÝ SALÓN ELLIESVADOBNÝ SALÓN ELLIE

Svadobné šatySvadobné šaty 
Spolo enské šatySpolo enské šaty
Pánske obleky - predajPánske obleky - predaj
Svadobné vestySvadobné vesty
Detské šatyDetské šaty
Návleky na stoli kyNávleky na stoli ky
Manžetové gombíkyManžetové gombíky
Doplnky..Doplnky....

www.salonellie.sk

0911 724 3240911 724 324
Holubyho 2Holubyho 2 
(nad reštauráciou Ambrózia)(nad reštauráciou Ambrózia)
Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad Váhom



 V čase od 28. októbra do 4. decem-
bra bude vo výstavnej sieni MsKS inštalovaná 
výstava návratistu, rodáka z Bošáce – Ľudo-
víta Bránskeho.
 Milovníci  výtvarného umenia si budú môcť
pozrieť maľby, akvarely a gra ky v roku 1959 
tragicky zosnulého umelca – návratistu zo zbie-
rok Galéria MAB v Trenčíne (viac na 2. str. prog-
ramovej  prílohy).

PROGRAMY MsKS
október 2011

Do 23. októbra si milovníci kresleného 
humoru a satiry môžu vo výstavnej  sieni MsKS 
pozrieť práce 16. ročníka Novomestského 
ostňa spracované na tému: Korupcia, realita 
súčasnosti (viac  na 3. str. obálky).

XVI. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

VÝSTAVA

MALIAR A GRAFIK 
ĽUDOVÍT BRÁNSKY

VEČERNÝ KONCERT

12. októbra o 19,00 h vás pozývame do 
divadelnej sály MsKS na Partičku. Toto popu-
lárne  hudobno - zábavné improvizačné posede-
nie patrí k najsledovanejším  zábavným reláciám 
v televízii. O dobrú zábavu sa tentoraz naživo, 
nie  z TV obrazovky,  postará  štvorica spomedzi 
možných  účinkujúcich: P. Polnišová, D. Dangl, 
R. Pomajbo, M. Miezga, L.  Latinák, R. Jakab, 
J. Kemka, R. Stanke s hudobným sprievo-
dom M. Čurku.
 Vstupenky za 13 € - v pokladni MsKS, príp. 
objednávky na č. t. 771 0640, 771 2770.

PARTIČKA

19. októbra o 18,00 h sa  vo výstavnej sieni 
MsKS uskutoční  večerný koncert, na  ktorom 
sa štvorručnou hrou na  klavíri predstavia Ida
Černecká a František Pergler. Umelecké slovo 
bude mať Ulrich Ulmann.
 Na koncerte odznejú skladby v tomto roku 
jubilujúcich autorov: J. Cikkera (100. výr. narode-
nia), A.  Dvořáka (170 výr. narodenia),  F. Liszta
(200. výr. narodenia), J. Hatríka (70 rokov od na-
rodenia) a R. Schumanna (155 rokov od úmrtia).

 KAT MYDLÁŘ
22. októbra organizuje MsKS zájazd do 

Prahy do divadla Broadway na nový muzikál
Michala Davida  KAT MYDLÁŘ.

SKOK Z VÝŠKY
MsKS pripravuje na november zájazd do 

štúdia Divadla A. Bagara v Nitre na predsta-
venie SKOK Z VÝŠKY (one woman show Evy
Pavlíkovej) od L. Ayvazianovej (pokr. na 2.str.).

PRIPRAVUJEME:
 ZÁJAZDY DO PRAHY A NITRY

 Stretnutie s Jánom Dedíkom sa uskutoční 
11. októbra od 12,30 do 17,30 h.

RND: LEN TAK PRIŠLI
24. októbra o 19,00 h vás pozývame do 

divadelnej sály MsKS na predpremiéru naj-
novšej Štepkovej hry, satirickej komédie Len
tak prišli v naštudovaní  RND.

Účinkujú: S. Malachovský, Cs. Kassai, 
D. Abrahámová, L. Barilíková, K. Farkašová, 
M. Szöcsová, M. Nedomová, M. Kubovčík, K. 
Mikulčík, R. Štúr, L. Hubáček a zaujímavá dvo-
jica autentických Radošinčanov M. Škoda a S. 
Štepka (viac na str. 15).
 Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS, príp. 
objednať na č. t. 771 2770 alebo 771 0640.



 Galéria P. Matejku v Novom Meste  nad 
Váhom pripravuje v spolupráci s Galériou M. 
A.  Bazovského v Trenčíne od 28. októbra do 
4. decembra výstavu: Maliar a gra k Ľudovít
Bránsky – rodák z Bošáce (výber zo zbierky 
Galérie M. A. Bazovského).
 Výstava korešponduje s  lozo ou novomest-
ského kultúrneho stánku  postupne na individu-
álnych výstavách predstavovať tvorbu  návratis-
tov v čase medzi konaním ich spoločnej výstavy:
Návraty ( posledná z kolektívnych výstav sa usku-
točnila v MsKS v roku 2009).

Ľ. Bránsky sa narodil 24. 1. 1918. Od r. 1939
študoval na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratisla-
ve u prof. J. Mudrocha, J. Mallého. E. Lehockého,
M. Schurmanna, J. Koniarika a J. Kostku. 
Potom pôsobil ako profesor výtvarnej výcho-
vy na Gymnáziu v Trenčíne a spolu s tren-
čianskou maliarkou I. Slavinskou sa stal formu-
júcou osobnosťou, neskôr významnej gene-

račnej vlny trenčianskych výtvarných umelcov.
  Bol všestranným autorom, maľoval krajiny, 
portréty, zátišia, venoval sa olejomaľbe, akvarelu 
i pastelu. Okrem okolia rodnej Bošáce maľoval
najmä Trenčín, ale i iné svojrázne lokality Sloven-
ska. Nelákali ho však typické scenérie. Snažil sa 
zachytiť svojrázny kolorit predmestských uličiek
a skrytých zákutí. Priťahovala ho najmä zimná 
krajina, ktorá mu umožňovala zobraziť staré zná-
me miesta v novej, nečakanej podobe. V jeho 
krajinomaľbách dominovala uvoľnenosť a spon-
tánnosť v súznení s tvarovo i farebne expresív-
nym, pastóznym  maliarskym prejavom. Aj popri 
častých premenách farebného ladenia zostalo 
Bránskeho impresionisticky podfarbené realistic-
ké dielo poetickou metamorfózou prírody. 
 Žiaľ, dielo Ľudovíta Bránskeho sa nemohlo 
naplno rozvinúť, pretože tragicky zahynul len ako 
41 - ročný pri autonehode 27. mája 1959.                  

Dr. Ela Porubänová

M A L I A R  A  G R A F I K  ĽU D OV Í T  B R Á N S KY

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v 
spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na 
Ul. Inoveckej 8  pokračuje v projekte Bezplatnej 
právnej poradne.
 Najbližšie termíny stretnutia s advokátom 
sú 6.  a 27. októbra  o 17,00 h. V MsKS  na 
1. posch. č. dv. 11 vám advokát poradí v oblas-
ti trestného, pracovného a občianskeho práva. 
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či
zastupovanie klienta pred súdom. Určené je o-
samelým matkám s deťmi, nezamestnaným, so-
ciálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

Pondelok 14,30 h - Hudobný kurz klavír
    16,15 a 18,00 h - Joga                        
    18,00 h - Cvičenie pre ženy
    19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok       18,00 h - Brušný tanec zač
Streda 18,00 h - Brušný tanec pokr.  
    18,15 h - Joga 
    18,30 h - Cvičenie pre ženy 
                                - telocvičňa CVČ
Štvrtok 16,15 h a 18,00 h - Joga                       
Piatok       14,30 h - Hudobný kurz klavír

KURZY V OKTÓBRI
Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR
                 17. 10. o 15,00 h – SZ invalidov 
Utorok     11. 10. od 12,30 – 17,30 h  
                 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda      5. 10. o  17,00 h  Výbor MO MS
                 12. 10. o 14,00 h - Klub chorých 
                                            na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h – Klub  latelistov

Každý párny štvrtok od 16,00 h 
                 - A klub

KLUBY V OKTÓBRI

 (Pokračovanie z 1. str.) Hrdinka stojí na 
prahu päťdesiatky. Všetci ju poznajú ako vzor-
nú matku, poslušnú dcéru, obetavú manželku... 
A najmä ako  nešťastnicu, ktorej sa smola lepí 
na päty. Keď stojí na kraji skokanského mostí-
ka, zdola na ňu volajú, aby skočila. Aby zmenila 
doterajší stereotyp  a  začala žiť život, v ktorom 
bude viac myslieť na seba ako na ženu.
 Účinkuje živá kapela, ktorá zahrá melo-
dické piesne z Egejského pobrežia. Zažijete 
atmosféru dovolenkových letovísk, šum mora, 
rozpálené pláže, očakávania...
 Predstavenie trvá 1,40 h, vstupné  je 8 € + 
cestovné. Inf. MsKS, 771 0640. 



sobota 1., nedeľa 2. o 19.00 h 

PAUL
Britská satirická dvojica Graeme (Simon Pegg)  a Clove 
(Nick Frost) prišli do Ameriky stráviť dovolenku 
cestovaním po miestach známych údajným výskytom UFO. 
Cesta prebieha podľa plánu, pokiaľ nenarazia na Paula, 
mimozemšťana so správaním oneskoreného pubertiaka. 
Po počiatočnom spoznávaní mu navrhnú, že ho zavezú do 
lesov, kde si preňho majú prísť jeho súkmeňovci. Idylu im 
však narúša tajný agent (Jason Bateman) a náboženský 
fanatik, ktorému nechtiac naša trojica uniesla celkom 
atraktívnu dcéru (Kristen Wiig)…
USA, VB                         komédia                           104 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,20 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov         

streda 5.   o 19.00 h

NEVINNOS
Najnovší film Jana H ebejka. 
Lásky sa nikdy nezbavíš.
Cesta z vrcholu na absolútne dno môže byť  veľmi rýchla. 
Niekedy stačí jediná veta a všetko, čo ste  doteraz 
budovali, sa zrúti ako domček z kariet. Jan H ebejk prišiel 
s filmom, v ktorom je všetko nádherne jasné a... šokujúce. 
Nevinnosť je Chytilovsky úchylná, zároveň je to dokonalý 
herecký koncert, v ktorom neexcelujú iba osvedčené
hviezdy, ako Ond ej Vetchý, či A a Geislerová, ale v 
rovnakej miere napríklad mladučká Anna Linhartová,
ktorá si v Nevinnosti zahrala svoju prvú filmovú úlohu a 
zvládla ju excelentne. Jedinečný Lud k Munzar sa na 
strieborné plátno vrátil po dvanástich rokoch grandióznym
výkonom.
Vďaka skvelým hercom a kamere, dokonalému strihu a 
réžii máte postarané o zážitok, ktorý ani na chvíľu nenudí. 
ČR                    dráma                          98 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 8.   o 17.00, nedeľa 9.  o 15.00 h 

AUTÁ 2
Hviezdny pretekár Bleskový McQueen a svojrázny 
od ahovák Mater prevetrajú svoje priate stvo na celkom 
nových miestach. Blíži sa totiž svetová séria Grand Prix a 
vôbec prvýkrát sa tak bude preteka  o prestížny titul 
najrýchlejšieho auta na svete...
USA  animovaná rodinná komédia           114 min.
slovenský dabing                                          vstupné: 2,30 €  
tento film je vhodný pre maloletých od 7 rokov 

sobota 8., nedeľa 9. o 19.00 h 

BIUTIFUL
Nový film mexického režiséra Alejandra Gonzáleza
Inárrita (Amores Perros, 21 gramov, Babel) BIUTIFUL s 
hviezdou (nielen) španielskeho filmu Javierom Bardemom
v hlavnej úlohe. Za svoj výkon získal Zlatú palmu na 
festivale v Cannes. Príbeh ukazuje životnú cestu Uxbala, 
konfliktného bývalého narkomana, ktorý hľadá zmierenie so 
svojim otcovstvom, láskou, duševnom, zločinom, vinou a 
smrteľnosťou, obklopený nebezpečným podsvetím 
modernej Barcelony.
Špan., Mex.                       dráma                             147 min. 
eské titulky                                                   vstupné: 2,00 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov          

streda 12.  PROGRAM MsKS – PARTIČKA

sobota 15., nedeľa 16.   o 19.00 h 

ZRODENIE PLANÉTY OPÍC 
Namiesto evolúcie… Revolúcia.
Chceli sme zdokonaliť ľudskú rasu, namiesto toho sme 
prišli o pozíciu pánov tvorstva. Zrodenie planéty opíc 
farbisto a napínavo opisuje revolúciu, ktorá viedla k tomu, 
že nás na piedestále civilizácie vystriedali nižšie primáty.
USA                                   sci-fi                                105 min. 
slovenské titulky                                          vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov         

streda 19.   o 19.00 h

LIDICE
Príbeh oby ajných udí, ktorí sa absurdnou náhodou 
priplietli do cesty „dejinám“. 
Dráma vychádzajúca zo skutočných a hrozných ľudských
osudov, na pozadí dvoch relatívne nevinných príbehov: 
milostného príbehu sukničkára Václava a trpkého príbehu 
Františka. Roman Luknár hrá vynikajúco a presvedčivo 
svoju charakterovú postavu, výkon Zuzany Fialovej je silný 
zážitok, Karel Roden je klasicky bezchybný a absolútne 
geniálny výkon Zuzany Bydžovskej si zaslúži Českého
leva. Výborná pocitová hudba a množstvo silných záberov 
vyvolajú vo vás nezabudnutelné emócie.
ČR, SR                             dráma                        126 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 22.   o 17.00 h,    nedeľa 23.   o 19.00 h 

M TVOLA MUSÍ ZOMRIE
Humor, trocha erotiky a mŕtvola.
Hrajú: Miro Noga, Peter Marcin, Veronika Žilková, Dorota 
Nvotová, Ľubomír Paulovič, Jana Oľhová, Matej Landl, 
Marián Geišberg, ...
SR                 ierna komédia                          96 min. 
slovenská verzia                                           vstupné: 2,20 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov    

sobota 22.   o 19.00 h

MELANCHÓLIA                                            ASFK
Krásny film o konci sveta. 
Novinka permanentného dánskeho provokatéra Larsa 
von Triera. Uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá 
mladšia čakajúca dieťa sa práve vydáva, keď spoza slnka 
vystúpi červená planéta, s ktorou sa má Zem zraziť. V 
hlavných úlohách uvidíme plavovlasú krásku Kirsten 
Dunst a démonickú Charlotte Gainsbourg, ktorá ohúrila 
divákov i kritiku svojím suverénnym herectvom v Trierovom 
predchádzajúcom šokujúcom mystériu Antikrist.
Cena za najlepší ženský herecký výkon - Cannes 2011
(Kirsten Dunst)
Dán., Švéd., Tal., Franc. psychologická dráma 130 min.
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov    

streda 26.   o 19.00 h

MELANCHÓLIA                                            ASFK       
Krásny film o konci sveta. Novinka Larsa von Triera. 
Dán., Švéd., Tal., Franc. psychologická dráma 130 min.
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 € 

sobota 29.   o 17.00 h,    nedeľa 30. o 15.00 h 

SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
V. Vorlí ek prichádza s vo ným pokra ovaním 
kultového filmu pre celú rodinu - Dívka na košt ti.
Dexempo multo šumpoplex! Pamätáte sa na túto 
kúzelnícku formulu? Nevyslovil ju Harry Potter, ale naša
čarodejnica Saxána, dcéra netopiera. Film Dívka na koštěti
z roku 1971, kde mladú čarodejnicu stvárnila Petra 
Černocká, sa po 40 rokoch dočkal pokračovania. Ste 
zvedaví, kam sa rozprávka z Vašej mladosti bude uberať?
Pokiaľ áno, tak tento víkend v našom kine je určený vám a 
vašim deťom. Vydajte sa medzi zázračné bytosti, 
čarodejnice, škriatkov, víly a ďalšie tajomné príšerky ...
ČR rodinný hraný a animovaný film          90 min.
eská verzia                                                  vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 29., nedeľa 30. o 19.00 h 

MRCHA U ITE KA 
Učiteľka Elizabeth (C. Diaz) kašle na svoju prácu i na 
študentov, ale bojuje s kolegyňou Amy (L. Punch) o 
priazeň bohatého zastupujúceho učiteľa (J. Timberlake)...
USA                              komédia                           92 min. 
slovenské titulky                                        vstupné: 2,20 € 

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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 Jesenný čas je ako stvorený pre návštevu kina Považan v MsKS.
 Ponúkame vám niekoľko tipov z programovej ponuky kina na október. 

NEVINNOSŤ  - streda 5. októbra  o  19.00 h: 
Lásky sa nikdy nezbavíš. Pád z vrcholu na absolútne dno môže byť veľmi rýchly. Niekedy 

stačí jediná veta a všetko, čo ste doteraz budovali, sa zrúti ako domček z kariet. Uznávaný lekár, 
milovaný otec a manžel (O. Vetchý) čelí obvineniu z veľmi ťažkého zločinu. Zo dňa na deň vymenil 
byt za väzenskú celu, odkiaľ sa nevina preukazuje ťažko. Zvlášť, keď protistrane pomáha človek,
ktorý môže byť motivovaný osobnou pomstou... Hrajú: L. Munzar, M. Hanuš, R. Lizlerová, A. Geis-
lerová, O. Vetchý...
 Dráma ČR  režiséra J. Hřebejka  trvá 98 min. a je MN do 12 rokov.
LIDICE - streda 19. októbra o  19,00  h: 
 Príbeh Lidíc je príbehom obyčajných ľudí, ktorí sa absurdnou náhodou priplietli do cesty „de-
jinám.“
       Nie každý vie, že udalosť, ktorá otriasla celým svetom, začala ako príbeh obyčajného suk-
ničkára. Václav Fiala sa zamiluje do Aničky zo Sudetov, doma ho však čaká tehotná žena. List, 
v ktorom Aničku lživo informuje, že „niečo“ podnikol a musí odísť do ústrania, poslúži krátko po 
atentáte na R. Heydricha ako zámienka na vyhladenie Lidíc. 
 Skutočnou udalosťou je tiež inšpirovaný príbeh F. Šímu, ktorý nešťastnou náhodou pri bitke 
zabije svojho syna. Vyhladenie Lidíc prežije nič netušiac vo väzení a po vojne sa vracia domov, 
kde ho čaká holá pláň. Stane sa tak paradoxne jediným lidickým mužom, ktorý prežil túto tragédiu, 
aj keď s pečaťou vraha ... Hrajú: K. Roden, Z. Fialová, Z. Bydžovská, O. Novák... 
 Vojnová dráma  ČR/SR v réžii P. Nikolaeva  trvá 126 min. a je  MN do  15 rokov. 
MELANCHÓLIA - 22. a 26.  októbra o  19.00 h:
 Nový   lm dánskeho režiséra Larse von Triera vypráva príbeh dvoch sestier. Mladšia se práve 
vydáva a stáva sa čerstvou matkou. Svadobná hostina  je  v starobylom dedinskom sídle. Sviatoč-
nú náladu zakalí náhla hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza slnka a s ktorou 
Zemi hrozí bezprostredná zrážka.
 Režisér Trier je povestný  gradovanou atmosférou s neočakávanými zápletkami i zvratmi.

Dráma / sci-  / thriller z koprodukcie  Dánska / Švédska / Talianska/ Francúzska  trvá 130 min 
a je  MN do 15 rokov.
SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL -  sobota 29. o   17,00  a  30. októbra o  15,00 h:
 Je  tu voľné pokračovanie kultového  lmu pre celú rodinu - Dívka na košteti.
Saxána žije so svojím manželom Honzom Bláhom normálny život vo svete ľudí a jej čarodejnícka
minulosť je ukrytá na povale v starej truhlici. Bol by v tom však čert, keby jej dcéra, malá Saxán-
ka, presne ako jej mama kedysi, nevypátrala všetky tajomstvá! Saxánka, ako každá zvedavá 
školáčka,  so zatajeným dychom číta Lexikon kúziel… a kúzla sa akoby zázrakom začínajú diať!
Dostáva sa do čarodejníckej školy, kde stretáva čarodejníkov a čarodejnice, škriatkov, víly a ďalšie
tajomné príšery.
 Teta Irma (J. Bohdalová) omylom dostane do ríše rozprávok komiksového zlosyna Crashma-
na, ktorý v snahe stať sa vládcom celej ríše nenechá kameň na kameni. Našťastie  je tu Saxánka 
a jej kamaráti –  neposlušný čertík Krakavouso, trpaslík Řehoř a kostlivec Vincko. Spoločne  sa 
postavia proti Crashmanovi. Nebude to však  jednoduché. Podarí sa im zachrániť svet kúziel? 
 Hrajú: P. Černocká, H. Nováčková, J. Hrušínský, J. Bohdalová, P. Nárožný, J. Kraus, I. Chýl-
ková, N. Konvalinková, J. Lábus, J. Somr, M. Hrubešová...

Český rodinný hraný a animovaný  lm režiséra V. Vorlíčka  trvá 90 min. a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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  Sychravé jesenné počasie je ako stvorené na 
lúštenie krížoviek. Mnohí i z našich občanov sa 
venujú tejto záľube.
 Novomešťan Ing. Jozef Vaško (na foto vpra-
vo ako víťaz turnaja O pohár Relaxu) prišiel na 
chuť lúšteniu krížoviek ešte  na  základnej  škole 
zhruba  ako 14 - ročný. A tento  koníček ho drží 
stále. I keď už v inej rovine. Dnes krížovky lúšti len 
na súťažiach rôznych úrovní – od lokálnych  až 
po majstrovstvá Slovenska (M SR). Aj začiatkom
septembra bol na  M SR v Banskej Bystrici. A 
skončil na  hodnotených  miestach – v krížovkách 
na 15. mieste a hádankách na  9. mieste.
 -Spomedzi desiatok súťažiacich z celého 
Slovenska  nie  je  to zlé, ale  nie  je to to, čo  v 
roku 2003, keď  ma  od  majstrovského titulu deli-
lo len  pár sekúnd. –
 ???
 - Pri  hodnotení súťaže rozhoduje počet  chýb 
a čas. Boli sme  dvaja s rovnakým počtom len 
dvoch (!!) chýb v troch veľkých krížovkách s azda 
1000 políčkami, ale kolega vylúštené krížovky 
odovzdal  o niekoľko málo sekúnd skôr. A ja  som 
sa  stal vicemajstrom SR.-
 Súťaž  je  špecifická v tom, že krížovkár má 
k dispozícii len legendu, nevie, aký tvar bude mať
krížovka. Bývajú rôzne, napr. figurálne, nie kla-
sické, obdĺžnikové, tzv. švédske krížovky.
 Jozef  Vaško vie  o tom svoje. Doma krížovky 
nelúšti, ale ich - tvorí. Je  autorom krížoviek.
 - Všetko sa začalo ešte na vysokej škole, - 
spomína donedávna činovník  Zväzu slovenských 
krížovkárov  a  hádankárov.
 - Aj počas štúdia na elektrofakulte SVŠT 

v Bratislave som lúštil krížovky. Kupoval som 
si Slovenského krížovkára a hádankára, ktorý 
sa neskôr premenoval na Lišiaka a tajničky 
som posielal do redakcie. Po čase ma vyhľadal
šéfredaktor tohto krížovkárskeho časopisu s po-
nukou tvoriť krížovky. Prijal som to ako výzvu a 
dal sa na  to.  V 73 -. 74. roku sme  o počítačoch
ani len nesnívali. Technicky vytvoriť krížovku 
trvalo  neraz dlhšie, ako ju vymyslieť. K dispozícii 
som mal  rysovaciu tabuľu, kriedový papier, tuš  a 
perličkový písací stroj, ktorým som do vzniknutých 
políčok vpisoval legendu. Bolo to prácne. Chcelo 
to kopec času, trpezlivosti a odhad. Musel  som 
sa  strafiť do správneho políčka a naťukať text. 
Keď sa mi to nepodarilo, musel som začať
odznovu. Po zhotovení krížovky peripetie ešte 
neskončili. Bolo treba dať veľký pozor, aby sa 
papier nepokrčil, alebo inak neznehodnotil a  bez 
ujmy  sa dostal do redakcie. Dnes  je to podstatne 
jednoduchšie. Keď krížovku vymyslím, vytvorím 
ju v exceli na počítači a e-mailom pošlem do 
redakcie.-
 Kedysi ste  krížovky J. Vaška našli v Svete 
socializmu, Horizonte, Petržalských novinách a 
Markíze, dnes ich publikuje v Pravde, v ča-
sopisoch  Maxi krížovky, Tabu, Plus 7 dní, Tele 
plus i  Život. 
 - Najviac mi vyhovuje tvorba krížoviek s 
tajničkami citátov osobností. Niekedy  mám v tom 
voľnú ruku, inokedy mi objednávateľ  zadá tému 
či citát.-

KRÍŽOVKA V TVARE  MESTSKÉHO ERBU
 Pôvodom Trenčan prišiel v r. 1976 po štú-
diách pracovať do VÚMA,  v Novom Meste  nad 
Váhom sa  i usadil. V tom čase pri VUPP  praco-
val krúžok krížovkárov a hádankárov s názvom 
Podjavorinci. Vznikol v r. 1969 a viedol ho Ing. 
A. Eichenberger. Združoval vojakov z povolania, 
žiakov z vojenského učilišťa a civilov. Pridal sa 
k nim.
 - Krížovkám a hádankám sa  venovali mnohí, 
okrem mňa napr. Ing. J. Kováčik, RNDr. Ľ.
Koštialová, M. Schleiffer... Aktívnymi krížovkármi 
sme dnes zostali v podstate  dvaja – ja  a Ján 
Psotný,  ktorý bol tiež so  mnou v Banskej Bystrici. 
Je to škoda, veď bolo by  na čo nadviazať.
 V 70. rokoch Podjavorinci organizovali  oje-

PÁR SEKÚND OD MAJSTROVSKÉHO TITULU

MESTSKÝ ERB AKO KRÍŽOVKA
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     Len  tak, z ničoho nič,
do  nášho mesta „radošinci“ 
24. októbra neprídu. Prídu, 
aby sa predstavili svojou 
novo naštudovanou hrou 
LEN TAK PRIŠLI.
     Najnovšia Štepkova  sati-
rická komédia začína neve-
selo: na pohrebnej hostine.

 V provinčnom meste zomrel pri dopravnej 
nehode primátor a bohatí pozostalí po všeobecne 
známom gubernátorovi a  miestnom manipulá-
torovi netrpezlivo čakajú na viac ako prekvapu-

júci závet. Od tej chvíle sa na smútočnom 
zhromaždení začínajú diať samé neuveriteľné
príhody. Navyše, medzi pozostalými sa ocit-
nú  dvaja nečakaní, zvláštni návštevníci, ktorí 
svojou prítomnosťou začnú radikálne meniť tok 
prekvapujúcich udalostí.
  Štepkovou satirickou komédiou pod vedením 
režiséra Ondreja Spišáka a dramaturgičky D. 
Abrahámovej Radošinské naivné divadlo  začína
svoju 49. sezónu. V našom meste uvedie  jej 
predpremiéru. Ak chcete  byť pri tom, treba  prísť,
ale  nie len tak, ale  zakúpiť si vstupenky. V predaji 
sú v pokladni mestského kultúrneho strediska.

dinelé poduja-
tia – v podstate 
medz inárod-
né Turnaje 
družby Čechov
a Slovákov. 
Išlo o federálnu 
kr ížovkársku 
súťaž, jedna
polovica sa
riešila v češ-
tine, druhá v 
slovenčine. Pri 
tejto príležitosti 

som vytvoril krížovku v tvare erbu mesta. 
Tajnička znela Turnaj družby a skryté heslo, 
ktoré bolo treba nájsť, znelo: Podjavorinci. –
 Trojnásobného víťaza preboru časopisu Relax 
i ďalších súťaží a jeho krížovkárskeho „parťáka“
mrzí, že dnes sa  krížovkári z mesta nezdružujú. 
Zanietená dvojica pribrala k sebe ďalšieho 
krížovkára a hádankára J. Páleníka  zo Svinnej. 
Ale  stále  je  to málo, aby  mali nádej  siahnuť
po trofejach na M SR družstiev, ktoré budú  teraz 

v októbri v Žiline.  Pravidlá hovoria  o 4 - členných
družstvách, v konkurencii  s nimi je  malá šanca 
pre krížovkársky trojlístok uspieť pri lúštení v 
boji s časom. I to bol dôvod, prečo pri ceste  do 
Bystrice i z nej  hovorili nahlas  o možnosti pokúsiť
sa v meste obnoviť krížovkársky krúžok. Veď
kedysi v Novom Meste  nad Váhom bol a aktívne 
pracoval. Ešte  pred Podjavorincami. V roku 1960 
krátky čas pri Okresnej ľudovej knižnici exis-
toval krúžok Novomešťan pod vedením Milana 
Struhárika. Iná skupina krížovkárov v r. 1961  pra-
covala pod názvom Považan pri bývalom podniku 
ZVVZ (neskôr Vzduchotechnika) pod vedením 
Ing. Žilinčára.
 - Mnohí, ktorí lúštia krížovky, ani nevedia, 
že krížovkári a hádankári majú svoj zväz, že 
sa združujú a pod jeho hlavičkou sa konajú 
i súťaže.-
 Ktovie, možnože po prečítaní si týchto riadkov 
sa situácia zmení a krížovkárski nadšenci z mesta 
oprášia  dávnu slávu Podjavorincov. Impulzom by 
mohlo byť i tohoročné 50. výročie vzniku krúžku 
krížovkárov Považan, bol by v tom i kus sym-
boliky...                                                       -eg-

 V októbri si pripomíname  výročia osobností, 
ktoré v našom meste pôsobili:

Božena Chorvátová-Royová (1.10.1871 - 
22.12.1960) - prekladateľka
 Narodila sa v Starej Turej  v rodine  manželov 
A. J. Roya a Františky, rod.Holubyovej, sestry 
Karola a J. Ľ. Holubyovcov. Základné školy 
navštevovala v St. Turej, Bratislave, Šoprone 
a  Prešove. V rokoch 1900 - 1906 žila v Novom 

Meste nad Váhom, 1906-09 v Kochanovciach, 
od 1909 v Starej Turej,  Zemianskom Podhradí 
a Bratislave.
 Od 1903 prekladala do nemčiny spisy svojej 
sestry Kristíny (Splnená túžba, Stratení, Bludári, 
Sluha a i.) a z češtiny preložila spis A. Adolfa 
Nalezené poklady. Prispievala do časopisov 
Svetlo, Večernica a Cestou svetla. V rukopise 
zanechala 2 zväzky spomienok na obdobie 1870 
- 1950 a bohatú korešpondenciu.

Otto MATZENAUER  (16. 10. 1845 - 22. 12. 
1901) - spisovateľ, básnik. 

OSOBNOSTI MESIACA

RADO
ŠI

NS

KÉ NAIVNÉ
DIVADLO

LEN TAK K NÁM NEPRÍDU
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 Spomínam si na jednu komickú situáciu, keď 
Ursínyho tajomník nám o. i. ponúkol cigarety. V 
reprezentačnej krabici  ich bolo viacero druhov. 
V tých časoch bola s cigaretami mizéria a kto bol 
fajčiar, mal dosť starostí. Jediný fajčiar spomedzi 
nás Jozef Kvasnica st., keď videl toľko cigariet od  
výmyslu sveta,  povedal: „Ja ich za tých pánov 
vyfajčím“. Cigarety zobral a vopchal do vrecák.  
 Ursíny nám tiež prisľúbil podporu. Horšie 
sme pochodili u Zenkla a Drtinu (nár. socialisti). 
Zarazilo nás, keď nám povedali,  že „ulica im 
nebude prikazovať, ako majú rozhodovať“.  Po 
tejto sprche sme odišli k lidovcom, kňazom  
Šrámkovi a Hálovi. Keď sme im vysvetlili naše 
poslanie, upozornili nás, že sa budú správať v 
duchu kresťanskej morálky. 
 Na cestách po rôznych ministerstvách sme  
stretli aj Reissovcov, ktorí  ich, vedení vlastným 
záujmom, tiež obiehali. Pamätám si, že jeden z 
bratov  povedal: „Páni, nevieme, či máte dosť 
pušného prachu na túto vašu snahu“. Tým 
myslel, že členovia našej skupiny nemajú dosť 
financií  na podplácanie.
 Pokračovali sme v ďalšom putovaní k mi-
nistrom sociálnej demokracie, Majerovi a 
Laušmanovi. Zatiaľ čo minister Laušman nás 
uistil o svojej podpore pri hlasovaní vo vláde, 
minister Majer bol rezervovaný a neprisľúbil nám 
pomoc. Zostalo nám ešte Ministerstvo národ-
nej obrany. Na  jeho čele vtedy stál arm. gen. 
Ludvík Svoboda. Ako nepartajný  pri hlasovaní 
vo vláde o chúlostivých veciach jeho hlas neraz 
rozhodol. Zatiaľ to vyzeralo na remízu. Mali sme 
však  problém. K Svobodovi nebolo také ľahké 
dostať sa. Zaužívané bolo o prijatie  písomne 
požiadať. Keď sa minister Svoboda rozhodol 
niekoho prijať, oznámil to žiadateľovi písomne. 
S týmto  sme nepočítali, no postretlo nás šťastie. 
Keď sme sa pred sekretariátom ministra radili, 
kto pôjde ako delegát so žiadosťou, zbadali 
sme, že smerom k nám kráča akýsi generál. 
Na naše  veľké prekvapenie bol ním brigádny 
generál justície JUDr. Ivan Trebichavský, rodák 
z Nového Mesta nad Váhom. Keď podišiel k 
nám, zvolal:  „Novomešťania, čo tu robíte, koho 
hľadáte?“  Po tom, čo mu Dr. Markovič zreferoval, 
o čo nám ide, gen. JUDr. Trebichavský prisľúbil, 
že sa pokúsi zjednať nám prijatie u ministra 
Svobodu. Asi po 30 minútach sa vrátil a oznámil 

nám, že minister Svoboda nás príjme na druhý 
deň zrána. Zároveň nám poradil, aby sme si  
skôr, než nás pobočník ministra zavolá, dobre 
poutierali topánky. Skôr, než sme sa stihli gen. 
Trebichavskému poďakovať, prišiel na sekre-
tariát nejaký plukovník a vedúcemu sekretariátu 
podal vizitku Reissovcov, ktorí žiadali prijatie u 
ministra. Gen. Trebichavský si vizitku vzal a šiel 
za ministrom. O chvíľu sa vrátil, zavolal si plu-
kovníka, čo priniesol vizitku Reissovcov a poveril 
ho, aby im oznámil, že pán minister vzhľadom 
na súrne rokovania ich nemôže  prijať, možno 
neskôr.
 Nasledujúci deň sme v určený čas svorne 
čakali v prijímacom salóne na  prijatie. O chvíľu 
nás minister Svoboda sprevádzaný svojím po-
bočníkom srdečne privítal a podotkol, že nás rád 
vidí ako reprezentantov hrdinského podjavorin-
ského kraja. Predniesli  sme mu našu prosbu. 
Všimol som si, že počas reči Dr. Markoviča pán 
minister venoval svoj pohľad i našim topánkam. 
Samozrejme, všetci do  jedného sme  ich mali 
vyblýskané.
 Minister Svoboda nás ubezpečil o svojej 
podpore. Pri rozlúčke sa zmienil, že by náš kraj  
rád navštívil, menovite Javorinu ako  symbol boja 
za slobodu. Rozlúčka bola skutočne úprimná, od 
srdca.
 Dnes, po rokoch, si človek s ľútosťou spomí-
na na krutý osud Novomešťana generála JUDr.  
I. Trebichavského (Trenčín 23.4.1910 – Montreal 
16.9.1973). Krátko po našom stretnutí musel 
ako člen DS a veľký demokrat emigrovať do  
Kanady, kde neskôr po ťažkej chorobe i  zomrel.
 Celá kauza Reissovci vs. občania nášho 
mesta sa v dôsledku februárových udalostí 
r.1948 už nedostala na rokovací stôl čsl. vlády. 
Ani Najvyšší súd o nej nerokoval. Nástup 
nového režimu priniesol znárodňovanie. 
Z fabriky Reissovcov sa stal najprv podnik na 
výrobu chladiarenského zariadenia, potom 
Vzduchotechnika, až do roku 1989 ako dobre 
prosperujúci národný podnik.
 O opísanej udalosti, na ktorú sa už zabudlo, 
existoval jediný doklad z decembra 1947 o 
rozhodnutí ísť do Prahy. Ten som odovzdal dnes 
už nebohému  riaditeľovi n.p. Ing. J. Magálovi, 
CSc. do archívu Vzduchotechniky.
          JuDr. Ivan Hrušovský  

BOJ ZA UDRŽANIE FABRIKY REISSOVCOV (II.)
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 „Keby včely vyhynuli, ľudstvo by nemalo viac 
ako štyri roky života.“ (A. Einstein)
     Medzi významných včelárov nášho kraja patrí  
Martin Poláček (na foto), ktorý sa 28. septembra 
dožil vzácnych 90 rokov.
 Pochádza z Dolného Srnia, no celý svoj plod-
ný život prežil v Novom Meste nad Váhom. Vyučil 
sa za zámočníka u Jána Černého, v r. 1946-49 
absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku 
v Považskej Bystrici. Pracoval v rôznych pod-
nikoch, naposledy dlhoročne ako konštruktér vo 
VUMA v odbore ultrazvuk. Ako správny muž, aj on 
má svoju celoživotnú záľubu – včelárenie. Dnes 
má už iba tri včelstvá, o ktoré sa stará 43 rokov, 
strávi pri nich väčšinu času. 
 Je chovateľom včelích matiek dobrej kvality, 
ktoré predáva záujemcom už desiaty rok aj mimo 
okres (Nitra). Keď sa v regióne šíril včelí mor, 
jeho včely nezasiahol, lebo sa o ne príkladne 
stará, čistí úle, dezinfikuje rámiky propolisom. 
Slovenský zväz včelárov  v Bratislave mu udelil 
za zásluhy o rozvoj včelárstva Striebornú včelu.
  Lásku ku včelám získal od svojho otca, 
včelárenie v rodine Poláčkovcov má hlbokú 
tradíciu, prenášalo sa z pokolenia na pokolenie. 
Otec Juraj Poláček (1883-1968) bol vášnivým 
včelárom od svojich 14 rokov. Hoci do r. 1919 
v našom regióne neexistoval včelársky spolok, 
mnohí včelári pracovali pokrokovo. Medzi nich 
patril aj Juraj Poláček.  Ako vojak I. sv.  vojny zažil 
veľa hrôz a utrpenia (sám bol zranený – prestre-
lená lopatka), ale všímal si aj včelárenie v  ruskej 
dedinke. Píše o tom vo svojich zápiskoch: „... 
tam som uvidel včelín, aj úly pod stromami po-
rozestavené. To musel byť už pokrokový včelár, 
ve včelíne mal medomet, drevený, jako býval u 
nás na palchovne na tréch nohách a dúšky jako 
sud. Úly boli široké, plodisko futruvané a me-
dovník jednoduchý, na zadku len propatý. Včely 
celkom pod stromy v chládku, ale medu mali 
dost.“
 Pán Martin dodáva: „Otec mal neskrotnú 
túžbu po vzdelaní. Bol veľkým milovníkom kníh 
a časopisov. Vedel krásne písať, čítať a zau-
jímavo rozprávať. V čase hospodárskej krízy, 
kedy sme splácali pôžičku na dom, odoberal  
viaceré včelárske časopisy  a ďalších 21 periodík!  
Niektoré dostával od amerických Slovákov, od 
menovca Poláčka. Za peniaze, ktoré získal preda-
jom medu, si kupoval knihy. Bol to sčítaný človek. 

Vedel maďarsky slovom i písmom, po I. sv. vojne 
ho volali do štátnej služby, on však odmietol, ostal 
maloroľníkom. Keď manželke, šijúcej zástery z 
modrotlače, ostali kúsky látky, viazal si do nich 
časopisy a opravoval chrbty kníh. Okrem toho 
všeličo vyrezával z dreva. Postavil si unikátny 
včelín.  Keď sa v r. 1921 konala v Turčianskom 
sv. Martine prvá včelárska výstava, otec tu vys-
tavoval med, vosk a medzistienky, o rok neskôr 
na unikátnej výstave v Novom Meste n. V. získal 
čestný diplom, ako i ďalšie ocenenia. V spol-
kovej  knižnici zriadenej v r. 1924 bolo  množstvo 
časopisov, ktoré  daroval  otec.“
 Juraj Poláček včeláril do r. 1960, teda 63 ro-
kov! Jeho včelstvo prebral syn Ing. Milan Poláček 
(n. 1929) z Piešťan, ktorý ako úspešný včelár 
pokračuje v otcových šľapajach, publikuje v od-
borných časopisoch. V Dolnom Srní včeláril aj 
jeho ďalší, dnes  už nebohý syn Štefan.  Syn Ján 
Poláček  (1911 – 2004), riaditeľ školy na Papradi, 
bol významným včelárom a učiteľom včelárstva. 
Často osobne asistoval expertom Dr. Novackému 
a Jánovi Zemaníkovi pri včelích kurzoch v oblasti 
Starej Turej, neskôr ich sám viedol. Bol výz-
namným činovníkom v rámci okresu, publikoval v 
časopise Včelár. Za svoju prácu získal najvyššie 
ocenenie Zlatá včela.
 „Manžel chodí za svojimi včeličkami na 
týždňovky,“ usmieva sa iba o pár rôčkov mladšia 
pani Matilda, „a ja za ním, do Srnia na bicykli,  
je to dobrých 6 km.“ Manželia Poláčkovci sú 
vzhľadom na svoj vek veľmi pohybliví, plní op-
timizmu a chuti do života, kondíciu im môžeme 
závidieť i my, mladší. Určite k tomu prispel stály 
pohyb na čerstvom vzduchu a v nemalej miere aj 
liečivka, stará odnepamäti – med. 
                                            Anna Černochová

VČELÁRSKA RODINA POLÁČKOVCOV
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97 rokov
Anna Homerová

95 rokov
Alžbeta Ochodnická

93 rokov
Emília Goňová

Ján Gavač
91 rokov

Rozália Kováčiková
90 rokov

Mária Kubišová
Anna Mallá

Michal Masár
Etela Zehetnerová

85 rokov
Jozef Biháry 

Milana  Cmerová
Helena Čambálová
Jolana Grznárová
Mária Lackovičová

PhMr. Viera Machajdíková
80 rokov

Emília Barančíková
Michal Gerboc 

Pavel Holič
Josef Jílek

Celestin Marko
František Martinkovič
Anna Matušovičová
Alžbeta Oravcová
Amália Peterská

Libuša Seewaldová
Antónia Šimonfyová

Rudolf Šustek
Mária Turáková

Štefan Zenka
75 rokov

Ervín Balázs
Ján Drexler

Anna Ferancová
Terézia Furstová
Rudolf Gestinger
Mária Jelenáková

Milan Michálik
Anton Slíž

Anna Stanková
Milan Trúsik

Michal Veselý
70 rokov

Jaroslav Bachleda
Eva Behulová
Jozef Burza

Štefánia Grčková
Ing. Ivan Haruštiak

Oľga Hornišová
Anna Kocianová

RNDr. Ladislav Kovács
Emília Krajčiová
Bedřich Křížka
Anna Magálová

Igor Malota
Ľubomír Mikušík

Božena Mlčúchová
Pavel Moravčík
Eduard Oravec
Eva Pastorková

Eufémia Paulenová
Božena Sárazová

Irena Zámečníková
Rudolf Zicháček

BLAHOŽELÁME
 V októbri oslávia životné jubileá 

títo naši spoluobčania: Lucas Galáni
Michaela Macková

 Lukáš Bednár 
Melissa Melánia Mária Heráková 

Samuel Král 
Tamara Hrušovská
Bianka Markechová

Sofia Syková
Šarlota Syková

Richard Lehotský
Natália Ilušáková

Anton Tretinár a Denisa Baláková
Matej Kurucz a Soňa Šerkiová

Peter Kukučka  a Darina-Iana Lasac
Miroslav Lackovič a Terézia Naďová

Mgr. Juraj Lackovič a Marika Červeňáková
Július Sendrei a Miroslava Karvayová

SOBÁŠE V AUGUSTE

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 3. augusta rozlúčiť s našou drahou 

mamičkou, babičkou a prababičkou
Věrou HORŇÁKOVOU.

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

Synovia s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

UVÍTANIA A KRSTY 
V AUGUSTE

Lýdia Bařinová  (1934)
Vladimír Bernovský  (1928)
Iveta Blokšová  (1959)
Anna Gebhardtová  (1928)
Milan Hargaš  (1927)
Anna Kovačovičová (1938)
Ján Krčula  (1924)
Ivan Kubáň  (1934)
Ján Lehuta  (1930)
Ján Mikulec  (1954)
Mária Poriezová  (1950)
Žofia Roháčková  (1936)
Ján Valík   (1948)
Miroslav Vráblik  (1947)

ÚMRTIA V AUGUSTE
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S P O M Í N A M E
18. septembra uplynulo päť rokov, 

čo nás opustil náš otec, dedko a pradedko 
Jozef KOŠŤÁL.

      S láskou a úctou spomínajú syn Marian a dcéra Alena s rodinami 

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
10. októbra uplynú  dva roky, čo nás opustil môj manžel 

Ján HLOŽKA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Manželka Oľga a ostatná rodina

14. októbra si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka 
Vasila HRUŠOVSKÉHO.

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

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
25. októbra  uplynie 11 rokov 

od úmrtia našej dobrej mamy a babky 
Anny MIZERÁKOVEJ.

 Kto  ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami 

Čas neúprosne plynie, spomienky v srdci bolia, 
zabudnúť na Teba nám nikdy nedovolia.

27. októbra  uplynú dva roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko

Alexander HLINKA.
 Kto  ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinou 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli 12. septembra 

rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom a dedkom 
Jozefom FUHRMANNOM,

ktorý nás opustil vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
                                                  Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 19. septembra rozlúčiť s naším drahým zosnulým 

Milanom  HREVÚŠOM.
Ďakujeme  za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka a dcéry s rodinami
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V srdciach našich žije.
28. októbra uplynie rok, čo od nás navždy odišiel 
náš  drahý manžel, otec, dedko a pradedko

Zdeno KOLNÍK.
Kto ste  ho poznali a mali radi, spomeňte  si spolu s nami.

 S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnučka

Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...
29. októbra s hlbokým žiaľom v srdci si pripomenieme druhé smutné výročie,

čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ján  FANDRO.

 Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s partnermi a ostatná rodina

29. októbra si pripomenieme 20. výročie úmrtia 
Jozefa PALMANA.

 S láskou  spomínajú manželka a ostatná rodina

Už päť rokov bude, čo od nás odišiel náš  drahý 
Jozef ČERTÍK

a niet ho medzi nami, 
ale v našich srdciach zostáva smútok a spomienky v nás.

      Jedna  z prvých Osobností 
mesta (od roku 2007) pani 
Božena Podolanová šesť dní 
po svojich 87. narodeninách 
vydýchla naposledy. 19. sep-
tembra sa najbližší, synovia 
Kamil a Milan s rodinami, pria-
telia, členovia novomestského

Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska 
(JDS) a ostatná verejnosť rozlúčili s niekdajšou 
riaditeľkou novomestskej knižnice. Svoju prácu
vykonávala zodpovedne a s láskou plných 25 
rokov. Zaujímala sa o dianie v meste, svoje rodné 
Nové Mesto milovala. Po r. 1989 patrila k prvým 
živnostníkom v meste. Mala obchod s pleteným 
a háčkovaným tovarom, ktorý i sama zhoto-
vovala. Po celý život bola  zanietená športovkyňa
a cvičiteľka. Pohyb ju sprevádzal od malička.
 Už ako 20 – ročná bola náčelníčkou základ-
nej telesnej  výchovy a dlhé roky pracovala  vo 

vrcholných orgánoch ČSTV v Prahe a Bratislave.
Vzrastom drobná, ale činorodá a aktívna žena ako 
jediná Slovenka na pražskom Strahove v r. 1985 
viedla kolos 16 000 cvičencov, rodičov s deťmi.
 S odchodom do dôchodku (1996) cvičenie
neposlala do penzie. Naopak. Pritiahla k nemu 
členov klubu  i JDS, kde  istý čas  zastávala  funk-
ciu predsedníčky OO JDS. Priestory na  Ul. 1. má-
ja sa pravidelne menili na telocvičňu, kde  klubári 
a jednotári pod jej vedením vyše štvrťstoročie
cvičili zdravotnú gymnastiku. Toto cvičenie si zís-
kalo najmä ženy, mužov zase zaujal stolný tenis. 
Sama v ňom bola preborníčkou.
 Vďaka  B. Podolanovej  sa zdravotná gym-
nastika a stolný tenis v klube nadobro udomácnili, 
stali sa neodmysliteľnou súčasťou činnosti senio-
rov. I po tom, čo  choroba  Božke, ako ju rodina  a 
priatelia  familiárne volali, zabránila navštevovať
klub a viesť svojich zverencov. 
 Vrcholí čas zberu plodov jesene. No plody 
činnosti, ktoré pred rokmi „Božka“ zasiala, novo-
mestskí seniori zbierajú celoročne. V nich a spo-
mienkach bude p. B. Podolanová, žiť naďalej.

ODIŠLA OSOBNOSŤ MESTA
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NA LINKE MESTSKÁ POLÍCIA

 V talianskom Lignane sa  v dňoch 10. až  20. 
septembra  konali Európske hry masters, kde  si 
sily merali športovci v 22 rôznych športoch. 
 Vo vzpieraní zo Športového klubu vzpierania 

Považan  Nové Mesto nad Váhom na európskych 
hrách štartovali: Ivan Solovic, Peter Herák a 
Ľuboš Oravec. Vzpieračom sa na súťaži zvlášť
oceňoval trh, nadhod a dvojboj.

Ivanovi Solovicovi sa podarilo trhnúť 60 kg 
a nadhodiť 70 kg, v dvojboji získal 130 kg. Svojím 
výkonom obsadil skvelé 2. miesto a zo súťaže si 
odniesol tri strieborné medaily.

Peter Herák trhol  70 kg  a v nadhode mu roz-
hodcovia neuznali pokusy na váhe  90 kg. V trhu 
skončil na 4 mieste.

Ľuboš Oravec trhol 120 kg a nadhodil 140 kg. 
Svojím výkonom v dvojboji 260 kg vyhral kategóriu 
do 105 kg a zo súťaže si odniesol tri zlaté me-
daily. Oravec porazil  v poradí druhého Litovčana
Kalundu Kestultisa v dvojboji o 50 kg. Srdečne
blahoželáme!
                Milan Kubák,  tajomník ŠKV 

ORAVCOV ZLATÝ TRIUMF V LIGNANE

KEDY 
NA VOLEJBAL

ŠPORTOVÁ HALA 
Muži

Nedeľa 23. 10. o 14,00 h a 16,00 h
Muži – Volley Team Bratislava B 

Juniori
Sobota  8. 10. o 11,00 h, 13,00 h 

Juniori – ATS Trenčín
Sobota 22. 10. o 11,00 h, 13,00 h 

Juniori – VŠK Púchov
IV. ZŠ
Žiačky

Sobota 8. 10. o 10,00 a 14,00 h

Žiačky NM - Komárno
Sobota 22. 10. o 10,00 a 14,00 h 

Žiačky NM – Skalica A 
Kadetky

Nedeľa 9. 10. o 10,00 h a 14,00 h 
Kadetky NM – Vráble 

Nedeľa 23. 10. o 10,00 h a 14,00 h 
Kadetky NM – Nitra 

 LEKÁRI ZÁPASILI  NIELEN  S CHOROBOU, 
ALE I AGRESIVITOU PACIENTOV.  11. augusta 
z NsP v Novom Meste  nad Váhom požiadali 
mestskú políciu (MsP) o pomoc  pri upokojovaní 
agresívnej pacientky, ktorá fyzicky napádala per-
sonál a rozbíjala zariadenie oddelenia. Hliadka na 
mieste zistila, že ide o Novomešťanku D. R.
 Za pomoci hliadky MsP sa zdravotníckemu 
personálu podarilo agresívnej žene podať se-
datíva, po ktorých sa upokojila  a prestala s 
vyčíňaním.
 Zhruba o dva týždne neskôr (26. augusta) 
službukonajúca lekárka v nemocnici požiadala 
MsP o vykázanie agresívneho pacienta z priestorov 
interného oddelenia, kde absolvoval ošetrenie. 
 Hliadka na mieste zistila, že ide o o Jozefa F. 
z Púchova. Púchovčan  bol pod vplyvom alkoholu 
a po upozornení hliadky miesto opustil.
 AGRESIVITA I V POHOSTINSTVE. 19. au-

gusta prijala MsP  oznam, že v pohostinstve na Ul. 
Klčové rozbil hosť pohár a nevhodne sa správa. 
Ako hliadka na mieste zistila, „do kože  sa nevedel 
zmestiť“ 38 -  ročný H. K. z Nového Mesta nad 
Váhom. Novomešťana riešili pohovorom a spôso-
benú škodu  musel uhradiť.

AGRESIVITA NA AUTOBUSOVEJ 
ZASTÁVKE. V ten  istý deň dostala MsP oz-
nam o rozbíjaní autobusovej zastávky na Ul. 
Malinovského neznámou osobou. Hliadka na 
mieste prichytila R. V. z Hrádku. Menovaný sa 
k vandalizmu a ničeniu majetku  priznal. 

STRIEĽALO  SA?  O deň neskôr 20. augusta 
občianka mesta oznámila na  Palkovičovu ul., že v 
mieste jej bydliska na Ul. 1 mája do jej okna niekto 
dvakrát  strelil. Hliadka po príchode na miesto zis-
tila poškodenie okennej výplne  dvoma údajnými 
výstrelmi. Vec na doriešenie  prevzala PZ. 

mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP
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* BOX-CLUB Považan cez jarmočný ví-
kend 17. - 18. septembra v Komárne  v I. SLO-
VENSKEJ LIGE BOXU obhájil bronzovú priečku.

KEDY NA FUTBAL
AFC dospelí

Sobota 8. 10. o 14,30 h 
AFC - Moravany

Sobota 22. 10. o 14,00 h 
AFC – Nové Zámky

St. dorast a Ml. dorast
Sobota 1. 10. o 10,00 h 

St. dorast – Piešťany
o 12,30 h 

Ml. dorast – Piešťany
Sobota 15. 10. o 10,00 h 
St. dorast – Nové Zámky

o 12,30 h 
Ml. dorast – Nové Zámky
Sobota 29. 10. o 10,00 h 
St. dorast – Pov. Bystrica

o 12,30 h 

Ml. dorast – Pov. Bystrica
St. žiaci  A  a Ml. žiaci  A 
Nedeľa 9. 10. o 10,00 h

St. žiaci – Lokomotíva Trnava
o 12,00 h

Ml. žiaci – Lokomotíva Trnava
Nedeľa 30. 10. o 10,00 h

 St. žiaci – Hlohovec
o 12,00 h

Ml. žiaci – Hlohovec 

 Svoje prvé víťazstvo v Davisovom pohári 
zaznamenal slovenský tenisový reprezentant, 
Novomešťan Igor Zelenay (na foto vľavo).
Spolu s Filipom Polášekom v polovici  septem-
bra dvojica uspela v štvorhre zápasu Slovensko 
- Ukrajina, 2. kolo play-off  o zotrvanie v I. sku-
pine euroafrickej zóne Davisovho pohára teni-
sových reprezentačných družstiev mužov proti 
ukrajinským reprezentantom S. Bubkovi a S. 
Stachovskému.
 O úspech Slovákov v rozhodujúcej tretej hre 
piateho setu sa pričinil aj  náš  rodák, keď ako 
písala  tlač, pri  možnosti Ukrajincov získať gem 
...,,Zelenay šikovne vbehol bekhendovým vole-
jom do Stachovského pasívnej krížnej medzihry, 
potom vytiahol skvostný forhendový príjem popri 

čiare a následne podávajúceho hráča nachytal aj 
Polášek bekhendovým retu rnom - 2:1.“
 Chválou na adresu I. Zelenaya nešetril ani 
slovenský kapitán M. Mečíř: „Igor ma veľmi 
príjemne prekvapil, dostal do dvorca veľa returnov 
a veľmi dobre hral aj na sieti. Chalani výborne 
zvládli zápas aj takticky.“
 Ako  správnych  lokálpatriotov nás Zelenayov 
úspech teší, zvlášť  keď sme pozorne  sledovali 
jeho tenisovú kariéru od  jej  začiatkov ešte  ako 
žiaka ZŠ na  Nálepkovej  ul.        (Zdroj: internet)

ZELENAYOV ÚSPECH V DAVISOVOM POHÁRI

 * TURNAJ O ŠTÍT NOVÉHO MESTA NAD 
VÁHOM JUBILEJNÝ. Volejbalový turnaj o Štít 
Nového Mesta nad Váhom, ktorý  sa  počas
Novomestského jarmoku konal po jubilejný – 40. 
raz aj ako Memoriál Dr. Františka Antala, pri-

n i e s o l 
v í ť a z s t v o 
ž i l i n s k ý m 
volejbalistom.
 Naši hráči
si v medzi-
n á r o d n e j 
k o n k u r e n -
cii z domácej 
p a l u b o v k y 
medzi  ôsmimi 
s ú ť a ž n ý m i 
k o l e k t í v -
mi odniesli 
vcelku pekné 
5. miesto.
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MESTO MÁ NOVÝ FUTSALOVÝ TÍM
 Po minuloročnej úspešnej sezóne novomest-
ského futsalu sa jeho hráči z dôvodu ukončenia 
spolupráce  pôvodného sponzora s  futsalistami 
rozhodli založiť nový klub. Nesie názov podľa  
jeho  hlavného sponzora z Levíc: Futbalshop 
Nové Mesto n.V. Mužstvu sa podarilo získať i 
ďalších sponzorov, ale  vzhľadom na  prihlásenie 
sa mužstva do 1. Openligy by neodmietlo ani  
ďalších mecénov.
 Mužstvo tvoria hráči vlaňajšieho  klubu ETNA 
SK. Pridali sa  aj ďalší. Z extraligového Programu 
Dubnica sa vrátil E. Doboš. Pripojil sa k nám aj 
mladý talentovaný P. Zaťovič. Trénovať začali J. 
Bakoš a T. Blokša. Rozpracované sú aj príchody 
hráčov z Dubnice. Trénerom mužstva sa stal 
dlhoročný kapitán extraligovej a openligovej 
Dubnice nad Váhom, tréner mužstva AS Trenčín 
do 19 rokov - Mgr. A. Paulíny. Zdobí ho mnoho 
hráčskych aj trénerských skúseností. 

 Mužstvo trénuje dvakrát do týždňa. Domáce 
zápasy sú naplánované na soboty so začiatkom 
o 20,00 h. Súťaž začne v polovici októbra. V 
príprave  na  ňu sa nám podarilo  odohrať kvalitný  
zápas v Trnave s extraligovou Mimou, kde je  na  
2 – ročnom hosťovaní  novomestský futsalový 
talent a reprezentant SR do 21 rokov Richard 
Horňák. Napriek prehre sme odohrali výborný 
zápas s množstvom šancí, ale chýbalo nám  
povestné športové šťastie. 
 O chod klubu sa zatiaľ starajú najmä Daniel 
Tulis, Peter Hikel, Ľubomír Ondrášek a Zdenko 
Hrehor. Keďže prví traja sú hráčmi, snažíme sa 
ich čo najskôr od týchto starostí odbremeniť. Do 
začiatku sezóny bude všetko pripravené. Už teraz 
sa tešíme na našich fanúšikov. Veríme, že si náj-
du čas i chuť a prídu Futbalshop Nové Mesto n. V. 
do ŠH povzbudiť.              Ing. Zdenko Hrehor,
    prezident  a manažér Futbalshopu  NMnV  

    V Etne nastal malý výbuch. 
Od  nového ročníka v tomto 
futsalovom  klube  nepôsobí A 
mužstvo. Stavil  na  mladých, 
čoho výsledkom je vytvorenie 
mužstva  ETNA SK JUNIORI. 

     - Etna Sk juniori vznikli ešte 
minulú sezónu, - upresňuje 

Miroslav Ostrenka, tréner futsalu, ktorý od ok-
tóbra 2009 odovzdáva  svoje  bohaté futsalové 
skúsenosti ako niekdajší člen  reprezentácie  
SR vo futsale, kde  ako benjamín pôsobil od 
svojich 18 rokov. S reprezentáciou pochodil kus  
sveta, o. i. sa  zúčastnil i prípravného zápasu 
na kvalifikáciu ME vo futsale v Španielsku ´99. 
Posledné dva  roky úročí svoje  futsalové majstrov-
stvo v našom meste ako tréner. 
 - Po zániku A mužstva som prijal ponuku pre-
zidenta klubu trénovať ETNA SK JUNIOR´S.
 Juniorský tím do 19 rokov vznikol v spolupráci 
s CVČ, funguje pod jeho hlavičkou. Prvotným 
impulzom pre založenie mužstva mladých bolo 
rozhodnutie vychovávať si nástupcov pre mančaft 
dospelých. Zistili sme, že  je veľa mladých talen-
tov, schopných  postupne  nadviazať na vlaňajšie  
úspechy Nového Mesta vo futsale, kde sme 
čestne  obstáli v 1. Openlige. –
 Príkladom toho je podľa slov M. Ostrenku 

napr. novomestský odchovanec R. Horňák, kto-
rý sa stal oporou extraligového tímu MIMA v 
Trnave.  
 -Naším perspektívnym cieľom je oprášiť 
dávnu slávu novomestského futsalu, priviesť ho 
do najvyššej  slovenskej súťaže. Tieto ambície  
chceme  napĺňať postupnými krokmi. Najbližším, 
možno už v budúcom roku, je  účasť v  II. lige a 
časom sa  prepracovať až do extraligy.
 Ale to už predbieham. V prvom rade  tre-
ba hráčov naučiť futsalové základy, ktoré sú 
odlišné od futbalu. Nie  každý, i výborný futba-
lista uspeje vo futsale. Futsal má menšie ihris-
ko s dynamickejšou hrou, náročnou na pohyb,  
koordináciu a výbušnosť. Nie  všetci to zvládnu, 
preto bude treba vybrať tých najlepších, ktorí 
majú predpoklady rozvíjať sa v tomto športe. A 
postupne ich zasväcovať do futsalu, do taktiky 
hry, a hlavne  cvičiť s nimi signály, ktoré sú zákla-
dom  kolektívnej halovej hry.  Každé mužstvo má 
nejaké portfólio tajných signálov, ktoré musia drieť 
a cvičiť. Bez nich moderný futsal neexistuje.-
 Etna SK juniori trénujú trikrát do týždňa. 
Za sebou majú odohraných niekoľko kvalitných 
prípravných zápasov, ktoré ukázali, že  mužstvo 
je perspektívne, schopné pri poctivom trénovaní, 
húževnatosti a bojovnosti premeniť plány a 
zámery  klubu a trénera mužstva v skutočnosť.

ETNA VYBUCHLA, VZNIKLO MUŽSTVO JUNIOROV
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 Cerberos Gym (CG) Nové Mesto nad Váh. 
nezaháľal, jeho úspešné ťaženie pokračovalo. 
25. júna zorganizoval  galavečer thajského boxu 
a MMA  na Zelenej vode na pláži Perla. Diváci 
mali možnosť vidieť 10 poloprofesionálnych a 
profesionálnych zápasov v Muay Thai a MMA. Za 
CG nastúpili do 60 kg Lukáš Trgiňa, do 71 kg Ján 
Čajka, do 81 kg Peter Skovajsa, do 81 kg Jaro 
Dinžík, do 86 kg Milan Čechvala, nad 91 kg Ivan 
Bartek a v MMA sa predstavili do 81 kg Juraj 
Rajoš a do 65 kg Miro Kubáň.
 Úvod galavečera patril L.Trgiňovi víťazným 
KO, keď v 1. kole po peknom direkte poslal do 
počítania M. Horvátha z bratislavského Dragonu. 
V ďalšom zápase sa predstavil M. Čechvala proti 
M. Varadimu z bratislavskej Boxerne. Milan svoj-
ho súpera potrápil hlavne v klinči a s prevahou 
vyhral na body. Do tretieho zápasu nastúpil J. 
Čajka, ktorý si zmeral sily s J. Kurtim z Dragonu 
BA. Janko svojho súpera nešetril a po vydarenom 
nástupe vyhral v 2. kole RSC. V profi MMA sa 
predstavil J. Rajoš proti D. Ondriškovi z Trenčína. 
Zo zápasu víťazne vyšiel opäť náš bojovník. 
Do piateho zápasu nastúpil P. Skovajsa proti D. 
Danyimu z Dragonu BA. Zápas bol veľmi dy-
namický, Peter svojho súpera potriafal dobrými 
boxerskými kombináciami zakončenými peknými 
kopmi, čím si zabezpečil víťazstvo na body. Pro-
ti nášmu I. Bartekovi nastúpil o 20 kg ťažší a 
skúsenejší A. Bartl z bratislavskej Boxerne. Zápas 
na ťažkú váhu prebiehal vo vysokom tempe a oba-
ja borci si nezostali nič dlžní. Z výhry sa nakoniec 
tešil náš I. Bartek. Do ôsmeho zápasu nastúpil J. 
Dinžík proti J. Dupejovi z Fight Clubu Slovakia. 
Jaro uštedril svojmu súperovi niekoľko pekných 
direktov. Už to vyzeralo aj na KO, ale súper to 
nakoniec ustál. Náš Dinžík vyhral na body. V pred-

poslednom zápase v MMA sa predstavil M. Kubáň  
proti T. Nevláčilovi z Dubnice n/V. Miro ukázal, 
že na zemi je ako doma a vyhral v 1. kole, keď 
svojho súpera „uškrtil“ (jedna z techník v MMA). 
V poslednom zápase večera mali diváci možnosť 
vidieť jedného z top bojovníkov SK a Európy,
a to interkontinentálneho majstra sveta V.  Kon-
ského z Fire Gymu Banská Bystrica, ktorý sa 
predstavil v súboji s J. Krajíčkom z ČR. Bol to 
top zápas večera, v ktorom diváci ocenili nielen  
tvrdosť a bojovnosť oboch bojovníkov, ale aj 
množstvo pekných thajských techník s výhrou 
Konského v 5. kole.  
 9. júla čakal J. Rajoša zápas v MMA na ga-
lavečere v Skalici. Proti Jurovi nastúpil T. 
Dobrocký z MMA Malacky, ktorý na majstrov-
stvách SR v grapplingu obsadil 2. miesto. Zápas 
sa skončil remízou. 4. - 7. augusta po krátkej tré-
ningovej prázdninovej  pauze čakalo borcov z CG 
4 - dňové sústredenie na Zelenej vode. Zúčastnilo 
sa ho 20 borcov, pričom tréningy sa zameriavali 
hlavne na kondíciu, silu a výbušnosť. 
 Trojica z CG: Rasťo Fraňo, Ivan Bartek a 
Milan Čechvala absolvovala ďalšie sústredenie 
v Banskej Bystrici za účasti špičky profi thaiboxu 
zo SR, ČR, Poľska, Bieloruska a Talianska. O pár 
dní neskôr (27. 8.) sa dvaja bojovníci z CG zúčast-
nili galavečera v Heľpe. Do 71 kg nastúpil proti 
V.  Beňovi z Fire Gymu J. Čajka. Janči hneď začal 
zápas tvrdo. Hoci mu jeho súper údery opätoval, 
v 2. kole ho dal Janči do počítania tvrdým direk-
tom. Bystričana zachránil pred KO gong rozhodcu. 
V 3. kole Janči už na nič nečakal. Dostal súpera 
na zem a pripísal si výhru RSC. V poslednom 
zápase tohto galavečera sa predstavil v profi zá-
pase I. Bartek proti skúsenému J. Csorbovi 
z Košíc. Zápas trval asi 15 sekúnd, keď Ivan 
súpera tvrdým hákom dostal do počítania. I keď 
ho rozhodca pustil ďalej, Ivan ho zasypal údermi 
a rozhodca stretnutie ukončil. 
 Cerberos Gym čaká v tejto sezóne veľa podu-
jatí, v rámci nich sa predstaví aj na domácej pôde. 
Dúfame, že v novej sezóne budú jeho bojovníci 
tak ako doteraz Nové Mesto nad Váhom úspešne 
reprezentovať.                       Veronika Fraňová

ÚSPEŠNÉ ŤAŽENIE CERBEROSU POKRAČUJE

NA HUBY V OKTÓBRI?
 Po biednom septembri začne 
hubová sezóna v našich, inak na 
hríby bohatých lesoch v októbri?



Napriek  vyhlásenej téme aktuálneho biená-
le kresleného humoru a satiry František Mráz
si bez akéhokoľvek náznaku korupcie pripísal 
na svoje konto ďalší, v poradí piaty Zlatý osteň.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: 
Ing. V. Pavlík, riaditeľ Novomestského ostňa,
Dr. E. Porubänová, akad. maliar J. Mikuška a 
akad. sochár M. Struhárik, sa zhodla na  tom, 
že ostrieľaný karikaturista, inak riaditeľ  ZUŠ vo 
Fiľakove, získal cenu za najlepší myšlienkovo, 
obrazovo, farebne i kresebne prepracovaný 
humor na svetovej úrovni. Podľa vyjadrenia 
predsedníčky poroty ide o konkurencie  schop-
ného autora, oceňovaného i na  medzinárod-
ných prehliadkach humoristickej tvorby. Mrázov 
humor srší vtipnými a zároveň brilantnými a ori-
ginálnymi nápadmi, čo dokázal i na tohoročnom
XVI. ročníku Novomestského ostňa s témou: 
Korupcia, realita  súčasnosti. František  Mráz si 
ziskom ďalšieho Zlatého ostňa zvýšil voči ostat-
ným autorom náskok ako najúspešnejší účast-
ník  bienále  kresleného humoru a satiry.
 Samozrejme, okrem  toho, že sme  boli me-
dzi gratulantmi, boli sme aj zvedaví, čo  hovorí 
na  ocenenie.

* Pán  Mráz, nemrazí vás z toho, že  ste už 
po piaty raz  vyhrali  Novomestský osteň?
 Mrazí. Keby som  si tie  Ostne, čo mám doma, 
vyložil na  chrbát, tak by som vyzeral ako dikob-
raz (tentoraz  F. Mráz myslí zviera, nie humoris-
tický časopis, ktorý pod rovnakým názvom svoj-
ho času vychádzal u nás – pozn. red.).  Mám ich 
dokopy spolu s najnovším – osem, čo je  veľa.
Aj som organizátorom  oznámil, že už nebudem 
súťažiť, ani som neposlal žiadne  práce. Chcel 

som, aby sa dostalo aj na ďalších -  mladých, 
ambicióznych, talentovaných autorov, nech už 
vyhrávajú príslušníci novej generácie. Až po 
zdrvujúcej kritike  zo strany  usporiadateľov som 
na poslednú chvíľku práce  poslal. 
 Reku – možno vyhrám Bronzový osteň, kto-
rý mi v zbierke chýba. Doma mám už štyri zlaté 
(teraz už piaty), tri strieborné a žiaden bronzový. 
Možno sa mi tentoraz podarí skompletizovať
sériu, povedal som si. Ale zase sa mi neušiel.
 * Ako  sa  vám spracovávala táto téma?
 Kvôli časovému sklzu, keďže ma „zlomili“ 
až na  poslednú chvíľu, som pracoval celú noc. 
Ale téma bola jednoduchá, veď  s korupciou sa 
človek  stretáva na  každom  kroku. 

* Obosielate aj iné súťaže a s akým 
úspechom?
 Svojho času som dosť husto posielal prá-
ce do Prešova, kde Fedor Vico spoluorganizuje 
medzinárodnú súťaž na tému pivo. V Zlatom 
súdku sa mi podarilo získať niekoľko zvláštnych 
cien. Pamätám si jeden rok, keď prvé ceny 
vyhrali samí zahraniční autori a ja  som získal 
zvláštnu cenu - 50 l piva! 

* Čo ste s touto cenou spravili?
 S kamarátmi vypili! Ostne sú dobré na 
pichanie, pivo na  pitie!
 Najťažšie však  bolo nájsť niekoho, kto má 
takú pípu, aby sme súdok dokázali naraziť.
Podarilo sa nám ju zohnať  až v Žiline.
 * Zúčastníte  sa  i budúceho Novomest-
ského ostňa v roku 2013?
 Vyzerá to tak, že budem musieť, keďže
mi vo vitríne stále chýba lesk bronzu, 
Bronzový osteň!

VÝSLEDKY XVI. NOVOMESTSKÉHO OSTŇA
1. miesto a Zlatý osteň:

FRANTIŠEK MRÁZ 
2. miesto a Strieborný osteň:

ANDREJ MIŠANEK
3. miesto a Bronzový osteň:

ĽUBOMÍR JUHÁS
Cena Mira Ďuržu: JOZEF GRUŠPIER
Čestné uznanie: VOJTO HARING F. Mráz - Zlatý osteň

Z TOĽKÝCH VÍŤAZSTIEV MRÁZA MRAZÍ



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

     Archívna snímka  múzea zachytáva dom p. Žilinčana (vpravo) na Hurbanovej 
ulici vedľa parku. V pozadí  je trávnik pred MsKS, vzadu nízke, už neexistujúce 

domy na Hviezdoslavovej ulici. V súčasnosti je tam trávik a začína kruhový 
objazd na Hviezdoslavovej ul. a Ul. M.R. Štefánika. 


