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 3. novembra sa  zídu poslanci mestského 
zastupiteľstva (MsZ) na svojom 18. zasadaní. 
Rokovaniu poslancov   22. októbra predchádza-
la 17. schôdzka mestskej rady. 
 Po procedurálnych  otázkach, kontrole uzne-
sení zo 16. schôdzky MsR, správe o nakladaní 
s majetkom mesta sa na  rokovací stôl dostala 
2. úprava Programového rozpočtu mesta.
 V nej, ako sa  uvádza  v dôvodovej  správe, 
mesto nerozpočtuje  úverové zdroje, ale  hneď
začiatkom roka 2010 bude  potrebovať úver 
na  zabezpečenie plynulého chodu  mesta a 
mestských  organizácií – TSM, MsKS, ZUŠ, 
MŠ a školských  zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. V tomto roku mesto použije 
všetky  finančné zdroje  z rezervného fondu 
a z fondu rozvoja  bývania na  pokrytie kapi-
tálových  výdavkov.
 V zmysle zákona o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy sa do celkového 
dlhu nezapočítavajú záväzky z úverov poskyt-
nutých zo ŠFRB a záväzky z návratných  zdro-
jov financovania prijatých na  zabezpečenie
predfinancovania spoločných  prograov SR a 
EÚ naviac v sume nenávratného finančného
príspevku poskytnutého na  základe zmluvy. 
 MsR prerokovala a odporučila MsZ schváliť
predloženú 2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009: 
bežné príjmy vo výške 10 339 681 €, kapitálové
príjmy 2 273 666 €, príjmové finančné operá-
cie 6 436 528 €. Bežné výdavky 9 999 924 €,
kapitálové výdavky 8 832 140 € a výdavkové 
finančné operácie 217 811 €, spolu príjmy 
a celkovo výdavky zhodne po 19 049 875 €
(určité zmeny rozpočtu mesta budú predložené 
na 18. zasadani MsZ).
 Po vyhodnotení činnosti komisie finančnej,
správy  majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta a komisie školstva, mládeže a športu,
ktoré poradný orgán primátora  mesta  zobral 
na  vedomie, ďalším bodom schôdzky  MsR bol 
návrh plánu zimnej údržby (ZÚ) mesta  na 
roky 2009/2010 na  zabezpečenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky. 
 Zimnú údržbu v našom meste  majú na 
starosti Správa ciest TSK, správa a údržba 
Trenčín, stredisko Nové Mesto nad Váhom a 

Technické služby mesta v Novom Meste  nad 
Váhom.
 Komunikácie  sú rozdelené do troch skupín 
podľa dôležitosti so stanoveným časovým limi-
tom pre  začatie prác ZÚ: I. poradie  dôležitosti 
do 30 minút, II. poradie dôležitosti do 1 h a 
III. poradie dôležitosti do 2 h (podrobnejšie 
v budúcom vydaní NS).
 MsR zobrala  predložený materiál na  vedo-
mie.
 Po vyhodnotení činnosti komisie dop-
ravného rozvoja mesta prišlo na rad schvá-
lenie žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok (NFP) a finančné zabezpečenie pro-
jektu  Ochrana  ovzdušia v Novom Meste nad 
Váhom v rámci OP Životné prostredie.
 Na  základe  výzvy MŽP SR na  pred-
kladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP, prio-
ritná os 3. Ochrana  ovzdušia  a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný
cieľ: 3.1. Ochrana  ovzdušia  MsR  odporučila
poslancom schváliť predloženie žiadosti o 
NFP v rámci operačného cieľa 3. 1. Ochrana 
ovzdušia (I. a III. skupina aktivít) – pre reali-
záciu projektu Ochrana ovzdušia v Novom 
Meste  nad  Váhom, ktorý je v súlade s Prog-
ramom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta; zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP a financovanie pro-
jektu vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, t. j. vo výške 50 500 €.
 V ďalšej časti rokovania poradný orgán 
primátora mesta  zobral na  vedomie vyhod-
notenie činnosti komisií  výstavby a rozvoja 
mesta a pre ochranu životného prostredia.
Na rokovací stôl sa potom dostalo vyhodno-
tenie zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní televíznych  pogramov medzi mes-
tom a spol. NTVS, s.r.o., prostredníctvom
TV Pohoda za  obdobie november 2008 – ok-
tóber 2009 a návrh novej zmluvy na obdobie 
od 1. novembra 2009 do 31. októbra 2010.
 MsR po diskusii odporučila poslancom 
návrh novej zmluvy s pripomienkami schváliť.
Po odpovediach na pripomienky poslancov 
nasledovalo  záverečné schválenie uznesení 
zo  17. schôdzky MsR.                        ( -red.-)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY  
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Jeseň vrcholí, lístie 
 zo stromov opadalo, ale 

náš záujem o dianie v 
našom meste neopadol. 
Značne sa zredukovali i 
listy v trhacom  kalendári 
roka 2009. Relatívne krátke 
obdobie zostávajúce do 
konca  roka a najhorúcejšia 
aktualita tohto mesiaca v 

celej Slovenskej republike s názvom voľby 
celkom prirodzene vymedzili témy rozhovoru s 
primátorom mesta Ing. Jozefom Trstenským.

● Blíži sa záver roka, aká je situácia vo 
výstavbe 100 nájomných bytov na Čachtickej
ul. – I. etapa, prežijú  noví nájomníci Vianoce 
pod novou strechou? A v akom štádiu je re-
alizácia II. etapy výstavby nájomných bytov 
v tejto lokalite?
 V čase, keď budú občania čítať tento článok,
by byty mali byť skolaudované. Prví nájomcovia 
by sa mali začať sťahovať už koncom októbra, 
takže vianočné sviatky prežijú už v novom. 
Jediným problémom je, že ešte nie je skolau-
dovaná kotolňa, ktorej výstavbu zabezpečuje
MsBP, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom,  ale 
dúfam, že všetko stihne dokončiť.

Čo sa týka II. etapy,  ďalších 100 nájomných 
bytov je rozostavaných a aj napriek tomu, že 
nás na začiatku zabrzdil archeologický výskum, 
stavbári sklz doháňajú. Na termíne odovzdania 
bytov – október 2010 sa nič nemení. 

● Akým smerom sa bude  v novom roku 
uberať investičná výstavba, aké budú jej 
priority?
 V roku 2010  budeme  pokračovať v budo-
vaní mesta. Hlavne sa budú realizovať investičné
projekty financované zo zdrojov Európskej únie 
a rozpočtu mesta. Konkrétne ide o už spomínanú 
výstavbu ďalších 100 n.b. na Ul. Čachtickej
vrátane infraštruktúry, rekultiváciu skládky 
Tušková za 3,3 mil. EUR, výstavbu kompos-
tárne za 700 tis. EUR, rekonštrukciu všetkých 
škôlok za 1,75 mil. EUR, rekonštrukciu III.ZŠ 
na Nálepkovej ul.  za 1,3 mil. EUR a výstavbu 
zberného dvora a biofermentátora za 3,3 mil. 
EUR. Okrem toho zabezpečíme rekonštrukcie 
vodárenskej infraštruktúry v Mnešiciach 

a niektorých ďalších uliciach mesta zhruba 
za 700-800 tis. EUR. Ďalej uskutočníme 
rekonštrukciu chodníkov v Parkoch 
J. M. Hurbana a P. Matejku vrátane vý-
meny mobiliáru. Budeme pokračovať
i v rekonštrukcii vnútroblokov a revitalizácii 
zelene v nich. 
 Tieto investičné akcie zabezpečíme napriek 
tomu, že zúri finančná kríza a podľa návrhu 
štátneho rozpočtu schváleného Vládou SR na 
rok 2010 dostaneme podielové dane vo výške 
3,8 mil. EUR, čo je o cca 1,2 mil. EUR menej 
oproti skutočnosti r. 2008 a o 600 tis. EUR 
menej oproti r. 2009.
 Verím, že Vláda SR prestane prijímať zá-
kony a prenášať na obce a mestá kompetencie, 
ktoré neúnosne zaťažujú  ich rozpočty, vrátane 
toho nášho rozpočtu mesta  (viď zákon 448/2008 
o  sociálnych službách, zákon o pedagogic-
kých pracovníkoch, zvýšenie nezdaniteľného
minima a i). 
 Je načase, aby si každý pozametal pred 
vlastným prahom. Žiadna guma sa nedá 
naťahovať donekonečna, raz určite praskne,  aj 
tá samosprávna.

● Ste  poslancom Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK)  a v nadchádzajúcich 
novembrových voľbách do vyšších územ-
ných celkov  opäť kandidujete na poslanca 
TSK.
 Je známe, že  voľby do krajských par-
lamentov doteraz poznačila nízka účasť
voličov. Necheme  od  vás, aby  ste  voličom
radili, koho voliť, ale pýtame  sa vás  ako ko-
munálneho politika  a  predstaviteľa mesta: 
prečo, podľa vás, by  mali občania s právom 
voliť ísť k volebným schránkam?
 Pretože VÚC majú v rukách dôležité kom-
petencie, ktoré sa dotýkajú života občanov v 
našich obciach a mestách. Ide o kompetencie 
v oblasti stredného školstva, zdravotníctva, 
sociálnych vecí (domovy sociálnych služieb), 
prímestskej dopravy, komunikácií II. a III. triedy, 
kultúry a nesmieme zabudnúť ani na regionálny 
rozvoj.

Ľudia nato prídu vždy, keď niečo potrebujú 
a nemôžu to mať.
         Ďakujeme za rozhovor

N A  L I N K E  P R I M Á T O R  M E S T A
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 Slováci si budú 14. novembra po tretí raz 
v novodobej histórii krajiny vyberať poslancov 
a predsedov samosprávnych krajov. V týchto 
dňoch už beží  predvolebná kampaň (končí 48 
hodín pred začiatkom volieb).
 Za poslancov krajského zastupiteľstva budú 
zvolení tí kandidáti, ktorým dá svoj hlas najviac 
voličov v príslušnom volebnom obvode. Šéfom 
samosprávneho kraja sa stane  kandidát, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. 
Pokiaľ sa to ani jednému z uchádzačov nepo-
darí, občania budú o predsedovi samosprávneho 
kraja rozhodovať v druhom  kole. Keďže  doteraz 
sa o predsedovi samosprávneho kraja  rozhodlo 

väčšinou v druhom kole, tohtoročné krajské 
voľby zrejme nebudú výnimkou. V takom prípade 
sa druhé kolo  voľby  predsedu samosprávneho 
kraja  uskutoční 28. novembra.
 Županom sa stane  kandidát, ktorého vo 
voľbách podporí najviac občanov.
 Krajské voľby sa v minulosti netešili príliš 
veľkému záujmu voličov. Prvých krajských volieb 
v decembri 2001 sa zúčastnila v oboch kolách 
približne štvrtina voličov. O ďalšie štyri roky 
bola účasť v krajských voľbách ešte nižšia, v 
prvom kole sa v celoslovenskom meradle voľby 
zúčastnilo asi 18 % voličov, v druhom svoje právo 
využilo zhruba 11 % občanov s právom voliť.

VOĽBY DO ,,VUCIEK“

KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM
  Už nejaký ten deň majú voliči, zapísaní v 
zozname voličov, v rukách oznámenie o čase 
konania volieb do orgánov samosprávnych kra-
jov s uvedením volebného okrsku a miesta, kde 
môžu voliť spolu s upozornením na  povinnosť
preukázať sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti a stručným návodom na úpravu  hla-
sovacieho lístka (HL). Čo sa teda bude  diať
bezprostredne  po tom, čo vstúpite  do volebnej 
miestnosti?
 Po preukázaní  totožnosti dostane  volič  od 
členov okrskovej volebnej komisie (OVK) práz-
dnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
mesta a dva hlasovacie  lístky (HL) – jeden  na 
voľby predsedu  samosprávneho kraja a druhý 
na  voľby do zastupiteľstva samosprávneho 
kraja. Potom vstúpi do priestoru určeného na 
úpravu HL, za tzv. zástenu. 

VOLIČ ZA ZÁSTENOU
 Na HL pre voľby predsedu samosprávne-
ho kraja môže volič zakrúžkovať poradové 
číslo iba  jedného kandidáta. Pre tieto voľby 
tvorí každý samosprávny kraj, v našom prípade 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK),  jeden 
jednomandátový volebný obvod.
 Na HL na  voľbu poslancov zastupiteľstva 
môže  volič zakrúžkovať maximálne  toľko
poradových čísiel, koľko poslancov má byť v 
príslušnom  volebnom obvode (VO) zvolených.
Pre  Nové Mesto nad Váhom , ktoré je vo voľbách 
do vyšších územných celkov VO č.4, je to päť

poslancov, teda  možno zakrúžkovať najviac päť
poradových  čísiel.
 V priestore určenom na úpravu HL vloží 
volič do obálky jeden HL na voľby predsedu 
samosprávneho kraja a  jeden HL pre voľby  do 
zastupiteľstva.  Po opustení priestoru určeného 
na úpravu HL vloží volič obálku do volebnej 
schránky. Voličovi, ktorý sa  neodobral do tohto 
priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
 Volič,  ktorý nemôže  pre zdravotné postih-
nutie alebo  z dôvodu, že nemôže  čítať, alebo 
písať, sám upraviť  HL, má právo do priestoru 
určeného na  úpravu HL vziať zo sebou iného 
voliča, nie  však  člena OVK, aby za neho HL 
podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. 
To isté platí i pre  prípad  vhodenia  obálky do 
volebnej schránky. 
  Volič, ktorý sa zo závažných,  najmä zdra-
votných  dôvodov nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti, má právo požiadať  OVK v deň volieb 
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, alebo  túto žiadosť nahlásiť ešte  pred 
voľbami na evidenciu obyvateľov MsÚ.
 Ak v prvom kole volieb 14.  novembra  ne-
získa ani jeden z kandidátov na predsedu samo-
správneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov,  28. novembra sa  vykoná druhé kolo 
volieb. Do neho postúpia tí dvaja kandidáti na 
post predsedu samosprávneho kraja, ktorí zís-
kajú najväčší počet platných hlasov v prvom kole 
volieb.                                                        -dk-
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UZÁVIERKA NÁVRHOV NA OSOBNOSTI MESTA 
 Záver roka sa blíži. Občanom, ktorí ve-
dia o ľuďoch, ktorí by  si zaslúžili ocene-
nie Osobnosť mesta, zostávajú dva mesiace na 
to, aby svoje  návrhy posunuli na  patričné mies-
to.  Návrhy na Osobnosť mesta treba  doru-
čiť písomnou formou do podateľne mestského 
úradu, pričom predkladaný návrh sa nemôže 
zhodovať s jeho predkladateľom.   
 Výročná cena primátora mesta je  určená 
osobnostiam mesta, ktoré v príslušnej  oblasti 
dosiahli významné úspechy, tiež môže  ísť  o 
ocenenie  ich celoživotnej  práce a tvorby. Titul 
sa  vzťahuje na  rodákov mesta, občanov, ktorí v 

minulosti alebo v súčasnosti žili, resp. žijú v mes-
te a tých, ktorí svojou činnosťou prispeli k roz-
voju  mesta. Cenu možno udeliť aj in memoriam.
 Osobnosť mesta sa udeľuje v 6 oblastiach: 
ocenenie za činnosť v hospodárskej oblasti, v 
oblasti kultúry a umenia, za športovú činnosť,
za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnej, 
humanitárnej a charitatívnej práce, za činnosť v 
školstve, vzdelávaní, vede a výskume a napokon 
za celospoločenskú angažovanosť aj v iných 
oblastiach  života, napr. armády, politiky, cirkvi a  i.
 Cenou je udelenie plakety mesta s ďakovným 
listom.                                                          -r-

 Pre voľby do VUC sa v našom  meste vytvorí 
15 volebných okrskov (VO), v ktorých budú môcť
občania  s právom voliť podľa  miesta svojho 
trvalého bydliska uplatniť  svoje volebné právo.

VO 1 – volebná miestnosť (VM): ZŠ, kpt. 
Nálepku č. 12: Ctiborova, Fándlyho, Južná, 
Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, 
Tichá, Vysoká, Zelená. 

VO 2 - VM: ZŠ, Kpt. Nálepku č. 12: Ul. 
Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, 
Dolná, Jarná, kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, 
Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela 
Jurkoviča, Slnečná,  Stredná, Vinohradnícka, 
Železničná.

VO  3 – VM: ZŠ Tematínska 1: Tematínska ul.
VO 4 - VM: Bilingválne gymnázium, Štúro-

va 31: Ul. Langfeldova, Považská, Sasinkova, 
Šoltésovej.

VO  5 – VM: SOŠ, Jánošiíkova 4: Ul.Cádrova, 
Dubčekova, Hrušovského, Jánošíkova, Ka-
menná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, 
Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznera, 
Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova.

VO 6 - VM: MŠ, J. Kollára 25: Ul. J. Kollára, 
Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.

VO 7 - VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul. Ja-
vorinská, SNP.

VO 8 - VM: bývalá  ZUŠ, Štúrova 15: Ul. 
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, 
Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemníckeho, 
M.R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, 
Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova.

VO 9 – VM: Klub dôchodcov, 1. mája 12:

Ul. 1. mája, Čsl. armády + voliči s pobytom v 
N.M.n.V., D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Wei-
sseho, J. Gábriša, Komenského, Námestie slo-
body, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, 
Petra Matejku. 

VO 10 – VM: MsKS , Hviezdoslavova 4: Ul. 
Benkova, Dibrovova, Dukelská.

VO 11 - VM: MŠ Hviezdoslavova 12: Ul. 
Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, 
Kpt. Uhra, Železničný uzol. 

VO 12 - VM : SOŠ, Bzinská 11 : Ul. Bzinská, 
Hečkova, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, 
Royova, Severná, Tajovského.

VO 13 – VM: TSM, Klčové 34: Ul. A. Slád-
koviča, Dr. Markoviča, Holubyho, Vajanského, 
Záhradnícka. 

VO 14 – VM: ZŠ, Odborárska 10: Ul. Ko-
šikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, 
Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I., II.

VO 15 – VM:  ZŠ Odborárska ul. 10: Ul. 
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, 
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ.
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Poľná, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, 
Srnianska, Telelná, Turecká, Tušková, Záhradná, 
Pod zvonicou, Pri Klanečnici, Pri záhradách. 
    Ing. Z. Evinicová z pobočky Dexia 

banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad 
Váhom vyžrebovala výhercu našej súťaže
s kupónom. 

       Šťastným  majiteľom 16,60 € sa stal
Ing. V. MÍSAŘ,

SNP 1, Nové Mesto nad Váhom.
     Srdečne blahoželáme a žiadame vý-

hercu, aby si cenu prevzal v MsKS.

KDE BUDEME VOLIŤ
V

Ý
H

E
R

C
A



Banka pre život

www.dexia.sk

Termínovaný vklad Premium

   ročný úrok až 4 %
    výhodné a bezpečné sporenie
    vklad chránený Fondom ochrany 

vkladov

Výnosná jeseň 
v Dexia banke

Term

   ročn
    výhod
    vklad c

vkladov

5

NOVEMBER 2009

✂

✂

KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo osobne 
doručte do 20. novembra na adresu: 

Mestské kultúrne stredisko,
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:

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

     Prevádzkové hodiny

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

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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 Do tretice  všetko dobré, hovorí sa. 
Samospráva nemusela čakať tkp. na  tretí  pokus 
a v dvoch podaných projektoch z eurofondov 
uspela  na  druhýkrát. Ako nás  informovala 
Mgr. Katarína Pavlíčková, pracovníčka  referá-
tu spracovávania rozvojových projektov, nášmu 
mestu „odklepli“ dva projekty. 
 -Konkrétne  z Operačného programu Životné 
prostredie Novému Mestu nad Váhom  schválili 
projekt Modernizácia odpadového hospodárstva 
- 1. etapa. Projekt  sme predkladali už vlani, 
vtedy sme  nepochodili.  Tento rok sme  ho 
predložili na Ministerstvo životného prostredia 
SR 15. mája  a  oznámenie o jeho schválení nám 
prišlo 29. septembra.
 Schválená výška  finančného príspevku 
na výstavbu zberného dvora na Čachtickej ul. 
vrátane nákupu strojov k zbernému dvoru je 3 
061681,45 €, celkový objem výdavkov na  jeho 
realizáciu činí 3 222 822,58 €. Rozdiel  medzi 
sumami predstavuje zhruba 5%  - né  spolufi-
nancovanie  zo strany mesta. Projekt sa  bude 
realizovať v priebehu budúceho roka.-
 Druhý projekt, ako sme  už spomínali,  schvá-
lili tiež na druhýkrát.
 - Riadiacim orgánom predkladaného pro-

jektu z Regionálneho operačného programu  je 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. Schválený projekt Rekonštrukcia a zateple-
nenie obvodového plášťa ZŠ na Ul. kpt. Nálepku 
v Novom Meste  nad Váhom  rieši zateplenie, 
fasádu, výmenu okien, rekonštrukciu časti oplo-
tenia, vonkajšie ihrisko - doskočisko, sektor pre 
vrh guľou, vnútorné vybavenie učební, zaria-
denia v školskej kuchyni, atď. Celkový objem 
potrebný na rekonštrukciu je 1 283 663,23 €, z 
toho nenávratný finančný príspevok  predstavuje 
1 219 480,07 €. Rovnako ako pri predchádzajú-
com projekte  aj  v tomto prípade, v intenciách 
zákona,  5%  sumy zaspolufinancuje mesto.-

MESTO USPELO S PROJEKTAMI

 Podľa informácií eTrendu developer a správ-
ca logistických priestorov ProLogis prenajal v 
priemyselnom parku ProLogis Park  pri Novom 
Meste nad Váhom posledných 5000  m²   a spolu 
s doterajšou prenajatou plochou 6000  m²  dosia-
hol  stopercentnú prenajatosť priestorov.
 Distribučné centrum s výhodným napoje-
ním na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu 
začiatkom októbra  oznámilo rozšírenie nájomnej 
zmluvy s firmou Transkam. Odtiaľ táto spoločnosť
poskytuje skladovacie a distribučné služby nielen 
pre klientov zo Slovenska.
 Poloha ProLogis Parku v blízkosti diaľnice
umožňuje Transkamu poskytovať efektívne a 
optimálne skladovacie a distribučné služby  i 
zákazníkom z Česka, Maďarska a Poľska.
 ProLogis Park Nové Mesto nad Váhom je 
moderný distribučný park zložený z dvoch bu-
dov s celkovou rozlohou 36 000 m². ProLogis tu 
nedávno zavŕšil stavbu budovy s celkovou rozlo-

hou 25 000 m²  presne na mieru medzinárodného 
módneho reťazca C&A. Ďalšiu budovu  s rozlohou 
11 000 m²  v súčasnosti plne obsadila spoločnosť
Transkam. Po  cešlkovom dokončení  bude mať
park sedem budov s rozlohou viac vyše100 000 
m²  vysoko kvalitného priemyselného areálu.

PROLOGIS PARK PLNE PRENAJATÝ

BURZA INFORMÁCIÍ
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové 
Mesto nad Váhom v spolupráci so SOŠ v 
Novom Meste nad Váhom, Bzinská 11 pozýva 
žiakov končiacich ročníkov ZŠ, ich rodičov a 
zástupcov škôl, študentov  a zástupcov  SŠ, 
zamestnávateľov a širokú verejnosť na BURZU 
INFORMÁCIÍ, ktorá sa uskutoční  12. novem-
bra v čase od 9.00 h do 15.00 h  v priestoroch 
SOŠ v Novom Meste nad Váhom, Bzinská 11 
(priemyslovka).

15. novembra o 15,00 h v Rímskokatolíc-
kom kostole Narodenia Panny Márie v Novom 
Meste  nad Váhom vystúpi Spevácky zbor 
LÚČNICA.
 Vysoká profesionalita súboru, ktorý vlani v 
tomto období oslávil 60. výročie  svojho vzniku, 
spolu s nádherou predvedených piesní z boha-
tého repertoáru Lúčnice  a výbornou akustikou 
sú zárukou silného umeleckého zážitku.

LÚČNICA V CHRÁME
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  Aktuálny stav dopadu 
finančnej a hospodárskej krízy 
v regióne  v pôsobnosti Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR)  v Novom Meste 
nad Váhom, čiže  v okresoch 
Nové Mesto nad Váhom a 
Myjava,  bol hlavným bodom 
III. pracovného stretnutia proti-

krízovej  koordinačnej rady 6. októbra.
 K 31. augustu, ako vyplýva  z  predloženej 
štatistiky ukazovateľov trhu práce, ÚPSVaR 
v Novom Meste  nad Váhom evidoval 1565 
uchádzačov o zamestnanie, čo je  o 44 viac ako 
na  konci júla. K tomuto termínu bolo v ponuke  26 
voľných pracovných  miest, t. j. o 12 menej ako v 
závere siedmeho mesiaca. 
 Hospodárska a finančná kríza, ako sa 
konštatovalo na pôde  domu štátnej správy, sa 
dostala  do svojej III. fázy. 
 - Prejavuje sa hrozbou  bankrotov a konkur-
zov  firiem, - dopĺňa riaditeľ ÚPSVaR dr. Marián 
Mesiarik a pokračuje ďalej:
   - Za  posledných 14 dní sme  zaznamenali 
dve takéto prípady.  Na Myjavsku je to nábytkár-
ska firma  Fisio, kde prišlo o prácu 185 ľudí a v 
Novom  Meste nad Váhom sa do rovnakej situácie 
dostal  Strojstav, kde  je stratou práce ohrozených 
145 ľudí.-
 Na druhej  strane  objavili sa aj určité pozitíva, 
k takým  patrí  zastavenie hromadných prepúšťaní,
v Novom Meste nad Váhom  nie je  žiadna  firma, 
ktorá by ho ohlásila. Naopak, niektoré spoločnosti
prijímajú nových ľudí, napr. Emerson, dokonca i 
menšie  firmy, ktoré sa postavili na  nohy, dopĺňajú
svoje stavy. 
 - Napriek  týmto náznakom zlepšenia ne-
treba byť príliš optimistickí. Upozornil na to 
i prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR 
Ing. M.Cagala, CSc., člen protikrízovej  rady  za-
stupujúci zamestnávateľov.
 Veľkým problémom, ktorý sa objavuje v os-
tatnom období a odzrkadlil sa i v záveroch z 
rokovania, je dlhý časový horizont, keď  ne-
zamestnaný  musí na  výplatu príspevku čakať
až dva – tri mesiace. V úsilí predchádzať tomu 
sme  sa  so  Sociálnou poisťovňou dohodli na 
spoločnom postupe. Zhodli sme sa tiež na tom, 
že  treba  pokračovať v aktivitách zameraných na 

prípravu nezamestnaných na  povolanie, osobitne 
v stavebníctve a v ďalších odvetviach, kde  je hlad 
po  určitých profesiách. V spolupráci s odborným 
školstvom budeme pokračovať  v osvedčených
formách práce,  ako sú burza  informácií a okrúhly 
stôl zamerané hlavne na  mládež.-
 Ako ďalej zdôraznil riaditeľ novomestského 
úradu práce, treba mať na pamäti a predchádzať
možnej hrozbe, keď po odznení krízy by sa mohol 
objaviť nedostatok kvalifikovaných ľudí v určitých
profesiách, čo by  v konečnom dôsledku  brzdilo 
ďalší  rozvoj spoločnosti.
 -Dohodli sme  sa, že  treba  sa  pozrieť aj  na 
Zákonník práce, na niektoré jeho ustanovenia, 
ktoré  sťažujú pracovno-právne  vzťahy. Vypuklé 
je  to najmä u ľudí pracujúcich na  živnosť ako 
samostatne  zárobkovo činná osoba. –
 Ako sa na tomto fóre ďalej konštatovalo, 
kríza sa  prejavuje  nielen  v ekonomickej  a 
sociálnej oblasti. Alarmujúci je  nárast   trestnej 
činnosti, ktorá sa v sledovanom období oproti 
minulosti zvýšila o 100 %. Pribudlo donedávna 
len sporadické nevyplácanie miezd. Za  deväť
mesiacov roka má polícia ohľadom toho na stole 
16  trestných oznámení. Treba si uvedomiť, že  za 
týmto relatívne  nie  vysokým číslom  „sa skrývajú“ 
rodiny stoviek ľudí, zamestnancov týchto firiem. 
Rozmáha sa aj majetková trestná činnosť (napr. 
krádeže), ktorej  rozsah kríza neznížila, naopak.
Nielen  s ohľadom  na  to je  žiaduca  ďalšia
príhraničná spolupráca  za Javorinou.
 - Konkrétnym jej  prejavom  bolo nedávne 
stretnutie 8 riaditeľov úradov práce z príhraničia – 
z moravskej  a našej  strany v Podkylave.  Počas
dvojdňového rokovania sme  si pod drobnohľad
zobrali  legislatívu oboch krajín a  problematiku 
trhu práce a s tým súvisiace  otázky. Výsledkom 
sú dohody o pokračujúcej vzájomnej spolupráci, 
kde  sme  deklarovali, že sa  budeme navzájom 
informovať  o legislatívnych zmenách a pohy-
boch na  trhu práce. Napriek tomu, že SR a ČR
sú samostatné štáty, sú s ohľadom na  históriu, 
príbuznosť a blízkosť krajín navzájom prepojené, 
i čo sa  týka  trhu práce. –
 Po  konštruktívnej diskusii a prijatí záverov sa 
účastníci III. protikrízovej rady rozišli za svojimi 
povinnosťami s tým, že v prípade  potreby sa 
stretnú na ďalšom sedení. Či to bude  ešte  tento 
rok, ukáže aktuálna situácia.                           -r-

KRÍZA VO SVOJEJ TRETEJ FÁZE A JEJ PREJAVY
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 V nových priestoroch Základnej umeleckej 
školy J. Kréna na Štúrovej ul. č. 590 mal svoju 
premiéru Svetový deň učiteľov. 
 5. október bol sviatkom všetkých pedagogic-
kých zamestnancov, no zvlášť  sviatočný ráz 
mal pre tých, ktorí v príjemnom prostredí „zušky“ 
na slávnostnom zasadaní komisie školstva, 
mládeže a telesnej  kultúry pri MsZ prevzali z 
rúk predstaviteľov mesta a školskej komisie MsZ 
ocenenia  za svoju dlhoročnú a úspešnú prácu pri 
výchove  a vzdelávaní detí a mládeže.
 Boli to títo pedagogickí zamestnanci: 
Mgr. Iveta Ukropcová zo ZŠ Tematínska ul., 
Mgr. Miriam Klimentová zo ZŠ Ul. kpt. Nálepku, 

Mgr. Ľubica Jančárová zo ZŠ Odborárska ul., 
Mgr. Denis Herda zo Spojenej školy sv. Jozefa 
(ZŠ), Eva Masárová zo ZUŠ J. Kréna, Oľga
Vladová z MŠ - elokované pracovisko Ul. J. 
Hollého, Bc. Peter Horňák zo SOŠ Bzinská ul., 
Mgr. Emília Jakubcová zo SOŠ Piešťanská 
ul., Ing. Lea Gajdošíková zo SOŠ  Janošíková 
ul., Mgr. Mária Šimovcová z Gymnázia M. R. 
Štefánika, Mgr. Janka Schmidová zo Spojenej 
školy sv. Jozefa (gymnázium) a Mgr. Erika 
Turzíková zo Špeciálnej základnej školy.
 Po milom  kultúrnom programe žiakov ZUŠ a 
ZŠ na Ul. kpt. Nálepku tradičné podujatie vyvrcho-
lilo neformálnou besedou.                               -r-

OCENILI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

PRISTAVIA VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY
 Technické služby mesta Nové Mesto nad 
Váhom oznamujú občanom, že v prvej polovici no-
vembra  pristavia v jednotlivých lokalitách mesta 
veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad 
podľa nasledovného harmonogramu:
 Pondelok 2. novembra: Železničná, Dolná, 
Slnečná, Letná a Stredná ul.
 Utorok 3. novembra: Brigádnická, Lipová, 
Budovateľská, Vysoká a Vinohradnícka ul.
 Streda 4. novembra: Jilemnického, Sasin-
kova, Bratislavská a Ul. Fr. Kráľa.
 Štvrtok 5. novembra: Jánošíkova, Lesnícka, 
Kamenná, Javorinská a Škultétyho ul.
 Piatok 6. novembra: Krčméryho, Vajanského, 
kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná  a Mnešická ul.

 Pondelok 9. novembra: Severná, O. Pla-
chého, Kukučínova, Ružová, Izbická, Robotnícka 
a Čulenova ul.
 Utorok 10. novembra: Hečkova, Sadová, 
Tajovského, Severná, Záhradná a Kvetinová  ul.
 Streda 11. novembra: Tušková, Turecká, 
Tematínska, Považská, Karpatská a Ul. SNP.
 Štvrtok 12. novembra: Dibrovova, Hollého, 
Krátka, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska 
a Benkova ul.
 Touto cestou dôrazne žiadame občanov,  aby 
do veľkoobjemových kontajnerov  nevkladali bio-
logicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, …) a 
oddelene vytriedený odpad s obsahom škodlivín. 
                                                                   -rt-

KONIEC POKLESU POČTU ŽIAKOV ? 
 Základné školy v Novom Meste  nad Váhom 
v novom školskom roku  navštevuje  celkovo 
1 819 žiakov v 83 triedach, z toho 358 žiakov 
má cirkevná ZŠ. Prognóza na budúci školský rok 
(1 799 žiakov, 83 tried) naznačuje, že by sa už mal 
zastaviť doterajší pokles počtu žiakov, väčšinou
ho bude ovplyvňovať už len počet žiakov, ktorí 
odídu zo ZŠ do 8-ročného a bilingválneho gym-
názia.
 Do novomestských materských škôl v 
školskom roku 2009/2010 nastúpilo 576 detí, 
základná umelecká škola má 664 žiakov a krúžky 
CVČ navštevuje 585 detí a mládeže. Školské 

stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ - Odborárska 
ul. má 235 žiakov.
 Pozitívnym javom je skutočnosť, že napriek 
doteraz klesajúcim počtom detí sme do týchto škôl 
a školských zariadení prijali viac detí a žiakov ako 
pred rokom, ponuka ich činností, zdá sa, je pre 
rodičov príťažlivá.
    Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na začiatku školského roka vydali spolu 
1 461 vzdelávacích poukazov. ZŠ s CVČ prijali 
naspäť na záujmovú činnosť 1 397 (95,62 %) 
vzdelávacích poukazov, čo je o 3,5 % viac ako 
v minulom školskom roku.                           –dh-
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HISTÓRIA A DNEŠOK SA SNÚBIA V KALENDÁRI
 Nemé, a predsa veľavravné. Fotografie.Tie 
v tohoročnom kalendári NOVÉ MESTO NAD 
VÁHOM. HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ budú 
vypovedať o minulosti a dnešku mesta. Okrem 
svojej  tradičnej informačnej hodnoty bude stolový 
kalendár na rok 2010  zaujímavý 30 súčasnými a 
22  dobovými farebnými fotografiami  z  mesta, 
ktoré sa  doteraz v  „novomestských“ kalendároch 
nepublikovali. Popritom  sa jeho zostaviteľ akad.
mal. Ján Mikuška, riaditeľ MsKS v Novom Meste 

nad Váhom, usiloval dosiahnuť  možnosť porov-
návacieho efektu, keď časť archívnych  fotografií 
a súčasných aktuálnych snímok  zachytáva viac 
– menej identický pohľad  na lokalitu, ulicu či bu-
dovu. Občania, ktorí si zakúpia tento jedinečný
stolový kalendár nášho mesta na  rok 2010, - mal 
by vyjsť v novembri,-  budú mať tak jedinečnú
príležitosť vidieť  a porovnať  zmeny a premeny 
starého Nového Mesta nad Váhom na nové Nové 
Mesto nad Váhom (pozri 2. str. obálky).

ŠIESTY NOVEMBER BUDE MAŤ SLÁVNOSTNÝ RÁZ
6. november sa bude  odlišovať od  bežných 

dní. Slávnostný ráz úvodnému novembrové-
mu piatku dá  pripravovaná  prezentácia knihy 
LITERÁRNE OSOBNOSTI PODJAVORINSKÉ-
HO KRAJA. Na  cestu za čitateľmi  ju v tento 
deň o 17,00 h v mestskom kultúrnom stredisku 
vyprevadia  primátor mesta Ing. J. Trstenský, jeho 
zástupkyňa Ing. V. Vienerová a starosta Lubiny 
Milan Ostrovský. 
 Zvedavosť, ako  vôbec skrsol nápad na vy-
danie tejto zaujímavej  publikácie, ako sa rodila 
a čo sleduje, umocnená úvodným Slovom rodáka 
z  pera  uznávaného  jazykovedca a orientalistu 
PhDr. Viktora Krupu, DrSc., nás priviedla  k jej 
autorkám  - vedúcej knižnice PhDr. Eve Berkovej 
(E.B.) a niekdajšej profesorke na novomest-
skom gymnáziu Mgr. Ľudmile Fraňovej (Ľ.F.) na 
kus  reči. Prostredníctvom nasledujúcich riadkov 
môžete  byť aj vy svedkom tohto dialógu.

E.B.: Koncom roka 2007 nás  oslovila  uč. na 
dôchodku p. Elena Barátová s ponukou spracovať
a pripraviť na vydanie vyše 100 - stranový rukopis 
o regionálnej literatúre z pozostalosti jej manžela 
PhDr.Jozefa Baráta (1908 – 1992), bývalého 
profesora na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom 
Meste nad Váhom. Spočiatku  sme nemali jasnú 
predstavu o tom, ako tento zaujímavý literárnohis-
torický materiál využijeme. No zhodli sme  sa na 
tom, že rukopis nám bude slúžiť ako inšpiračný
zdroj a prameň autorových zaujímavých postrehov. 
Zároveň sme si stanovili, že dielo aktualizujeme aj 
o autorov, ktorí sa v rukopise nespomínali, alebo 
do regionálnej literatúry vstúpili až v posledných 
troch desaťročiach a  že v ňom pre čitateľov „obja-
víme“ aj autorov, ktorí neboli v súlade s oficiálnou 

i d e o l ó g i o u 
m i n u l é h o 
režimu.
   To všetko 
s m e r o v a l o 
k nášmu  cie-
ľu zostaviť
zostručnený 
encyk lope -
dický a podľa
m o ž n o s t i 
presný súhrn 
zák ladných 
biografických 
údajov o tak-
mer stovke 
autorov s pre-
h ľ a d o m 
ich publi-
kovaného, resp. rukopisného diela, doplnený o 
ich neraz pohnuté životné osudy a význam-
né počiny. Išlo o osobnosti, ktoré sa v danom 
regióne narodili, pôsobili v ňom, zomreli, ale-
bo určitým spôsobom ovplyvnili jeho rozvoj. Pri 
výbere sme si nekládli podmienku zaradiť do 
slovníka iba osoby s uzavretým životom a die-
lom, nachádzajú sa v ňom osobnosti narodené 
v rozmedzí od 14. storočia až po súčasnosť.
Taktiež sme sa neobmedzili  iba na autorov krás-
nej literatúry. Veď Podjavorina bola  a  je bohatá 
na  osobnosti v rôznych oblastiach kultúrneho, 
sociálneho, vedeckého, technického, ekonomic-
kého i cirkevného života, ktoré svojím významom 
prekročili hranice svojho rodiska alebo pôsobiska 
a neraz i celoslovenský rámec. Dôkazom ich 

LITERÁRNE OSOBNOSTI
podjavorinského kraja

Eva Berková
Ľudmila Fraňová

Knižne debutovala básnickou zbierkou Z
la lyrické verše plné snov i reálnych túžob

nskou poetkou, ktorá vydala svoje básne kni
ou Piesne samoty (1942), poznay čenou clivo
obe. Podstatná časť jej najlepších lyrických básť

Mo vovaná vlastným zážitkovým sveto
e (1903), Nabále (1909) a Prelud (1915), v ktorýd
čnos . Vrchol veršovanej epiky predstavuj
ierok Balady (1930) ay Balady a poves (194
nosť a vyjadrila v nich obavy o osud ť človeka 

Základnú školu navštevoval v Ze
64 študoval na ev. lýceu v Bra
67 na slovenskom patronátnom
štúdium a vrá l sa do rodnej obce

ovŕšil na učiteľskom ústave v Trnľľ
učiteľ ev. školy a kantor ev. a. v. zbľ
zlepšeniu sociálneho a hospodárs

menom Dominik Štubňa.
desaťročný stra  l v prvej s
v Dubovej a v Zámos  . V 

922 – 26 na tamojšom učit
Turzovke-Korni (r. 1926 – 
– 32), na meš anskej škol

nobuditeľského hnuľľ
meno Miloslav. V mie
m, osvetovom, pom
rkovič v Sobo š , zak
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 Novomestský sláčik sa chystá prvé tóny 
rozozvučiť 14. novembra. Na  túto, zhodou okol-
ností volebnú sobotu vyhlásilo Mestské kultúrne 
stredisko v  Novom Meste nad Váhom premiérovú 
prehliadku neprofesionálnych malých komorných 
telies.
 Cieľom  tohto práve rodiaceho sa  no-
vomestského festivalu je odborne, metodicky 
a motivačne vplývať  na činnosť a rast nepro-
fesionálnych malých komorných  telies. Má 
tiež popularizovať neprofesionálne komorné 
telesá a zároveň (nielen) umelecky  pôsobiť na 
poslucháčsku verejnosť,  najmä  na dospievajúcu 
mládež.
 Ako nám prezradil jeden z iniciátorov zrodu 
festivalovej hudobnej novinky  v našom meste 
Ing. Milan Wróbel, vedúci  Malého komorného or-
chestra pri MsKS, na prehliadku sa môže prihlásiť
každé neprofesionálne malé komorné teleso 
(duo-noneto),  a to zaslaním vyplnenej záväznej 
prihlášky na adresu vyhlasovateľa (MsKS, 
Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom)  najneskôr do 4. novembra. Vystúpenie 
nesmie prekročiť 12 minút  čistej hudby.
 Odbornú  porotu  zloženú z troch hudobných 
odborníkov  určí a menuje vyhlasovateľ pre-
hliadky. V jej kompetencii je udeliť i ocenenia za 
individuálny prejav.

 Na 1. ročník  festivalu sa malé komorné 
telesá môžu prhlásiť  a bližšie  informácie získajú 
v novomestskom stánku kultúry ( 032 771 2770, 
kl. 24, e-mail: fandrova@msks.sk ). Po úvodnom 
ročníku Novomestský sláčik zaznie o ďalšie  dva 
roky. Striedať sa bude s o čosi starším súroden-
com  -  5 - ročným Festivalom speváckych zborov, 
ktorého VI. ročník sa uskutoční na  budúci rok v 
novembri.

ROZOZVUČÍ NOVOMESTSKÝ SLÁČIK TÓNY ?

● Blíži sa vianočný čas. 29. novembra 
zapálime na adventnom venci prvú adventnú 
sviečku. Advent začína 4 týždne pred  Vianocami 
a je časom prípravy na Kristov  príchod. V cirkvi 
je aj začiatkom nového liturgického roka.

schopností a talentu je uznávané odborné dielo, 
ktoré by nemalo upadnúť do zabudnutia.

Ľ.F.: Chceli sme zdôrazniť aj nezastupiteľnú
úlohu vzdelávacej inštitúcie, akou sa od svojho 
vzniku v r. 1919 stalo Štefánikovo gymnázium v 
Novom Meste n. V. Vyše tretina v knihe  uvádza-
ných osobností získala vzdelanie v tejto najstaršej 
strednej škole v  meste. Podiel na tomto úspechu 
nesporne patrí aj Dr. J. Barátovi ako pedagógovi 
gymnázia. Je symbolické, že v čase  vyjdenia 
knihy sa toto regionálne centrum vzdelávania  pri-
pravuje osláviť okrúhle 90. výročie svojho vzniku. 
 Teritórium podjavorinského kraja sme v knihe 
rozčlenili na štyri podregióny, ktoré kopírujú geo-
grafické členenie regiónu: 1. Nové Mesto nad 
Váhom ako  jeho centrum, 2. podjavorinské obce 
Bzince pod Javorinou, Lubina, mesto Stará Turá, 
3. obce v lieskovskej a bošáckej doline: Bošáca, 
Dolné Srnie, Moravské Lieskové, Zemianske 
Podhradie a 4. obce za Váhom: Beckov, Kálnica, 
Kočovce.

 Urobili sme tak z dvoch dôvodov: v prvom 
rade sme chceli dodržať pôvodnú štruktúru ru-
kopisu J. Baráta, čo bolo  aj želaním jeho  rodiny 
a ďalej  sme vychádzali z presvedčenia, že takáto 
štruktúra poskytne okamžitú informáciu o počte
a menách spracovaných osobností v danom 
podregióne.

E.B.: Pri zostavovaní publikácie sme  si museli 
zodpovedať aj otázku, v čom  bude spočívať
jej význam a komu  bude slúžiť. Zo skúseností 
z práce v knižnici a vyučovania literatúry na  ško-
lách vieme, že už dlhodobo sa pociťovala medzera 
v poznatkoch o autoroch regionálneho význa-
mu, ako aj o výrazných zjavoch slovenskej či
českej literatúry, spätých  s naším krajom. Veríme, 
že publikácia okrem študentov a pedagógov za-
ujme aj širokú verejnosť a pomôže vytvoriť hlbší 
obraz o histórii a súčasnosti tejto oblasti. Zároveň
chce byť aj  podnetom k zamysleniu sa nad bo-
hatým dedičstvom obsiahnutým v diele a činoch,
ktoré po sebe zanechali naši predkovia.

A
D
V
E
N
T
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 Pokazil sa nám domáci spotrebič – mikro-
vlnka. Zaniesol som ju do autorizovaného ser-
visu. Vysvetlil som poruchu. Prijímajúci technik 
sa spýtal na „vek“ spotrebiča. Keď som mu 
oznámil, že nám slúžil približne dvanásť rokov, 
zdvihol obočie a vyhŕkol: „Úctyhodný vek!“, no 
vzápätí dodal: „Spotrebič v takejto kvalite, žiaľ,
dnes už nekúpite“. Aj tieto jeho slová ma utvrdili v 
predsavzatí, že nebudem uvažovať o kúpe novej 
mikrovlnky, ale starý spotrebič dám opraviť.
 Bežná skúsenosť, s ktorou ste sa mnohí už 
stretli. Už sme si zvykli na to, že opravovať staré 
sa neoplatí, lebo nové dostaneme lacnejšie, 
ako by stála oprava. Sme nútení meniť svoje 
zmýšľanie ohľadne vecí okolo nás, no zabúdame, 
že táto filozofia ovplyvňuje naše myslenie aj v 
širšom meradle – napríklad aj naše vzťahy. Prečo
opravovať (urovnávať, dávať do poriadku)  môj 
vzťah s partnerom, prečo opravovať to staré, ak 
vstúpiť do nového vzťahu je také lákavé, atrak-
tívne a navyše, zdá sa, bezproblémové! Žiaľ,
vyhadzovanie a vymieňanie nás úplne pohltilo.
 V súvislosti s uvedenou skúsenosťou z opra-
vy mikrovlnky mi napadá ďalšia otázka. Týka sa 
kvality toho, čo produkujeme. Väčšina mecha-
nikov spotrebného priemyslu vám dosvedčí, že 
dnešné spotrebiče sa vyrábajú s predpokladanou 
životnosťou 5 – 7 rokov. Je to preto, aby stále bol 
dôvod vyrábať, jednoducho, aby bol zabezpečený
kolobeh trhu. Ja sa však pýtam: je toto nao-
zaj znak vyspelej spoločnosti, resp. spoločnosti,
ktorá napreduje? Ak dnes obdivujeme poctivú 
prácu našich otcov a dedov – či už ide o stavby, 
konštrukcie, výrobky automobilového, spotreb-
ného a iného priemyslu – my, ich potomkovia, 
by sme ich mali prekonávať, produkovať ešte 
kvalitnejšie! V tomto sme úplne zlyhali. Naším 
cieľom sa stalo vyrábať množstvá – kvantá, 
aby sme čím viac zarobili, získali. Kvalita je len 
na chvíľu, pre dobrý pocit. Avšak čo sejeme, to 
budeme aj žať.
 V tomto mesiaci si budeme pripomínať 20. 
výročie nežnej revolúcie. Vtedy sme dokázali 
kritizovať päťročnice, viac ako 100% -né plnenie 
plánov, vyrábanie do skladov, kariérne postupy 
vďaka červenej legitimácii a pod. Začali sme 
kopírovať iný systém, lenže tiež nedokonalý, 
lebo aj tvorcom toho je iba sebecky orientovaný 
človek. Nie, vôbec nie som sympatizantom 

bývalého režimu, veď vďaka nežnej revolúcii sme 
predsa získali slobodu. Slobodu, aby sme konali 
lepšie, spravodlivejšie ako predtým, vyrábali a žili 
kvalitnejšie. Dnes nám predsa nikto ruky nezvä-
zuje a nenúti nás splniť plán kvôli tomu, aby nás 
pochválila vládnuca strana!
 Vždy boli a budú takí, ktorí sa radi a veľmi
šikovne vyhovárajú na niekoho iného. To nie je nič
nové pod slnkom. Typické to bolo už pre Adama – 
prvého človeka: vinu za svoj čin zvaľoval na Evu, 
ba dokonca na samého Boha (...to žena, ktorú si 
mi Ty dal...) ! Dnes to vyzerá komicky, ak sa niekto 
vyhovára na bývalý režim, pretože pretieklo už 
dosť vody, aby sme stavali na niečom inom, než 
sú výhovorky na staré časy! Navyše je tu nová, 
dvadsaťročná generácia, ktorá sa už narodila do 
slobody! A predsa vo vyhováraní pokračujeme.
Každá vláda, ktorá je pri moci, sa snaží šikovne 
používať ako argument vyhováranie sa na vládu 
predchádzajúcu.
 Mnohým to trvá veľmi, veľmi dlho, takmer 
celý život, kým spoznajú, že základnú a prvotnú 
chybu treba hľadať najskôr v sebe. Žiadne zria-
denie, spoločnosť, kultúra nezmenili základnú 
orientáciu človeka – sebectvo. Preto drancujeme 
prírodu, preto klameme jeden druhého, preto 
produkujeme výrobky stále nižšej kvality, lebo 
sme presvedčení, že takto viac získame pre seba. 
Skôr či neskôr zistíme, ako sme sa mýlili.
 Pred dvoma tisíckami rokov do tohto sebec-
tvom skazeného sveta vstúpil Ježiš. Nebol auto-
rom nového spoločenského zriadenia, akých bolo 
v histórii viac než dosť. Dokonca sa nestal ani 
zakladateľom novej komunity, ktorá by žila podľa
dokonalých pravidiel. On síce podľa nich žil, ale 
nikto z Jeho stúpencov až po dnešný deň nekonal 
tak, ako On. Tento Ježiš, jediný dokonalý, učinil
veľmi zvláštny čin:  Zo svojej lásky sa obetoval 
za všetkých nás. Zomrel aj namiesto mňa. Tento 
Jeho čin má moc premáhať moje sebectvo. Ja 
sám to nedokážem. Ako napísal apoštol Pavol: 
„Vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som 
to vykonal.“ (R 7,18). On mi dáva silu milovať
druhého napriek tomu, ako sa ku mne zachoval. 
On mi dáva silu pracovať kvalitne, pomáhať a 
slúžiť tým, čo žijú vôkol mňa. On mi dáva silu 
premáhať môj základný problém: moje sebectvo. 
                                       Ľubomír Ďuračka
                                                evanjelický farár

REALITA SEBECTVA AJ PO 20 ROKOCH
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 

   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0905 163 856
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  OCEĽOVÉ DVERE
  Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky 
  0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
 Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm 
 Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
 11 - bodové zamykanie 
 Prevedenie mahagón alebo zlatý dub

 Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
 Päťkomorový systém
 Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
 Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
 Vysoká odolnosť proti vlámaniu
 Znamenitá ochrana proti hluku

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
 Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

 INTERIÉROVÉ DVERE
 Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
 Dvere povrchová úprava fólia
 Dvere povrchová úprava dyha
 Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha



 Našťastie, my okno nemáme, takže po 
októbrovom avíze vám  opäť pripomíname, že 
3. novembra o 19,00 h sa v divadelnej sále 
MsKS uskutoční predpremiéra novej Štepkovej 
hry: MÁM OKNO.
           Farbistý príbeh o vidieckom starom otcovi, 
ktorý chce vždy a všade vidieť a vnímať okolitý 
svet a žiť naplno a so všetkým, čo život prináša, 
tvorí stručný obsah najnovšej trpkej komédie 
Radošinského naivného divadla. 

PROGRAMY MsKS
november 2009

Do konca novembra si návštevníci výstav-
nej siene MsKS môžu pozrieť výstavu VI. 
kolektívnych Návratov do Nového Mesta nad 
Váhom s prezentáciou vyše štyroch desia-
tok autorov – návratistov spätých s mestom 
a novomestským regiónom. Ich diela si záu-
jemcovia môžu pozrieť v pracovných dňoch
od 8,00 do 16,00 h.

9. novembra sa v  divadelnej sále MsKS 
uskutočnia tri výchovné koncerty pre žiakov 
I. stupňa ZŠ.
 V pútavom príbehu hudobnej rozprávky 
sa deti dozvedia nielen o členení hudobných 
nástrojov, ale  vypočujú si aj ich smutný príbeh. 
 Dej sa odohráva v zabudnutom archíve 
- sklade, kde hŕstka hudobných inštrumentov 
našla svoje útočisko pred zlom a teraz čaká na 
svojich vysloboditeľov - deti... 

      

13. novembra o 10,00 h sa uskutoční pre 
žiakov vystúpenie plné tanca, spevu a najzná-
mejších brodwayských melódií z muzikálov 
Moulin Rouge, Cabaret, Swee Charity, My Fair 
Lady, Singing in the rain, atď. V programe účin-
kujú slovenskí  a zahraniční  muzikáloví umel-
ci: Martina Jelenová, Tomáš Palonder, James 
Evans, Jana Bútorová, Andrea Gábrišová, Anna 
Mižíková.

VÝSTAVA

VI. NÁVRATY ...

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO

MÁM OKNO

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM

DIVADLO NA KOLESÁCH

AKO SA STRATILI ČINELY

KABARETNÁ ŠOU

 3. novembra sa v divadelnej sále MsKS 
uskutočnia štyri výchovné koncerty pre žiakov 
II. stupňa ZŠ. Počas nich sa žiaci zoznámia so 
vznikom latinsko-americkej hudby, s prvopočiat-
kami argentínskeho tanca a jeho prieniku do 
Európy cez rumbu, sambu, bossa novu a iné. 

 Stretnutie s irisdiagnostikom a homeo-
patom J. Dedíkom bude 10. novembra od
12,30 do 17,30 h v MsKS, 1. posch., č.d. 11.

VÝCHOVNÉ KONCERTY
RYTMUS LATINSKEJ AMERIKY

12. novembra o 8,30 h bude  pre žiakov 
SOŠ  divadelné predstavenie.

DIVADLO CLIPPERTON

HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL



Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 16.11. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok     10.11. od 12,30 h - 17,30 h 
                 Klub alter. medicíny - p. J. Dedík 
Streda      4.11. o 17,00 h - Výbor MO MS
                11.11. o 14,00 h - Klub chorých 
                         na sklerózu multiplex
Štvrtok    od 18,00 h - Klub  latelistov 
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V NOVEMBRI
Pondelok  14,45 h – Hudobný kurz klavír
                  17,00 h – Kurz jogy 
                  18,00 h – Cvičenie pre ženy 
   18,45 h – Brušné tance  
                  19,00 h – Cvičenie pre ženy
Utorok      18,30 h – Brušné tance
Streda      18,00 h – Cvičenie pre ženy 
                                  ZŠ Tematínska ul.
Štvrtok     17,30 h – Kurz jogy 
Piatok 14,45 h – Hudobný kurz klavír 

KURZY V NOVEMBRI

 Na 14. novembra  MsKS premiérovo  pri-
pravuje prehliadku malých  komorných telies. 
Na festival Novomestský sláčik sa možno 
prihlásiť do 4. novembra (viac na  str.10).

13. novembra o 19,00 h v divadelnej sále 
MsKS uskutoční fa MIKmix, s.r.o., v spolupráci s 
novomestským stánkom kultúry koncert známej 
dychovej hudby Stříbrňanka.
 Ako priaznivci dobrej  hudby zaiste vedia, 
Stříbrňanka je krojovaná moravská kapela so 
širokým repertoárom, v ktorom nájdete ľudovú
hudbu, ale i koncertné a tanečné skladby.
 Vstupné :  5 €.

18. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční druhý koncert jesenné-
ho abonentného cyklu, na ktorom sa predstaví 
gitarové duo Terra musica.
 Gitarové duo, ktoré tvoria Eva Soviarová a 
Terézia Balážová, vzniklo v júli 2006. Absolvo-
valo gitarové kurzy u renomovaných gitaristov 
R. Galléna, A. Muzurakisa a S. Prieto. 
 Na  koncerte odznejú skladby autorov: A. 
Vivaldi, M. Ponce, S. Assad, P. Bellinati a M. de 
Falla, zastúpené bude baroko, romantizmus, 
španielske skladby a efektné melodické s 
poklepmi na gitaru.

STŘÍBRŇANKA

NOVOMESTSKÝ SLÁČIK

DIVADLÁ

VEČERNÝ KONCERT
TERRA MUSICA

MARGITA A BESNÁ
22. novembra o 17,00 h sa v divadelnej sále 

MsKS uskutoční premiéra  divadelnej hry Ľubo-
míra Vajdičku: MARGITA A BESNÁ napísaná 
na námety Bottovej povesti z Považia v naštu-
dovaní MDS Javorinka pod  réžijným vedením 
Š. Psotného a PaedDr. M. Kubovicovej.

27. novembra o 19,00 h vás pozývame na 
kriminálnu komédiu RYBA  V TROJKE. Účinkujú:
Z. Studenková,Z. Kocúriková,M. Kráľovičová
a J. Vajda. Vstupenky za  13 € si môžete kúpiť
v pokladni (do 11.11. platia aj kultúrne poukazy).

PRÁVNA PORADŇA
 11. novembra od 17,00 h bude v mestskom 
kultúrnom stredisku vďaka spolupráci Mestské-
ho úradu v Novom Meste nad Váhom a advo-
kátskej kancelárie JUDr. A. Ručkayovej pokra-
čovať projekt Bezplatnej právnej poradne.
 V stánku kultúry na  1. posch. č.dv. 11 
advokát záujemcom poradí v oblasti trestného, 
pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
určené osamelým matkám s deťmi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

 RYBA V  TROJKE



štvrtok 5., piatok 6.   o 19.00 h 

PROM NY
Štyria ľudia, ktorí spolu nemajú nič spoločné. Štyri osudy, 
ktoré sa stretli. Štyri životy, ktoré sa majú zmeniť…
Taliansko, ČR                  dráma                           79 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 7., nedeľa 8.   o 19.00 h  
NÁVRH (THE PROPOSAL)
Vzali by ste si niekoho, kto vám pije krv?
Sandra Bullock a Ryan Reynolds v romantickej komédii. 
USA romantická komédia                   100 min. 
slovenské titulky                               vstupné: 2 €   60,25 Sk  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 12., piatok 13.   o 19.00 h 
STIAHNI MA DO PEKLA 
Nahnevať starú cigánsku čarodejnicu sa nevypláca...
USA                                   horor                               99 min. 
eské  titulky                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

piatok 13., sobota 14., nedeľa 15.   o 17.00 h 
OBLA NO, OB AS FAŠÍRKY 
Mladý vedec vyrieši globálny problém nedostatku potravín. 
Hamburgery padajúce priamo z neba...  
USA                         rodinný animovaný                 90 min. 
slovenský dabing                        vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov 

sobota 14., nedeľa 15.   o 19.00 h 
ŠTVRTÉ PROROCTVO 
V schránke, do ktorej v roku 1958 uložili kresby a diela detí 
zo základnej školy, po päťdesiatich rokoch našli aj s listom 
papiera pokrytým na prvý pohľad nezrozumiteľnými
číslami. Profesor matematiky John Koestler však nájde v 
číslach zmysel a odkaz, ktorý ho šokuje: čísla presne 
predpovedajú všetky katastrofy za posledných 50 rokov! A 
nielen to: posledný odkaz hovorí o konci sveta, ktorý má 
nastať o niekoľko dní ...
USA, UK                 mysteriózny triler                   121 min. 
slovenské titulky                          vstupné: 2,20 €   66,27 Sk  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 19., piatok 20.   o 19.00 h                                   
GOMORA                                               (ASFK)
Brutálne surová freska až neuveriteľne výstižne vykresľuje, 
akými spôsobmi ovláda neapolská vetva mafie zvaná 
camorra všedný život ľudí. Autor románu Roberto Saviano 
žije od vydania románu pod policajnou ochranou. 
Mafiánska vetva camorra sa mu totiž za zverejnenie ich 
nekalých aktivít neustále vyhráža smrťou.
Veľká cena poroty na MFF Cannes 2008 
Taliansko              politický gangsterský               137 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 21., nedeľa 22.   o 19.00 h 

WRESTLER
Láska, boles , sláva ... 
Slávny comeback Mickeyho Rourka v úžasnej forme, 
ocenený Zlatým levom v Benátkach, Zlatým glóbusom a 
dvoma nomináciami na Oscara.
Réžia: Darren Aronofsky
USA, Fr.                           dráma                             111 min.
eské  titulky                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 26., piatok 27.   o 19.00 h     
HRANICE OVLÁDANIA 
Osamelý muž v podaní Isaacha De Bankolé prichádza do 
Španielska vykonať prácu možno tak trochu mimo zákona. 
Jeho púť pripomína sen, ktorý možno nemá zmysel, ale 
zdanie klame a pod povrchom pokojnej hladiny sa 
odohráva viac, ako sa na prvý pohľad zdá.
Réžia: Jim Jarmusch
Špan., VB, Japon.          kríminálny                       116 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 28., nedeľa 29.    o 19.00 h  
DISTRIKT 9
Ľudia očakávali neľútostný útok, alebo obrovský technolo-
giký prevrat. Nič z toho sa však nestalo. Ukázalo sa, že sú 
to utečenci, ktorí poslední prežili ich vlastný svet. Tieto 
neznáme tvory boli umiestnené do provizórneho domova 
Sektor 9 v južnej Afrike, lebo svetové mocnosti sa nevedeli 
dohodnúť na jednotnom riešení novej situácie. 
USA                                sci-fi                                 112 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

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

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk



Jesenný čas priam pozýva na návštevu kina Považan. 
Z programovej ponuky na november vyberáme:

PREMENY – 5. a 6. novembra o 19,00 h:
Štyria ľudia, ktorí  nemajú nič spoločné. Štyri osudy, ktoré sa stretli a ktoré sa majú zmeniť.

Vizuálne  podmanivý  lm sleduje  štyri rôzne životy, ktoré sa pozvoľne prelínajú.
 Žena úspešného muža, ktorej ku šťastiu chýba jediné – dieťa a pre jeho získanie je schop-
ná urobiť takmer všetko. Športový tréner, ktorý  svoj život zasvätil atletike. Teraz je za zenitom 
a má čas zistiť, čo všetko premeškal. Stará žena žije sama vo veľkom dome bez ľudského 
kontaktu, ktorý hľadá vo vyšších sférach. A napokon mladá matka s dvoma deťmi, nízkym 
platom a drsným životom bojuje o prežitie, no možno musí prísť okamih, kedy všetko vzdá ...
 Dráma z produkcie Talianska a ČR trvá 79 minút a je mládeži neprístupná do 12 rokov.

ŠTVRTÉ PROROCTVO  – 14. a 15. novembra  o 19,00 h:
V roku 1959 v rámci slávnostného otvorenia školy uložili časovú kapsulu, ktorá obsahova-

la výkresy niektorých študentov a list papiera so zdanlivo náhodnými radmi čísiel. 
 O 50 rokov neskôr kapsulu vykopú a  list s  číslami sa dostane do rúk profesora J. Koes-
tlera, ktorému sa číselnú sériu podarí rozlúštiť. Odkaz presne opisuje všetky strašné udalosti 
a katastrofy, ku ktorým v uplynulých rokoch došlo. Obsahuje  dátumy, miesta a počty obetí. 
Profesor zisťuje, že sa majú udiať ešte tri katastrofy, ku ktorým ešte nedošlo. Ak ten papier 
hovorí pravdu, posledná z nich zničí svet. John sa púšťa do zúfalého preteku s časom v snahe 
tomu  zabrániť ....
 Austrálsky  lm, v ktorom   hlavnú úlohu stvárňuje Nicolas Cage, trvá 121 minút a je mlá-
deži neprístupný do 15 rokov.

 GOMORA - 19. a 20. novembra o 19,00 h
 Brutálne surová freska  výstižne vykresľuje, akými spôsobmi ovláda neapolská vetva 
ma e  všedný život ľudí. Je to svet, ktorého jediným zákonom je násilie, jedinou hodnotou 
moc, jediným snom peniaze a jediným dorozumievacím prostriedkom - zbraň.
 V súboji klanov ide o nadvládu nad trhom s narkotikami, s nebezpečným odpadom, s 
prostitúciou a turistikou, ale aj s odevným priemyslom. Film vznikol podľa knihy novinára R. 
Saviana, ktorá sa stala  bestsellerom a jej  lmová adaptácia získala Veľkú cenu poroty na MFF 
Cannes 2008.
 Taliansky  lm trvá 137 minút a je mládeži neprístupný do 15 rokov.

DISTRICT 9 -  28. a 29. novembra o 19,00 h:
Pred vyše 20 rokmi došlo k prvému kontaktu mimozemskej civilizácie  s ľudstvom. Ľudia 

očakávali  hrozný boj alebo významný pokrok. Nedošlo k ani jednému. Mimozemšťania boli 
utečencami z vlastnej planéty. Ubytovali ich v núdzových  domovoch v juhoafrickom dištrikte 
9, zatiaľ čo ostatné štáty sveta sa rozhodovali, čo ďalej.
 Dohľad  nad  mimozemšťanmi zverili MNU. Súkromnej organizácii, ktorej osud návštevní-
kov z inej planéty bol ľahostajný.  Mala však vidinu  veľkého zárobku, ak  dokáže  sprevádzko-
vať mimozemské zbrane, ktoré k aktivácii vyžadujú mimozemskú DNA.
 MNU začne obyvateľov okrsku 9 sťahovať do nového tábora. Pritom sa jeden  z agen-
tov MNU  nakazí mimozemským vírusom, ktorý začne meniť jeho DNA. V tej chvíli sa stáva 
najžiadanejším mužom planéty, je totiž kľúčom k odhaleniu tajomstiev mimozemskej technoló-
gie. Vydesený muž má jedinú možnosť: ukryť sa v okrsku 9.
 Film USA s českým prekladom trvá 112 minút a je mládeži neprístupný do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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NOVOOTVORENÁ 
POBOČKA AMSLICO

 Ul. Čsl. armády ( nad Dáriou)

prijme

finančných poradcov 
a manažérov

Kontakt: 0918 823 353 a 0911 897 855

  Stredná odborná škola
 Piešťanská 2262/80

organizuje
    pre žiakov základných škôl,  

  vyučujúcich, rodičov
  a ostatných záujemcov

 DNI   OTVORENÝCH   DVERÍ
Akcia sa uskutoční v budove školy 

na Weisseho č.1
v piatok 6. novembra od 8.00 do 18.00 h 
a sobotu 7. novembra od 8.00 do 14.00 h

www.prvasosnmnv.sk

   Už desiaty 
rok  sa tridsiatka 
príbehov,  ktoré 
spomedzi tento-
raz  vyše 8 300 
listov detí vybrala 

do finále expertná skupina, dostala do škôl. 
Výpovede dievčat a chlapcov, ukrývajúce  v sebe 
odvahu, statočnosť a srdce na správnom  mieste, 
sa opäť dostali k deťom, aby  svojimi hlasmi 
rozhodli o najlepších Detských činoch roka.

Detská porota  môže  do 15. novembra hlasovať
(aj prostredníctvom internetu na adrese: www.
dcr.sk )  a rozhodnúť o tom, ktoré z 30 nomi-
nácií dostanú ocenenia v kategóriách: Záchrana
života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, 
Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad.
 Slávnostné vyhlásenie Detského činu roka, 
projektu spoločnosti Whirlpool Slovakia  pod 
záštitou MŠ SR,  sa uskutoční 9. decembra v 
Bratislave. O tom, ktorí autori, resp. protagonisti 
napísaných  dobrých skutkov dostanú  z tejto 
príležitosti pozvanie do Primaciálneho paláca, 
môžu ovplyvniť aj žiaci novomestských základ-
ných škôl, ak sa zapoja do hlasovania.

DETSKÝ ČIN ROKA
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K DVADSIATEMU VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE

M O N I K A 
KOVÁČOVÁ je 
jediným „zamato-
vým“ dieťaťom z 
nášho mesta. Kým 
17. novembra  1989 
sa v republike rodila 
demokracia, v tren-
čianskej  pôrod-
nici prišla na 
svet jediná dcé-
ra  Štefana a Miro-
slavy Kováčovcov. 
A tak je 17. no-
vember v rodine z 
Piešťanskej  ulice 
výnimočný dvoj-
násobne.

 - V Novom Meste  nad Váhom žijem s rodičmi
od  svojho prvého roku, - začína  svoje story 
niekdajšia študentka Združenej strednej priemy-
selnej  školy a pokračuje ďalej:
 -Dovtedy sme s maminou bývali u babky 
na dedine, pretože otec 
bol práve  na  základnej 
vojenskej službe. V čase 
zamatovej revolúcie slúžil v 
Trenčíne, takže  všetci traja 
– hoci nie  spolu – sme 
boli v meste Matúša Čáka.
Keďže, pochopiteľne, si  na 
17. november  spred 20 
rokov nemôžem  pamätať,
mama mi ho  priblížila z 
vlastného pohľadu. Jej slová 
zneli vcelku komicky, ale 
pravdivo: „Kým väčšina bo-
jovala na námestí za de-
mokraciu, ja som bojovala 
s bolesťami v nemocnici,“ 
povedala. Takže nemá spo-
mienky na zvuk štrngajúcich 
kľúčov, ale na môj prvý hlas-
ný plač, na ktorý podľa jej 
vlastných  slov  nikdy neza-
budne. Taktiež otec, keďže

bol v zelenom, za múrmi kasární, ani on nezažil 
štrngotanie kľúčov ani môj plač, za to si ma užíva, 
rovnako ako mamina, dodnes a asi ešte dlho 
budú ☺.
 Som jedináčik, a teda tvoríme neveľkú, za 
to úžasnú a výnimočnú rodinu. K nej  patrí 
moja  nevlastná štvornohá „sestra“ - psík Becky. 
S rodičmi mám priateľský vzťah založený na 
tolerancii, vzájomnej  dôvere  a pochopení. 
O  rozšírenie našej famílie sa vlani postarala moja 
krstná. Pribudol do nej  môj bratranec Adamko, 
ktorý je aktuálnym miláčikom rodiny. 
 V širšom zmysle  však  oplývam veľkou
rodinou kamarátov  a ďalších spriaznených 
duší. Mám tiež priateľa, s ktorým trávim veľa
času. Vypĺňajú nám ho spoločné záujmy, napr.
snowboardovanie☺, ktorého nemám nikdy dosť.
Mojím snom  je ísť si zajazdiť na Nový Zéland. 
Že takáto vymoženosť dnes je, považujem za 
jeden z výdobytkov nežnej  revolúcie. 
 S týmto - po priateľovi mojím najväčším
koníčkom - súvisia i ďalšie: rada pozerám rôzne 
snowboardové videá, filmy a dokumenty. K ďal-
ším záľubám patrí návšteva kultúrnych podujatí, 
najmä koncertov a festivalov. A samozrejme ne-
smiem zabudnúť na prácu v oblasti informačných

technológií. To bol i dôvod, 
prečo som sa pri výbere 
strednej školy  rozhodla  pre 
priemyslovku. V súčasnosti
pokračujem v štúdiu na 
Materialovotechnologic-
kej fakulte STU v Trnave. 
Orientáciou na technický 
smer idem tak trochu v 
šľapajach mojich rodičov, 
ktorí obaja sú strojári. Mama 
pracuje v Novom Meste 
nad Váhom  v súkromnej 
zahraničnej firme, otec je 
v tejto oblasti živnostník – aj 
to je výsledok novembra 
1989.-
   Nielen pre  tento, ale 
i ďalšie dôvody  budú u 
Kováčovcov dvojnásobné 
oslavy 20 narodenín. Jedny 
z nich budú patriť -  Mo
nike.                  

ZAMATOVÉ DIEŤA
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 Cantabile v preklade znamená spevne. 
Spevne si vedie aj novomestský spevácky  zbor 
s príznačným  rovnomenným názvom. Túto svo-
ju  charakteristickú črtu  prezentuje aj navonok. 
Dokonca v ostatnom období viac ako inokedy. 
15. novembra sa Cantibale  zúčastní  krajskej pre-
hliadky speváckych zborov v Hornej Súči.  24. ok-
tóbra  premiérovo účinkoval na obdobnom festiva-
le  v Kopřivnici, dva  týždne predtým bol na tradič
nom, už VI. Festivale zborových ľudových piesní 
s medzinárodnou účasťou v Uherskom Brode.
 Na druhej strane Javoriny si Novomešťania
viedli úspešne, na  festivale, ktorého sa pravidelne 
od  jeho zrodu zúčastňujú,  dostali  okrem  priaz-
nivého hodnotenia odbornej  poroty aj pozvanie 
účinkovať v meste kedysi preslávenom výrobou 
známych tatroviek.
 Bohatú jesennú spevácku úrodu, a nielen 
tú, majú spolu s členmi súboru na svedomí 
manželia Pavlovičovci. Pavol Pavlovič ako  ve-
dúci  Cantabile a predovšetkým  jeho manželka 
Veronika Pavlovičová ako zbormajsterka SZ.
 Dirigentskú taktovku pani Veronika Pavlovičo-
vá prevzala pred  jubilejným štvrťstoročím  a ako 
sama priznala, dostala sa  k nej ako slepé kura 
k zrnu.
 - Zborovému spevu som  sa  venovala od 
detstva, v detskom súbore a v tomto  koníčku  som 
pokračovala  aj v dospelosti ako členka spevokolu 
pri n.p. Vzduchotechnika. Keď v speváckom zbore 
vypadol dirigent a hrozila  naša neúčasť na  súťaži,
a  možno i zánik súboru, chopila som sa  dočasne
roly zbormajsterky. Táto dočasnosť trvá už 25 ro-
kov. Ani som si to neuvedomovala,  čas tak rýchlo 
plynie,  na  okrúhle  výročie  mojej dirigentskej 
dráhy ma  upozornili členovia Cantabile.-
 Pre nich, rovnako ako pre V. Pavlovičovú,  je 
zborový spev srdcovou záležitosťou.
 - Cvičíme  pravidelne  raz  do týždňa v no-
vomestskom stánku kultúry, za túto možnosť  sme 
vedeniu MsKS veľmi vďační. Keď  treba, nácviky 
zintenzívnime na  dvakrát týždenne, príp. si  mimo 
mesta, zvyčajne v Kálnici, spravíme sústredenie. –
 V Cantabile sa zborovému spevu  podľa slov 
dirigentky venuje vyše 30 členov.
 - Papierovo je ich 38, reálne 32. V ostatnom 
období rady speváckeho telesa  na našu radosť
posilnili muži. No žiadalo by  sa jeho  omladenie, 
priemerný vek členov je  zhruba 60 rokov, čo

je  dosť. Môžeme sa  dokonca pochváliť  spe-
vákmi, ktorí sú v zbore  od  jeho vzniku v roku 
1975.  Ideálne by bolo, kedy v meste  pôso-
bil mládežnícky spevácky zbor, ktorý by  pre 
Cantabile vychovával pokračovateľov. Možno by 
veci napomohlo usporadúvanie výchovných  kon-
certov. Kedysi,  pred 20 rokmi,  sme  ich  robili  v 
popoludňajších hodinách pre  družinárov. Decká 
sme  na  nich previedli svetom zborového spevu. 
Spravili sme z neho ukážku, ako sa  jednotlivé 
hlasy  cvičia a následne v skladbe  spoločne
dolaďujú. Myslím, že aj dnes by  žiakov zaujímal 
prierez zborovým spevom a jednotlivými druhmi 
hudby pretkaný hovoreným slovom o skladateľoch
a ich  skladbách. –
 Ale najbližšou ambíciou SZ Cantabile je 
usporiadať v meste, príp. okolí vianočný koncert. 
V repertoári má naň dostatok vhodných skladieb, 
čo je  spolu s chuťou členov zboru spievať a 
rozdávať radosť a umelecké zážitky svojim di-
vákom a poslucháčom to najdôležitejšie. 
 Naposledy sme  mali možnosť vidieť a počuť
cantabile naladených členov speváckeho zboru 
Cantabile na  pietnej  spomienke výročí  ukončenia
I. sv. vojny a vzniku ČSR.                             -eg-

S CANTABILE VŽDY CANTABILE

● ZÁJAZD  SENIOROV.  Zaujímavý  zájazd absol-
vovali novomestskí seniori. Vďaka nemu  sme sa 
zoznámili s minulosťou a prítomnosťou Valašska 
a Lašska.V múzeu vo Valašskom Meziříčí sme 
si pozreli unikátne  gobelíny a sklárske  výrobky.
V Rožnove nad Radhoštěm nás zaujalo 
múzeum v prírode, skanzen Valašská dedina. 
V Kozloviciach sme navštívili svojho druhu oje-
dinelý mlyn na pohánku.  V Trojanoviciach sme 
prenocovali. Kým sme sa uložili k spánku, ab-
solvovali sme  prechádzku v krásnom horskom 
prostredí a zábavu pri harmonike i za  zvukov 
havajskej  gitary i ozembucha. V Štramberku sme 
sa oboznámili s kultúrnymi pamiatkami  a histó-
riou mesta. Navštívili sme o.i. hrad, Štramberskú 
Trubu, Valašské kráľovstvo, múzeá vína a piva 
aj s ochutnávkou. Zaujala nás liečivá soľná
jaskyňa i Galéria B. Jaroňku. Dozvedeli sme sa 
čo – to o výrobe „štamberských  uší“ a legende 
o tomto tradičnom trvanlivom pečive. Plní doj-
mov, zážitkov a poznatkov sme sa vrátili domov. 
Spomienky  na  zaujímavý výlet v nás  rezonujú 
dodnes.                                                       JR
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NOVEMBROVÉ VÝROČIA OTCA A DCÉRY
 Dcéra a otec, otec a dcéra. Spojenie  zvyčajne
so silným putom. Čo okrem toho spája JUDr. 
Rudolfa Markoviča a Jarmilu Hrúzovú, sú novem-
brové výročia.
 21. novembra uplynie 75 rokov od smrti (zom-
rel v Novom Meste  nad Váhom a tu je pochovaný 
v rodinnej hrobke)  rodáka z Hrachova,  veľkého
národovca,  politika a verejného činiteľa s veľkým
vplyvom na  kultúrno-hospodársky život krajiny. 
 JUDr. R. Markovič bol známy novomestský 
advokát, neskôr zvolenský župan a verejný notár v 
Novom Meste, tiež spoluzakladateľ Ľudovej banky 
a Považských novín. V parlamentných voľbách
1901 a 1905  kandidoval na poslanca Uhorského 
snemu za  novomestský volebný obvod. Roku 
1918 bol členom Slovenskej národnej rady a sig-
natárom Martinskej deklarácie 30. októbra 1918. 
Po prevrate  bol predsedom miestnej okresnej 
Národnej rady v Novom Meste nad Váhom.
    V piaty novembrový deň  vzácnych 98 ro-
kov zase oslávi  jeho dcéra Jarmila Hrúzová 
(budúci manžel JUDr. Dušan Hrúz pracoval u jej 
otca  v Novom Meste  nad Váhom. Mladá dievčina
neskoršieho štátneho notára  poznala  šesť rokov 
a ako niečo vyše  20 – ročná sa  zaňho vydala). 

Zhodou okolností spred 80 ro-
kov  absolventka  8-ročného
Štefánikovho čsl. reálneho 
gymnázia svoju alma mater 
navštevovala po skončení 
štyroch tried ľudovej evanjelickej 
školy na dnešnej Komenského 
ul., kde  kedysi učil a býval 
(1817 – 1831) Samuel Jurkovič. Ako je  známe, 
bol otcom jednej  z prvých  slovenských herečiek
Aničky Jurkovičovej, p.Hrúzovej  prababičky 
a svokrom jej pradedka J. M. Hurbana.
 V súčasnosti jediná žijúca, najmladšia zo 
šiestich dcér (okrem toho mali aj brata, benjamín-
ka Fedora)  R.Markoviča a Viery, rod. Hurbanovej 
vzhľadom na  svoj vek, už menej často obýva 
známy rožný dom Markovičovcov na Ul. Čsl. ar-
mády a žije v Bratislave - Ružinove.
 Vnučka S. Hurbana – Vajanského vlastní 
rodokmeň Hurbanovcov, z ktorého sú zrejmé 
rozvetvenia do ďalších popredných rodín, napr. 
Jurkovičovcov, Lackovcov, Makovickovcov, 
Royovcov. Pri príležitosti vyhlásenia Roku J. M. 
Hurbana  J. Hrúzovú, rod. Markovičovú prijal v 
roku 2007  predseda Národnej rady SR.  

EXPERIMENT CEZ RUŽOVÉ OKULIARE
  Napriek 
zdaniu podľa
titulku, neboj-
te sa, nejde 
o žiaden ex-
periment cez 
ružové oku-
liare, ale len
o  samo sa 
n ú k a j ú c u 
s l o v n ú 
hračku.

Pri Centre voľného času v Novom Meste nad 
Váhom pôsobí  hudobná  pop-rocková skupina 
Experiment, ktorá pripravuje  prezentáciu svojho 
prvého CD s názvom Cez ružové okuliare, ktoré 
nahrala  v štúdiu Musae polymnia Petra Šímu.
 Kapela vznikla pred rokom, keď sa dali do-
kopy úspešný NovoStarista, spevák a klávesista 
Lukáš Trautenberger a gitarista Adam Nemček.
Postupne sa k nim pridali bubeník Adrián Liška,

neskôr basgitarista Ondrej Šprtka a nakoniec 
ďalší gitarista Michal Šprtka.
 Prvé vystúpenie skupina mala v maji 2009 
a odvtedy sa uskutočnili viaceré jej koncerty 
v MsKS, El Paso, na Dňoch mesta, v lete na 
námestí pri fontáne, na Zelenej vode....
 Kapela hrá pop - rock a výlučne  vlast-
né  skladby. Ich  hlavným tvorcom je Lukáš 
Trautenberger, ale na mnohých sa podieľajú 
aj ostatní členovia kapely. Sú to všetko mladí, 
ambiciózni chlapci, ktorí sa podujali  - v zhode  s 
názvom kapely - na  odvážny expriment, keď sa 
prihlásili do súťažnej Eurovízie. Či sa na hudobný 
svet a svoje výkony nepozerajú cez (až priveľmi)
ružové okuliare, ukáže čas a ďalšie  účinkovanie
mladej novomestskej kapely. Ale  jedno je  isté: 
Cez ružové okuliare je názov jej prvého „cé-
deč-ka,“ ktoré sa na cestu za  poslucháčmi vydá 
12. novembra o 18,00 h v jazzovom klube 
Blue note v Novom Meste nad Váhom. Najmä 
mladí (stačí aj duchom), môžete byť pritom!



Sokoliarstvo je vyše štyritisíc 
rokov staré umenie lovu 
dravými vtákmi. Pôvodne 
slúžilo na obstaranie obživy 
obyvateľov stepí strednej 
Ázie. Venuje sa mu, hoci  z 
úplne  iného dôvodu, i  Peter 
Sloboda.
 Sokoliarstvo mu učarovalo 
už v 13 rokoch. Detská túžba 
sa mu splnila, keď si kúpil 

svojho prvého, nie práve lacného  jastraba. Tejto 
ušľachtilej záľube sa intenzívne venuje osem  ro-
kov ako člen Slovenského zväzu sokoliarstva.  V 
súčasnosti má osem jastrabov.
 - Prvého samca som odchoval  tento rok 
insemináciou. Tomuto spôsobu chovu sa venujú 
viacerí sokoliari, no úspešní sme na Slovensku 
iba dvaja. Našu inseminačnú banku poznajú aj 
chovatelia z Českej republiky. Vláda ČR dotuje 
chovateľov, dostávajú až  5 tisíc korún na jedno 
odchované mláďa, u nás, bohužiaľ, to tak nie je. 
Pritom  odchov dravcov nie je lacná záležitosť,
taký jastrab zožerie denne 6-8 jednodňových
kuriatok alebo holuba. –
  Ako sa rozprávame, jeho nemecký stavač
Arik čosi zavetrí, no na povel svojho pána zaľahne.
Poslúcha na slovo. Jastrab Dano stojí priviazaný 
na dĺžci – šnúrke, s pútkami na nohách, na ruka-
vici svojho pána, trhá mäsko a cengá roľničkou.
Pozerá na nás uhrančivými očami, perie na poprsí 

má zafarbené kvapľovými hnedými škvrnami, no 
keď zostarne, preperuje, zmení sa mu na priečne
čiernobiele prúžky. A ako vypadá taký lov s jastra-
bom či sokolom? 
 - Ráno sa v revíri koná nástup, účastníci sa 
dohodnú na poradí lovu. Je to dôležité, vo vzdu-
chu nesmú byť dva jastraby naraz, lebo by došlo 
medzi nimi k zápasu. Chovateľ dá psovi povel 
vyduriť korisť. A to je čas pre sokola, ktorý krúži 
nad revírom a loví z výšky. Na rozdiel od neho 
sa jastrab vypúšťa z ruky na lov  až po vystavení 
– pes zostane stáť, naznačuje, že našiel korisť.
Lovia sa prevažne jarabice a bažanty. Pes aj jas-
trab sú v dokonalej súhre, zvyknutí a podriadení 
povelom chovateľa.-
 Peter Sloboda sa venuje aj chovateľstvu 
bažantov, v tomto roku  ich do voľnej prírody vy-
pustil 40 kusov. Do prírody tiež  vrátil 15 poľných
zajacov.
 Stretnutia slovenských sokoliarov bývajú 
každoročne v jeseni, ale naši sokoliari sa zúčast-
ňujú i medzinárodných podujatí v zahraničí.
 Cieľom sokoliarstva  je zachovávať tradíciu 
ako kultúrne dedičstvo predkov, no súčasne na-
pomáha  ochranu dravcov a sov, venuje sa 
odchovu zranených jedincov, ktorých po vyliečení
vracia späť do prírody. Sokoliari absolvujú skúšky 
zo sokoliarskej zoológie, chovu, výcviku, okrem 
predpisov lovu musia poznať  i históriu sokoliar-
stva. Na Slovensku sa ako v jedinej  krajine 
Európy sokoliarstvo vyučuje - ako výberový 
predmet na Strednej lesníckej škole v Banskej 
Štiavnici. Máme byť  teda na čo pyšní. 
                                            Anna Černochová
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LOVEC BEZ ZBRANÍ

 Občianske združenie (OZ) Transparentnosť
vzniklo v marci s cieľom  viesť mládež k efektívne-
mu využívaniu voľného času, učiť ju komunikovať
a vychovávať k národnému cíteniu.
       V regióne Nové Mesto nad Váhom  vznikol 
pod hlavičkou OZ  tím dobrovoľníčok, ktorý formou 
prieskumu zisťoval záujmy mládeže, spôsoby 
trávenia voľného času, ale i návrhy na zlepšenie 
života mladých v meste.
        V rámci výchovy k národnému cíteniu OZ 
zorganizovalo besedu so študentami Gymnázia 
sv. Jozefa s názvom Expedícia Tahiti-život 
M. R. Štefánika. Súčasťou podujatia bolo aj  pre-
mietanie krátkeho filmu, ktorý bol natočný práve 
počas expedície v apríli 2009. Pod vedením 

Mgr. Klbikovej z Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie v Novom Mes-
te n.V. sa uskutočnila beseda Komunikácia,
počas ktorej mali študenti možnosť vyskúšať si 
svoje schopnosti efektívne komunikovať. Tím 
dobrovoľníčok absolvoval  niekoľko kurzov - 
počítačový  na zlepšenie počítačovej gramot-
nosti a kozmetický kurz, kde sa študentky naučili
relaxovať a správne sa upraviť. Zrealizované 
tvorivé dielne  sa zameriavali na výtvarné spraco-
vanie a prezentáciu ich aktivít.
 Všetky akcie sa konali s podporou 
Ministerstva školstva SR a veríme, že nezostanú 
osamotené a že sa OZ Transparentnosť v budúc-
nosti podarí usporiadať nové zaujímavé aktiv-
ity pre mládež a združiť okolo seba ďalších
dobrovoľníkov, ktorí budú v tejto práci pokračovať.

PaedDr. Oľga Plačková, štatutárna zást. OZ

TRANSPARENTNOSŤ
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STREDNÉ POVAŽIE SPOLOČNE NA OSLAVY

 Novú kapitolu dejín Matice slovenskej (MS) 
otvoril november 1981. Vtedy sa  i pre  Maticu po 
neľahkom a likvidačnom  normalizačnom období 
v  krátkom čase  obnovili jej miestne odbory a 
zmenil sa vnútorný poriadok.
 Príspevkom k tomuto významnému výročiu
chce byť spomienka na spoločný zájazd 
Miestnych odborov MS v Novom Meste nad 
Váhom,  Dubnici nad Váhom,  Ilave a v Ladcoch 
na Martinské matičné slávnosti z príležitosti 90. 
výročia oživotvorenia MS. Konal  sa pod patroná-
tom Domu Matice slovenskej v Ilave a s podporou 
TSK. Takto si  naň zaspomínal Ing. Ján Sýkora 
z Domu MS v Ilave: 
 - Autobus sa postupne plnil a  hoci bolo ešte 
dosť času do začiatku slávnostného programu, 
ponáhľali sme sa, aby sme stihli ešte návštevu 
dvoch múzeí. Novomestský matičný odbor so 
svojou predsedníčkou Majkou Poriezovou totiž 
naplánoval prehliadku Plickovho múzea v Blatnici 
a obednú prechádzku po Múzeu slovenskej 
dediny pri Martine. Ostatní  účastníci z ďalších
matičných odborov  sa k návrhu Novomešťanov
pridali a  - neľutovali.
 V múzeu K. Plicku si prezreli jeho fotografickú 
tvorbu a exponáty pripomínajúce začiatky slo-
venského filmu – Zem spieva, Jánošík s Paľom
Bielikom, Rodná zem, na ktorých sa Plicka 
podieľal, resp. prvý titul aj sám vytvoril. V Blatnici 
sme si ešte pozreli veľmi pekný evanjelický kos-
tol, kde nám miestny kaplán okrem výkladu aj 
zaspieval. Pridali sa k nemu aj niektorí  účastníci
zájazdu. Potom sme si už prišli oddýchnuť do 
Múzea slovenskej dediny v Jahodníckom háji 
pri Martine, kde sme sa okrem prehliadky skan-
zenu aj posilnili pred samotným programom v 

martinskom amfiteátri. A bolo to ozaj treba, lebo 
programový maratón pod pražiacim slnkom dal 
zabrať aj tým mladším z nás.
  V úvodnej hodine sa striedali slávnostné 
pozdravy primátora Martina, predsedu vlády SR 
a predsedu MS s vystúpením - SĽUK-u. Naše 
prvé profesionálne folklórne teleso predvied-
lo svoj celistvý program s tancami spevmi a 
inštrumentálkami skvelej ľudovej hudby, z ktorej 
ma zvlášť očarila primáška. Folklór potom vy-
striedala moderná hudba - Z. Smatanová a mne 
neznámy Kmeťoband. Vystúpenie skupiny ma 
milo prekvapilo.
 Blížila sa 20. hodina a my sme, žiaľ, už museli 
opustiť martinský amfiteáter, hoci niektorí by boli 
radi počkali aspoň na začiatok koncertu P. Nagya. 
Odchod autobusu sme si však naplánovali na túto 
hodinu,  a tak sme spravili poslednú spoločnú
fotografiu na schodoch Národného múzea a vy-
razili na spiatočnú cestu.
 S poďakovaním za príjemnú atmosféru v 
spoločnosti štyroch miestnych odborov stredné-
ho Považia sme sa postupne lúčili s presvedčením,
že si  podobný vydarený zájazd  ešte niekedy 
v budúcnosti zopakujeme. -                           -p-

 Centrum voľného času v  Novom Meste 
nad Váhom na  základe  výsledkov kastingov 
na Supertanec II. prikročil operatívne  k zmene 
a pustil sa  do realizácie  projektu, chystaného 
pôvodne  až na  budúci rok. Bližšie  vám ho 
predstavíme  v budúcom – decembrovom vy-
daní. Zatiaľ  vám prezradíme  len to, že v no-
vom  programe CVČ budú účinkovať tanečníci 
vybraní z kastingov, účinkujúci z muzikálu Boli 
sme  takí a hudobná skupina Experiment. Je sa 
teda na čo tešiť.                                          -h-

NOVÝ PROJEKT CVČ

 K Pamiatke zosnulých z októbra pribudnú v 
novembri ďalšie podujatia Zboru pre občianske
záležitosti pri MsÚ v Novom Meste n. V. V tomto 
mesiaci sa uskutočnia tradičné prijatie bezpríspe-
vkových darcov krvi  a stretnutie jubilan-
tov - sedemdesiatnikov.                             -ab-

A K C I E  Z P O Z
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V  Ž I A R E  R E F L E K T O R O V
     V žiare  reflektorov sa 17. októbra ocitla naša 
mladá speváčka Katka Cabalová, ktorá súťažila
vo finále 25. ročníka známej súťaže Košický 
zlatý poklad. Svoje začiatky v nej odskúšali aj 
mnohí teraz známi speváci. A aj  keď „Poklad“ 
napokon nezískala, svojím vystúpením zau-
jala mnohých poslucháčov Slovenského roz-
hlasu, členov poroty i prítomných divákov 
v naplnenej sále košického Jumbo centra.
 - Publikum bolo skvelé a podporu som mala 
naozaj výbornú, - vyjadrila sa po skončení finálové-
ho večera. - Keďže to bola súťaž, všetci sme boli v 
určitom napätí, ale vnímali sme skôr svoje pocity 
a sústredili sme sa na svoj výkon. Nepociťovala
som nepriateľskú atmosféru ani nič podobné. 
Väčšinou vystupovali speváci v sprievode hudob-
nej skupiny, iba dvaja sme vystupovali ako sólisti. 
Vo finále tejto jedinečnej súťaže sme odprezen-
tovali desať úplne nových piesní. Ja som mala 
tú česť zaspievať pieseň od Petra Šímu a Marty 
Vitekovej  s názvom NEBO JE PLNÉ HVIEZD.
Žiaci základných škôl túto pieseň poznajú zo 
školského  muzikálu KÝM VYRASTIEME, ktorého 
autorkou je MIRKA KLIMENTOVÁ. 
 Pred vystúpením aj pri samotnom vystúpení 
som sa cítila veľmi dobre a príjemne a verím, že 
to bolo cítiť aj z môjho spevu. Pieseň som spievala 
zo srdca. Je totiž krásna a dá sa krásne precítiť.
Ďakujem jej autorom, že mi dali dôveru i všetkým 
tým, ktorí mi posielali svoje hlasy v poslucháčskej
súťaži.
 Po skončení súťaže som poskytla niekoľko
rozhovorov pre rozhlas a iné médiá. Najčastejšie
mi kládli otázku, koľko mám rokov. Môj vek bol 
výhodou v tom, že som predsa len bola trochu 

viac uvoľnená ako 
ostatní. A nevýhoda? 
Možno mi kvôli ve-
ku podaktorí menej 
dôverovali.
 Bezprostredne 
po súťaži ma oslo-
vil Igor Timko, ktorý 
sa vyjadril k môjmu 
spevu a hodno-
til ho veľmi kladne. 
Najviac ma potešilo 
a prekvapilo, keď
povedal, že mám 
veľkú perspektívu do 
budúcna. Aj ostatní boli veľmi príjemní a správali 
sa ku mne milo.
 Spočiatku som si ani neuvedomovala, že do 
nejakej súťaže pôjdem. Prebral ma až telefonát 
riaditeľa rozhlasu, ktorý mi oznámil, že naša 
pieseň postúpila do finálovej desiatky zo skoro 
200 prihlásených. Tú radosť som nevedela udržať
v sebe a od radosti som výskala do telefónu. 
Viem už teda, aké to je a viem, že to stojí zato, 
keď robím, čo ma baví. Ak bude príležitosť a bu-
dem mať možnosť zúčastniť sa ďalšej podobnej 
súťaže, určite nezaváham.
 Najviac ma priťahuje pôsobenie v muzikáloch. 
Po skončení štúdia na strednej škole túžim 
študovať muzikál. Najradšej by som sa dostala 
na Janáčkovu univerzitu v Brne, ale budem rada, 
ak sa dovtedy budem môcť predstaviť aj v iných 
projektoch a na ďalších vystúpeniach.- 
 Pocity mladej finalistky zaznamenala 
PaedDr. Marta Viteková, foto J. Zúber

 Po jesennom vetríku, po vôni kríkov šípky či
trnky, po ruži skrúšenej hmlou, po slze skrytej v 
oku posielame vrúcne pozemské pozdravenie 
drahým dušiam k ďalekým brehom večného ticha.
 Sú vzdialené, a predsa blízke. Sú stíchnuté, 
a predsa ich počujeme...
 Len ten, kto vie mať rád, len ten, kto ľúbil,
vie pochopiť silu lásky  až za hrob. Na hroby 
položíme v tieto chvíle kvety lásky, majú svoj 
krásny novembrový sviatok. 
 Boli živou súčasťou tohto rušného sveta a 

kruhu svojich najbližších. Žili, milovali, pracovali, 
bojovali. Preto každý hrob je vlastnou mohylou 
človeka, s najvyššou cenou za všetko, čo dal 
počas svojho plodného života. 
 Postojme s úctou a zamyslime sa, čo nám 
hroby drahých v tento ich sviatočný deň hovoria:
...Svet – tuláčik medzi hviezdami
kolíše nás. 
Nežiada veľa,
len byť ľudským, kým slnko zhrieva
darovaný nám čas...                      M.Ch.

P O Z D R A V Y  D O  D I AĽA V



Jakub Krchnavý
Patrik Bednár
Dominik Kukla

Lukáš Naď
Lukáš Bahula

Michaela  Štefanková
Aex Didy

Šimon Duga
Lívia Horváthová
Miloš Markech

Martin  Naď
Laura Mináriková

Alexandra Balalová

Emília Vasylivová
❁❁❁

Emil Bellan
Ivan Kubán

Svetozár Michalka
Jozef Nedbal

Mária Pašková
Jozefína Rydlová

Kristína Skovajsová
Anna Uherčíková

❁❁❁
Štefánia Brediková

Vilma Mráziková
Ján Slávik
❁❁❁

Ondrej Adamčík
Ladislav Čelko
Anna Čužiová
Mária Gurišová

Katarína Hejčíková
Antónia Krivánková

Jozef Ondrejka
Jolana Petrovská

Anna Pilátová

Helena Halmová
Hermína Macháčková

❁❁❁
Katerina Kubišová

Helena Nízlová
Ružena Pavlíková

Daniel Šimko
Štefánia Širková

❁❁❁
Ján Holenda 

Anna Janáčová
Katarína Jurášová

Bernardína Čechvalová
Stanislava Gajdošová

Anna Hochmanová
Milan Kačic

Helena Kocianová
Lýdia Kučerová

Helena Patrnčiaková
Othmar Skopal

Jolana Szamuelová
Ing. Marián Štubňa

Emil Valo 
Jozefa Vojteková

BLAHOŽELÁME

Matilda Adamovicová      (1927)
plk. v.v. Ján Begala         (1931)
Kvetoslava Jankovičová  (1926)
Anna Mišíková               (1937)
Rudolf Nemšák              (1928) 
Mgr. Ján Pavlík              (1931)
Vlasta Penčáková          (1934)

Jozef Bača  a Lea Pelechová
Marián Broska a Martina Kútna

Vladimír Dzurák  a Nadežda  Uzunovová
Ing. Patrik Slávik a Dáša Lukáčiková

Peter Eliaš a Simona Valová
Peter Jambor a Lenka Blokšová
Daniel Jankovič a Karin Vašková
Peter Lacko a Lenka Masárová

Radim Picek a Anna Hauptvoglová
Vasilij Tiščenko a Lenka Struháriková

Radoslav Valenčík a Zuzana Šimovičová
Rastislav Luža a Monika Hejdová

KRSTY V SEPTEMBRI

 ÚMRTIA V SEPTEMBRI

SOBÁŠE V SEPTEMBRI

V novembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Úprimné poďakovanie všetkým, ktorí osobne alebo inou formou vyjadrili účasť

nad stratou nášho drahého 
Mgr. Jána PAVLÍKA.

                                                                                      Smútiaca rodina 

Ďakujem všetkým príbuzným, susedom  priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 13. októbra rozlúčiť s naším drahým

Jánom HLOŽKOM.
Ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka a ostatná smútiaca rodina 

Ján Poliak                 (1944)
Zuzana Ševčíková      (1925)
Pavel Škrha               (1931)
Dušan Špánik            (1946)

Anna  Šramková        (1927)
Štefan Švehla            (1932)
Karol  Trefil               (1920)
Emília Tučková           (1919)

✟✟

❀
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V spomienkach žije s nami.
 25. októbra sme si pripomenuli nedožité 100. výročie narodenia

našej drahej mamy a láskavej babičky
Etelky HANULÍKOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
 3. novembra uplynie rok, čo nás navždy opustila manželka a mamička

Elena PAVLÍKOVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Spomínajú manžel a dcéry Vlastička a Elenka

      V týchto dňoch si pripomíname 6.výročie úmrtia 
nášho manžela, otca a dedka 

Jozefa VOJTEKA.
                                      S láskou spomína celá rodina

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále žiť.
 9. novembra uplynie 10 rokov, čo nás opustila naša mamička, babička a sestra

Anna MACHÁČOVÁ, rod. ZAMCOVÁ.
S láskou na ňu spomíname. 

Tí, ktorí ju poznali, nech jej venujú tichú spomienku.

Ten kto ho poznal, spomenie si. 
Ten, kto ho mal rád,  nezabudne. 

  12. novembra uplynie rok od úmrtia nášho drahého otca a manžela
Rudolfa SLOBODU.

Smútiaca rodina

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nedovolia. 

  12. novembra uplynú dva roky, čo nás opustil 
Milanko HORŇÁK.

  Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Rodina Horňáková

Kto ich poznal, spomenie si. 
                    Kto ich mal rád, nikdy nezabudne. 

  14. novembra uplynie 10 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko 

                    Ladislav ATALOVIČ
                         a krátko po ňom i naša milovaná mamička a babička

Helena ATALOVIČOVÁ.
                        S láskou spomínajú deti s rodinami

SPOMÍNAME
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KEĎ ÚRADUJE ALKOHOL. 5. septembra 
telefonicky oznámili  na MsP, že na Ctiborovej 
ul. sa podnapitý muž hrubo správa a skáče po 
lavičkách. Hliadka na mieste zistila, že išlo o 20 
-  ročného  T. K. z Moravského Lieskového. Za 
spáchanie priestupku  mladému mužovi udelili 
blokovú pokutu.
 O 11 dní neskôr (16. septembra) o 13.50 h 
sa opäť objavil telefonický oznam. Upozorňoval
na neznámeho muža ležiaceho na Royovej 
ul. Hliadka MsP na mieste zistila, že muž je 
silne pod vplyvom alkoholu, čo mu znemožňuje
spolupracovať s hliadkou, ktorej sa nepodarilo 
zistiť jeho totožnosť. Na miesto boli privolaní 
pracovníci LSPP, ktorí si uvedeného muža pre-
vzali.
 V ten istý deň o pár hodín neskôr 
(o 17.30 h) hliadka MsP na križovatke Ul. kpt. 
Nálepku a Piešťanskej zistila podozrivé vo-
zidlo s novomestskou poznávacou značkou,
ktorého vodič javil známky požitia alkoholu. K 
prípadu bola privolaná hliadka PZ, ktorá si vec 
prevzala.

NÁKUPY ZA PÄŤ PRSTOV A JEDNU 
DLAŇ. 14.septembra  hliadka MsP riešila krádež 
tovaru v OD na Ul. Malinovského. Dopustila sa 
jej Novomešťanka Elena B., ktorá odcudzila 
termofor v hodnote 2,49 € (75,01 Sk). Za 
spáchanie priestupku proti majetku  páchateľke
udelili blokovú pokuta. Rovnaký postih stihol 
ďalšiu ženu - Eva T. z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorá v ten istý deň chcela nakúpiť  za 
päť prstov a jednu dlaň v obchode Textil na 
Weisseho ul., kde odcudzila tričko v hodnote 15 
€ (451,89 Sk).

MUSELI  OPUSTIŤ  VLAK. 11. októbra   o 
7,30 h MsP v spolupráci  s 00 PZ  zabezpečovali
verejný poriadok  na železničnej stanici. Na 
nástupišti  sa  mali nachádzať cestujúci, ktorých 
z vlaku vykázala sprievodkyňa, pretože sa 
nevedeli hodnoverne preukázať cestovnými 
lístkami. Na jej výzvu, aby predložili  doklady 
totožnosti,  nereagovali a podľa jej oznáme-
nia sa k nej chovali vulgárne. Po príchode na 
miesto  hliadka spomínaných troch cestujúcich 
vyzvala, aby sprievodkyni predložili doklady 
totožnosti, čo sa aj stalo. Cestujúci potom upo-
slúchli výzvu sprievodkyne na opustenie vlaku. 

Mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP 

NA LINKE MsP

STRIEBRO Z TALIANSKA
 BOXING TOUR v talianskom  Stintine vynies-
lo našim pästiarom vzácne  striebro. O zisk 
pohára za druhé miesto na  prestížnom turnaji 
sa postarali: stojaci zľava: Patrik Čermák, Dávid 
Didi, tréner Igor Trakalo; úplne vpravo je taliansky 
sponzor turnaja.

V podrepe zľava: Jakub Oravec, Janko 
Hraško, Radoslav Bača, vedúci družstva František 
Horňák, nasleduje  riaditeľ turnaja Alberto Mura, 
vpravo je Tomáš Zold.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
  7. mája uplynuli štyri roky, čo nás náhle opustil náš otec 

Izidor PECHO-PEČNER.
    27. novembra uplynú tri roky, keď dotĺklo dobré srdce našej mamy 

Márie PECHO-PEČNEROVEJ.
      Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú spomienku. 
                            S láskou a úctou spomínajú synovia

SPOMÍNAME
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ŠTYRI DESAŤROČIA SPÄTÝ S VOLEJBALOM
 Jedenásť rokov v československej reprezen-
tácii, 356 odohratých  medzinárodných zápasov 
vrátane  olympiády (Moskva 1980),  3 majstrov-
stiev sveta, 1 Svetového pohára a 6  ME, zaslúžilý 
majster športu,  4 - násobný držiteľ titulu Najlepší 
volejbalista  niekdajšieho Československa – to je 
stručná vizitka Josefa Novotného, súčasného
trénera Volejbalového klubu (VK) Nové Mesto nad 
Váhom, 40 rokov spätého s  volejbalom.
 Výšková preddispozícia dnes 52 – ročného
rodáka z Hradca Králové ho na volejbal priam 
predurčovala. Kým sa  však ocitol na  palubovke, 
venoval sa iným športom – hokeju, futbalu a ľahkej
atletike. Pod  volejbalovú sieť sa dostal ako šiestak 
základnej školy. Bol členom tímu, ktorý vyhral čsl.
dorasteneckú ligu. Dosiahnutý úspech odštartoval 
jeho volejbalovú kariéru. Bezprostredne  po maj-
strovstvách republiky dorastencov dostal mladý 
volejbalista  ponuku hrať za VŽKG Ostrava. Ako 
18-ročný nastúpil  do extraligy. Od  svojich devät-
nástin hral osem  rokov  v Červenej hviezde - na 
radosť jej vtedajšíieho trénera Šenka, ktorý mal 
eminentný záujem získať  tohto talentovaného 
prihrávajúceho smečiara  -  ľaváka, čo je pre 
tento post  veľkou výhodou. Za jeho pôsobenia 
dosiahla ČH Bratislava štyri majstrovské tituly v 
rokoch 1975, 1978, 1979 a 1981, na svoje  konto 
si  pripísala v sedemdesiatom  deviatom Pohár 
majstrov a v osemdesiatom prvom Pohár víťazov
pohárov.
 Keď do Prahy prešlo Stredisko vrcholového 
športu,  J. Novotného poslali  do „stovežatej.“  V 
čase jeho účinkovania vo farbách  pražskej Rudej 
hvězdy (od roku 1984)  policajti trikrát za sebou 
získali majstrovský titul v rokoch 1984 - 86. 
 Po 11 rokoch v reprezentácii vo veku  31 ro-
kov sa vtedy už Piešťanec vydal na  profesionálnu 
dráhu a odišiel hrať do Talianska.
 - Za bývalého režimu sa skôr odísť nedalo, 

najskôr v tridsiatke. 
Na Apeninskom po-
loostrove  som zo-
trval jednu sezónu. 
Keďže som mal 
rodinu, manželku a 
synov,  hľadal som 
si čosi bližšie. Prijal 
som ponuku do 
Západného Berlína 
s podpísaním 2-
ročnej zmluvy. 
Keďže medzitým 
padol Berlínsky múr, dohral som  už v zjednotenej 
SRN. Moje ďalšie  kroky smerovali do Frankfurtu 
nad Mohanom, kde som svoju hráčsku kariéru 
zaŕšil.-
 Po návrate domov J. Novotný „doháňal“ 
zameškané, venoval sa synom a viedol ich k 
volejbalu. Popritom 8 rokov podnikal. Napokon 
v roku 2000 odišiel trénovať do Švajčiarska 
a postupne  družstvá mužov a žien priviedol 
do Európskeho pohára a k titulom vicemajstra 
Švajčiarska. Po 7 rokoch sa vrátil do Prahy a začal
trénovať ČZU Praha.
 V priebehu nasledujúcej ročnej prestávky 
pendloval medzi Rakúskom, Francúzskom a 
neskôr Talianskom, kde v tamojších volejbalových 
kluboch pôsobili jeho synovia (starší syn Marek, 
tiež ľavák a prihrávajúci smečiar,  reprezen-
tuje 8 rokov ČR. Vyhral českú ligu s Fatrou Zlín, 
francúzsku ligu s Cannes a taliansku ligu so Sisley 
Treviso. Minulú sezónu hral v gréckej Patre. 
Mladší syn Martin - blokár - hral v ČR,  Španielsku, 
Švajčiarsku a naposledy v Rakúsku. Obaja sa 
narodili v Piešťanoch a veľmi radi sa sem vracajú). 
Keď bol doma, v Piešťanoch,  nezriedka  odbehol 
do Nového Mesta nad Váhom pozrieť sa na no-
vomestských volejbalistov – Barbierika, Hrušku, 
Mizeráka a ďalších. Páčil  sa mu ich herný prejav 
a bojovnosť na palubovke, s ktorou pod  vedením 
trénera P. Kalného dosiahli významné úspechy.
 Keď sa mu toto leto ozvala Slávia Praha, 
podpísal s ňou zmluvu. No nie  nadlho. Ženy 
trénoval  jeden mesiac. Telefonát z Nového Mesta 
nad Váhom s ponukou na účinkovanie 20 km od 
domu  rozhodol o tom, že v  Prahe dal výpoveď a 
prišiel do Nového Mesta nad Váhom. I s vedomím 
toho, že s mladým, herne  nevyspelým mužstvom 

ŠPORTOVÁ HALA  o 18,00 h
Sobota 7.11.

VK Nové Mesto – Trenčín
Utorok 17.11.

VK Nové Mesto – VKP Bratislava
Sobota  28.11.

VK Nové Mesto – Púchov V
O
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nebude jednoduchá a ľahká práca. Naopak.
 - Nebojím sa pracovať s mladými, neskúsený-
mi hráčmi, som odhodlaný odovzdávať im svoje 
skúsenosti. Čo  však  okrem  toho sťažuje celkovú 
situáciu je, že  oproti ostatným mančaftom  sme 
mali  o mesiac  oneskorený nástup tréningov. Kým 
ostatné mužstvá trénovali už od júla alebo augusta, 
my sme  začali až mojím nástupom 1. septembra 
a  prakticky po krátkej,  2- 3-týždennej príprave, čo
je žalostne málo,  sme  vstúpili do súťaže. Je  to 
o to zložitejšie, že  pracujem s tímom, ktorý som 
nemal možnosť vybrať si. Optimálna  nie  je ani 
skutočnosť, že tu máme  na hosťovaní štyroch 
hráčov z Nitry, ktorá je  naším súperom a ktorí viac 
ako polovicu tréningov absolvujú doma a len 2 
– 3  tréningové jednotky v Novom Meste. Ale som 
ochotný i nad rámec zmluvy prísť a prichádzam 
do  Nového Mesta a individuálne  sa venujem 
dvom – trom hráčom pre ich výkonnostný rast, a 
teda ku prospechu celého mužstva. Lebo hráči, čo

vyplýva z ich veku a nedostatku herných skúse-
ností, majú vážne technické nedostatky. Prakticky 
najstarším hráčom je  26 – ročný kapitán mužstva 
Ľubo Ochodnický. Rady mladého mužstva by mal 
do začiatku novembra posilniť  do  nedávna  v 
rakúskom  Salzburgu hrajúci môj  syn Martin, ktorý 
má 29 rokov a nemalé hráčske skúsenosti. 
 Aby toho nebolo málo, postihla nás i smola, 
keď  u nás hosťujúci Ivan Valent sa po dvoch 
týždňoch tréningu zranil a musel absolvovať
artroskopickú operáciu ramena, ktorá si 
vyžiada dlhú rekonvalescenciu. S najväčšou 
pravdepodobnosťou nám  už túto sezónu 
nepomôže, a teda v tíme budeme  mať len jed-
ného nahrávača. Ale volejbal je kolektívna hra 
a takto treba k nej  pristupovať. S ohľadom na 
jestvujúce skutočnosti a na to, že  som realista, 
naším cieľom je udržať sa v extralige a postupne, 
krok  za  krokom,  nadväzovať na úspešnú tradíciu 
volejbalu v Novom Meste nad Váhom.-            -r-

SÍDLISKO OŽILO HOKEJBALOM 

 Pred pár rokmi bolo samozrejmosťou, že deti 
tu pravidelne cez víkendy a niekedy i počas týždňa
hrávali hokejbal. V súčasnej dobe väčšinou zíva 
prázdnotou. Občas sa najmladšie ročníky vozia 
na bicykloch, prípadne sa  korčuľujú.
 Posledná septembrová sobota sa však vy-
mykala tomuto obrazu. Ihrisko využili rodičia detí na 
usporiadanie už siedmeho ročníka turnaja v hokej-
bale.
 Predchádzajúce ročníky  sa konali  na ihrisku 
Lúka 1,  avšak povrch tohto ihriska   pre hokejbal 
veľmi  nevyhovuje, preto sa rozhodli pre Lúku 2. 
Keďže na športovisku  v našom sídlisku  chýbajú 
mantinely,  hráči si spravili  provizórne,  z kartónov. 
Na dresoch mali označenie Tím dobrých hráčov a 
rozdelili sa na dve družstvá (mladší a starší). 
Počasie im prialo, chuť hrať nechýbala, a tak sa 
pustili do boja. Hrali sa dva zápasy, potom nasle-

dovali nájazdy na brankára   systémom, kto dal gól,
pokračoval, kto nebol úspešný, vypadol. Víťazom
sa stal hráč, ktorý zostal  posledný s najväčším
počtom úpešných nájazdov na brankára. Ale 
vlastne ani tak  nezáležalo na  tom, kto zvíťazí.
Išlo o to  - hýbať sa.
 Takýto príklad pre naše deti by si mali všimnúť
a zobrať k srdcu  aj ostatní rodičia a povzbudiť
svoje ratolesti  k aktívnemu športovaniu a pohybu 
vôbec. Nech nesedia doma pred televízormi a 
počítačmi, ale keď praje počasie, môžu si ísť
zahrať trebárs hokejbal či venovať sa inému 
športu. Lebo na to sú ihriská (i) na sídliskách. 
A  že sa nájdu veční nespokojenci, ktorým  - údajne 
kvôli hluku – vadí aktívne využívanie ihriska  a z 
rovnakého dôvodu im prekáža aj posedávanie 
detí na  lavičkách? Takýmto obyvateľom sídliska 
odporúčame, aby si oprášili pamäť a spomenuli, 
že  aj ich deti boli kedysi malé a takisto sa  hrávali 
na  ihrisku a nie vždy tam boli potichu.            -jt-

Nedeľa 1.11.o 10,00 h
St. dorast  - Zlaté Moravce B

o 12,30 h 
Ml. dorast – Zlaté Moravce B 

Sobota 7.11. o 13,30 h 
Dospelí – Myjava 

 KEDY NA FUTBAL 

Foto: Radovan Otava
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