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SÚBORY  MsKS  K  50 .  VÝROČIU OTVORENIA

TÝŽDEŇ  PRE VÁS
Nedeľa 14. 11. 2010 DIVADIELKO GALÉRIA
17,00 h DIVADIELKO GALÉRIA Bábková hra ZLATÁ PRIADKA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondelok 15. 11. 2010 DIVADIELKO GALÉRIA
18,00 h  DIVADELNÁ SÁLA N. V. Gogoľ: ŽENBA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streda 17. 11. 2010 VEČER S FOLKLÓROM
18,00 h  DIVADELNÁ SÁLA ČAKANKA • OTAVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štvrtok 18. 11. 2010 SKUPINA  IMPRESS
18,00 h  DIVADELNÁ SÁLA A HOSTIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piatok 19. 11. 2010 SKUPINA  PREMENY
18,00 h  VÝSTAVNÁ SIEŇ HOSŤ: ING. JOZEF TRSTENSKÝ

PREZENTÁCIA KNIHY SLOVENSKÝ KRESLENÝ HUMOR A SATIRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 20. 11. 2010 MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER
18,00 h  VÝSTAVNÁ SIEŇ A HOSTIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedeľa 21. 11. 2010 GALAPROGRAM
18,00 h  DIVADELNÁ SÁLA OHŇOSTROJ  MELÓDIÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALAPROGRAM
OHŇOSTROJ MELÓDIÍ
21. NOVEMBRA 2010 o 18,00 h DIVADELNÁ SÁLA MsKS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERNÉ ÁRIE

MARTIN BABJAK
KLAVÍR: DANIEL BURANOVSKÝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁRIE Z OPERIET, MUZIKÁLOV A PIESNE G. DUSÍKA

MÁRIA ELIÁŠOVÁ • JOZEF BENEDIK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSĽOVÁ VIRTUÓZKA
JELA ŠPITKOVÁ

MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTÁCIA MONOGRAFIE O NOVOM MESTE NAD VÁHOM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODERÁTOR
ULRICH ULMANN
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 Snemovaniu poslancov 26. októbra na 
24. zasadaní Mestského zastupiteľstva v No-
vom Meste nad Váhom predchádzala 14. októb-
ra 23. schôdzka mestskej rady (MsR).
 Po procedurálnych otázkach, kontrole  uzne-
sení z 22. schôdzky MsR sa  na  rokovací stôl 
dostalo vyhodnotenie stanovísk a rozhodnutie 
o námietkach k návrhu zmien a doplnkov č. 8 
ÚPN mesta. Vyplýva to zo stavebného záko-
na, podľa ktorého treba vyhodnotiť stanoviská 
a rozhodnúť o námietkach, ktoré mesto dostalo 
od občanov a organizácií k návrhu zmeny č. 8 
ÚPN Nového Mesta nad Váhom. Návrh obsa-
huje niekoľko zmien.
 Jedna z nich (zmena č. 8.1)  sa týka zmeny 
funkčného využitia lokality Dolné pole z plôch 
poľnohospodárskej pôdy na priemyselný park 
celoštátneho významu (oblúk medzi železničný-
mi traťami na Bratislavu a na Čachtice). Ďalšia 
(č. 8.2) hovorí o funkčnom využití lokality Za 
starým Váhom – MILEX z výhľadových plôch 
priemyslových výrobných areálov a výrobných 
služieb (v súčasnosti poľnohospodárska pôda) 
na priemyselný park regionálneho významu. 
Pod č. 8.3 ide o zmenu funkčného využitia 
lokality č. 38 z plochy poľnohospodárskych 
závodov na plochy priemyslových výrobných 
areálov a výrobných služieb (bývalá Pasia na 
Podjavorinskej ul). Ďalšia (č. 8.4) uvažuje so zme-
nou dopravného riešenia v priemyselnej zóne 
medzi Trenčianskou a Kočovskou ul.  Č. 8.5  ráta 
s iným funkčným využitím pozemku registra „E“ 
parc. č. 632/112 v urbanistickom obvode č. 19 
- z poľnohospodárskej pôdy na plochu  priemys-
lových výrobných areálov a výrobných služieb 
(Ul. Ľ. Podjavorinskej oproti plynárňam).
 MsR po vyhodnotení stanovísk a rozhodnutí 
o námietkach k návrhu zmeny ÚPN mesta 
č. 8  odporučila vyhodnotenie stanovísk 
schváliť  a uložila predložiť ho poslancom.
 Po prerokovaní ďalšieho bodu Nakladanie 
s majetkom mesta sa na rokovací stôl dostal 
návrh VZN mesta č. 4/2010  Zásady volebnej 
kampane pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí  27. novembra v podmienkach nášho mes-
ta.
 Návrh  VZN  sa dostal do pléna MsR 
v súlade s § 30 ods. 10 zák. č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý 

ukladá povinnosť vymedziť VZN mesta miesta 
na umiestňovanie volebných plagátov alebo 
iných nosičov informácií.
 Po diskusii, v ktorej odzneli pripomienky 
k čl. III  na zosúladenie bodov 6 a 7 a doplnení 
bodu  10 o klauzulu, že v mestskom rozhlase 
môžu kandidáti vystúpiť osobne, alebo  text môže 
prečítať i určená pracovníčka MsÚ a k čl. IV, 
kde  je potrebné presne definovať uplatňovanie 
sankcií, MsR odporučila  poslancom predložený 
návrh VZN mesta schváliť s pripomienkami.

Po odporúčaní poradného orgánu  primá-
tora mesta poslancom schváliť návrh plánu 
činnosti hlavného kontrolóra mesta na 
1. polrok 2011 prišli na  rad odpovede  na  pri-
pomienky  poslancov a bod  rôzne.
 V rámci tohto bodu odzneli pozvánky na 
oslavy 140. výročia ochotníckeho divadla 
v našom meste, ktoré sa  konali 23. októbra 
a na blížiace sa 50. výročie  otvorenia stánku 
kultúry s galaprogramom 21. novembra, ktorým 
vyvrcholí týždeň kultúrnych  aktivít v MsKS (od 
14. novembra). Do pléna  sa  ďalej  dostala  infor-
mácia o výmene poruchového odvodňovacieho 
žľabu v podjazde na Ul. Piešťanskej s pred-
pokladaným ukončením prác  v závere októbra. 
Tiež v 42. týždni  sa  predpokladá ukončenie 
prác a otvorenie podjazdu pri hydrocentrále. 
I. etapa jeho rekonštrukcie sa ukončila v termíne 
podľa harmonogramu prác.  Otvorenie podjazdu 
sa však odložilo z dôvodu nutnosti doplniť do-
pravné značenie podľa novej smernice platnej 
v EÚ.  Ďalšia informácia sa týkala stavby – mostu 
na Klanečnici s pôvodným termínom ukončenia 
v závere októbra. Po tlaku mesta na zmenu pro-
jektu z dôvodu zvýšenia povodňovej bezpečnosti 
sa niektoré časti objektu preprojektovali a v tom-
to zmysle i realizovali. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania o zabezpečení prístupových komu-
nikácií k objektu, čo projekt neriešil. 
 V rôznom o. i. odznela tiež informácia o novej 
ploche pre leteckú záchrannú službu. Namiesto 
doterajšej pri supermarkete BILLA bude letecká 
záchranná služba pre  pristávanie  vrtuľníkov 
využívať plochu v bývalých kasárňach. O jej 
využívanie prejavila  záujem i polícia.  
 23. schôdzka  MsR skončila  prijatím uzne-
sení.
           (Z materiálov MsR spracovala -red. -)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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ŠTYRIA KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA
 Mestská volebná komisia (MsVK)  v No-
vom Meste nad Váhom v intenciách príslušného 
zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
6. októbra zaregistrovala pre komunálne voľby
27. 11. od 7,00 do 20,00 h štyroch kandidátov na 
primátora mesta (viac v samostatnej prílohe; v nej
redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov).
Sú to (zoradení abecedne):

Mária CAGALOVÁ, JUDr., 57 r., advokátka, 
nezávislá kandidátka

Miroslav HLINKA, 42 r., podnikateľ, nezávislý 
kandidát

Ľubomír KARABA, Ing., 47 r., podnikateľ,
koalícia Slovenská demokratická a kresťanská 
únia -  Demokratická strana, Sloboda a Solidarita  

Jozef TRSTENSKÝ, Ing., 50 r., ekonóm, ne-
závislý kandidát. 
 V porovnaní s minulosťou stúpol počet  ne-
závislých kandidátov na  primátora  mesta, z   cel-
kového počtu adeptov na  primátorskú „stoličku“
je ich celá trištvrtina.
 MsVK tiež zaregistrovala kandidátne  listiny 
pre voľby do mestského zastupiteľstva. Budeme 
si  voliť 25 - členný mestský poslanecký zbor. 
Do neho, naopak, kandidujú ako nezávislí  len 
traja kandidáti  na poslanecký post.

KDE  BUDEME  VOLIŤ?
 27. novembra  si aj v našom meste budeme 
voliť primátora mesta a poslancov MsZ, a to v 
15 volebných okrskoch podľa  trvalého bydliska 
voličov:

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

Volebný okrsok č. 2 - VM: ZŠ kpt. Nálepku 
č. 12: Ul. Banská, Bočná, Brigádnická, Bu-
dovateľská, Dolná, Jarná, kpt. Nálepku, Krajná,
Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, 
Samuela Jurkoviča, Slnečná,  Stredná, Vinohrad-
nícka, Železničná.

Volebný okrsok č. 3 - VM:  ZŠ Tematínska 1:
Tematínska ul.

Volebný okrsok č. 4 -  VM: Bilingválne gym-
názium Štúrova 31: Ul. Langfeldova, Považská, 
Sasinkova, Šoltésovej.

Volebný okrsok č. 5 - VM: SOŠ Jánošíkova 4:
Ul.Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jánoší-

kova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňan-
ského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, 
Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, 
Vichtova.

Volebný okrsok  č. 6 - VM: MŠ J. Kollára 25:
Ul. J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.

Volebný okrsok č. 7 - VM: SOŠ J. Weisseho 1:
Ul. Javorinská, SNP.

Volebný okrsok č. 8 - VM:  terajšia ZUŠ 
Štúrova ul. 31: Ul. Bajzova, Bernolákova, Bra-
tislavská, Čachtická, Fraňa Kráľa, Jesenského, 
Jilemníckeho, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, 
Nová, Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova.

Volebný okrsok č. 9 - VM: Klub dôchodcov 
1. mája 12: Ul. 1. mája, Čsl. armády + voliči s poby-
tom v N.M.n.V., D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, 
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, 
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova,
Partizánska, Petra Matejku. 

Volebný okrsok č. 10 - VM: MsKS 
Hviezdoslavova 4: Ul. Benkova, Dibrovova, Du-
kelská.

Volebný okrsok č. 11 - VM: MŠ Hviezdo-
slavova 12: Ul. Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, 
Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol. 

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

Volebný okrsok č. 13 - VM: TSM Klčové 34:
Ul. A. Sládkoviča, Dr. Markoviča, Holubyho, 
Vajanského, Záhradnícka. 

Volebný okrsok č. 14 - VM: ZŠ Odborárska 10:
Ul. Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robot-
nícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I., II.

Volebný okrsok č. 15 - VM: ZŠ Odborárska  10:
Ul. Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova,
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ.
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Poľná, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, 
Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná, 
Pod zvonicou, Pri Klanečnici, Pri záhradách, Pri 
vode.

UPOZORNENIE 
 Voličov, ktorí doteraz volili v bývalej ZUŠ 
na Štúrovej ul. 15, upozorňujeme  na  zmenu 
miesta volebného okrsku č. 8.  Je  ním  terajšia 
ZUŠ J. Kréna, sídliaca v priestoroch bývalej 
I. ZŠ na  Štúrovej ul. č. 31.
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 19. októbra nemali sviatok len nositelia me-
na  Kristián  a všetci narodeninoví oslávenci. Ale 
aj tí, na ktorých sa spomedzi žiadateľov o byt 
usmialo šťastie. Šťastena sa  podpísala na  tom, 
ktorých osemdesiatosem nových nájomníkov 
sa  bude  čoskoro sťahovať do  nájomných bytov 
v piatich novopostavených bytových domoch 
na Čachtickej  ulici.
 V tento deň sa totiž  premiérovo v intenciách 
VZN mesta č. 3/2010 O spôsobe prideľovania
nájomných bytov schválenom na 23. zasa-
daní MsZ žrebovali spomedzi uchádzačov 
o byty noví nájomníci mestských nájomných 
bytov v lokalite  niekdajších vojenských 
skladov. 
 V žrebovacom bubne boli evidenčné čísla
žiadateľov, o ktorých rozhodla  komisia pre  roz-
voj bývania pri MsZ. Ich výber bol výsledkom 
priam mravčej práce bytovej komisie, ktorá 
za necelý rok od posledného prideľovania by-
tov (11/2009) stihla preveriť bytovú situáciu 
štvrťtisícky  občanov so žiadosťami o byt.

 Na  základe zistených skutočností  z pre-
verovaných 250  žiadostí  sa do  žrebovania 
dostalo 145. Komisia  ich rozdelila do troch 
skupín na žiadateľov a 1- , 2 - a 3 - izbové 
byty.
 V divadelnej sále MsKS sa medzi 
uchádzačmi  o byty  dalo napätie priam  krájať.
Najprv sa spomedzi 32 žiadateľov losovali 
prostredníctvom evidenčných čísiel v osudí 
18 nájomníci trojizbových bytov, o rovnaký počet
jednoizbových bytov žreb rozhodoval medzi 38 
adeptmi. Spokojní domov odchádzali 52 budúci 
nájomníci dvojizbových bytov, na ktorých sa 
spomedzi 75 žiadateľov usmialo šťastie. Okrem 
toho sa  u každej  skupiny žrebovalo po päť
náhradníkov na  pridelenie bytu. 
 Zo 100 nových bytov 88 má už svojich 
nájomníkov, ktorí sa budú čoskoro sťahovať.
Zo zvyšných 12 dva sú určené pre zdravotne 
ťažko postihnutých, o pridelení desiatich bytov 
v zmysle  platného VZN mesta rozhodne  primá-
tor mesta.                                                  -r-

PO ŽREBOVANÍ BYTOV ČOSKORO SŤAHOVANIE

OCENILI  UČITEĽOV
 Do pomyselnej siene  slávy  učiteľov pribud-
li ďalšie mená. Zástupkyňa primátora mesta 
Ing. Viera Vienerová s predsedníčkou komisie 
školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ 
Mgr. Janou Šteklerovou odovzdali pedagógom 
navrhnutým riaditeľmi novomestských škôl pri 
príležitosti Svetového dňa učiteľov 5. októbra 
v koncertnej sále ZUŠ  Juraja Kréna v Novom 
Meste nad Váhom ocenenia primátora mesta.
 Za dlhoročnú a úspešnú prácu pri výchove 
a vzdelávaní detí a mládeže  ich na  slávnost-
nom  zasadaní komisie prevzali títo pedagogickí 
zamestnanci:

Mgr. Katarína Šebeková - ZŠ, Tematínska 
ul., RNDr. OĽga Malíková – ZŠ, Ul. kpt. Nálepku, 
Mgr. Elena Šinská – ZŠ, Odborárska ul., Mgr. 
Dagmar Matiszová – ZUŠ, Elena Čudrnáková
– MŠ, Poľovnícka ul., Mgr. Jaroslav Naď
– SOŠ, Bzinská ul., Mgr. Vladimír Lacko
– SOŠ, Piešťanská ul., Ing. Roman Kucharík –
SOŠ, Jánošíkova ul., Mgr. Michaela Kurišová
– Gymnázium M.R.Štefánika, Mgr. Martin Kačic

– bilingválne slovensko - španielske gymnázi-
um, Mgr. Ingrid Fuhrmannová – Spojená škola 
sv. Jozefa (gymnázium), Mgr. Anna Trúsiková 
– špeciálna základná škola.
 Príjemnú atmosféru podujatia kultúrnym 
programom dotvorili žiaci základnej umelec-
kej školy. Tradičné podujatie vyvrcholilo nefor-
málnou besedou ocenených s predstaviteľmi
mesta.                                                       -h-
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NA  PODANIE NÁVRHOV UŽ LEN DVA  MESIACE
 Poznáte ľudí, ktorí by si zaslúžili ocenenie 
Osobnosť mesta, viete o takých, ktorí spravili 
veľa pre  reprezentáciu a zviditeľnenie nášho 
mesta? Máte ešte  dva  mesiace na  to, aby 
ste svoje tipy na udelenie titulu posunuli ďalej
na kompetentné miesta, upozorňuje Ing. Viera 
Vienerová, zástupkyňa primátora mesta.
 -V zmysle schváleného štatútu  na udeľovanie
tejto výročnej ceny primátora mesta treba do 
konca  roka  písomnou formou do podateľne
mestského úradu  doručiť návrhy na  Osobnosti 
mesta. Platí tu  pri tom jedno obmedzenie  – 
predkladateľ návhu sa nemôže zhodovať
s potenciálnou Osobnosťou mesta. 
 Výročná cena primátora mesta v intenciách 
štatútu môže byť ocenením úspechov  jedinca 
v  niektorej  zo šiestich  schválených oblastí 

nášho života, môže byť tiež výrazom vďaky za 
jeho celoživotné dielo. Ocenenie je určené nielen 
rodákom, ale i občanom, ktorí v našom  meste žili, 
príp. žijú a týka sa tiež ľudí, ktorí svojou činnosťou
prispeli k rozvoju mesta. Cenu možno udeliť aj 
in memoriam.-
 Na  záver si pripomeňme  oblasti, v ktorých 
možno získať ocenenie:  za činnosť v hospodár-
skej oblasti, v oblasti kultúry a umenia, za športovú 
činnosť, za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociál-
nej, 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.
 O tom, komu mesto udelí plakety Nového 
Mesta nad Váhom a ďakovné listy, sa dozvieme 
počas júnového Dňa mesta.

21. NOVEMBRA VYTRISKNE OHŇOSTROJ MELÓDIÍ

K  ABRAHÁMOVINÁM  STÁNKU  KULTÚRY
 Ohňostroj melódií  vytriskne 21. novembra v 
rovnomennom  galaprograme  z príležitosti 50. 
výročia otvorenia novomestského  stánku kultúry. 
Galaprogram  je  povestnou čerešničkou na  torte, 
ktorým vvyvrcholia oslavy  jubilea MsKS. Viac nám 
o podujatiach k abrahámovinám MsKS prezradil 
jeho riaditeľ akad. mal. Ján Mikuška.
 -Oslavy MsKS budú prebiehať celý týždeň
predtým, kedy pod názvom Týždeň pre vás  bu-
dú svoju činnosť prezentovať súbory mestského 
kultúrneho strediska. Sériu podujatí bábkovým 
predstavením Zlatá priadka v nedeľu 14. novem-
bra o 17,00 h začne  Divadielko galéria.  Štafetu 
prevezme jeho činoherná zložka, ktorá v pondelok 
15. novembra  o 18,00 h v divadelnej  sále  MskS 
sa predstaví inscenáciou hry  N. V. Gogoľa: Ženba 
v réžii R. Kočana. V stredu 17. novembra o 18,00 h
si rezervoval  folklór,  ktorý návštevníkom v sále 
prinesú DFS Čakanka a FS Otava. Zmenu žánru 
ďalší deň v rovnakom čase (18. novembra o 18,00 h)
prinesie HS ImpresS so svojím hosťom. Piatok 
19. novembra o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS 
vystúpi folková HS Premeny, hosťom jej  programu 
bude  primátor mesta  Ing. Jozef Trstenský, ktorý 
na  cestu vyprevadí reprezentatívnu publikáciu 
Slovenský kreslený humor a satira – 15 ročníkov

Novomestkého ostňa. V sobotu 20. novembra 
o 18,00 h sa o umelecký zážitok  vo výstavnej sieni 
MsKS postará MKO so svojimi hosťami. V nedeľu
21. novembra o 18,00 h séria podujatí vyvrcholí 
galaprogramom.

Ohňostroj melódií svojím interpretačným maj-
strovstvom zapáli husľová virtuózka Jela Špitková.
Je viac ako symbolické, že táto svetoznáma 
Novomešťanka, ktorá s husľami precestovala tak-
mer celý svet, pred polstoročím, vtedy ako 13 – 
ročná, vystupovala pri slávnostnom otváraní domu 
osvety. Dnes svojím koncertom začne oslavy 
päťdesiatin stánku kultúry. Svetom muzikálov, ope-
retnými melódiami a skladbami maestra Dusíka 
nás prevedú známi bratislavskí umelci Mária 
Eliášová a Jozef Benedik. Zlatým klincom večera
bude operný spevák Martin Babjak, ktorý vystú-
pi v klavírnom sprievode Daniela Buranovského.
Záverečná bodka bude patriť spoločne zaspie-
vaným skladbám G. Dusíka, kedy sa  k účinkujúcim
môžu pridať aj diváci, pre  ktorých sme  celý tento 
program  na  počesť 50. výročia  otvorenia MsKS 
pripravili. -
 Súčasťou galaprogramu bude prezentácia 
Monografie o Novom Meste nad Váhom. Obsiahla 
kniha o našom meste bude predajná.
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Kupón
vystrihnite
a pošlite, 

alebo osobne 
doručte do 

22. novembra
 na adresu:

MsKS,
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4, 
915 01 

Nové Mesto n. V.

Na jedného 
z vás sa
 usmeje 
šťastie

v podobe 
výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

Prevádzkové hodiny

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

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

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

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk

Úroková sadzba 5 % p.a. je úroková sadzba platná pre druhé päťročné obdobie úročenia na Termínovanom vklade Krok+ s viazanosťou 
10 rokov. Produkt je v ponuke od 4. 10. 2010 do 31. 12. 2010. Banka si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a obdobia predaja produktu. 
Bližšie podmienky sú k dispozícii v pobočkách Dexia banky a na www.dexia.sk.

Tešte sa z toho, ako všetko rastie! 

  atraktívna úroková sadzba až 5 % ročne
  rodinný bonus +0,2 % ročne pre vašich blízkych
  vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Rodinné sporenie Krok+

5  %
ROČNÝ ÚROK
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www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007

Banka pre život
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 Zástupcovia nášho mesta sa v závere 
septembra na pozvanie honorárneho kon-
zula Slovenskej republiky v SRN Wolfganga 
Eschmenta zúčastnili slávnostného podujatia 
pri príležitosti výročia Slovenského národného 
povstania a Dňa Ústavy SR v nemeckom 
Neustadt in Sachsen. 

 Cieľom stretnutia bolo upevnenie vzťahov
medzi Slovenskom a Nemeckom prostredníc-
tvom členských miest Spoločenstva Nových 
Miest v Európe. Na stretnutí sa zúčastnili ho-
norárny konzul SR p. W. Eschment, zástupco-
via politického, hospodárskeho a kultúrneho 
života spolkovej krajiny Sasko, starosta a ďalší
predstavitelia mesta Neustadt in Sachsen. 
Slovenskú stranu zastupovali viceprimátorka 
nášho mesta Ing. Viera Vienerová a vedúci 
oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry 
MsÚ Mgr. Dušan Hevery.
 Nasledujúci deň rokovala naša delegácia 
so starostom mesta Neustadt in Sachsen o ak-
tuálnych otázkach a možnostiach spolupráce a 
prezrela si hostiteľské mesto i s  jeho mestskými 
časťami.                                                  -hd-

NOVOMEŠŤANIA SA STRETLI S NOVOMEŠŤANMI

DIVADLO  NEROBÍ  PRE  OCENENIA
 Držiteľom v poradí už štvrtej Dosky za réžiu 
sa stal Novomešťan Roman Polák.
 Známy režisér s koreňmi v našom meste 
prevzal  ocenenie  24. septembra na udeľovaní
divadelných ocenení sezóny v Nitre  - DOSKY 
2010. Získal ho za inscenáciu Mizantrop, ktorú 
uviedlo Slovenské komorné divadlo Martin. 
Podľa vlastných slov pre agentúru SITA priazni 
kritikov sa teší, na druhej strane ju nemožno 
brať príliš vážne, pretože vždy ide o výber 
určitých ľudí a kritériá výberu sú viac - menej 
individuálne. Navyše, divadlo nerobí pre ocene-
nia:              
 „Pre mňa je prioritné nájsť takú hru, ktorá 

stojí za to. Aby som mal pocit, že k jej téme 
môžem niečo povedať a že môj názor môže 
zaujať hercov a divákov.“
 Z ocenenia, ktoré Roman Polák získal, sa 
tešia a sú hrdí i Novomešťania. Veď okrem 
Dosiek držiteľ i Krištáľového krídla z roku 2006 
svoje prvé umelecké kroky spravil v Novom 
Meste nad Váhom, kde spolu s ďalšími, napr. 
so svojou spolužiačkou z gymnázia, herečkou
Martou Sládečkovou a S. Műllerovou – 
Behulovou  sa v dome  osvety  venovali malým 
javiskovým formám.V tom stánku kultúry, ktoré 
v novembri oslavuje 50. výročie svojho otvore-
nia.                                    (Zdroj: SITA + red.)

 • DETSKÝ ČIN ROKA. Do 26. novembra 
môžu deti i z novomestských základných škôl 
hlasovať za najhodnotnejšie dobré skutky. 
Vybrať si môžu z 30 nominácií, o ktorých  roz-
hodla expertná skupina v šiestich kategóriách: 
Záchrana ľudského života, Pomoc  v rodine, 
Pomoc  rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc 
prírode a Dobrý nápad. Hlasovať možno pros-
tredníctvom hlasovacích lístkov i elektronicky 
cez: www.dcr.sk .
 Škola, ktorá sa  zapojí do detskej  po-
roty, bude  zaradená do žrebovania o školské 
potreby v hodnote 500 €.

 • KONCERT  V KOSTOLE. 4. novembra
o 17,00 h sa v Rímskokatolíckom kostole
v Novom Meste nad Váhom uskutoční vys-
túpenie vyše 30 - členného  kalužského 
SLAVINSKÉHO CHÓROVÉHO  ZBORU.

 • PRISTAVIA KONTAJNERY. Technické 
služby mesta Nové Mesto nad Váhom ozna-
mujú občanom, že od 2. – 12. novembra
pristavia v jednotlivých lokalitých mesta 
veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad
podľa nasledovného harmonogramu. Viac na: 
www.nove-mesto.sk/ekologicke-stredisko/.
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KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM
Čo nevidieť začne volebná kampaň pre voľby

do orgánov samosprávy obcí. Má pre  voľby veľký
význam, keďže kandidáti na primátora mesta 
a poslancov  mestského zastupiteľstva dostanú 
počas nej priestor na oslovenie voličov. Svoj zá-
ujem o veci  verejné budú môcť občania s právom 
voliť prejaviť 27. novembra svojou účasťou
vo voľbách. O spôsobe hlasovania a ďalších 
záležitostiach súvisiacich s nadchádzajúcimi ko-
munálnymi voľbami sme sa porozprávali s pred-
nostom Mestského úradu v Novom Meste nad 
Váhom Ing. Dušanom Današom.
 - Po príchode do volebnej miestnosti volič
preukáže svoju totožnosť a po zázname v stálom 
zozname voličov dostane od okrskovej volebnej 
komisie (OVK) obálku a hlasovacie lístky (HL). 
Ak  nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov
OVK ho nepozná, komisia občana požiada, aby 
svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch 
osôb, ktoré komisia pozná. Ak tak neurobí, hla-
sovanie sa mu neumožní.
 Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov 
vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu HL. 
Tu po vykonanej úprave vloží do obálky jeden 
HL pre voľby do mestského zastupiteľstva  (MsZ) 
a jeden HL pre voľby primátora mesta.-
 Volič  teda  dostane dva HL, akým spôsobom 
sa upravujú?
 - Na HL pre voľby do MsZ  volič zakrúžkova-
ním poradových čísel označí kandidátov, pre 
ktorých hlasuje. Zakrúžkovať však môže najviac 
toľko kandidátov, aký má byť v príslušnom voleb-
nom obvode zvolený, ich počet sa uvádza  na 
HL.
 Na HL pre voľby primátora mesta treba 
zakrúžkovať  jedno poradové číslo. Týmto spô-
sobom volič označí kandidáta, pre ktorého hla-
suje.-
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Današ, po  opustení 
tzv. zásteny vloží volič obálku do volebnej 
schránky. Tomu, kto sa neodoberie do tohto 
priestoru, komisia hlasovanie neumožní. Existuje 
však výnimka, vysvetľuje prednosta MsÚ:
 - Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov 
môže volič požiadať OVK o hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti, avšak len v územnom ob-
vode volebného okrsku, pre ktorý bola OVK 
zriadená. OVK vyšle k voličovi dvoch svojich 

členov s prenosnou volebnou schránkou, HL 
a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala 
tajnosť hlasovania.
 Občan s právom voliť, ktorý sám nemôže 
upraviť HL zo zdravotných dôvodov, alebo preto, 
že nemôže čítať, alebo písať, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného na úpravu HL 
iného voliča, aby za neho HL podľa jeho poky-
nov upravil a vložil do obálky. Tu by som rád 
zdôraznil, že nemôže to byť člen OVK, litera 
volebného zákona  to zakazuje.
 Po 20 - ej hodine môžu hlasovať už len tí, 
ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.
Následne sa volebná miestnosť uzavrie a predse-
da OVK vyhlási hlasovanie za ukončené.-
 Potom nastane pre OVK mravčia práca 
zisťovania výsledkov volieb. 
 - Po vybratí HL z obálok OVK rozdelí HL 
zvlášť pre voľby do MsZ a osobitne pre voľby
primátora mesta. Potom zistí počet platných hla-
sov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.-
 Na čo si voliči  majú dávať pozor, kedy ich 
hlas vyjde takpovediac  nazmar? 
 - Volebný zákon to stanovuje presne. 
Neplatný je napr. HL, ktorý nie je na predpí-
sanom tlačive, i vtedy, ak volič na HL neoznačil
zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo 
ak zakrúžkovaním označil viac kandidátov, než 
má byť vo volebnom obvode zvolených do MsZ, 
alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného 
kandidáta na funkciu primátora mesta, alebo 
ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného 
kandidáta na takúto funkciu.
 Ak sú v obálke dva alebo viac HL, OVK 
vylúči HL s neoznačenými kandidátmi. Ak sú 
v obálke dva alebo viac HL pre voľby poslan-
cov, na ktorých sú kandidáti označení zhodne 
a správne, OVK počíta za platný len jeden z HL;
v opačnom prípade sú všetky HL neplatné. 
Obdobne sa postupuje pri posudzovaní HL pre 
voľby primátora mesta. Ak volič  spraví  chybu, 
napr. zakrúžkuje viac poradových čísel kan-
didátov, ako má  byť zvolených, môže  komisiu 
požiadať o nové hlasovacie lístky. Poškodenie 
HL nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté
alebo dopísané mená sa neprihliada. V sporných 
prípadoch rozhoduje s konečnou platnosťou 
o platnosti HL okrsková volebná komisia. –
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Z OSLÁV 140 ROKOV DIVADLA

 140. výročie ochotníckeho divadelného dia-
nia a 50 rokov od  vzniku Stálej divadelnej  ochot-
níckej scény v Novom Meste nad Váhom (o. i. i za
osobnej prítomnosti jej zakladateľa p. J. Kohuteka) 
tvorili rámec slávnostného podujatia, ktoré sa 
uskutočnilo 23. októbra v mestskom kultúrnom 
stredisku. Tália bola tá, okolo ktorej sa  všetko 

točilo – slávnostný príhovor, obzretie sa za 140 
– ročnou históriou, oceňovanie, fotografie a iné 
dokumenty z archívu SDOS, prezentácia CD 
– nosiča mapujúceho najnovšiu históriu no-
vomestského divadla  od roku 2005 po súčasnosť
a napokon divadelné predstavenie Trasovisko od 
Š. Králika v naštudovaní DSD Javorina.

 Vo volebný deň 27. novembra o 19,00 h 
zavíta do  nášho mesta jeden  z najznámejších 
českých orchestrov v oblasti džezovej a vôbec 
tanečnej hudby – BIG BAND Felixa Slováčka.
 Hudobné teleso hrajúce v klasickom big-

bandovom obsadení  tvorí 17 hráčov, na  čele
orchestra od roku 1983  stojí  šéfdirigent Felix 
Slováček.
 Úroveň a kvalita orchestra spolu s vys-
túpeniami hosťujúcich spevákov (mužským 
hosťom bude P. Stašák, „hosťka“ bude  prekva-
pením večera) na podujatí, ktoré v mest-
skom kultúrnom stredisku organizuje Blue Note, 
sú zárukou umeleckého zážitku pre hudob-
ných fajnšmekrov a všetkých milovníkov dobrej 
a kvalitnej  hudby.
 Vstupenky po 15 € si môžete zakúpiť v mest-
skom kultúrnom stredisku a cez Ticketportal.

BIG BAND FELIXA SLOVÁČKA S HOSŤAMI

  Po októbrovej Pamiatke na zosnulých 
v novembri  sa uskutočnia ďalšie tradičné
akcie  Zboru pre  občianske záležitosti pri MsÚ 
v Novom Meste  nad Váhom. 
 Stretnutie bezpríspevkových darcov krvi
bude v zasadacej miestnosti MsZ na Palko-
vičovej ul. 8. 11., pre tohoročných jubilantov 
– sedemdesiatnikov je príjemné, neformálne 
stretnutie s predstaviteľmi mesta pripravené na 
11. 11. v jedálni S0Š na Bzinskej ul.

VÝHERCA
 Ing. Martina Gondárová z pobočky Dexia 
banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
 Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal:

Rudolf KRAJČOVIC,
Dukelská 10, Nové Mesto nad Váhom.

 Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu, 
aby si cenu prevzala v MsKS.

SOŠ, Piešťanská ul., Nové Mesto nad Váhom 
organizuje v budove školy na Weisseho č. 1

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ.
Piatok 19. 11. od 8,00 do 18,00 h
Sobota 20. 11. od 9,00 do 13,00 h

www.prvasosnmnv.sk

Z AKTIVÍT ZPOZ-U
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 Prvé partnerské stretnutie projektu Prog-
ramu celoživotného vzdelávania, podprogramu 
Comenius „Cooler World“  sa koncom sep-
tembra uskutočnilo  v Strednej odbornej škole na 
Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom. Viac 
nám o ňom povedala PaedDr. Eva Luptáková.
 - Projektu sa zúčastnilo 31 žiakov, učiteľov
a odborníkov zo siedmich stredných odborných 
škôl zo štyroch európskych krajín – Fínska 
(Rovaniemi a Oulu), Nemecka  (Mönchengladbach 
a Kolín), Talianska (Grottaglie a Crispiano) 
a francúzskeho Martiniku (Le Marin). Jeho 
cieľom je vytvoriť počítačovú eko-hru, mini-en-
cyklopedický slovník pojmov udržateľného roz-
voja a balík digitálnych informácií o projektových 
aktivitách. Na spoločnej webovej stránke budú 
všetky informácie o partneroch, aktivitách a o ší-
rení výsledkov. Každá partnerská škola si vy-
tvorí „IT-centrum“, kde žiaci z rôznych študijných 
odborov budú môcť spolupracovať v projektoch 
na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 
a tým v praxi využívať komunikačné technológie 
a svoje jazykové znalosti.
 Každá zúčastnená škola vytvorí svoj vlast-
ný obsah istej časti eko-hry s problematikou 
udržateľného rozvoja vo svojich študijných od-
boroch. Obsah hry sa stane súčasťou učebných 
osnov a každodenného života školy, no zároveň
bude zohľadňovať osobnostnú úroveň a záujmy 
žiakov. Táto vzdelávacia eko-hra prinesie do 
výučby v neposlednom rade aj zábavné prvky, 
a to v duchu Komenského myšlienky „škola hrou“.
 Projekt Cooler World podporuje ak-
tívne občianstvo, zlepšuje vedomosti o trvalo 
udržateľnom rozvoji, z ekologického hľadiska 
ovplyvňuje postoje jednotlivcov, ich aktivi-
ty a správanie, do učebných plánov škôl 
vnáša európsku dimenziu a vo výučbe rozvíja 
medzipredmetové vzťahy. Umožňuje vytvorenie 
sociálnej siete medzi partnerskými školami so 

zámerom dlhodobého rozvoja udržateľnosti v od-
bornom vzdelávaní. Vďaka získaným skúsenos-
tiam by mali byť absolventi zúčastnených škôl 
lepšie pripravení nájsť si prácu aj v iných kra-
jinách a pracovať na multikultúrnom trhu práce.
 Prvé medzinárodné stretnutie tohto škol-
ského partnerstva na Slovensku prinieslo nielen 
do istej miery očakávané zistenie, že máme 
veľa spoločného, čo nás, prirodzene, zbližuje, 
ale potvrdilo aj to, že z konfrontácie rozdiel-
nych prístupov a postojov sa dá veľmi veľa
naučiť. Využitie množstva pozitívnych podnetov 
z porovnávania sa nielen v rovine stredného 
odborného vzdelávania s vyspelými európskymi 
krajinami je pre všetky zúčastnené školy určite 
veľkou výzvou a nenahraditeľnou skúsenosťou. 
Najväčším ocenením pre nás, organizátorov 
tohto úvodného stretnutia, boli ponuky zo strany 
projektových partnerov na ďalšie formy spolu-
práce, keďže naša novomestská „priemyslovka“ 
sa prejavila ako dôveryhodný partner.-
 Najbližšie projektové stretnutie podľa slov 
Dr. E. Luptákovej sa uskutoční vo februári 2011 
v Nemecku. 
 - V priebehu dvoch rokov sa postupne zre-
alizujú ďalšie vo všetkých zúčastnených kra-
jinách. Za SOŠ na Bzinskej ulici v Novom Meste 
nad Váhom sa takýchto zahraničných pobytov 
hradených Európskou úniou zúčastní minimálne 
24 žiakov a učiteľov. Všetci sa už tešíme na 
ďalšie nové pozoruhodné skúsenosti a zážitky.  
 Učenie i práca pri takýchto príležitostiach je 
totiž oveľa zaujímavejšia.-

PARTNERSKÉ STRETNUTIE NA PRIEMYSLOVKE

V DUCHU KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU
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13. NOVEMBRA   2010 V NOVOM  MESTE  NAD  VÁHOM 

USPORIADATEĽ:
 Mesto Nové Mesto nad Váhom 

 pod  záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského

SPOLUORGANIZÁTORI:  
Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

MO Matice slovenskej Nové Mesto nad Váhom
Klub priateľov hudby Nové Mesto nad Váhom

PRÍPRAVNÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Zástupkyňa primátora mesta    Ing. Viera Vienerová

 Riaditeľ mestského kultúrneho strediska                akad. mal. Ján Mikuška
 Predsedníčka výboru a riaditeľka festivalu             Vilma Struháriková
 Podpredsedníčka výboru                                      Veronika Pavlovičová
 Tajomníčka festivalu                                             Lívia Fandrová
 Moderátorka festivalu                                           PhDr. Eva Berková 
 Výtvarník       Mgr. Jozef  Šišovský

PROGRAM  VI. ROČNÍKA   FESTIVALU  SPEVÁCKYCH  ZBOROV
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

OTVORENIE  FESTIVALU: 13. novembra o 13,00 h v MsKS

SPEVÁCKE ZBORY:      

   CANTABILE                      Nové Mesto nad Váhom
    HORNOSÚČAN                 Horná Súča
   SZ TU A. DUBČEKA          Trenčín
   ILAVČAN                           Ilava
   DVOŘÁK                           Uherský Brod
   ROZKVET                          Prievidza

O 15,30 h vyhodnotenie festivalu s odovzdaním pamätných listov

ZÁVER:  E. Suchoň: AKÁ SI MI KRÁSNA v interpretácii všetkých SZ

VI. FESTIVAL  SPEVÁCKYCH  ZBOROV
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CANTABILE
 zmiešaný SZ  Nové Mesto nad Váhom
 SZ vznikol v r. 1975 pri  n. p. Vzduchotechni-
ka. Za 35 rokov pôsobenia dirigentská taktovka 
prešla rukami viacerých zborových majstrov, 
od r.1994 dirigentkou  je Veronika Pavlovičová.
SZ s vyše 30 členmi si v duchu svojho názvu 
vedie spevne, zúčastňuje sa festivalov a pre-
hliadok  i mimo nášho mesta. Pred rokom bol 
napr. na krajskej  prehliadke SZ v Hornej Súči,
krátko predtým účinkoval na obdobnom festivale 
v Kopřivnci a v  októbri 2009 spestril VI. Festival 
zborových ľudových piesní s medzinárodnou 
účasťou v Uherskom Brode. Vo svojom reper-
toári má klasické zbory, ľudové piesne v úprave 
pre zbor a sakrálnu hudbu.

HORNOSÚČAN
 zmiešaný SZ Horná Súča

 SZ  nadväzuje na  Ženský SZ  pri Osvetovej 
besede v Hornej Súči, ktorý vznikol v r.1974. 
Po Mgr. J. Kozárovi vedenie SZ  prevzal Mgr. 
M. Medvec, ktorý SZ rozšíril  o mužskú zložku. 
Od novembra 1996 dirigentskú taktovku dodnes 
drží Dr. J. Vakoš, PhD. Spevácky zbor má za 
sebou veľa úspechov, za najväčší považuje 
dosiahnutie zlatého pásma v regionálnom 
kole súťaže SZ Matice slovenskej v r. 1999 
v Komárne. SZ sa pravidelne zúčastňuje festi-
valov SZ trenčianskeho regiónu a FSZ v mo-
ravskom Krumlove.

SZ  TRENČIANSKEJ  UNIVERZITY 
A. DUBČEKA Trenčín

 Svoju činnosť začal v r. 2004. Členmi 
zmiešaného SZ sú študenti a zamestnan-
ci univerzity, SŠ, ale aj priaznivci zborového 
spievania z mesta Matúša Čáka a jeho okolia. 
V súčasnosti má 30 členov a je komorným zos-
kupením. Zúčastnil sa medzinárodnej súťaže
univerzitných SZ Akademická Banská Bystrica 
2005, 2007 a 2009, kde získal bronzové 
a strieborné pásma. Absolvoval aj zahraničné
koncerty v Taliansku (2005).
 Zbor založil a diriguje skúsený zbormajster 
Dr. Jozef Vakoš, PhD., čo dáva predpoklad  pre 
umelecký rast  SZ TnUAD.

ILAVČAN
 zmiešaný  SZ  Ilava

Činnosť ilavského spevokolu sa datuje do 
rokov 1636 - 1639, kedy vznikol  a pôsobil 
žiacky spevokol. V dnešnom zložení SZ vznikol 
5. septembra 1991 pod vedením  dirigenta Mgr. 
D. Winklera. Neskôr prešiel pod patronát Domu 
kultúry v Ilave.  
 V tomto roku si SZ Ilavčan pripomína 
svoje 110. narodeniny. V ostatnom období sa 
zvýšila úroveň 35 - členného SZ (je občianskym
združením) na čele s dirigentkou Mgr. J. Piš-
kovou  a vedúcim SZ V. Miachalíkom.

PĚVECKÝ SBOR  DVOŘÁK
 zmiešaný SZ  Uherský Brod

 SZ vznikol v r. 1946 spojením ženského 
a mužského zboru. Nadviazal tým na dlhoročnú
tradíciu zborového spevu v Uherskom Brode 
z r. 1869. 
 35 – členný PS Dvořák  pod  vedením 
Ing. A. Veselku je veľmi aktívny, koncertoval 
v 13 európskych krajinách. Viackrát vystupoval 
i na  Pražskej jari, spolupracuje so zlínskou  filhar-
móniou. Zúčastnil  sa súťaže PRAGA CANTAT 
2005, kde  v konkurencii 22 SZ z 9 európ-
skych krajín sa umiestnil v striebornom pásme. 
Od r. 1994 PS organizuje Festival ľudových
piesní i s medzináronou účasťou. Vlani bol
už jeho VI. ročník.
 Repertoár SZ siaha od renesančnej poly-
fónie cez klasické zbory až po súčasnú tvorbu. 
   

ROZKVET
SZ  Prievidza

 SZ účinkuje už vyše 40 rokov, za tie roky sa 
v ňom vystriedali desiatky spevákov. Repertoár 
SZ zahŕňa rôzne  štýly od renesančných mad-
rigalov cez barokové skladby až po súčasnú
tvorbu. SZ sa zúčastňuje festivalov doma i v za-
hraničí, kde  žne vavríny. Úspešne účinkoval
na  festivaloch a koncertných vystúpeniach 
v Španielsku, Taliansku, Macedónsku, Poľsku,
a samozrejme i v ČR. Zbor vyše 20 rokov u-
melecky vedie  a diriguje Ing. J. Glos so  svojím 
nezameniteľným rukopisom.

PREDSTAVUJEME  ÚČASTNÍKOV  VI. FESTIVALU  SZ
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Branislav Baláž - BAREC
       Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                Jiráskova 187/3 
   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0910 363 407
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  BEZPEČNOSTNÉ DVERE
  Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní 
 v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými 
 profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
  Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné 
 uzamykacie otvory.
 Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
 Cena 395 EUR (11 900 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
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SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10

0911 110 184  SERVIS: 0905 969 990
Nové Mesto nad Váhom, 1. mája 309/5

◄► Zriaďovanie TP a ISDN ◄► Zriaďovanie internetu ◄►
◄► Prekládky ◄► MAGIO a MAGIO SAT ◄►

◄► Zmeny paušálov ◄►
◄► Predaj telefónov a modemov ◄►

◄► Predaj a servis pobočkových ústrední ◄►
◄► Štrukturovaná kabeláž ◄►

◄► Predaj diaľničných známok SK, CZ, A ◄►

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !

Partner

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
 V štýle hviezd hudobného neba a filmo-
vého plátna bude Silvester 2010 v Blue Note 
31. decembra od 19,00 h. 
 K dobrej nálade prispeje a do tanca zahrá
a zaspieva hudobná skupina YPS.
     V cene vstupného 50 € je pohostenie vrá-

tane Blue Note Welcome drinku, predjedla 
- dekorovanej syrovej rolky, hlavného jedla 
- grilovanej roštenky s viedenskou cibuľkou,
pečenými zemiakmi s bylinkami. Zaujímavý 
bude i dezert - vyprážaná zmrzlina. Chýbať
nebudú polnočný prípitok a polnočná kapust-
nica. Bližšie informácie a rezervácie vstu-
peniek na sekretariáte Blue Note, 2. posch., 
tel. 032 7440 008, e-mail: info@bluenote.sk .

SILVESTER V BLUE NOTE



4. novembra v MsKS sa uskutočnia dva VK 
pre žiakov I. st. ZŠ. 
 Rodičom  sa narodí dieťa, ktoré neustále 
plače. Snažia sa zistiť, akým spôsobom uspá-
vali deti ich predkovia. Odpoveď prinesie až 
cesta tatka Eduarda do krajiny hudby.

24. novembra v MsKS počas troch VK žia-
ci II. st. ZŠ uvidia pôvodný slovenský muzikál 
na motívy slávnej predlohy M. Cervantesa de 
Saavedru.  Na scéne ožijú postavy Dona „Chi-
chota", Sancha „Panvicu" a krásnej Dulciney 
v komediálno - parodickom príbehu o večnom
„snílkovi" a jeho boji s veternými mlynmi.

21. novembra o 18,00 h v divadelnej 
sále MsKS  po týždni kultúrnych aktivít (od 14. 
novembra) vyvrcholia  oslavy 50. výročia  otvo-
renia nášho stánku kultúry slávnostným gala-
programom (viac na obálke a na strane 4).

PROGRAMY MsKS
november 2010

5. novembra o 17,00 h sa  vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční vernisáž výstavy návra-
tistov, manželov akad. sochárov Jána Šicku a 
Jaroslavy Šickovej – Fabrici.
 ,,Sochy, čo majú dušu" si záujemcovia 
budú môcť pozrieť do 30. novembra (bližšie
na 2. str. progr.  prílohy).

VÝSTAVA
MEDZI NEBOM A ZEMOU

HORE BREHOM, DOLU BREHOM ...

VÝCHOVNÉ KONCERTY

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
16. novembra o 19,00 h v divadelnej sále 

MsKS vystúpi niekdajšia čsl. popstar Vašek 
Neckář so skupinou Bacily. Spevák a herec 
sa „Bacilami  nakazil“ v 70. rokoch 20. stor., 
s touto kapelou účinkuje dodnes. Na koncerte 
odznejú známe hity: Stín katedrál, Tu kytaru 
jsem koupil kvůli tobě, Dr. Dam Di Dam, Ša-
la-la-la-li, Chrám sv. Víta, Massachesetts a i. 
Vstupenky za 12 € si môžete kúpiť v pokladni 
MsKS (info: 771 27 70, 771 06 40).

26. novembra o  10,00 h pozývame deti 
do  MsKS na veršovaný príbeh o  vrabcovi 
Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj napriek 
tomu, že svojej láske Činke nedokáže chytiť
mušku ani postaviť dom. Hrajú herci Starého 
divadla K. Spišáka Nitra. 

26. novembra o 19,00 h v divadelnej  sále 
MsKS sa uskutoční koncert dychovej hud-
by GLORIA z Českej republiky, víťaza maj-
strovstiev Európy dychovej  hudby.
 Koncert organizuje MIKmix, s.r.o. , Bošá-
ca v spolupráci s MsKS Nové Mesto n. V. 
Vstupné je 5 €, rezervácie vstupeniek  na  tel. : 
0907 213 785, predpredaj v pokladni MsKS.

DYCHOVÁ HUDBA GLORIA Z ČR

DOBRODRUŽSTVÁ DONA CHICHOTA

OSLAVY JUBILEA MsKS

PRÁVNA PORADŇA
 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 
pokračuje 25. novembra  o 17,00 h v projek-
te Bezplatnej právnej poradne. V MsKS  na 1. 
poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti 
trestného, pracovného a občianskeho práva.

Ľ. PODJAVORINSKÁ: ČIN - ČIN



 Bezprostredne  po dušičkovom čase takmer 
po 25 rokoch sa začiatom novembra  svojou 
tvorbou opäť predstavia významní slovenskí 
sochári Ján Šicko s manželkou Jaroslavou
Šickovou – Fabrici. Ich diela novomestská 
verejnosť pozná najmä z pravidelnej účasti na 
výstavách  rodákov pod názvom Návraty,  ktoré 
sa u nás konajú v 5 - ročných intervaloch.
 Výstava Šickovcov sa koná v spolupráci 
s Galériou M. A.  Bazovského v Trenčíne, v ktorej 
sa obaja autori predstavia na jar v roku 2011.
 Novomestský rodák ak. sochár J. Šicko 
(*8. 2. 1948) po Strednej škole umeleckého prie-
myslu v Bratislave absolvoval v r. 1975 VŠVU 
v Bratislave, odd.  gurálneho sochárstva u prof. 
J. Kostku a J.  Kulicha. V 70. a 80. rokoch XX. 
stor. pedagogicky pôsobil na SŠUP v Bratislave.
 Venuje sa komornej i monumentálnej sochár-
skej tvorbe predovšetkým z kameňa, ale aj dre-
va, pálenej hliny a kovu. V jeho dielach  sa často
nachádzajú reminiscencie na rodné Považie 
– na krajinu, spomienky na detstvo a mladosť.
 Akad. sochárka Jaroslava Šicková - Fabrici 
sa narodila  22. 10. 1950 v Bratislave. Na VŠVU 
v Bratislave bola v jednom ročníku so svojím 
budúcim manželom. Od 80. rokov  XX. stor. pra-
cuje a pedagogicky  pôsobí aj ako arteterapeut-
ka. Za významný prínos v tejto oblasti získala v 
r. 2009 na Karlovej Univerzite v Prahe titul profe-
sorky. 
 Jej často farebne kolorovaná a glazovaná 

portrétna a  gurálna tvorba v keramike v súčas-
nosti osciluje medzi kameňom ( zväčša  mramo-
rom) a pálenou hlinou na pomedzí  gurálneho a 
ne guratívneho sochárskeho prejavu. Vo svojej 
tvorbe sa zameriava na kontinuitu komorného 
i monumentálneho sochárskeho diela v myš-
lienkovej i tvarovej sfére. Jej diela charakteri-
zuje symbolická viacvýznamovosť obohatená 
o výrazný poetický náboj. V jej citlivých suges-
tívnych  umeleckých asociáciách nachádzame 
pokoru ku všetkému živému. 
 Umelci žijú a tvoria v Bratislave. Pravidel-
ne sa zúčastňujú sochárskych a keramických 
sympózií nielen v SR, ale hlavne v zahraničí
(Japonsko, Taliansko, Austrália, Južná Kórea, 
Portugalsko...).
 Počas svojich dlhoročných  spoločných tvo-
rivých  i sympoziálnych aktivít vytvorili závažné 
komorné i monumentálne sochárske  objekty, 
v ktorých re ektujú na domáce tradície, ale aj 
skúsenosti a poznania z medzinárodných ciest. 
V ich tvorbe rezonujú základné témy: príroda - 
zem - človek, prelínajúce sa vo vzájomnej sym-
bióze. V umeleckých posolstvách ich poetickej 
symboliky možno nájsť humanistickú angažova-
nosť a poučenie z osobnej skúsenosti, smeru-
júce od individuálneho hľadania syntézy k aké-
musi všeplatnému sochárskemu archetypu.
 Vernisáž výstavy umelcov sa uskutoční
v piatok 5. novembra o 17,00 h vo výstavnej 
sieni Mestského kultúrneho strediska v Novom 
Meste nad Váhom. Dr. Ela Porubänová

 kurátorka výstavy  a odb. pracovníčka
GMAB v Trenčíne

Pondelok 14,45 h              Hudobný kurz klavír
                    16,15 a 18,00 h   Kurz jogy     
                    18,00 a 19,00 h   Cvičenie pre ženy 
Utorok 18,30 h                Brušné tance 
Streda 18,00 h                Cvičenie pre ženy

      telocvičňa CVČ
   18,30 h                Kalanetika
Štvrtok 16,15 a 18,00 h  Kurz jogy        
Piatok 14,45 h                Hudobný kurz klavír 
Sobota 9,00 h                 Zumba

KU R Z Y  V NOVEMBRI

FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU 13. novembra o 13,00 h v MsKS (str. 10 - 11)

Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h 
              Únia nevidiacich a slabozrakých SR
               15. 11. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok   9. 11. od 12,30 - 17,30 h  
               Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda    3. 11. o  17,00 h - Výbor MO MS
      10.11. o 14,00 h  - Klub chorých
               na  sklerózu multipex
Štvrtok  od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klub 

KLUBY V NOVEMBRI

MEDZI NEBOM A ZEMOU



štvrtok 4., piatok 5.   o 19.00 h 
DOSPELÁCI                                                      
Komédia o piatich priateľoch a bývalých basketbalových 
spoluhráčoch, ktorí sa po rokoch stretnú a strávia spolu so 
svojimi ženami a deťmi víkend v dome pri jazere, kde pred 
rokmi oslavovali svoje víťazstvo. Nadväzujú tam, kde 
prestali a zisťujú, že zostarnúť neznamená nutne dospieť.
USA                                 komédia                          102 min.  
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 6., nedeľa 7.   o 19.00 h  
ROMÁN PRO MUŽE 
Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, 
Tá a Pauhofová v príbehu pod a Viewegha. 
Súrodenci Cyril, Bruno a Aneta odchádzajú na tradičný
výlet do hôr, pričom vedia o blížiacej sa Brunovej smrti. 
Výlet, ktorý má byť akousi poslednou cestou splnených 
prianí - vrátane tajných erotických fantázií, sa však premení 
na tragikomickú konfrontáciu základných hodnôt a 
životných postojov.
ČR                                    komédia                         100 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 11., piatok 12.   o 19.00 h 
MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY  
Priemyselný magnát Vanger, žijúci v severnom Švédsku, 
poverí novinára Blomkvista úlohou napísať kroniku svojej 
rodiny, ktorou v skutočnosti sleduje jediný cieľ - objasniť
záhadné zmiznutie svojej netere Harriet v lete 1966. 
Blomkvist pri písaní kroniky, aj s pomocou geniálnej 
hackerky Lisbeth, čoraz hlbšie preniká do záhad rodiny a 
odhaľuje pravdu o mužoch, ktorí nenávidia ženy. 
Švédsko, Dánsko                 thriller                        152 min. 
eské  titulky                                                 vstupné: 2,20 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 13., nedeľa 14.   o 19.00 h 
ARODEJOV U E

Mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so 
svojím rivalom Maximom Horvathom. Naverbuje preto 
neochotného a na prvý pohľad len priemerného tínedžera 
Davea do učenia. Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz 
umenia mágie a musí zozbierať všetky svoje schopnosti a 
sily, aby dokázal prežiť výuku, získať dievča, o ktorom 
sníva a po boku svojho učiteľa zachrániť mesto New York. 
Hrajú: Nicolas Cage (Blake), Jay Baruchel (Dave), Alfred 
Molina (Horvath), Monica Bellucci (Veronica)
USA                          fantasy ak ný                      110 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 €  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 18., piatok 19.   o 19.00 h                                   
AGORA 
Egypt pod rímskou nadvládou, 4. storočie n. l. Príbeh 
Hypatie z Alexandrie, prvej ženy filozofky a astronómky 
západného sveta. Hypatia (Rachel Weisz) na kulisách 
kresťanského povstania vkladá celú dušu do snahy 
zachrániť vekmi požehnanú múdrosť starovekého sveta 
prežívajúcu v alexandrijskej knižnici. Otroka Davusa (Max 
Minghella) tlačia z oboch strán mlynské kamene jeho 
tajnej lásky k Hypatii a predstavy slobody, ktorú by mohol 
získať pripojením sa ku kresťanskému hnutiu. 
Španielsko, Malta       historická dráma                 126 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 20., nedeľa 21.   o 19.00 h 
GHOST WRITER 
Najnovší film Romana Polanského! 
Anonymný spisovateľ bol najatý, aby skompletizoval 
informácie o bývalom britskom ministrovi. Popritom odhalí 
tajomstvá, ktoré môžu ohroziť jeho vlastný život.
Franc., Nem., UK                   dráma                       128 min.
eské  titulky                                                 vstupné: 2,20 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 25., piatok 26.   o 19.00 h     
LÁSKA NA DIA KU

ím alej, tým lepšie! 
Čerstvo rozídený Garrett (Justin Long) stretne v bare Erin 
(Drew Barrymore). Preletí medzi nimi iskra a z tej sa 
vyvinie klasický letný románik, ktorý ani jeden z nich 
nepokladá za niečo dlhodobejšie. Erin je v New Yorku iba 
na stáži a onedlho sa má vrátiť do do rodného San 
Francisca. Čas odletu sa približuje a Erin aj Garrett si 
začnú uvedomovať, že toto nebude iba nezáväzný flirt. A 
tak sa začne láska na diaľku... na veľkú diaľku. Garrettovi 
priatelia v NY Box (Jason Sudeikis) a Dan (Charlie Day)
sa zabávajú na jeho účet a vtipkujú o jeho intenzívnom 
vzťahu s mobilným telefónom. Napriek tomu všetkému, sa 
tejto dvojici darí udržať si vzťah - aj s pomocou smsiek, 
sexmesiek a zábavných telefonátov s časovým posunom. 
Ale pokušenie je veľké a ten druhý sa to vôbec nemusí 
dozvedieť...
USA   romantická komédia                   103 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 27., nedeľa 28.    o 19.00 h  
WALL STREET 2: Peniaze nikdy nespia
Oliver Stone sa vracia do sveta burzových maklérov na 
Wall Street. A takisto sa vracia aj Michael Douglas ako 
finančný žralok Gordon Gekko. Tentoraz pôjde o súboj 
starého veterána s nováčikom, ktorého zahral Shia
LaBeouf….
USA                                  dráma                             127 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 € 

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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 Novembrová pozvánka do kina je dobrou alternatívou pre príjemné prežitie jesenných 
večerov.

ROMÁN PRE MUŽOV - piatok 6. a sobota 7. novembra o 19,00 h:
 Pevné puto, ktoré sa medzi súrodencami utvorilo po tragickej smrti rodičov, keď starosť o 
výchovu mladšieho brata a sestry prevzal výrazne starší Cyril, prechádza zvláštnou skúškou. 
Trojica odchádza na tradičný výlet do hôr, pričom  všetci vedia o blížiacej sa Brunovej smrti. 
Výlet, ktorý má byť akousi poslednou cestou splnených prianí, sa však premení na tragikomickú 
konfrontáciu základných hodnôt a životných postojov.

Česká komédia podľa  scenára M. Viewegha s hercami:  M.  Donutilom, M.  Vladykom, 
V. Hybnerovou, T.  Pauhofovou a i. trvá 100 minút  a je MN  do 12 rokov.

MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY – štvrtok 11. a piatok 12. novembra o 19,00 h:
 Novinár Mikael Blomkvist po odsúdení za ohováranie významného švédskeho podnikateľa
sa snaží uniknúť pozornosti médií hlavného mesta. Priemyselný magnát Henrik Vanger, žijúci v 
severnom Švédsku, ho poverí úlohou napísať kroniku svojej rodiny. V skutočnosti  tým sleduje 
jediný cieľ - objasniť záhadné zmiznutie svojej netere Harriet v lete 1966. Blomkvist pri písaní 
kroniky, aj s pomocou geniálnej hackerky Lisbeth Salanderovej, preniká do záhad rodiny a odha-
luje pravdu o mužoch, ktorí nenávidia ženy. 

Thriller z produkcie Švédska/Dánska/SRN trvá 152 minút a je MN do 12 rokov.

ČARODEJOV UČEŇ  - sobota 13. a nedeľa 14. novembra o 19,00 h:
 Obyvatelia New Yorku netušia, že v meste prebieha boj o ich záchranu medzi silami,o akých 
sa im ani nesnívalo.
 Mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so svojím rivalom Maximom Hor-
vathom. Naverbuje preto neochotného a na prvý pohľad len priemerného tinedžera Davea do 
učenia. Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz  mágie a musí využiť všetky svoje schopnosti a 
sily, aby dokázal prežiť výuku, získať dievča, o ktorom sníva a po boku svojho učiteľa zachrániť
mesto.

Akčný  lm USA trvá 110 minút a je  MN do 12 rokov.

AGORA -  štvrtok 18. a  piatok 19. novembra o 19,00 h:
 Egypt pod rímskou nadvládou, 4. storočie n. l. Príbeh skutočnej ženy, Hypatie z Alexandrie, 
prvej ženy  lozofky a astronómky západného sveta.  Dychtivosť pohanskej  lozofky po vedo-
mostiach je bezodná, jej múdrosť je zdrojom úcty i závisti. Na pozadí kresťanského povstania 
stojí Hypatia, ktorá chce zachrániť vekmi požehnanú múdrosť starovekého sveta prežívajúcu v 
alexandrijskej knižnici.
 Hypatiin otrok Davus  sa do svojej výnimočnej panej zamiluje. Davusa z oboch strán tlačia
mlynské kamene jeho tajnej lásky k Hypatii a predstavy slobody, ktorú by mohol získať pripoje-
ním sa ku kresťanskému hnutiu. Nad obomi sa sťahujú búrkové mračná ťažkého zápasu. Tento 
zápas otestuje ich hodnoty a vôľu. Nik  z neho nevyjde nezmenený. 

Historická dráma Španielsko/Malta trvá  126 minút a je  MN do 12 rokov. 

GHOST WRITER – sobota 20. a  nedeľa 21. novembra o 19,00 h:
 Anonymného spisovateľa najmú, aby skompletizoval informácie o bývalom britskom minis-
trovi. Popritom odhalí tajomstvá, ktoré môžu ohroziť jeho vlastný život. 
 Dráma z produkcie Francúzsko/Nemecko/Veľká Británia v réžii R. Polanského (spolu 
s R. Harrisom i scenárista) trvá 128 minút a je  MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Novembrový vietor trhá lístie zo stromov 
a pokrýva hroby akoby žltým kobercom.  Zasypáva 
rovnako tie upravené, ako aj opustené. Z tohto 
žltého koberca sa týčia iba pomníky s menami. 
Mnohé z tých mien už zapadli prachom zabudnutia 
a telá ich nositeľov, ležiacich pod pomníkmi, sa už 
rozpadli. Čo zostane z človeka po smrti? Človek je 
jediný tvor, ktorý si takúto otázku kladie. Je jediný 
v celej prírode, ktorý vie, že zomrie. Čo bude po 
smrti? V súčasnosti je módne prehlasovať, že 
nič. Vyhovuje vám takáto móda? Pozrite sa na 
prírodu. V nej má všetko svoj zmysel a účel. Prečo
by nemal zmysel ľudský život a smrť neslúžila 
pre dosiahnutie väčšieho dobra? Aj padajúce 
lístie padá zo stromov a umiera iba preto, aby 
strom mohol prežiť nízke teploty zimy a potom, 
na jar, začať s obnovenou silou v novom, mladom 
a sviežom šate. To, čo sa nám každú jeseň deje 
pred očami, nie je proces zániku a smrti, ale je to 
proces obnovy života. V prírode okolo nás nič ne-
zaniká, všetko sa len mení. Preto by aj človek mal 
pochopiť, že keď vo chvíli smrti odpadne jeho telo 
ako zvädnutý list, strom jeho života tiež nezaniká, 
iba sa mení, aby sa obnovil.
 Každý človek je pozvaný prežiť svoj život 
tak, aby raz zaň dostal odmenu, účasť v Božom 
kráľovstve. Ježiš nielenže zomrel za každého člo-
veka na kríži, ale tí, čo s ním žili, dosvedčili, že ho 
po jeho smrti videli živého. 
 Tento Žijúci i nás pozval do trvalého, večného
života. My, ktorí sme uverili v Krista ako vo 
večne živého, sa môžeme plne spoľahnúť na jeho 
prísľub: „Kto uverí vo mňa, bude žiť aj keď zomrie." 
Tomuto, večne živému Pánovi, zverujeme seba 
i našich zomrelých. Prosíme za nich, modlíme sa 
za nich, aby sa ich Boh vo svojom milosrdenstve 
ujal a očistil ich od ich chýb a nedostatkov, aby 
sa podobali Zmŕtvychvstalému Pánovi. Cieľ, ktorý 
máme pred sebou, nám vyjadruje Ježiš, ako zaz-
namenáva  evanjelium podľa Matúša: „Radujte sa 
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“                                                                           
 Ježišovým slovám uverili zástupy ľudí žijúce 
pre večný cieľ, riadiac sa desatorom prikázaní, 
ktoré im Boh dal skrze Mojžiša. Voláme ich svätý-
mi a katolícka Cirkev ich stavia na oltár, aby tak 
vyjadrila úctu a vďaku za ich príkladný život a dala 
nám ich za vzor. V nebi je ale oveľa viac tých, ktorí 
neboli oficiálne vyhlásení za svätých. Veríme, že 
medzi nimi sú i naši zomrelí príbuzní a priatelia.

 Byť svätými je naša povinnosť, výsada, ku 
ktorej sme sa zaviazali pri krste. Svätosť nie je 
len pre vyvolených. Svätí nie sú nápadní extrém-
nym oblečením a účesom. Svätí medzi nami nás 
oslovujú vľúdnosťou k druhým i  svedomitosťou
v práci, tým, že je možné sa na nich spoľahnúť.
Viera sa pre nich stala osobným presvedčením.
Vedia, prečo veriť Bohu a vedia odpovedať na 
bežné námietky proti viere. Dnešní svätí bežné 
denné mrzutosti riešia skôr žartom a humo-
rom  než rozčuľovaním. Vedia, že nad všetkými 
udalosťami sveta je Boh, ktorý i zlo dokáže 
obrátiť na dobro tým, ktorí v Neho dôverujú. Svätí 
medzi nami nekritizujú ľudí okolo seba, neodsu-
dzujú ich, ale sa ich snažia pochopiť a pomôcť
im. Nikdy nesľubujú niečo, o čom vedia, že by to 
nemohli splniť. Pred druhými sa nevyťahujú, na 
druhých nežiarlia. Nevšímajú si to, čo o nich druhí 
hovoria za chrbtom. Keď im niekto vytkne chybu, 
premýšľajú, ako by ju napravili. Nikdy sa ne-
hádajú, aj keď vedia, že majú pravdu. Obmedzia 
sa na to, že povedia svoj názor. Denne sa snažia 
byť lepšími ľuďmi, lepšími kresťanmi a keď znova 
klesnú, nerobia si z toho ťažkú hlavu. Vedia, že aj 
ich Majster klesol pod krížom, ale dal im aj príklad, 
že majú vždy znova a znova vstávať. A to sa môže 
naučiť každý z nás, lebo vieme, že za vytrvalosť
dostaneme korunu víťazstva v nebi, ktoré potrvá 
celú večnosť, a preto ani pochmúrne novembrové 
dni a predstava smrti nám nemôžu zakaliť radosť
z predtuchy večnej jari vo večnosti.
 My, ktorí sme uverili v Krista ako vo večne
živého, zverujeme mu seba i našich zomrelých, 
keď navštevujeme cintoríny a radujeme sa z oslavy 
svätých, našich vzorov na ceste do večnosti.
   Mgr. Daniel Vachan, kaplán

P R E M E N A  N E Z N A M E N Á  Z Á N I K

 Po schválení pánom arcibiskupom Trnav-
skej arcidiecézy Róbertom Bezákom by sa 
v našom  meste v Kaplnke sv. Ondreja raz 
do mesiaca, v tretiu nedeľu o 8,15 h, slávili 
gréckokatolícke bohoslužby. I to je ovocie 
nedávnej  prítomnosti preosvieteného vladyku 
Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, 
v našom meste, ktorý 3. októbra v Kostole 
Narodenia Panny Márie slávil archijerejskú litur-
giu sv. Jána Zlatoústeho.

GRÉCKOKATOLÍKOM
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P R Í P R A V A  M L A D Ý C H  P O D N I K A T EĽO V
 Koncom októbra sa zavŕšil projekt 
Entrepreneurship Knowledge Improvement 
(EKI), financovaný z prostriedkov Ministerstva 
školstva SR v rámci programu ADAM 2. Bližšie o 
realizácii projektu pre študentov SOŠ a gymnazií 
v Novom Meste nad Váhom sme sa porozpráva-
li s Jozefom Drabantom, bývalým študentom 
Gymnázia sv. Jozefa, v súčasnosti poslucháčom
Ekonomickej univerzity v Bratislave, vedúcim 
projektu EKI a členom neformálnej skupiny ECO 
-THINKING GROUP, ktorú zastrešuje Inštitút 
Rozvoja Vedomostnej Spoločnosti so sídlom v 
Bratislave.
 - Projekt EKI, ktorý sa realizoval v školiacich 
priestoroch novomestskej NsP, sa zameria-
val na zníženie znalostného deficitu v odbore 
podnikania a zakladania živnosti. K tomu v 
priebehu septembra - októbra smerovali i pro-
jektové aktivity, ktoré sa uskutočnili i za podpory 
sponzorov, za čo im patrí naše poďakovanie.
Naša vďaka patrí aj osobám a organizáciám 
ochotným konzultovať problémy vyplývajúce 
z realizácie projektu EKI, konkrétne Mgr. J. 
Pekarovičovi, stredoškolskému pedagógovi, 
Združeniu podnikateľov Slovenska, Ing. M. 
Moravčíkovi PhD., riaditeľovi Inštitútu Rozvoja 
Vedomostnej Spoločnosti, autorovi projektu 
Young Europeans Leaders a grantovej výzvy 
„Young Europeans Leaders in Action“. 

 Do 20 zaregistrovaných účastníkov zo stred-
ných škôl a Ekonomickej univerzity v Bratislave 
sa zúčastnilo niekoľkých zaujímavých predná-
šok. O právnych aspektoch zakladania podniku 
hovoril JUDr. M. Horník, ekonomickými aspekt-
mi zakladania podniku a samotným podnikaním, 
ekonomickou slobodou, indexmi ekonomickej 
slobody a merania sa zaoberal T. Izák.15. ok-
tóbra sa konala prednáška spojená s diskusiou 
na tému: Zakladné parametre podnikateľského
prostredia. Prednášať a diskutovať prišiel Dr. J. 
Oravec, jeden z mála odborníkov v SR, ktorého 
meno sa spája so Združením podnikateľov 
Slovenska (Entrepreneurs Association of 
Slovakia), kde pôsobí ako prezident, a Nadáciou 
F.A. Hayeka (The F. A. Hayek Foundation).
     V poslednej projektovej aktivite 23.októbra 
mali účastníci možnosť vyskúšať si pomocou 
inovatívneho zážitkového vzdelávania vedomos-
ti v time-managemente, team buildingu, overiť
si svoje prezentačné a analytické zručnosti 
a diskutovať s P. Hájovským, spoločníkom
spoločnosti H&K FUTURE Investments, na 
tému: Mladí podnikatelia, úspešnosť mladých 
ľudí v podnikaní. –
 Veríme, že mladí ľudia budú mať príležitosť
preveriť si získané poznatky v praxi, veď kvalit-
ných odborníkov - podnikateľov nie je nikdy 
dosť.

PO STOPÁCH HISTÓRIE: HOTEL NEUBAUER
 Súčasťou nášho mesta bol kedysi hotel 
Neubauer. Prekrásna jednoposchodová budova 
hotela Neubauer – Hg – Slovan, ako ju pre-
menovávali, dnes už neexistuje. 
 Poschodovú stavbu s charakteristickou 
rožnou vežičkou dal po r.1884  postaviť majiteľ
novomestského pivovaru Alexander Neubauer. 
Rozprestierala sa v  západnej časti dnešnej 
Hollého ul. pri OD COOP Jednota.
 Budova s popisným č. 2 bola za 1. ČSR
dominantnou stavbou na Sládkovičovej ul. Po II. 
sv. vojne hotel zmenil názov – z Neubauera sa 
stal Slovan a Sládkovičova ul. sa  premenovala 
na Dibrovovu ul. V r. 1976 hotel a všetky ostatné 
domy na ulici zbúrali. Konštrukčne i architek-
tonicky  zaujímavá stavba musela ustúpiť  kom-

plexnej  bytovej výstavbe. Dnes  sa tu nachádza 
sídlisko Lúka I. 
 Vďaka  pamätníkom  do hotela  „zájdeme“. 
Návštívime ho v decembri.
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 O Ing. Denise Vyzváryovej sme pred časom
písali v súvislosti s jej atletickými úspechmi 
a jej účasti vo finále Miss športu 2002. Dnes si 
ju predstavíme opäť  ako finalistku, tentoraz  tro-
jlístka najlepších cvičiteliek zumby v SR.

• Zumba vládne svetom a dorazila aj 
k nám. V MsKS  prebieha kurz zumby, ďalší
sa propaguje. Ako ste sa dostali k zumbe
a k tomu, že  ste  sa  stali jej cvičiteľkou?
     O zumbe som sa dozvedela po prvýkrát v r. 
2007. Kamarátka objavila na internete nový druh 
cvičenia na latino hudbu, kde sa človek môže 
vyblázniť, naučiť tancovať a čo bolo pre mňa
najdôležitejšie, že nepotrebuje k tomu tanečného
partnera. V tej dobe to bola jediná hodina zumby 
v SR a chodilo nás tam okolo 30. Tancovalo sa v 
tanečnej škole F. Ayisiho v Bratislave,  postupne, 
s rastúcim záujmom, sme prešli do väčších
priestorov. V lete 2008 som sa rozhodla stať sa 
inštruktorkou a odletela som spolu s ďalšími tromi 
ľuďmi do Londýna. Tak som sa zaradila do sku-
piny prvých inštruktorov zumby u nás. Pracujem v 
Bratislave a dlho som rozmýšľala, kde ju začnem
učiť. Nakoniec som sa rozhodla pre rodné Nové 
Mesto nad Váhom, kde prvé hodiny začali v sep-
tembri  2008 v CVČ. Na začiatku nás tancovala 
len malá skupina ľudí, ale postupne sa zumba 
stala najväčšou športovou inováciou  v meste.
 • Čo vlastne zumba je: cvičenie či tanec?
 Zumba je inými slovami latino fitness. Je to 

spojenie dynamickej latinsko - americkej hudby 
a latinsko - amerických tancov s aeróbnymi 
prvkami. Využívajú sa pritom kroky tancov 
ako Merengue, Salsa, Cumbia, Reaggaeton, 
Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, 
Belly Dance a iné. Na zumbe je najlákavejšie to, 
že hodina je dynamická, veselá, plná energie, 
a tak človek nevníma toľko únavu a cíti sa ako 
na párty. Aby sa človek mohol stať inštruktorom, 
stačí málo: prihlásiť sa na kurz a absolvovať
ho, ale na to, aby sa stal dobrým inštruktorom, 
potrebuje neustále na sebe pracovať, hľaďať
nové pesničky, pripravovať sa na hodinu, 
vymýšľať nové choreografie a mať schopnosť
získať si ľudí. Niektoré veci sa dajú naučiť
a s niektorými sa musíme narodiť. Ja som na 
sebe dva roky denne pracovala, kým som začala
s prvými hodinami a stále sa mám čo učiť.

• Čo vám  osobne zumba dáva? Čím si 
vás získala? Aké sú jej pozitíva? Nedávno 
v  televízii cvičenky zumby hovorili o výraznom 
schudnutí ...
     Mojim snom bolo naučiť sa tancovať na latin-
sko-americkú  hudbu, nie profesionálne, ale tak, 
aby som si mohla doma tancovať a tento sen sa 
mi splnil. Zumba je pre mňa neuveriteľná forma 
relaxu a energie. Zabudnem na všetky problémy 
a 1 - 2 hodiny sa naozaj bavím a užívam si po-
hyb. Záujemcom by som odkázala, aby sa prišli 
pozrieť, vyskúšať, pretože tá atmosféra, ktorá 

NA „ZUMBA - PÁRTY“ S DENISOU

 8. októbra pri  príležitosti  výročí narodenia 
a úmrtia M. Chrásteka, katolíckeho kňaza, tajom-
níka Matice  slovenskej (1863 – 69), zakladateľa
slovenskej bibliografie, literárneho historika, re-
daktora a spoluzakladateľa Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave sa uskutočnila pri niekdajšom rodnom 
dome nášho významného rodáka na dnešnej 
Ul. Čsl. armády spomienková slávnosť.
 Podujatia v réžii Mesta Nové Mesto nad 
Váhom, Miestneho odboru MS, Podjavorinského 
múzea a MsK Ľ. V. Ríznera v Novom Meste nad 
Váhom okrem  predstaviteľov mesta, zástupcov 
ďalších orgánov, organizácií  a cirkvi sa zúčastnili
i zástupcovia Ústredia MS. 
 Spomienková slávnosť vyvrcholila  výstavou 

a literárnym pásmom o živote  a diele  Michala 
Chrásteka  v múzeu.

Z O  S P O M I E N K Y  N A  M .  C H R Á S T E K A

Foto: Mgr. M. Mizeráková
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je na hodinách, sa ťažko opisuje. Samozrejme, 
zumba má veľmi pozitívny vplyv i na formovanie 
tela. Na hodine sa striedajú pomalé a rýchle 
rytmy na princípe intervalového tréningu s cieľom
spaľovať tuky a vyformovať si telo. Ako sa zumba 
prejaví na postave, závisí od toho, ako často sa 
jej venujeme a s akou intenzitou. Odporúčam
minimálne 2- 3 - krát do týždňa po hodine. 

• Kto sa  môže venovať zumbe? Existujú 
okrem zdravotných dôvodov nejaké iné 
omedzenia?
      Zumbe sa môže venovať každý, komu 
nerobí pohyb problémy. Nie je obmedzená ve-
kom, na mojich hodinách mám deti i ženy v 
najlepších rokoch, ale najviac je vo veku od 30 
– 40 rokov. Chodia za mnou i staršie ženy, aby 
mi poďakovali za to, že vďaka zumbe sa vrátili 

do svojich mladých čias a nevedia sa dočkať
ďalšej hodiny. Venujú sa jej i muži. V SR  máme 
i niekoľko inštruktorov. Ja sa môžem pochváliť
tromi „zumba deťmi“, z toho sú dvaja muži, majú 
svoje hodiny a veľmi sa im darí. 

• Ste  treťou najlepšou cvičiteľkou zumby 
v SR. Neplánujete, že sa niekedy z koníčka
stane  vaše povolanie?
      Tretie miesto ma veľmi potešilo a zároveň
prekvapilo. Cítila som veľkú hrdosť na moju 
novomestskú skupinu, ktorú učím. O súťaži 
ma informovali dievčatá na hodine, potom už 
len stačilo oznámiť, kde sa dá za inštruktorov 
hlasovať a ukázala sa sila mojej Zumba family. 
Čo sa týka mojich ambícií, snažím sa všetko, čo
som získala vďaka zumbe, investovať do kurzov. 
Navštevovala som tanečné  školy v Bratislave, 
robím si ďalší Zumba certifikát špecializovaný 
na Sambu, Belly dance, Tango a Flamenco 
a všetky moje znalosti by som chcela odovzdať
ľuďom, ktorí u mňa tancujú. Vyštudovala som 
obchod a marketing a pracujem v Bratislave 
v medzinárodnej firme ako marketingová projek-
tová manažérka. Mám na starosti SR i ČR a veľa
cestujem. Voľného času mám málo a ten, čo mi 
ostane, venujem zumbe. Keďže je to pre mňa
náročné a chcela by som mať v meste viac hodín 
a robiť i špeciálne hodiny pre starších a deti, do 
budúcnosti zvažujem venovať sa aspoň na ne-
jaký čas len zumbe.                                      -r-

 V súčasnosti vrcholia jesenné prázdniny. Po 
nich začne  vyučovanie 3. novembra. Na ďalšie,
už vianočné prázdniny sa  deti a mládež  môžu 
tešiť od 23. decembra do 7. januára s nástu-
pom do školy 10. januára. Polročné prázdniny 
nerátajúc víkend potrvajú jeden deň, a to v pon-
delok 31. januára.
 Jarné prázdniny v Trenčianskom kraji, a 
teda i v našom meste, budú v dňoch 14.  - 18. 
februára, po nich si školáci do školských lavíc 
zasadnú opäť 21. februára. Veľkonočný čas
si žiaci a študenti užijú bez školy v čase od 
21. do 26. apríla. Do školských lavíc sa opäť
vrátia 27. apríla. Budúcoročné letné prázdniny 
budú od 1. júla do 2. septembra s nástupom 
do školy 5. septembra 2011.
 V období medzi jarnými a veľkonočnými
prázdninami, konkrétne 9. marca, sa uskutoční

celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov
– Monitor – z matematiky, slovenského ja-
zyka a literatúry. Náhradný termín testovania je 
29. marca.                     -hd-

PO  JESENNÝCH  PRÁZDNINÁCH ČOSKORO ĎALŠIE

   V poslednú 
n o v e m b r o v ú 
nedeľu zapálime 
na  adventnom 
venci prvú ad-
ventnú sviecu. 
28. novembra 
začína advent, 
príprava na 
Vianoce.

BLÍŽI  SA  ADVENT



 Jesenné popoludnie pradie svoj monotónny 
čas k oddychu. Babička Bieliková si vo svojej 
izbietke  sadá blízko k oknu, aby  dobre videla 
na  svoju robotu. Pribrala sa skrátiť si obľúbenú
sukňu. Zrazu jej je pridlhá, skoro po päty. 
Sestrička v ordinácii jej už vysvetlila, že  všetci 
sa v staršom veku, - či sa nám to páči, alebo 
nie, - zmenšujeme, „rastieme“ do zeme.   
 Veď hej, vraví si babka, preto treba sukňu
skrátiť. Pravda, keby žil môj muž Janko, povedal 
by  mi: Zahoď  tú haraburdu a kúp si novú!  A ja 
by som mu musela odporovať, že to nejde, lebo 
dnes v obchodoch sukne  veľmi nepredávajú, 
len nohavice – aj pre  ženy!
 - Veru, starký môj,- pozerá clivo cez okno 
do oblakov, - my  tu dnes žijeme nohavicový 
svet. A preto sukňu nezahodím, - dumá babka. 
 Jeseň je tu, blížia sa Dušičky, babka 
premáha clivotu, v duchu sa  rozpráva so svojím 
mužom, akoby sedel vedľa  nej.
 - Janík môj, ako sa ti tam vodí? Prečo mi 
neprídeš aspoň v spánku porozprávať, ako je 
-  tam! Keď  mi prídeš do sna, vždy sme  mladí, 
pekní, naháňame  sa  po lúke, s deťmi píšeme 
úlohy, alebo hádžeš Nerovi loptu a ja ťa vyvo-
lávam k obedu... Vtedy som šťastná a cítim 
silu do ďalších dní. Ešteže spomienka na teba 
mi robí život krajším v samote, hoci deti nie sú 
ďaleko. A keby som len vedela, či nás vidiš, či

vidíš tie naše vydarené nezbedné vnúčence,
ako sa majú k svetu! A vedia, že tam, na ob-
rázku na stene, je dedo Janík. V lete ti nosili 
ruže zo záhradky, i po tieto novembrové  dni 
prídu s chryzantémami na cintorín za tebou. 
 Toľko vecí sa deje s nami a okolo nás 
a teba, tvojej múdrej a starostlivej hlávky niet.- 
 Janko, povieš mi už raz, kde  si?
 - Poviem moja, poviem, len neviem, či
budeš  už potom spokojná. A mala by si, lebo je 
vôkol teba  toľko lásky, teš sa z nej! A ja? Som 
na Tichej planéte spojenej živým prúdom  lásky 
so Zemou!-                                          

VEČNÉ OZVENY  LÁSKY
Svieca  slzou rozsvietená

zažiari a zhasne ...
Nežnou chryzantémou

spomienka oživená
tajomstvom večným skrásnie.

Pošumieva vetrík 
nad bielou záhradou
 dušiam pokoj vráti 
časovou ozvenou.           M.Ch.
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NOVOMEŠŤANIA V  KRAJI   PRVÍ
 Pohár víťaza za prvenstvo z 15. kraj-
ských športových hier v Trenčianskej Teplej 
si  25. septembra domov  priniesli zástupcovia 
Základnej organizácie Slovenského zväzu 
telesne  postihnutých v Novom Meste nad 
Váhom. Úspech pätice reprezentantov ZO 
i mesta  je  o to cennejší, že ho dosiahli 
v konkurencii 13 družstiev kraja.
 O celkovo  najväčší počet bodov (377 
b.), ktoré Novomešťanom zaistili víťazstvo, sa 
pričinili: dvomi zlatými medailami A. Bartošová
a A. Muthová, rovnakým počtom striebrného 
kovu P. Kubán a A. Muthová a opätovne 
P. Kubán, ktorý k striebru  pridal i dve  bronzové 
medaily.

 Úspešným reprezentantom ZO SZTP 
a mesta srdečne  blahoželáme!  

Marta Stanová

TICHÁ PLANÉTA

      1. 11. Sviatok všetkých svätých
      2. 11. Pamiatka zosnulých
    17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu
          Deň študentstva

Z KALENDÁRA
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Ján Drahniak
Fridrich Kolník

Mária Petríková
Zuzana Praženková
Alžbeta Skovajsová

Ján Valovič
❁❁❁

Katarína Bellanová
Alojz Beňo

Mária Cviková
Anna Dedíková

Marta Ďurišová
Mária Ďurkovičová
Mária Ferenčáková

Ján Hrehora
Ján Kalivoda

Oto Krajči
Michal Mičko
Jozef Obeda

Irena Vojteková
❁❁❁

Ondrej Budiač

Terezia Filáčková
Vladimír Fučík

Ing. Anna Haščičová
Vlasta Hrehorová

Jozef Janega
Mária Linková
Jiří Makovec

Vladimír Mikulec
Júliana Ščípová
Mária Štullerová

Ján Švacho

❁❁❁
Helena Nízlová

Ružena Pavlíková
Daniel Šimko

Štefánia Širková
❁❁❁

Emília Heldová
❁❁❁

Emília Tarnocyová
❁❁❁

Mária Búdová

BLAHOŽELÁME V novembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

SOBÁŠE V SEPTEMBRI UVÍTANIA A KRSTY 
V SEPTEMBRI

Mária Chovancová (1923)
Oľga Čechová (1926)
Emília Gáborová (1926)
Želmíra Hanová (1924)

Helena Kleinová (1931)
Pavel Kováčik (1948)
Jozef Kozák (1934)
Jozef Ondrejka (1929)

Helena Oravcová (1930)
Anna Pačesová (1929)
Anna Plesníková (1931)
Anna Plesníková (1920)
Emanuel Polonský (1929)
Stanislav Zachar  (1941)

ÚMRTIA V SEPTEMBRI

27. októbra uplynul rok od úmrtia otca, dedka a pradedka 
Ing. Jána SLEZÁKA.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Syn Vladimír s rodinou

 6. novembra si pripomenieme 7. výročie úmrtia nášho drahého 
Jozefa VOJTEKA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou

SPOMÍNAME

Liana Balažovičová
Lukas Polešenský
Simona Sedláková

Andrej Berky
Matúš Závodský
Natália Závodská

Pavol Toráč
Michal Máček

Sofia Goreková

Erik Hric
Alexandra Hricová
Nataša Kubicová

Eleonor Katarína Nixsoven
Sabína Pokorná
Monika Krajčová

Miroslav Balažovič
Lucia Kreperátová
Andrea Šindlerová

Pavol Miho a Miroslava Gajdová
Marek Rzavský a Lucia Ševčíková

Peter Podoba a Michaela Slováková
Jozef Klokočík a Mária Ochránková
Martin Slávik a Romana Kopuncová
Martin Dunajčík a Mária Cibulková
Mário Barcík a Michaela Kováčová
Miroslav Čičko a Barbora Heráková

Jaroslav Miklánek a Lucia Nemšáková
Ing. Ján Sako a Ing. Petra Chylová

Ing. Erik Zamec a  Ing. Miroslava Meravá 
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Život nevráti, čo vzal, zostala len bolesť a žiaľ.
Tíško žil, náhle mladý odišiel, 

bol skromný vo svojom živote, veľký vo svojej dobrote ...
 12. novembra uplynú tri roky, čo od nás odišiel náš milovaný syn, otec a brat

Milanko HORŇÁK
vo veku nedožitých 43 rokov.

… s láskou v srdci si na neho spomínajú mama a súrodenci s rodinami

Žila si tak málo, iba 24 rokov, keď sa Ti krutý osud vplietol do Tvojich krokov.
 15. novembra pripomenieme si 20. výročie

nečakaného a bolestného odchodu našej dcérky
Vierky KUČEROVEJ.

Bez Teba žiť musíme, no v srdciach Ťa nosíme.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami. 

Rodičia, sestry a ostatná rodina

V srdciach našich žije ...
15. novembra uplynie rok, čo nás opustil môj drahý manžel a otec 

Ing. Pavol ČIRKA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Evka a Janka s rodinami a priatelia.

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

15. novembra uplynie  rok od  úmrtia nášho drahého
Rudolfa JORDÁNA.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú 

manželka, dcéra Jarka s priateľom Jožkom, vnuci a pravnučky

      Nezomrela, spí ...
A ak má sen, je krásny.

Zdá sa jej o tých, ktorých milovala a ktorí milovali ju.
 24. novembra si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej 

Gabiky JURIKOVEJ.
S láskou spomína smútiaca rodina 

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
7. mája uplynulo päť rokov, čo nás náhle opustil náš otec 

Izidor PECHO - PEČNER.
27. novembra uplynú štyri 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

 NETRAFIL DOMOV. 8. septembra oby-
vateľka z Dukelskej ul.oznámila, že na dvere jej 
bytu búcha neznámy muž. Hliadka oznam pre-
verila a pri dverách našla alkoholom  potuženého 
suseda, ktorý  si pomýlil poschodie a nemohol 
trafiť domov, do svojho bytu.

 DRAHÁ ZÁBUDLIVOSŤ. 10. septembra o 
spoluprácu pri hľadaní igelitovej tašky mestskú 
políciu požiadal občan zo Starej Turej. Údajne ju 
zabudol  v niektorom  z obchodov na námestí. 
V igelitke  sa podľa jeho  vlastného vyjadrenia 
malo nachádzať 15 000 €. Hliadke MsP sa igeli-
tovú tašku nepodarilo  nájsť.
           mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP



22

Sobota 6. 11. 
o 10,00  a 12,00 h  I. ZŠ
Žiaci  –  IMA Bratislava 

Sobota 6. 11. 
o 10,00 a 14,00 h IV. ZŠ

Žiačky  –  Vráble 
Sobota 6. 11. 

o 13,00 a 17,00 h ŠH
Muži I. liga  –  Malacky 

Nedeľa 7. 11. 
o 10,00 a 12,00 h  ŠH

Kadeti  –  Trenčín 

Nedeľa 7. 11. 
o 10,00 a 14,00 h  IV. ZŠ

Kadetky  –  Nitra 
Sobota 13. 11. 

o 11,00 a 15,00 h ŠH
Juniorky I. liga   – Púchov 

Sobota 20. 11. 
o 10,00 a 12,00 h  I. ZŠ

Žiaci  –  Myjava 
Sobota 20. 11. 

o 10,00 a 14,00 h  IV. ZŠ
Žiačky –  Piešťany 

Sobota 27. novembra 
o 13,00 a 17,00 h ŠH

Muži I. liga – Komjatice

 Famózny úspech! So striebrom vo vrecku 
z poľského Ciechanówa sa vrátil  náš vzpierač
Ľubomír Oravec. Čerstvý vicemajster sveta  spo-
lu s oddielovým kolegom Petrom Herákom zo ŠK 
vzpierania Považan Nové Mesto nad Váhom boli 
členmi reprezentácie SR, úspešne reprezentovali 
našu vlasť i mesto  na majstrovstvách  sveta vo 
vzpieraní masters 18. - 25. septembra v sused-
nom Poľsku.
 P. Herák vo váhovej kategórii  do 77 kg 
výkonom v dvojboji  187 kg skončil  na  peknom 
6. mieste, Ľ. Oravec (do 94 kg) dosiahol ešte 
prenikavejší úspech. Cenné striebro, keď mu 
o vlások ušiel titul majstra sveta.
 Vo váhovej kategórii  38 – ročného borca, 
ktorého ako mládežníka k činke priviedol Ing. Ján 
Kahan, do vzpieračského súboja nastúpilo deväť
vzpieračov.
 Svoj prvý pokus v trhu začal Ľubomír na 
hmotnosti 115 kg. Túto váhu úspešne trhol, no 
jeho súper Azerbajdžanec Ahmed Shahbuzov 
dostal nad hlavu o päť kg viac. V druhom 
pokuse náš Oravec tiež zvládol váhu 120 kg. 
Z taktického hľadiska si v poslednom -  treťom
pokuse nechal Ľubo  naložiť  na činku 123 kg. 
Po úspešnom pokuse na tejto váhe sa v trhu 
umiestnil na 2. mieste. I v nadhode náš  pretekár 
základný pokus na váhe 150 kg úspešne zvládol. 
V 2. pokuse  si  nechal zvýšiť hmotnosť činky
na  158  kg. V časovej tiesni niekoľkých sekúnd, 
ktoré mu zostávali do začatia pokusu, činku 

o váhe 158 kg premiestnil, ale nepodarilo sa mu 
ju vyraziť. V útoku na majstrovský  titul  si náš 
vzpierač nechal naložiť  na činku 161 kg. Tento 
pokus bol bojovný, ale neúspešný výraz činky
nad hlavu pripravil Ľuboša Oravca o prvé miesto. 
Výkonom 273 kg v dvojboji sa  mohol tešiť z lesku 
striebra. Rozdiel dvojbojových 10 kg vynieslo 
Azerbajdžancovi Ahmedovi Shahbudzovi titul  maj-
stra sveta (283 kg). 
 Vďaka Novomešťanovi z nášho ŠK vzpierania 
Považan Nové Mesto nad Váhom  počas vyhlaso-
vania výsledkov medzi zástavami na stožiari viala 
aj zástava Slovenskej republiky. I pre  takého sil-
ného chlapa,  akým  je  vicemajster sveta Ľubomír
Oravec, bol to príjemný a dojímavý pocit spojený s 
hrdosťou.            

Milan Kubák, tajomník ŠK

NOVOMEŠŤAN  VICEMAJSTROM  SVETA VO VZPIERANÍ

Nedeľa 7.11. o 13,30 h 
AFC muži – Nitra B

 F U T B A L 

 Mestská futbalová liga 
v novembri začína svoju 
prvú sezónu v zimnom ob-
dobí malého futbalu. 
 Súťaž by mala začať
27. novembra a hrávať by 
sa mala v športovej hale. 
 Bl ižšie informácie na: 
www.mfl.php5.sk .

M F L

V O L E J B A L
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BOX - CLUB POVAŽAN OPÄŤ  VO SVETE
 Počas jarmočnej soboty sa členovia nášho 
klubu zúčastnili turnaja juhomoravskej oblasti 
v neďalekých Těmiciach. Borci z tohto malého 
mestečka sa pravidelne zúčastňujú akcií v našom 
meste, z  týchto dôvodov „sa patrilo“ na tento 
poprázdninový turnaj vycestovať.
 Tohtoročný majster SR Daniel Moravčík 
do 42 kg  mal za súpera majstra ČR. Daniel 
bol o poznanie vyšší, preto boxoval na dlhú 
vzdialenosť, ktorá robila Čechovi veľké problémy. 
Stále sa snažil boxovať na krátku vzdialenosť.
Daniel zvládol jeho nápor a vyhral  na  body (NB). 
Do 64 kg Juraj Čásar vo svojom zápase urobil 
niekoľko chýb, ktoré si aj priznal. Napriek tomu v 
stretnutí bol lepší, ale rozhodcovia za víťaza NB 
určili Čecha. 11. decembra bude Juraj s týmto 
súperom boxovať  na domácej pôde. V Novom 
Meste nad Váhom chce dokázať, že je skutočne
lepší. Do 71 kg Filip Bačurík mal rovnocenného 
súpera. Prvé dve kolá boli vyrovnané. Tretie kolo 
náš borec pridal na obrátkach a vyhral RSC. Toto 
víťazstvo pre nášho nováčika má cenu zlata. Do 
75 kg Martin Kufel patrí medzi skúsených borcov. 
Svoj duel začal vo vysokom tempe. Po pár 
sekundách rozhodca musel súpera odpočítať. A 
niekoľko sekúnd na to sme videli v ringu uterák, 
ktorý ukončil nerovný boj.
 Do 91 kg Michal Kiss mal proti sebe borca 
postavou kulturistu. Miško hneď v 1. kole ukázal, 
že má super  techniku, s ktorou môže tohto 
súpera poraziť. V 3. kole to vyzeralo pre Čecha
veľmi  zle, preto časomerač úmyselne skrátil kolo. 

No a rozhodcovia prisúdili víťazstvo NB domáce-
mu miláčikovi. Do 67 kg Michal Hanes Ochoa 
nemal súpera, preto sa ujal asistencie trénerovi 
Františkovi Horňákovi a zvládol ju na jednotku.
 Do 60 kg sme na turnaj doviezli aj zástupkyňu
nežného pohlavia -  Júliu Moškovú z Trenčína.
Julka odboxovala kvalitné stretnutie, ktoré sa 
páčilo i početnému obecenstvu. 
 Podľa dohody stretnutie skončilo remízou. 
Pre našu boxerku to bola cenná skúsenosť, ktorú 
zúžitkuje pri ďalších náročnejších zápasoch.
 V blízkej dobe nás čakajú turnaje v Nitre 
a Olomouci a, samozrejme, už spomínaný 
Vianočný turnaj na domácej pôde 11. decem-
bra. Pripravujú sa na ne aj naši najlepší: Marián
Horňák, Michal Plesník, Nikolas Hoang, Peter 
Žucha a ďalší. Všetkým borcom držíme palce, 
aby  úspešne  reprezentovali  tak svoje  majstrov-
stvo, ako i vlastný klub a mesto.              

JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu

 Športové hry mládeže sú tradičným podu-
jatím v kalendári škôl. V dňoch 6. a 7. októbra 
sa uskutočnil na štadióne AFC už  ich 12. ročník.
Tieto dvojdňové ľahkoatletické preteky žiakov 
základných a stredných škôl O pohár primá-
tora mesta organizuje komisia školstva, mládeže 
a telesnej kultúry MsZ v spolupráci so školami. 
 V prvý deň sa konala súťaž stredných 
škôl. Športovo najzdatnejšie sa podľa výsled-
kov ukázalo byť Gymnázium M. R. Štefánika,
ktoré získalo prvenstvo, za  ním skončili druhá 
Spojená škola sv. Jozefa – gymnázium a bron-
zová Stredná odborná škola na Piešťanskej ul. 
Ďalší deň spomedzi ZŠ a 8 - ročných gymnázií 

zo športových atletických zápolení víťazne vyšla 
ZŠ na Odborárskej ul., druhú priečku získala ZŠ 
na Tematínskej ul. a tretia skončila Spojená škola 
sv. Jozefa – ZŠ. Najlepší pretekári  jednotlivých 
disciplín si za 1. až 3. miesto odniesli domov me-
daily, najúspešnejšie školy získali diplom a pohár 
primátora mesta.                                           -h-

ZO ŠPORTOVÝCH HIER MLÁDEŽE

13. novembra (sobota) o  17,00 h
HK Strojstav NMnV - Púchov

 27. novembra (sobota) o 17,00 h
HK Strojstav NMnV - Ilava

HOKEJOVÉ ZÁPASY 

Zľava: Michal Hanes, Filip Bačurík, Michal Kiss,Zľava: Michal Hanes, Filip Bačurík, Michal Kiss,
Juraj Čásar, Martin Kufel, Daniel Moravčík Juraj Čásar, Martin Kufel, Daniel Moravčík
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 Po vydarenom víkende v Žiline (11.- 12. 9.), 
keď naše dievčatá tento turnaj premiérovo vyhrali, 
pokračovala príprava na súťažný ročník 2010/11 
turnajmi žiačiek v Senici a junioriek v Púchove.
 Turnaj junioriek v Púchove (15. 9.) sa us-
kutočnil za účasti 8 družstiev z Moravy a SR. Naše 
dievčatá po výsledkoch v skupine: víťazstve nad 
Uh. Hradišťom 2:0, Žilinou 2:0 a remíze so Žiarom 
nad Hronom 1:1 postúpili do semifinále, kde si po-
radili s domácim družstvom 2:1. Vo finále nestačili
na tohoročné extraligové družstvo dievčat zo 
Žiliny a prehrali 2:0 a obsadili konečnú 2. priečku.
Pekné umiestnenie svedčí o tom, že juniorská 
kategória si môže na  túto sezónu klásť vysoké 
ciele! O cenný úspech sa pričinili: B. Kňuppová,
L. Molnárová, L. Vojtechová, L. Margetiaková, 
A. Matová, P. Mísařová, a D. Pastoreková.
 Turnaj žiačiek v Senici (25. - 26. 9.) sa 
uskutočnil za účasti 10 družstiev zo Slovenska. 
Naše dievčatá prešli základnou skupinou bez 
prehry a rovnakým rozdielom 2:0 zdolali postupne 
Senicu „A“, Vráble, Bílikovu Bratislava „B“ 
a Piešťany. V semifinále sa stretli s Novými 
Zámkami a po víťazstve 2:0 postúpili do finále pro-
ti úradujúcemu majstrovi SR Bilikovej Bratislava 
„A“. Po prvom prehratom sete 25:23 sa dievčatá
nevzdali a v druhom sete otočili priebeh z 24:22 
na 26:24 a išlo sa do tiebreaku. Po výbornej hre 
sme viedli 8:3, ale nakoniec súper dotiahol na 
13:13. V nervóznej koncovke setu naše dievčatá

preukázali pevnejšie nervy a zaslúžene zvíťazili
15:13. O cenný sklap sa pričinili: K.  Lacková, 
E. Rešutíková, L.  Moravčíková, V.  Richweissová, 
S. Kováčová, L. N. Šimovcová, L. Bajčíková
a M. Vojtechová. 
 Ostáva len dúfať, že v nastúpenom trende 
budú dievčatá pokračovať aj v súťaž. ročníku
2010/11, v ktorom im želáme veľa podobných ví-
ťazstiev.                 Peter Riecky, tréner dievčat

Ú S P E Š N É ŤA Ž E N I E  V O L E J B A L I S T I E K

VO ŠTVORBOJI SA NAŠI NESTRATILI

 Finálové kolo majstrovstiev SR Ligy mlad-
ších žiakov v mládežníckom štvorboji 2. októbra 
vo Veľkom Mederi bolo i za účasti mladších 
žiakov z CVČ, krúžku Zdravá chrbtica. Mesto 
v štyroch disciplínach: trojskoku, hode loptou, 

trhu a nadhode reprezentovali M. Skovajsová, 
M. Kubák, D. Krajčovic, M. Holič a  Ch. Bím.
 Spomedzi našich si vo všetkých disciplí-
nach najlepšie viedol Martin Holíč, ktorý do-
siahol najhodnotnejšie výkony. Ale i celkovo si 
členovia krúžku vo finále počínali veľmi úspešne, 
keď  družstvo našich s 1249 bodmi v konečnej
bilancii skončilo na  peknom 5. mieste (pomy-
selné zlato zostalo vo Veľkom Mederi). Pričinili sa 
o to: Martin Holič, ktorý  dosiahol 352 bodov 
(b.), s 318 b. mu na „päty šliapal“ Matej Kubák. 
Miriam Skovajsová získala 298 b., o niečo menej 
(279 b.) si na svoje konto pripísal Dominik 
Krajčovic a Christopher Bím mal bilanciu 242 b. 
Úspech vo finálovom kole je o to významnejší, že 
mužstvo začínalo v prvom kole tejto ligy bojovať
v úvode  roka s 10 družstvami.

LÁĎO PRVÝ
   Cestný motocyklis-
ta Ladislav (Láďo)
Miklánek z Vapen-
ka Racing Team-u 
dosiahol v tomto 
roku vynikajúci 
úspech.
 Na medzinárod-
nom šampionáte 
Pascal Cup sa u-
miestnil na prvom 
mieste. Pre budúci 
ročník sa chystá 
opäť odjazdiť kom-

pletný seriál pretekov, tentoraz už vyššej 
úrovne pod hlavičkou IV Racing Cup-u. 



 Večný kolobeh. Starý rok vystrieda nový, v ňom sa striedajú ročné obdobia. Pri  odovzdávaní 
vlády novému roku menia  sa číslice v kalendári i letopočte. A človeku  pribúdajú roky. Z jari živo-
ta smeruje k životnej jeseni a približuje sa k večnému spánku; spánku, ktorý evokuje zima. Ajhľa,
aká paralela ročných období s ľudským životom! 
     Ročné  obdobia. Jedno prichádza, druhé odchádza. Jar strieda leto, leto nahrádza  jeseň,
za ňou prichádza zima. A nekonečný cyklus sa opakuje: jar – leto – jeseň – zima. 
   Každé  z ročných období má svoje nezastupiteľné miesto, svoju  nenahraditeľnú funkciu, 
poéziu a čaro. Príroda a zákutia mesta menia  svoju tvár v závislosti od  meniacich sa  mesiacov 
v roku. Je  príjemné sledovať túto metamorfózu, túto  premenu. V skutočnosti i na fotogra ách 
zo stránok nového novomestského kalendára na  rok 2011, ktorý v uplynulých dňoch vyšiel.

KALENDÁR NA ROK 2011 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM: ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

Archívna snímka  múzea z roku 1966 zachytáva
  niekdajšie Leninovo námestie, kde sa neďaleko nemocnice

 v bývalom dome Koronthályovcov nachádzal internát priemyslovky. 


