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 Po tom, čo Slovenský plynárenský priemysel 
(SPP) vykonal pokládku  nových plynových roz-
vodov aj s prípojkami na  Ul. železničnej, mesto 
začalo s jej rekonštrukciou. 
 - Ide o pokračovanie prác na malom južnom 
obchvate  mesta cez Ul. železničnú - Ul. ban-
skú smerom na Čachtice,-  upresňuje Ing. D. 
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mes-
ta a dopravy  MsÚ v Novom Meste  nad Váhom
a pokračuje ďalej:
 -Vlani sme realizovali oblúkovú časť ob-
chvatu na rozhraní Železničnej a Banskej ul. 
Spravili sa nové obrubníky, nový podklad, 
odvodnenie a nový asfaltobetón. Od augusta 
pokračujeme na Ul. železničnej, konkrétne od  
podjazdu po spomínaný oblúk. Momentálne  
dokončujeme podkladové vrstvy s využitím i 
zachovalých pôvodných podkladových vrstiev. 
V súčasnosti (pozn. red.: rozumej v čase roz-
hovoru začiatkom októbra) prebieha pokládka 
obrubníkov, prídlažby a kameniva spojeného ce-
mentom. Nakoniec na to pôjdu dve vrstvy asfalto-
betónu. Celkovo je na rekonštrukciu Železničnej 
ul. v rozpočte  mesta vyčlenených 350 tis. €. - 
 Po jej dokončení bude  Železničná ul. kom-
pletne spojazdnená a k zavŕšeniu obchvatu by 
zostávala už len Ul. banská. 
 - Do zimných mrazov by sme  chceli Železnič-
nú ul. zrealizovať aspoň do štádia položenia  
nového asfaltobetónového koberca. Otázne je, 
či sa  nám vzhľadom na kapacity TSM po-
daria spraviť aj chodníky a verejné osvetlenie. 
V každom prípade chceme, aby sa pri výjazde  
z podjazdu išlo po asfaltobetóne  až po Banskú 
ulicu. -
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, Železničnú 
ul. mesto rekonštruuje „spojenými silami“ pros-
tredníctvom TSM a ďalších  troch dodávateľov.  
 - Na základe výsledkov verejného obstaráva-
nia  bola  podpísaná zmluva s  víťaznými fir-
mami. Kameň v cemente, tzv. „ká - es - céčko“ 
realizuje fa  ASFA - KDK, s.r.o., z Dubnice nad 
Váhom,  obrubníky robí Betonárka, s.r.o., Nadlice 
z Banky a asfaltobetóny  firma Cesty Nitra, 
a. s., Nitra,  stredisko Trenčín. Predpokladáme, že  
asfaltobetóny sa  budú ťahať najneskôr v polovici 
novembra. Uzávierka Železničnej ulice je na-

plánovaná do konca novembra. Verím, že sa  nám 
tento termín podarí splniť, aby sme eliminovali 
súčasný nápor na dopravu po Ul. Čachtickej 
a Ul. J. Kollára.-
 Dokončenie  malého  južného obchvatu mes-
ta rekonštrukciou Banskej  ul. závisí podľa slov 
Ing. D. Macúcha od schválených investičných 
výdavkov v rozpočte mesta na rok 2013, či 
v ňom  budú vyčlenené finančné prostriedky na  
jej obnovu.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
 V minulosti  bolo v lokalite  Dolných Samôt 
detské ihrisko. Zub času, ale  i vandalizmus sa  
podpísali na zdevastovaní  jednotlivých súčastí 
dreveného programu a TSM ho museli odstrániť. 
 - Po tom, čo sa cesta výrazne  priblížila k 
bytovým domom, bolo potrebné nájsť iný vhod-
ný priestor  na umiestnenie  nového detského 
ihriska, po ktorom  volali občania. Dokonca prišli 
i s návrhom lokalizovať ho v blízkosti Ulice M. R. 
Štefánika, čo sme vzhľadom na frekventovanosť 
ulice,  kvôli bezpečnosti detí, zavrhli. Napokon 
voľba  padla na vnútroblok sídliska Dolné Samoty. 
S realizáciou detského ihriska sa  začalo koncom 
septembra.
 Na základe verejného obstarávania  drevený 
program detského ihriska s preliezkami, domče-
kom so šmýkalkou, hojdačkami, strunovými 
hojdačkami a kolotočom pre menšie i väčšie deti 
v celkovom objeme 7 200 € realizuje fa Kupas, 
s.r.o., Svinná. V čase, keď čítate tieto riadky, 
detské ihrisko by malo byť už hotové.-
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, drevený 
program od špecializovanej firmy je odolný vply-
vom počasia, keďže drevo je impregnované tla-
kom.        
 - Čo je zvlášť dôležité, všetky zložky 
dreveného programu sú certifikované, majú cer-
tifikát bezpečnosti, čo kontroluje aj Slovenská  
obchodná inšpekcia. 
 Čo sa týka  podkladu detského ihriska, rátame 
s trávou. Existujú rôzne druhy, problém je však 
v cene jednotlivých podkladov, niektoré stoja 
toľko, čo samotné detské ihrisko. -
 I keď blížiaci sa Martin na bielom koni nové 
detské ihrisko na Dolných Samotách „uloží 
k zimnému spánku“, s príchodom jari bude pri-
chystané  pre radosť a zábavu detí predovšetkým 
z tohto sídliska.                                            - r-

S DETSKÝM IHRISKOM
FINIŠ NA ŽELEZNIČNEJ ULICI, HOTOVO!
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DVE TVÁRE KOMENSKÉHO ULICE
 Je  to už päť rokov,  čo sme písali o súkrom-
nej  investícii na Komenského ulici. Vtedy  podľa 
informácií investora plánovaného polyfunkčného 
objektu, trenčianskej firmy pôsobiacej v oblasti 
starostlivosti o zrak, do konca  februára 2008 sa 
mala zavŕšiť výstavba štvorposchodovej budovy  
(začala v apríli 2007) slúžiacej pre subjekty 
poskytujúce zdravotnícke služby.
 Odvtedy  prešlo niekoľko rokov  a hrubá stav-
ba dodnes hyzdí  Komenského ul. O situáciu sa 
svojho času zaujímalo i mestské zastupiteľstvo. 
Podľa odpovede vedúceho oddelenia výstavby, 
rozvoja mesta a dopravy MsÚ Ing. Dušana 
Macúcha bol na stavbe vykonaný štátny staveb-
ný dohľad a predĺžený termín stavebného povo-
lenia. Požiadala oň  firma MONOLIT  SLOVAKIA, 
s.r.o.,  Trenčín, ktorá mala stavbu v objeme v 
tom čase 25 mil. Sk  realizovať, no pre platobnú  
neschopnosť investora prešla spolu s pozemkom 
do jej vlastníctva. Firma ponúka stavbu na odpre-
daj. Kedy a či vôbec sa tak stane,  je nateraz vo 
hviezdach.
 - Keďže nejde o mestskú, ale o súkromnú 
investíciu, mesto nemôže do stavby zasahovať. 
Rozhodlo sa preto aspoň zlepšiť a zefektívniť 
okolie  hrubej stavby úpravou  plochy parkoviska 
na Komenského ul. a takisto aj za stavbou. V 
minulosti na  tomto mestskom pozemku dočasne 
sídlievala pojazdná  čistiareň peria. 
 Povrch parkoviska sme upravili novým as-
faltobetónom aj so spádovaním, aby na ňom 
nestála voda, ktorá by v zime zamŕzala. Okrem 
rekonštrukcie odvodnenia sme vyčistili jestvu-
júce a pridali ďalšie vpuste. Za  hrubou stavbou 

nehnuteľnosti, kde stávala pojazdná čistiareň 
peria, sme položili zatrávňovacie rohože, zasy-
pali ich  štrkopieskom a pričlenili k parkovisku. Na  
parkovanie  sa tak bude využívať celá plocha. -
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch,  v prvej 
dekáde  októbra  TSM Nové Mesto nad Váhom 
pokračovali na  parkovisku  vyznačovaním par-
kovacích plôch čiarami, čím sa zvýši počet par-
kovacích miest,  ďalej budú pokračovať osádza-
ním dopravných značiek a spojazdnením automa-
tu na  výber parkovného. Totiž  v zmysle platného 
VZN mesta  aj tu ide o platené parkovisko (okrem 
Komenského je aj na Weisseho ul., pripravený je i 
projekt plateného parkoviska na  Hviezdoslavovej 
ul.). Po dobrých skúsenostiach so službou na 
parkovisku na  Weisseho ul.  mesto  ju plánuje 
zaviesť aj na parkovisku na Ul. Komenského s 
využitím  osôb na aktivačných prácach. 
 V tomto čase vynovené parkovisko už slúži 
svojmu účelu, Komenského ulica má tak v 
súčasnosti dve „tváre“.

NA PODANIE NÁVRHOV UŽ LEN DVA MESIACE
  Naše  mesto stojí pred  bránami vzácneho 
jubilea. Na  to, aby sme  budúcoročné  okrúhle  
- 750. výročie prvej písomnej  zmienky o Novom 
Meste  nad Váhom (18. marca 1263) dôstojne 
v júni oslávili aj s tradičným odovzdaním titulov 
Osobnosť mesta, je  potrebné, aby  občania 
do konca  tohto roka  poslali, alebo doručili na  
mestský úrad návrhy na  udelenie cien primátora 
mesta. Zostávajú im na to už len dva mesiace.
 Pripomíname, že ocenenie sa udeľuje za 
činnosť v hospodárskej  oblasti, v oblasti kultúry 
a umenia, za  športovú činnosť, činnosť v oblasti 
zdravotníctva, sociálnej, humanitárnej a cha-

ritatívnej práce, za činnosť v školstve, vzde-
lávaní, vede a výskume, za celospoločenskú 
angažovanosť i v iných oblastiach života, napr. 
armády, politiky a cirkvi.
 Titulom Osobnosť mesta možno oceniť nielen 
rodákov, ale i osoby, ktoré v našom meste žili, 
resp. žijú a ktorí svojou činnosťou prispeli k jeho  
zveľadeniu. Cenu možno udeliť aj in memoriam. 
Jediným obmedzením je, aby sa predkladateľ 
návrhu nezhodoval s potenciálnou Osobnosťou 
mesta.
 Mesto Nové Mesto nad Váhom uvíta každý 
dobrý tip na ocenenie.                                   -r-
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 V zložitej situácii, v akej sa  nachádza  naša 
spoločnosť, mesto  nezabudlo a vzdalo hold 
pedagógom a ich neľahkej práci z príležitosti 
Medzinárodného dňa  učiteľov. 
 Slávnostné zasadanie Komisie školstva, 
mládeže a športu (KŠMaŠ) pri MsZ v Novom 
Meste  nad Váhom sa uskutočnilo v predvečer 
sviatku učiteľov v novootvorenej galérii ZUŠ 
v Novom Meste nad Váhom za prítomnosti 
predstaviteľov samosprávy: viceprimátorky mesta
PhDr. Kvetoslavy Hejbalovej, ktorá sa k ľuďom 
za katedrou prihovorila, vedúceho odboru 
školstva, mládeže  a telesnej kultúry Mgr. Dušana  
Heveryho, ktorý tradičné stretnutie spojené s 
oceňovaním učiteľov otvoril a predsedníčky 
KŠMaŠ Mgr. J. Šteklerovej, ktorá zdôraznila výz-
nam a náročnosť učiteľského chlebíčka.
 Z ich rúk diplomy, kvety vďaky  a drobné 
upomienkové predmety prevzali títo učitelia: 
Mgr. Táňa Chorvátová - ZŠ Tematínska, 

PaedDr. Mária Adamčíková - ZŠ kpt. Nálepku, 
Mgr. Ľubica Macová - ZŠ Odborárska., Ing. 
Anastázia Kršňáková - Spojená škola sv. Jozefa, 
Mgr. Ľudmila Čechvalová - ZUŠ J. Kréna, 
Mgr. Dana Chmelová - riad. MŠ Poľovnícka, 
PhDr. Jana Heveryová - riad. CVČ, Mgr. 
Anna Kováčová - SOŠ Bzinská, Mgr. Jana 
Galbavá - SOŠ Piešťanská, Mgr. Anna Šatková 
- SOŠ Jánošíkova, Mgr. Radmila Ochodnická 
- Gymnázium M.R. Štefánika, Mgr. Roberto Iljev 
- Bilingválne gymnázium a Ľudmila Havranová 
- Špeciálna základná  škola.
 Po oficialitách a kultúrnom programe zotrvali 
ocenení so zástupcami mesta v družnej de-
bate, pričom sa zhodli na  tom, že stretnu-
tie pedagógov spojené s udelením ocenení je 
pre  nich určitou satisfakciou, uznaním významu 
a dôležitosti ich náročnej práce.

OCENILI UČITEĽOV

 Pre komplexnosť informácie treba  
uviesť, že  školskí  odborári chystajú na  26. 
novembra po celom Slovensku štrajk, ak sa  
im dovtedy nepodarí vyrokovať s kompe-
tentnými splnenie  požiadaviek učiteľov.

 Zhodli sa na tom všetci. Usporiadatelia, hos-
tia i účastníci podujatia. Je fajn, že sa niečo také 
zorganizovalo. Pridanou hodnotou benefi čného 
podujatia Dúha v srdci určeného  osobám s men-
tálnym a zdravotným postihnutím Trenčianskeho 
kraja bolo ofi ciálne otvorenie novej viacúčelovej 
spoločenskej sály a začiatok činnosti v nej. V prí-
hovoroch hostia - dvojica poslancov NR SR  Bc. 
D. Bublavýo a Ing. J. Baška, ďalej Mgr. E. Behrová 
za Trenčiansky samosprávny kraj a za domácich 
primátor mesta Ing. J. Trstenský unisono deklaro-
vali potrebu takýmto ľuďom pomáhať. 
 - Ďakujem organizátorom Dúhy v srdci, mož-
nože aj trochu suplujú tých, ktorí sa majú starať o 
túto skupinu ľudí,  t. j.  štát a  samosprávu  vyššie-
ho územného celku, - povedal na margo poduja-
tia  z 30. septembra Ing. J. Trstenský. Vzápätí sa 
chopili zodpovednej úlohy slávnostného prestrih-
nutia pásky novej spoločenskej sály. 
 Účastníci akcie, konkrétne deti zo Špeciál-
nej základnej školy v Novom Meste  nad Váhom 
a  Myjave,  z Detského domova v Novom Mes-
te nad Váhom, klienti zo zariadení sociálnych 
služieb z Nového Mesta nad Váhom, Myjavy, 
Púchova, Nosíc, Dolného Lieskovca, Galanty, 
Bánoviec nad Bebravou, Trenčína, Zemianskeho 

Podhradia, Bziniec pod Javorinou a z moravských 
Kunovíc však nečakali až do okamžiku ofi ciálneho 
otvorenia. Nechali sa strhnúť ponukou moderáto-
ra  podujatia Š. Skrúcaného a následne rytmami 
„nákazlivej“ zumby a piesňami Jerguša Oravca a 
jeho kapely. Ďalší návštevníkom benefície ukáza-
li svoju šikovnosť a zručnosť v pletení košíkov či 
modelovaní z hliny, iní sa v enkaustike priúčali do 
tajov maľovania horúcim voskom. Kto chcel, mal 
možnosť vyšantiť sa v Detskom svete... 
  Po zahrievacom kole pri piesňach K. Knech-
tovej a „vypaľovačkách“ dievčenského tria The  
Cubes všetkých dostalo svižné rege v podaní naj-
prv Polemicu a potom Švihadla CZ s exotickým 
frontmanom kapely Vincentom z Jamajky, kolísky 

S DÚHOU V SRDCIACH 

FOTO: Mgr. Martin Šimovec
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 Stredná odborná škola, Bzinská 11 ako 
jediná SOŠ v SR získala prestížne ocenenie 
Európska značka pre jazyky 2012. Najlepším 
jazykovým projektom ho každoročne udeľuje od-
borná porota Slovenskej akademickej asociácie 
pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry 
Programu celoživotného vzdelávania. 
 Certifikát za najlepší inovačný projekt v 
oblasti jazykového vzdelávania na 11. ročníku  
súťaže Európska značka pre jazyky z rúk ministra 
školstva D. Čaploviča  8. októbra v Bratislave pre-
vzal riaditeľ školy Mgr. P. Rebro.
 Cieľom víťazného projektu Cooler World bo-
lo podporiť efektívne fungovanie spoločnosti na 

princípoch jej trvalej udržateľnosti v sociálnej, eko-
nomickej a environmentálnej oblasti. Partnerské 
školy z Fínska, Nemecka, Talianska, Francúzska 
a SR vytvorili on-line ekohru, digitálny mini-info-
balík, šesťjazyčný minislovník a v každej z 8 
zúčastnených škôl IT-centrum na skvalitnenie 
učenia sa k udržateľnosti. Poslaním projektu bolo 
a naďalej zostáva vzdelávanie odborníkov, ktorí 
uprednostňujú udržateľnosť svojich rozhodnutí v 
práci i v osobnom živote.
 Cooler World je projektom jedného z pod-
programov Programu celoživotného vzdelávania 
- Comenius. Jeho realizácia trvala od 1. augusta 
2010 do 31. júla 2012. Kontaktnou osobou pro-
jektu za slovenskú školu bola učiteľka jazykov, 
držiteľka ocenenia Európsky učiteľ jazykov roka 
2011, PaedDr. Eva Luptáková. Projekt bol koordi-
novaný s fínskou školou z Rovaniemi, mesta 
za polárnym kruhom. Žiakom i učiteľom školy  
poskytol príležitosť spolupracovať s ľuďmi z iných 
krajín, získavať skúsenosti zo spolupráce s nimi, 
rozvíjať kultúrny rozhľad a jazykové zručnosti 
a zvnútorniť si význam európskeho občianstva. 
Výsledky ukázali, že osobné kontakty sú najlepší 
spôsob, ako zlepšiť motiváciu, rozvíjať  jazykové 

O JEDINEČNOM ÚSPECHU PRIEMYSLOVKY

rege. Ešte šťastie, že trošku oddychu im predtým 
doprialo sledovanie vystúpenia FS Turanček  pri 
ZUŠ v Starej Turej a hádanie mien osobností, kto-
ré  napodobňoval nepočujúci imitátor Braňo Matu-
la, a možnosť kedykoľvek sa  posilniť chutnými 
koláčikmi, nanukmi a džúsmi od sponzorov.
 Hudobný príspevok niekdajšieho superstaris-
tu Zaša príjemne naladil a navnadil ľudí s hendi-
kepom i bez neho na  minikoncert IMT Smile. Spe-
vák Ivan Tásler s kapelou vyvolal búrlivé ovácie a 
osadenstvo sály roztancoval a rozospieval. Jeho 
vystúpenie, z ktorého bolo cítiť úprimnosť a oprav-
divosť toho, čo spieval a predvádzal na pódiu, 
bolo tou povestnou čerešničkou na torte, ktorým 
sa  zavŕšilo premiérové podujatie v bývalom kine 
Považan. 
 Po popoludní nabitom emóciami, s dúhou v 
srdci, sa účastníci akcie do svojich domovov roz-
chádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Účinkujú-
ci s darčekmi, ktoré pre nich zhotovili ľudia s hen-
dikepom, a  hlavne s dobrým pocitom z „honorára“, 
ktorým bol tentoraz pre všetkých - potlesk. Klobúk 
dolu pred umelcami, kapelami, moderátorom a 
ďalšími účinkujúcimi, ktorí sa  rozhodli v Novom 
Meste n. V. vystúpiť bez nároku na  odmenu.

 Podujatie  Dúha v srdci usporiadali Centrum 
sociálnych služieb v Novom Meste  nad Váhom (s 
účinnou pomocou prednostky  obvodného úradu 
Ing. A. Halinárovej a oboch viceprimátoriek mesta 
Ing. V. Vienerovej a PhDr. K. Hejbalovej) a Občian-
ske združenie Milan Štefánik s podporou pred-
sedu TSK MUDr. P. Sedláčka a primátora  mesta  
Ing. J. Trstenského.  Zrealizovali tak myšlienku, s 
ktorou,  - a teraz sa podržte, - prišla sama hendi-
kepovaná - „vozičkárka“ Mgr. Júlia Bublavá. Iniciá-
torka  akcie sa aktívne  zapojila i do jej samotných  
príprav  a organizovania  Dúhy v srdci.
 - Bolo to pekné, - za všetkých svoje poci-
ty vyjadril Števko z Novomestského centra pre
postihnutú mládež. Viac slov je zbytočných... 

ZAZNAMENALI SME 
 V prvej polovici októbra TSM po meste 
rozmiestnili zberné nádoby na nepotrebné 
oblečenie, textil, obuv a hračky... Vkladať do 
nich možno len čisté a zabalené veci.
  Zberné nádoby budú TSM vyprázdňovať 
minimálne jedenkrát za dva  týždne, presný 
zoznam ulíc, kde sa tieto kontajnery nachá-
dzajú, nájdete na www.tsm.nove-mesto.sk
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a komunikačné zručnosti študentov školy.
S LEONARDOM DA VINCI

 Krátko po tom, čo sa študenti a učitelia prie-
myslovky zúčastnili posledného stretnutia medzi-
národného projektu Comenius vo fínskom meste 
Rovaniemi, opäť balili kufre, aby sa koncom sep-
tembra v nemeckom Mönchenglabachu zúčastnili 
1. stretnutia v ďalšom projekte. Tentokrát v pro-
grame Leonardo da Vinci pod názvom EnTraiMo  
o zvyšovaní motivácie a úspešnosti žiakov v 
odbornom vzdelávaní identifikáciou ich učebných 
štýlov. V škole Berufskolleg Rheydt-Mülfort für 
Wirtschaft und Verwaltung sa stretli projektoví 
partneri domácej SRN, Španielska, Veľkej Británie 
a SR. Práve  počas tohto stretnutia sme sa dozve-
deli, že aj národné agentúry Švédska a Maďarska 
napokon schválili aj ďalších našich projektových 
partnerov, s ktorými sme podávali prihlášku, takže 
v projekte bude napokon participovať sedem krajín.
 Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť súčasnú 
situáciu v krajinách partnerských škôl v oblasti 
rešpektovania učebných štýlov žiakov v odbor-
nom vzdelávaní, k čomu sa vyjadrili učitelia 
zúčastnených krajín. Naši žiaci zaujali svojimi 
prezentáciami o SR, meste a škole. Podobné 
prezentácie si pripravili i nemeckí žiaci. Naši 

študenti sa zúčastnili i viacerých vyučovacích 
hodín, a mali tak možnosť porovnať, ako sa učí 
u nás a ako v SRN. No nezostalo len pri tom. 
Kontaktná osoba hostiteľskej školy Alexandra, 
ktorá je koordinátorom celého projektu, spolu so
svojimi kolegami pripravili pre nás zaujímavý pro-
gram. Pozreli sme si nemeckú školu, navštívili zá-
mok Rheydt v Mönchengladbachu, Múzeum histó-
rie v Bonne a katedrálu v Kolíne nad Rýnom.
 Pri pracovných stretnutiach a zaujímavom 
programe nám čas rýchlo plynul, už teraz sa 
tešíme na ďalšie stretnutie s novými priateľmi, 
ktoré sa uskutoční v decembri na našej škole.                  
PaedDr. Eva Luptáková a  Mgr. Anna Rebrová

 Dobehla do cieľa svojho 
života. 10. októbra sme sa  
naposledy rozlúčili s RNDr. 
Ľuboslavou Koštialovou. Hoci
statočne bojovala so životnou 
prekážkou, ktorou bola zákerná 
choroba, žiaľ, „beh“ cez túto pre-
kážku napokon prehrala. Osob-

nosť mesta z roku 2011 nás navždy opustila 
7. októbra.
 Novomestská rodáčka sa narodila 3. apríla
1947. Po strednej škole absolvovala Prírodo-
vedeckú fakultu UK v Bratislave. Fyziku a 
matematiku vyučovala vo Vojenskom učilišti pod-
javorinských partizánov a na Gymnáziu M. R. 
Štefánika v Novom Meste nad Váhom.
 Svet čísiel a fyzikálnych zákonitostí vyva-
žovala záľubami, ku ktorým patrili divadlo, vážna 
hudba a šport. Bola dlhoročnou divadelnou 
ochotníčkou, naposledy pôsobila v bábkárskom 
súbore Divadielka galéria. V Malom komornom 
orchestri hrala na  husliach. 
 Šport bol jej celoživotnou láskou. Dosiahla 
v ňom úspechy i na celoslovenskej úrovni.  

Špecializovala sa najmä na prekážkový beh. Behu 
sa venovala aj počas vysokoškolského štúdia.
 Po skončení aktívnej atletickej činnosti sa 
vrhla na trénersku prácu s mládežou. Vychovala 
desiatky mladých nádejných atlétov. Ako trénerka 
2. triedy sa venovala dievčatám a svoje zveren-
kyne priviedla k viacerým titulom majsteriek SR v 
žiackych a dorasteneckých kategóriách. Niektoré 
z nich nadviazali na jej prácu a pokračujú v tom, 
čo  začala: pracujú s  mládežou. Práve túto kon-
tinuitu považovala Ľ. Koštialová za svoj najväčší 
osobný úspech.
 Významná bola aj jej rozhodcovská 
činnosť v športovej chôdzi. Dosiahla najvyšší
kvalifikačný stupeň a vo funkcii hlavnej rozhod-
kyne pôsobila na mnohých domácich i medzi-
národných atletických pretekoch.
 Vážna choroba urobila koniec týmto jej  aktivi-
tám, no RNDr. Ľ. Koštialová sa naďalej  živo zau-
jímala o dianie v meste. Vďaka priateľom, ktorých 
mala a ktorí boli jej oporou v ťažkej chorobe, 
mohla ešte okúsiť atmosféru 33. Novomestského  
jarmoku. Neuplynul ani mesiac a  už nie je medzi 
nami... Nech odpočíva v pokoji!
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 Pekný darček k svojim 65. narodeninám si 
dala Základná umelecká škola J. Kréna, keď  kon-
com septembra naplnila svoje dlhoročné pred-
stavy o zriadení vlastných výstavných priestorov.
 Slávnostné otvorenie  galérie nesúcej meno 
po významnom novomestskom rodákovi - výtvar-
níkovi sa  uskutočnilo koncom septembra.
 Podľa slov riaditeľky Základnej umeleckej 
školy v Novom Meste n.V. Mgr. Marty Košťálovej  
nová Galéria J. Kréna bude slúžiť nielen súčasným 
žiakom ZUŠ, ale aj umelcom,  predovšetkým z 
radov bývalých absolventov niekdajšej ľudovej  
školy  umenia, ktorí prejavia  záujem  v nových 

priestoroch koncertovať, alebo vystavovať. 
 Zriadenie  galérie  je  milým príspevkom školy  
k  65. výročiu vzniku ZUŠ, kedy  v školskom roku 
1947/48 začala pôsobiť pod  názvom Mestský 
hudobný ústav v Novom Meste  nad Váhom.

 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska a Klub dôchodcov v Novom Meste  nad 
Váhom ďakujú vedeniu MsÚ a MsKS, že nám 
vyšli v ústrety pri organizovaní sviatku seniorov 
k Mesiacu úcty k starším. Zároveň ďakujeme 
všetkým, ktorí svojím programom prispeli k dobrej 
pohode sobotňajšieho popoludnia 13. októbra.

 Okresné centrum Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Novom Meste nad Váhom sa  na 
výbornú zhostilo roly organizátora 17. Krajských 
športových hier zdravotne postihnutých, kto-
ré sa pod záštitou primátora nášho mesta  Ing. 
J. Trstenského uskutočnili 29. septembra v 
priestoroch ZŠ Odborárska  ul.  Ich  vysokú úro-
veň vyzdvihla i predsedníčka SZTP v Bratislave 
Ing. Monika Vrábľová, rovnako aj ďalší hostia 
a účastníci krajských hier.
 Viac ako o športové výsledky, i keď aj  tie  boli 
dôležité, išlo o stretnutie a priateľské posedenie 
členov 12 základných organizácií kraja, prekoná-
vanie  samých seba a svojich hendikepov.
 Súčasťou podujatia, ktoré otvorila a  prítom-
ných privítala predsedníčka  Okresného centra 
Janka Kubánová, bolo i odovzdávanie ocenení 
dlhoročným činovníčkam Slovenského zväzu te-
lesne  postihnutých. Z rúk predsedníčky Ing. Moni-
ky Vrábľovej Zlaté medaily Slovenského zväzu 
telesne postihnutých za aktívnu dlhoročnú činnosť 
v ZO SZTP prevzali: Anna Bartošová, Marta Sta-

nová, Irena Alföldiová a Mgr. Edita Markechová.
 V športových disciplínach si z našich dobre 
viedli a medailové umiestnenia získali: vo fl oor-
bale druhá Jaroslava Miklánková a bronzový Fer-
dinand Bolebruch a v hode krúžkom na kríž tretí 
Jozef Lacko, mimochodom, držiteľ zlatej medaily 
v behu na Paraolympiáde v USA v r. 1999. Ale  
poďakovanie  patrí všetkým, ktorí sa  s vervou 
pustili do zdolávania  súťažných disciplín. No 
celkové prvenstvo si mohol odniesť len jeden 
súťažný kolektív. Z víťazstva sa  napokon tešila 
ZO  SZTP Trenčianska Turná, kde  sa  uskutočnia  
najbližšie - 18. Krajské športové hry.  

Preds. stôl: zľava:  preds. celonárodneho SZTP 
Ing. M. Vrábľová, krajská preds. E. Ronáiová, 
viceprimátorka mesta PhDr. K. Hejbalová, primá-
tor nášho mesta Ing. J. Trstenský,  riad. ÚPSVaR 
Mg. V. Sumbal, zástupkyňa primátora mesta Ing. 
V. Vienerová a J. Kubánová, preds. OC.
                                      Text a foto: Viliam Solovič

PREKONÁVALI SAMI SEBA, BOLO I OCEŇOVANIE

DARČEK K NARODENINÁM

POĎAKOVANIE
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   Nadchádzajúci Deň štu-
dentstva bude oslavovať 
len päť študentov SŠ z  
Detského domova  (DeD) v 
Novom Meste nad Váhom.
  - Ostatné z dovedna
dvadsiatich našich detí 
navštevujú materskú a 
základnú  školu. V Novom 
Meste nad Váhom máme 

štyroch škôlkárov, dve deti sú v profesionálnej 
rodine a deväť detí navštevuje ZŠ Odborárska 
ul., - upresňuje od 1. septembra riaditeľka DeD 
Dr. Kamila Smiteková a pokračuje  ďalej:
 -  V Myjave, kde  tamojší DeD po minuloroč-
nom zlúčení patrí pod nás, má  takmer dve 
desiatky detí.- 
 Víťazka  výberového konania  na  riaditeľský 
post DeD v Novom Meste nad Váhom, ktoré 
vyhlásilo Ústredie práce a sociálnych vecí v 
Bratislave,  je absolventkou troch vysokých škôl.  
Doteraz pracovala v školstve,  domove sociálnych 
služieb a posledným jej pôsobiskom bol ÚPSVaR 
v Novom Meste  nad Váhom. Vyštudovanú peda-
gogiku, špeciálnu pedagogiku a psychológiu chce  
naplno zúročiť na  novom pôsobisku. 
 - Mojím cieľom je  zabezpečiť deťom oboch 
domovov kľudný tvorivý rast, vychovať z nich 
ľudí, ktorí budú zodpovedne  pripravení na  inte-
grovanie do prirodzeného prostredia  a nebudú sa  
báť reality života. Preto starostlivosť o deti orien-
tujem smerom, ktorý sa najviac  približuje  životu v 
reálnej  rodine. Verím, že svoje doterajšie skúse-
nosti uplatním  aj v dnešnej neľahkej ekonomickej 
situácii  a o deti v DeD bude dobre  postarané. Za  
týmto účelom budem  oslovovať i  sponzorov.-
 Prvou akciou, ktorú Dr. K. Smiteková ako 
riaditeľka DeD s deťmi absolvovala, bola 29. 
septembra Rallye Dakar pre detské domovy na  
česko - slovenskej hranici Veľká nad Veličkou 
- Javorníky - Vrbovce.
 - Podujatie s názvom Bohatstvo je  v každom 
z nás zorganizoval František Ševečka z Veľkej 
nad Veličkou pod záštitou  predsedu VÚC Trenčín 
MUDr. Pavla Sedláčka  a jeho manželky Ľudmily.  
Okrem našich detí sa ho zúčastnili deti z DeD z 
českej Strážnice, s ktorým sme nadviazali družbu. 
Tridsiatka našich  dievčat a chlapcov zažila počas 
septembrovej soboty kopec zábavy a absolvovala 
aj zaujímavé súťaže... Dozaista najväčším lákad-

lom bola pre deti prítomnosť pretekára Rallye 
Dakar Aleša Lopraisa, ktorý decká povozil na svo-
jej Tatre, s ktorou jazdí rallye. Riadny adrenalín 
zažili deti počas súťaže v jazde na motokárach, 
z ktorej si náš Roman Havlas priniesol víťazný 
pohár za prvenstvo.-  
 Malým i väčším domovákom sa vďaka  tejto 
akcii a jeho skvelej  organizácii podarilo  to, čo 
málokomu z našincov. Ochutnali jedlá, ktoré pre  
ne špeciálne  ukuchtil vychýrený český  kuchár 
z hotela Hilton vo Viedni. 
 Domov sa deti vracali plné zážitkov, bohatšie 
o nových kamarátov z ČR a milé darčeky. DeD 
ako taký o finančný príspevok, ktorý sa  mu „ušiel“ 
po rovnomernom prerozdelení vybranej finančnej 
čiastky od divákov medzi obidva domovy. 
 Podujatie uskutočnené v závere septembra 
symbolicky na česko - slovenskej hranici nebolo 
prvé, ktoré tu deti z DeD absolvovali. V lete počas 
prázdnin na akcii  Maľovaná hranica pestrými 
maľbami oživili biely múrik z panelov, ktorý v mi-
nulosti lemoval cestu na bývalom hraničnom prie-
chode. Jeho druhú stranu sa chystajú vymaľovať 
v lete. Dovtedy však domováci absolvujú ešte 
ďalšie zaujímavé podujatia, jedným  z najbližších 
bude sv. Mikuláša.

DOMOVÁCI NA , ,RALLYE DAKAR“

 Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ 
uskutoční v novembri tradičné podujatia, ktoré 
v tomto čase usporadúva každý rok. 
 15.11. o 15,00 h sa v zasadacej miestnosti 
mestského úradu uskutoční stretnutie s bez-
príspevkovými darcami krvi, 22. 11. o 15,00 h
sa v novej viacúčelovej spoločenskej sále 
(bývalé kino) bude konať stretnutie s jubilantmi 
- sedemdesiatnikmi.                                     -jd-

ZPOZ V NOVEMBRI
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K JUBILEU PROFESORA V. KOMANA
    Jedna z prvých Osobností 
mesta prof. Ing. Václav  
Koman, DrSc. oslávi 3. 
novembra vzácne jubileum 
85 rokov. Mal dva roky, keď 
sa rodina presťahovala do 
Mnešíc. Pred 65 rokmi ab-
solvoval novomestské gym-
názium (1947) a v r. 1952 
Chemicko - technologickú 

fakultu SVŠT v Bratislave.
 Naslovovzatý odborník v oblasti organic-
kej chémie, zvlášť lipidov, sa osvedčil i svojimi 
morálnymi kvalitami. Počas SNP sa zúčastnil 
protifašistického odboja  ako dobrovoľník - vojak 
I. čsl. armády pplk. Goliana. Po návrate ho  ako 
rukojemníka až do prechodu frontu väznili. 
 Po vysokej škole dva roky pracoval v 
Považských tukových závodoch v Novom Meste 
(neskôr Palma), v  r. 1954 sa  vrátil na Chemicko 
- technologickú fakultu SVŠT ako asistent, kde 
o 40 rokov neskôr mu udelili hodnosť univerz-
itného profesora. Na  Katedre technickej mik-
robiológie a biochémie vybudoval odd. chémie 
a technológie tukov, priradených tukárskych výrob 
a kozmetiky. Stal sa  prvým slovenským plne 
graduovaným odborníkom v oblasti chémie, tech-
nológie a analýzy jedlých a technických tukov 
a olejov. V r. 1985 - 90 pôsobil ako vedecko - 
pedagogický expert na  novozaloženej univerzite

v Tlemcene v Alžírsku. Tu vo francúzštine pred-
nášal viacero predmetov. Zaviedol i metodicko - 
experimentálny smer komplexnej chromatografic-
kej analýzy éterických olejov fytoflóry Alžírska. 
Za jeho činnosť mu v r. 1990 alžírske MŠ priznalo 
vedecko-pedagogickú hodnosť profesora.
 Je autorom množstva prednášok, referátov,
skrípt, učebníc, článkov v domácich a zahranič-
ných vedecko - populárnych a odborných časo-
pisoch, zlepšovacích návrhov a patentov. V r. 2000
prof. V. Komana, nositeľa mnohých  vyznamenaní 
a uznaní, navrhli  na Nóbelovu cenu za chémiu.

 Koncom októbra sa uskutočnila posviacka 
Kaplnky sv. Róchusa  na  Ul. F. Kráľa, ktorú 
nedávno vďaka sponzorom v hodnote 10 000 € 
zrekonštruovala Rímskokatolícka cirkev. 
 Obnova kaplnky začala v júli a vyžiadala si 

opravu fasády, výmenu krovu, strešnej krytiny 
a medených doplnkov, vymaľovanie interiéru a 
opravu vonkajších dverí.
 Úprava okolia  kaplnky pôjde  na  vrub mesta 
a uskutoční sa v spojitosti  s budovaním domu 
dôchodcov. 
 Ako napovedá jej názov, kaplnka je za-
svätená sv. Róchusovi. Počas nedávnej po-
sviacky jej bolo pridané i patrocínium bl. Jána  
Pavla II., pápeža, ktorý bol a stále je, i po svojej 
smrti v r. 2005, veľmi blízky nám, Slovákom.
 Podľa slov vdp. dekana Ľ. Malého kaplnka  
napriek svojej historickej hodnote nebude po 
rekonštrukcii len nemým svedkom novomest-
ských dejín, ale bude slúžiť veriacim na duchovné 
a sakrálne účely.

KAPLNKA - UŽ NIE IBA NEMÝ SVEDOK HISTÓRIE

 SOŠ so sídlom na Piešťanskej a Weisseho 
ul. organizuje 

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ
 v budove školy na Weisseho č.1

Streda 14. 11. od 12.00 do 18.00
Štvrtok 15. 11. od 8.00 do 18.00

■   prezentácia študijných a učebných odborov
■   ukážky výrobkov a prác študentov
■ ochutnávka miešaných nápojov, studenej 
     kuchyne a fl ambovania
■ úprava účesov, ukážky líčenia a nechtový
     dizajn
■   zakúpenie si výrobkov cvičnej fi rmy 
    a študentskej spoločnosti
■  zapojenie sa do animačných a športových
     hier
■   prehliadka odborných učební a ďalších pries-
    torov školy                  www.prvasosnmnv.sk
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 Na začiatku to bola tradičná odpoveď, ako 
to väzni zvyknú: „Veď vieš, jedno s druhým...“ 
Strach, nedôvera, hanba hovoriť o sebe. O svojom 
živote a o ťažisku ich osobného žitia sa im hovo-
rilo ťažko. Život sa pre nich zrazu stal obrovským 
darom a hodnotou, s ktorou sa začínajú učiť nará-
bať. Zastavili sa, dostali sa do ticha cely a začali 
uvažovať. A zistili, že predtým, ako sa dostali do 
väzenia, na niečo zabudli. Zabudli počúvať svoje 
vnútro.  Hlas, ktorý v nich v tichu často až nezne-
siteľne kričí. Tento hlas sa odrazu stáva hodnotou, 
neodmysliteľným spolupustovníkom vo väzení. 
Často, a hlavne na začiatku spoznania tohto ešte 
nepomenovaného fenoménu, by ho najradšej 
okamžite zahlušili. Pretože „v tichu strašne kričí.“ 
„Je niekedy až taký neznesiteľný, že dokáže člo-
veka priviesť k samovražde“, hovorievajú väzni. 
No hneď podotknú: „Bez uvedomenia si, čím sa 
pre nás stal život, by sme sa k tej samovražde aj 
dostali.“ 
 Každá sekunda prvých dní za mrežami je 
preplnená týmto novým prvkom v ich živote. Spo-
čiatku je plný výčitiek a bolesti. No naraz sa niečo 
stane. „Zrazu sa otvoria dvere cely a ja dostávam 
do cely spolubývajúceho. A sme dvaja. Zistím, že 
spáchal podobnú vec ako ja a tiež je na ňom vi-
dieť ľútosť nad tým, čo urobil.“ Skôr to však býva 
hnev nad sebou ako ľútosť. Ale blíži sa to k nej. 
Nevidieť na ňom pokoj. Prečo?  Pretože „ rovnako 
ako vo mne, aj v ňom sa ozýva niečo, čo nepozná, 
alebo nespoznal až do takej hĺbky ako teraz.“ 
 Čo je však úžasné, že po čase sa v nich 
niečo udeje. Hlas prestane kričať. Buď preto, že 
ho nanovo umlčali nenávisťou voči svojmu spo-
lubývajúcemu, alebo ten hlas stíchol, pretože 
chce niečo nové v tichu povedať. A ten hlas začal 
zameriavať pozornosť jedného na druhého. A tak 
sa vďaka tomu nepoznanému, no pomaly akcep-
tovanému, a dokonca aj počúvanému fenoménu 
rozrastá ďalšia hodnota v živote väzňa - kamarát-
stvo. 
 Doposiaľ hodnota dobra a zla v živote tohto 
človeka bola len otázkou prospechu, pocitu boles-
ti a uspokojenia. Toto bolo hodnotovým meradlom 
pre ich konanie.
 Je pozoruhodné, že ak sa človek ocitne zavrh-
nutý, na pokraji spoločnosti, keď ho opustí rodina 
alebo priatelia, vtedy prvýkrát zistí, že mu niečo 
chýba. Až zistí, čo to je, vtedy prestane jeho vnút-
ro kričať a zažije okamih pokoja. „Zmieril som sa 

so životom, ale túžim ho zmeniť. Netvárim sa, že 
tu minulosť nie je, ale hľadám, na čom postavím 
prítomnosť a budúcnosť.“ A tým, že sa v jeho cele 
objaví nový človek, prichádza s týmto človekom 
aj šanca. Po čase sa stretnú s rodinou, cítia, že 
ich neopustila, ako si na začiatku mysleli. Vidia v 
ich očiach smútok, už to nie je len konfrontácia so 
spoluväzňami alebo väzniteľmi, ktorým v podstate 
nezáleží na ich osude. Hlavne sa však stretávajú 
so slzami  vlastných matiek. A to je niečo, čo opa-
kovane rozkričí ich vnútorný hlas, ktorý bol ako 
tak pokojný. Postupne si uvedomia novú hodnotu 
- ľútosť. Pretože tá jediná ich dokáže oslobodiť a 
vniesť pokoj. Skutočná ľútosť často pred tvárou 
svojej matky sprevádzaná odpustením. 
 Mnohí začínajú hľadať Boha úplne od začiat-
ku a sú i takí, ktorí o ňom hovoria ostatným. No čo 
som ja skúsil a zažil, pocit objavenia Boha v ich 
živote, naplní silou všetko to, čo by inak spadlo. 
Zistia, že nie sú len telom, ale že majú aj dušu, 
slobodnú dušu! A všetko sa zjednotí v spravodli-
vosti a odpustení. 
 Spoznanie chyby,  skutočné spoznanie svo-
jej chyby im trvá niekedy veľmi dlho. Nedokážu 
akceptovať svoju chybu a pochopiť, že sami sebe 
nevládnu. Ale keď príde ten okamih, je to pre nich 
šťastný deň. Pretože je to spojené s odpustením. 
Ak pocítia toto, pocítia veľa. „Obdivujem krá-
su púpavy, ktorá rozkvitla na streche väzenskej 
budovy a na ktorú vidím z okna.“ Jeho vnútorný 
zrak, ktorým sa rozhoduje vo svojom živote, je 
čistý. Umožní  mu vidieť krásu púpavy, skutočnú 
krásu a dobro ako hodnoty života. A čo je dôležité, 
dokáže okrem prijímania lásky i  lásku rozdávať.
 Uvedomenie si hodnoty života a následne 
hľadať ťažiská, ktoré hýbu naším životom, nie je 
jednoduché. Nie všetci väzni to dokázali tak ako 
títo. No budovanie hodnôt v živote nie je o kvanti-
te. Vyhráva ten, kto buduje  kvalitu. Takýto človek 
sa môže stať impulzom ďalšiemu jednotlivcovi. 
 Ako väzni, tak aj my budeme celý život 
prehodnocovať svoje konanie, budeme rozvažo-
vať a hľadať riešenia  našich rozhodnutí. Urobíme 
možno mnoho chýb. Avšak cez hodnotu života 
a svedomia  dosiahneme cieľ, pre ktorý bol náš 
život stvorený. Nesmieme však zostať pasívnymi 
v budovaní svojich životov, ale  každé ráno sa 
budiť s odovzdanosťou Dobru. Aj keď nie vždy to 
dokážeme úplne.            
                                        Róbert Ťapušík, kaplán

HĽADANIE HODNÔT ZA MÚRMI VÄZENIA
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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 pri MsKS 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 VII. ROČNÍKA FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Otvorenie festivalu:   
17. novembra 2012 o 13,00 h v MsKS  

Súbory:
    CANTABILE   Nové Mesto nad Váhom
              MÁJ    Žilina
              CORO  LAUDAMUS  Piešťany
              CANTILENA   Senica
              DVOŘÁK   Uherský Brod
              APOLLO   Bratislava
              

O 15,30 h  vyhodnotenie festivalu s odovzdaním pamätných listov 
Záver: E. Suchoň: AKÁ SI MI KRÁSNA v interpretácii všetkých SZ

VII. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

17. NOVEMBRA 2012 V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
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 CANTABILE z Nového Mesta nad Váhom - 
tento zmiešaný SZ vznikol r. 1975 pri n. p. Vzdu-
chotechnika. Na poste dirigentov sa vystriedali 
viacerí, od r. 1985 dirigentskú taktovku v rukách 
drží V. Pavlovičová, vedúcim SZ je P. Pavlovič. 
SZ účinkuje na rôznych kultúrno - spoločenských 
akciách mesta, okresu i kraja a zúčastňuje sa  
festivalov SZ na Slovensku i v ČR. Úspešné bolo 
jeho koncertné turné v r. 1997 v bývalej Juhoslá-
vii. Repertoár SZ siaha od renesančnej tvorby cez 
klasické zbory až po súčasnú tvorbu, zahŕňa tiež 
sakrálnu hudbu a úpravy ľudových piesní. K naj-
významnejším  úspechom SZ patria jeho  umiest-
nenia v zlatom pásme v r. 1998 na 3. celoštátnej 
súťaži SZ MS v Komárne  a o rok na to na 2. Zsl. 
festivale pokročilých SZ  B kat. v Topoľčanoch. 

       MÁJ zo Žiliny vznikol  v r. 1984  pri občian-
skom výbore  sídliska Hliny VI, pôvodný počet čle-
nov tohto zmiešaného SZ bol 30,  neskôr sa  zvý-
šil takmer na dvojnásobok. SZ naštudoval skladby 
svetových skladateľov, ľudové i sakrálne piesne. 
Na svojom konte  má množstvo  rôznych prehlia-
dok doma  aj v zahraničí,  vystúpení a koncertov 
pre  rôzne  kategórie poslucháčov. V súčasnosti 
pôsobí pri  MsÚ v Žiline ako občianske  združenie 
a má  vyše 30 členov. Na dirigentskom poste 
sa vystriedali niekoľkí dirigenti, aktuálne je ňou 
Mgr. A. Orolínová.
 SZ má naštudovaný široký výber hudobných 
diel od rôznych skladateľov pre každú spoločen-
skú udalosť. 

 CORO LAUDAMUS  z Piešťan  je zmiešaný 
SZ. Vznikol  v r. 1942 spolu s príchodom Spoloč-
nosti Ježišovej do Piešťan. Tento rok SZ oslavuje 
70. výročie svojho prvého vystúpenia. V r. 1948  
SZ zakázali a až do r.1989 mohol účinkovať iba 
výnimočne, a to s povolením. V r. 1990 sa jeho 
činnosť obnovila. Od  r. 2004 SZ ako „a kapella“ 
vedie profesionálny dirigent  Mgr. art. Ján Pro-
cházka. 
 V repertoári SZ sú prevažne sakrálne skladby 
od  renesancie až po súčasnosť. Zbor účinkuje na 
bohoslužbách v Piešťanoch a okolí a pri význam-
ných spoločenských udalostiach. Reprezentuje 
Piešťany nielen po Slovensku, ale i za jeho hrani-
cami - v ČR, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Chor-
vátsku, Taliansku. 

 CANTILENA zo Senice. Počiatky  tohto SZ  
siahajú do r. 1971,  kedy  pri  folklórnom súbo-
re Senica vznikla spevácka zložka. V r. 1973 sa  
odčlenila ako samostatné teleso  zásluhou pro-
fesora dirigovania na AMU Bratislava doc. PhDr. 
J. Potočára. Dirigentom SZ, ktorý dostal názov 
Cantilena, bol 25 rokov.  SZ pod  jeho vedením  
získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí. V r. 
1998 dirigentskú taktovku prevzala a dodnes je  
dirigentkou SZ  a Cantilenu i po umeleckej stránke 
vedie Mgr. Viera Gáliková. Od  r. 1997 SZ pôsobí 
pri MsKS Senica. 
 Svoj repertoár čerpá zo slovenskej národnej 
tvorby, sakrálnej a zborovej tvorby svetovej kul-
túry.  SZ koncertoval na  festivaloch, súťažiach 
a samostatných koncertoch v 15 krajinách Európy 
a Turecku. 

 DVOŘÁK z Uherského Brodu je komorný 
zbor. Vznikol v r. 1988 ako oktet z vybraných 
spevákov Pěveckého sboru Dvoŕák (vznikol v r. 
1946). Počas rokov sa zbor postupne  rozrástol 
až na 30 členov. Repertoár  sa zameriava hlav-
ne  na skladby s cirkevnou tematikou, spirituály 
a koledy. Prevažná časť koncertov sa uskutočnila 
v rámci akcií Pěveckého sboru Dvořák. Z takmer 
130 skladieb, ktoré komorný zbor  za  uplynulé 
obdobie predviedol  na cca 400 vystúpeniach v 
11 štátoch Európy, je 18 skladieb zachytených na 
dvoch CD z rokov 1993 a 2008.
 V októbri 2005 Komorní sbor Dvořák s veľkým 
úspechom spieval na  kráľovskej svadbe holand-
ského princa v Naardene. Od  založenia  ho diri-
guje Ing. Antonín Veselka, ktorý prevzal taktovku 
i Pěveckého sboru Dvořák po smrti svojho otca 
F. Veselku.

 APOLLO z Bratislavy  je  zmiešaný SZ. Vzni-
kol v r. 1995 ako vysokoškolský spevácky zbor, 
v ktorom spievajú študenti a absolventi vysokých 
škôl z celého Slovenska. Koncertne vystupuje  pri 
rôznych príležitostiach doma aj v zahraničí. Tlies-
kali mu napr. v ČR, Nemecku, Taliansku, Maďar-
sku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine a i. SZ naštu-
doval rozsiahle skladby slovenského skladateľa 
Pavla Kršku. 
 Dirigentom speváckeho zboru Apollo je 
Mgr. M. Kolena, ArtD, vedúcim SZ je  J. Žatko.
 Srdečne Vás pozývame na VII. Festival SZ.

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV VII. FESTIVALU SZ
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INKONTINENCIA MOČU 
 Inkontinencia, teda únik moču, je veľmi častý a závažný problém, s ktorým sa stretávame 
v každodennom živote. Jej výskyt sa zvyšuje so stúpajúcim vekom, postihuje rovnako mužov aj 
ženy. 
 Poznáme dva základné typy inkontinencie moču, a to tzv. urgentnú a stresovú inkontinenciu.
 Pre urgentnú je typické časté, nutkavé a  frekventované močenie sprevádzané nočným 
močením, môže sa vyskytnúť aj únik moču. Pre stresovú inkontinenciu je typický výskyt úniku 
moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, napr. pri kašli, smiechu, námahe,  kýchaní či tanci. Veľmi 
často sa tieto dva typy inkontinencie vzájomne kombinujú. 
 Príčinami inkontinencie sú: vek, užívanie liekov, nadmerný príjem tekutín, ochorenie močo-
vého mechúra, pôrody,  obezita, cukrovka a iné ochorenia. 
 Čo najviac obťažuje pacientov s týmto ochorením? Hlavne únik moču, ktorý ich po zdravotnej 
aj sociálno - spoločenskej stránke v bežnom živote obmedzuje. Nosenie vložiek, plienok, prestu-
povanie  z nohy na  nohu pred autobusom, domom, hľadanie toalety v meste, na stanici nie je 
ničím príjemným.
 Dá sa únik moču liečiť? Našťastie áno, a dokonca veľmi účinne. Vložky a plienky nie sú 
jediným riešením. K dispozícii máme veľmi moderné lieky, pomocou ktorých dokážeme výrazne 
zmierniť obtiaže pacientov a dokonca mnohých aj vyliečiť. Niekedy stačí upraviť pitný režim, 
zmeniť tabletky, ktoré sa užívajú napr. pri ochorení srdca, občas pomáha rehabilitácia. 
 Pri vybraných typoch inkontinencie, hlavne u žien u tzv. stresovej inkontinencie, je vhodná  
napr. operačná liečba, ktorú dokážeme zrealizovať po dôkladnom, tzv. urodynamickom vyšetrení.
 Celkové vyšetrenie u inkontinencie  moču pozostáva z odobratia anamnézy, teda zistenia, 
kedy a za akých okolností dochádza k úniku moču, ďalej vyšetrujeme moč, realizujeme ultraso-
nografi cké vyšetrenie, používame dotazníky,  a hlavne denník močenia. V určitých prípadoch 
dopĺňame vyšetrenie o cystoskopiu  alebo urodynamiku. Prevažná väčšina týchto vyšetrení je 
nebolestivá a neobťažuje pacientov. 
 Slovo na záver. Zhoršenie kvality močenia je neoddeliteľnou súčasťou procesu starnutia, ale 
v súčasnosti sa dá účinne liečiť.
 Naberte odvahu a príďte na vyšetrenie do zdravotného strediska Libris na Piešťanskej ulici v 
Novom Meste nad Váhom.

MUDr. Roman Sokol, urologická ambulancia, zdravotné stredisko Libris 

UROLOGICKÁ AMBULANCIA 
Ordinačné hodiny:

Utorok  od   11,00   do 15,00 h 
Streda   od   07,00   do 12,00 h  
Štvrtok  od  11,00   do 15,00 h  

V ambulancii ordinujú odborní lekári z Privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne:
 MUDr. Roman Sokol   
 MUDr. Juraj Holba  

Telefonický kontakt do ambulancie: 7704145 alebo 0911 343753 

  V našom zariadení diagnostikujeme a liečime ochorenia prostaty, močového mechúra, obli-
čiek, penisu, problémy  s únikom moču, sexuologické problémy, zápaly, obličkové kamene. 
Používame najmodernejšiu diagnostickú techniku  a najmodernejšie liečebné postupy. 
 Viac informácii sa dozviete na www.urolog.sk  .
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk
  S jeho menom sa stre-
távame aj na stránkach 
Novomestského spravodaj-
cu. Ing. Gustáv Rumánek 
je dôkazom toho, že tech-
nické zameranie a „písanie“ 
sa nevylučujú. Nielen tou-
to  zvláštnou symbiózou je 
novembrový jubilant (*14. 11. 
1937), od roku 2008 Význam-

ná osobnosť Podjavoriny, zaujímavou persónou.  
 Literárnej a publicistickej tvorbe sa G. Rumá-
nek začal venovať až na dôchodku. Je  autorom 
štyroch básnických zbierok (Napokon odložím 
husle /2003/, Po splne slnečníc /2006/,  Zdvihnutá 
minca /2009/ a Sto haiku a verše /2011/), štyroch 
diel faktografi ckej literatúry (Bryndziarske pastorá-
le /2009/,  Staroturianske trvalky /2009/, V zrkadle 
času /2012/ a Za vôňou bryndze /2012/) a od r. 
2010  držiteľ čestného uznania v súťaži Najlepšie 
genealogické práce za Bryndziarske  pastorále, 
ktoré sú ságou rodu M. Klimáčka, starého otca 
Ľudmily Podjavorinskej. 
 Absolvent  novomestskej priemyslovky (1956)  
a Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave (1966)  
celý svoj produktívny život pracoval v Chirane 
Stará Turá. Ako autor a spoluautor sa podpísal na 
vyše 30 patentovaných vynálezov.
 V žilách novomestského rodáka Ing. Gustáva  
Rumánka  žijúceho v Starej Turej koluje  modrá 
krv, ale ako sám hovorí,  silno zriedená. Pochá-
dza zo zemiansko - šľachtického rodu.  Zemian-
ske korene siahajú k jeho babičke z otcovej strany 

Juliane, zaslobodna Ondrejo-
vičovej,  ktorej rodina  vlastni-
la  zemiansky erb od r. 1693
(vpravo). O viac ako 450 rokov 
je starší (okolo r. 1220)  český 
šľachtický erb rodu Benešov-
cov, väčšinou schudobnelých, 
z ktorého pochádzala matka 
Gustáva Rumánka. 
 Zaujímalo nás, ako G. 
Rumánka ovplyvnili korene, z ktorých pochádza. 
  - Nezáleží na tom, čo dostaneš do vienka na 
tento svet, ale na tom, čo s tým urobíš! V každom 
rode sú korene, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť 
jeho ďalšie generácie. Ono bude to asi i v génoch. 
Pamätám si na dávny rozhovor s odborníkom na 
genetiku. Vravel, že ešte dnes  u niektorých spolu-
občanov zistíme v podobe ich tvárí prvky mongol-
sko - ázijských čŕt. Je to vraj logické, sú to prapra-
vzdialení potomkovia detí, ktoré tu splodili tatárski 
vojaci. Ani po toľkých generáciách tieto genetické 
prvky nevymizli. 
 Čo sa mňa a mojich známejších predkov po 
meči týka, môžem uviesť dizajnéra Jána Ondre-
joviča, ktorý je ešte v pamäti súčasníkov a kto-
rého dedo si ešte písal zemiansky titul. Z tohto 
rodostromu zo staršej generácie je  to  MUDr. Ján 
Ambro, významný pôrodník, autor prvej učebni-
ce pre pôrodné asistentky v Rakúsko - Uhorsku, 
obaja rodáci z Beckova. Ale predsa si myslím, že 
takmer všetko záleží predovšetkým na pracovitos-
ti každého príslušníka rodu! -
 Vyštudovali ste technický smer. A boli ste →  

LITERÁT S VYŠE TRIDSIATKOU VYNÁLEZOV
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NENECHAJME V TOM SAMKA SAMÉHO!
 Zniesla by  mu 
aj  modré z neba, 
keby sa dalo.
     - Nateraz by 
mi stačilo, keby 
Samko mohol 
absolvovať pobyt 
v piešťanskom 
ADELI MEDI-
CAL CENTRE, 
- povzdychne  
si mama Linda 
Kovačov ičová , 
ktorá Samka zhru-
ba už rok a pol 
vychováva  sama. 

 Samko sa narodil ako „zdravé dieťa“. Aspoň 
tak tvrdili lekári, ktorí jeho mierne vytočenie dopra-
va považovali za  dočasné a pripisovali to jeho 
vysokej  pôrodnej váhe, a tým horšiemu  pôrodu. 
Pri  pôrode  vážil 4 000 g.
 - Keď mal Samko asi tri mesiace, všimla som 
si, že nepoužíva pravú rúčku, aj hlávku vytáča len 
doprava. Na neurológii mu zistili na ľavej  stra-
ne  mozgu závažný nález, ktorý má na svedomí 
postihnutie pravej strany jeho telíčka. Lekári nám 
nevedeli povedať, či bude, ako bude  chodiť, či 
bude vidieť na pravé oko. V tej chvíli sa  mi zrútil 
celý svet. Neodbytné otázky: „Prečo? Prečo práve 
naše  dieťa?“,  mi nedávali spávať. No nebol čas 
na  lamentovanie, ľútosť či sebaľútosť.

 So synčekom som začala  4-x denne cvičiť 
Vojtovu metódu. Bolo to náročné, ale  nepoľavili 
sme. Po čase  prestala zaberať a popri polohovaní 
a kineziologickom tejpovaní, čo je využívanie špe-
ciálnych pások napustených účinnou látkou,  sme 
prešli na  metódu Bobath. Žiaľ, na Slovensku ňou 
pracuje len šesť terapeutiek. K jednej z nich  raz 
do mesiaca dochádzame do Šamorína.-
 Nedávno Samko v piešťanskom Adeli centre 
absolvoval v hyperbarickej  komore 75 -  minútovú 
liečbu 100 % kyslíkom. Tá sa môže absolvovať 
viackrát do roka. Okrem  toho s ním mama dva-
krát do roka  chodí na  rehabilitačné pobyty do 
Dunajskej Lužnej. O pár  dní, 4. novembra,  opäť 
odchádzajú do špecializovanej detskej  rehabilitač-
nej nemocnice. Samko tu, rovnako ako vlani, 14. 
novembra oslávi svoje, tentoraz tretie narodeniny.
 - Najkrajší darček mne i sebe dal práve vla-
ni na  svoje  druhé narodeniny, keď v Dunajskej 
Lužnej spravil svoje prvé krôčiky ...V tej chvíli som 
bola  najšťastnejším človekom  na  svete.-
 Samko nezaostával len v chôdzi, ale  zhruba  
o ¾ až rok je pozadu aj v reči. 
 - Ale základné slová: mama, tata, daj, dudu, 
tma ... vie povedať.  Našťastie, inému rozumie a 
dokáže ukázať, čo chce. Žiaľ, v poslednom čase 
sa Samkovi zhoršil zrak, asi mesiac nosí okuliarky 
s 1,75 dioptriami...-
 Samkova liečba, rehabilitácia, pomôcky a 
pobyty stoja nemalé peniaze. Ale synčekovo 
napredovanie je hnacím motorom pre mamu Lin-

v ňom úspešný, o čom svedčia vaše vynálezy. 
Ako idú dohromady: technika a tvorivá práca? 
 - Lásku k technike, ale aj k písaniu som musel 
mať v sebe od malička. Ale rokmi víťazila tech-
nika. Začalo to nevinne. Od detstva ma milova-
ná matka vodila  pozerať mašinky na železničnú 
stanicu. Ten smäd po pohľade na funiacu parnú 
lokomotívu  d o t e r a z ničím iným neuhasím. 
Neskôr som mal oceľovú skrutkovaciu stavebni-
cu, bol som letecký modelár i elév bezmotorového 
lietania. A tak mi strojarina prischla. Robil som ju 
profesne a z tej duše rád. Podal som okolo troch 
desiatok prihlášok patentovaných riešení. No na  
druhej strane klamal by som, keby som neuviedol, 
že svojej budúcej manželke som skladal verše! 
Ale trvalo slúžiť sa dalo iba jednému koníčku!
 Aktívny život sa prelial akosi prirýchlo medzi 
prsty. Nastupujúci privatizéri v čase môjho nástu-

pu na dôchodok neprejavili záujem o moje služby. 
Po založení Staroturianskeho spravodajcu, kde 
pravidelne prispievam, začal som sa venovať regi-
onálnej publicistike. Niečo publikujem v okolitých 
periodikách, niečo knižne.-
 Na  čom momentálne pracujete? 
 - Priebežne pracujem na ďalšej básnickej 
zbierke; zatiaľ je v nedohľadne. Podobne je to i s 
mojimi štyrmi knižkami z faktografi ckej literatúry. 
Tu treba uviesť, že moja publikačná a vydava-
teľská činnosť je podmienená láskavosťou spon-
zorov, za čo im touto cestou ďakujem! Bez ich 
podpory by som nemal možnosť knižne nič vydať. 
Svojich priaznivcov však rád poteším nejakým no-
vým článkom v lokálnych periodikách. 
 Za roky písania stále viac a viac si uvedomu-
jem, že pre mňa najlepšou odmenou je to, že sa 
moja práca páči iným a prináša im uspokojenie!- 
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 V predchádzajúcej časti sme sa zamerali 
najmä na dohodu o vykonaní práce, v tejto časti sa 
budeme ďalej venovať dohodám, a to konkrétne 
dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigád-
nickej práci študentov, kedy ide o príležitostnú pra-
covnú činnosť vymedzenú najmä druhom práce.
 Pri dohode o pracovnej činnosti, ako aj pri 
dohode o brigádnickej práci študentov ide o prí-
ležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Roz-
diel spočíva v tom, že dohodu o brigádnickej práci 
študentov možno uzavrieť len s osobou v posta-
vení žiaka, študenta, zatiaľ čo dohodu o pracovnej 
činnosti s ktoroukoľvek fyzickou osobou spôso-
bilou vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov.
 Rozsah práce pri dohode o brigádnickej prá-
ci študentov nesmie prekročiť v priemere polo-
vicu určeného týždenného pracovného času, 
teda u zamestnávateľa všeobecne uplatňované-
ho týždenného pracovného času. Tento limit sa 
posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda 
uzavretá, preto v niektorom týždni či mesiaci môže 
byť zadelenej práce viac ako v iných týždňoch a 
mesiacoch, avšak priemer celého relevantného 
obdobia musí spĺňať ustanovený limit. Ak však trva-
nie dohody presiahlo posudzované obdobie jed-
ného roka, limit sa posudzuje za každý rok zvlášť.
 Keďže tu ide o pravidelné alebo menej pra-
videlné opakovanie dohodnutého druhu práce, 
dohodu o brigádnickej práci študentov možno 
uzavrieť na dobu určitú, ako aj na neurčitý čas. K 
formálnej náležitosti potrebnej pre platné uzavre-
tie dohody o brigádnickej práci študenta, ktorou je 
písomná forma, pristupujú aj obsahové náležitos-

ti, a to vymedzenie dohodnutej práce, odmeny za 
vykonanú prácu, dohodnutého rozsahu pracov-
ného času a doby, na ktorú sa dohoda uzatvára. 
Neoddeliteľnou súčasťou a ďalšou náležitosťou 
tejto dohody je tiež potvrdenie o štatúte študenta, 
ktoré sa však z dôvodu potrieb aplikačnej praxe 
nevyžaduje v období, v ktorom toto potvrdenie štu-
dent reálne nedokáže zaobstarať, a teda v obdo-
bí  od skončenia štúdia na strednej škole alebo 
od skončenia letného semestra na vysokej škole 
najneskôr do konca októbra toho istého kalen-
dárneho roka. V prípade nepreukázania statusu 
študenta osobou, ktorá však študentom je, hrozí 
zamestnávateľovi sankcia od príslušného orgánu 
inšpekcie práce. Ak by však túto dohodu uzavre-
la osoba, ktorá študentom nie je vôbec, uzavretá 
dohoda by mohla byť od začiatku považovaná za 
pracovný pomer. Zánikom štatútu študenta auto-
maticky zaniká aj dohoda o brigádnickej práci štu-
denta, práve z dôvodu neoddeliteľnej spätosti jej 
existencie s týmto postavením. 
 Pokiaľ ide o zánik tejto dohody vo všeobec-
nosti, zákon dáva prednosť možnosti dohodnúť v 
nej aj spôsob skončenia, avšak okamžité skonče-
nie dohody možno dohodnúť len v prípadoch, pre 
ktoré možno okamžite skončiť pracovný pomer 
(právoplatné odsúdenie pre úmyselný trestný čin, 
závažné porušenie pracovnej disciplíny, nevypla-
tenie odmeny do 15 dní po splatnosti, ohrozenie 
života a zdravia zamestnanca a pod.).  Ak aj nie 
sú spôsoby skončenia dojednané, vždy je mož-
né dohodu ukončiť dohodou alebo výpoveďou 
bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou 
dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená.→→→ →→→ →→

du  skúsiť všetko možné aj nemožné pre zlepšenie 
jeho zdravotného stavu. Chlapcovi by veľmi pros-
pel dvojtýždňový pobyt v Adeli medical  centre.
 - Liečba v špeciálnom obleku denne s 5 - 6-
hodinovou terapiou a rehabilitáciou by Samkovi 
mala priniesť vyrovnanie, aby mu telíčko nero-
tovalo doprava, čo by neskôr mohlo mať ďalšie 
zdravotné následky. Zlepšiť by sa mala aj jeho 
chôdza.-
 Samkova mamina však nemá 3 000 € potreb-
ných na pobyt v Piešťanoch. Dokonca, aby utiah-
la náklady na Samkovu liečbu a rehabilitáciu, sa 
zamestnala ako zdravotná sestra  na dohodu na 
11 hodín týždenne. Samko je vtedy v škôlke a s 

individuálnou integráciou. Pobyt v nej mu pros-
pieva. Snaží sa napodobňovať zdravé deti a ich 
činnosti. Jednoznačne ešte lepšie by bol na  tom  
po neurorehabilitácii v Piešťanoch.
 Nechceli by ste tomu dopomôcť, stať sa na 
chvíľu anjelmi novomestského Modrého z neba?  
Ľuďom s veľkým srdcom, ktorých Samkov prí-
beh oslovil  a majú možnosť pomôcť, dávame 
do pozornosti číslo účtu, na  ktorý môžu prispieť: 
0270019174/0900.  Nenechajme Samka (a jeho 
maminu) v tom samých!
 Mama Linda Kovačovicová vám bude v mene 
svojho synčeka vďačná za každý fi nančný prís-
pevok.                            -r-

DOHODY O PRÁCACH MIMO PRACOVNÉHO
POMERU (II. ČASŤ)
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→ Pri dohode o pracovnej činnosti je určený 
rozsahový limit práce najviac 10 hodín týždenne. 
Túto hranicu nemožno prekročiť v žiadnom týždni 
počas celej platnosti zmluvy.
 K základným požiadavkám, ktoré sú rovnaké 
ako pri dohode o brigádnickej práci študenta, patrí 
písomná forma a tiež obsahové náležitosti. Rovna-
ko sa táto dohoda môže uzatvárať na určitú dobu 
alebo na neurčitý čas a zákon tiež rovnako ako aj 
pri dohode o brigádnickej práci študentov upravu-
je možnosti skončenia tejto dohody, pričom pred-
nosť sa opäť dáva dohode o spôsobe jej skočenia.
 Dohody o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru sú veľmi fl exibilným nástrojom 
zamestnávania. V zmysle zákona sa využívajú 
len na vykrytie krátkodobých a ojedinelých potrieb 
zamestnávateľov. Obvykle sa využívajú v oblasti 
mzdovej agendy, stráženia objektov a pod., avšak 

využiteľné sú aj v oblasti, ktorá tvorí hlavný pred-
met činnosti zamestnávateľa pri dodržaní pod-
mienky, že k ich uzatvoreniu dochádza len
výnimočne.
 V poslednej dobe sa v médiách často diskutu-
je o viacerých alternatívach riešenia problematiky 
dohôd, a to o možnom zrušení dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ich 
obmedzení výhradne na študentov a dôchodcov 
alebo o tretej alternatíve, ktorá sa javí byť naj-
pravdepodobnejšia, a teda o zvýšení odvodovej 
povinnosti pri ich využití na úroveň odvodov z pra-
covného pomeru. V súčasnosti preto nie je celkom 
zrejmý ďalší vývoj právnej úpravy týkajúcej sa 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru.               (Dokončenie v NS 12/2012.)
                 JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka 
                                                   (www.aruckay.sk)

 Henrich Kliment z Bilingválneho sloven-
sko - španielskeho gymnázia v škole už veselo 
zarezáva, keďže je v maturitnom ročníku. Stále 
v ňom však rezonujú spomienky z leta na me-
dzinárodnú študentskú vedeckú výstavu v ruskej 
Tule. S niektorými sa s nami podelil.
 - Na Expo-Sciences Europe ´12 mala dele-
gácia SR početné zastúpenie. Možnosť zúčastniť 
sa tejto prehliadky sa mne i ostatným slovenským 
zástupcom naskytla vďaka úspešnému absol-
vovaniu celoštátneho kola súťaže SOČ 2012 a 
sponzorom,  ktorí nám tento fi nančne náročný 
pobyt pomohli zrealizovať.
 Z letiska Viedeň - Schwechat sme sa letec-
ky dopravili na moskovské letisko Domodedovo, 
kde nás očakávali zástupcovia organizátorov. S 
nimi sme sa autobusom prepravili do Tuly. No už 
na druhý deň sme v plnom pracovnom nasadení 
prezentovali naše projekty. Každý z nás mal svoj 
výstavný priestor s panelmi a doplnkami, v ktorom 
prezentoval svoju prácu verejnosti aj odborníkom.  
Ďalší deň sem dorazili experti, ktorí nám poskytli 
cenné rady i kontakty a diskutovali s nami o našich 
projektoch. Dorozumievacím jazykom bola anglič-
tina, no kuriózne práve španielčina mi umožnila 
dorozumieť sa v plnom rozsahu. Jedna pani sa 
totiž zadívala na plagát s fotografi ou nášho bilin-
gválneho gymnázia a spýtala sa ma: 
 - Hablas espaňol? - A už to išlo: uplatnil som 
tri roky „driny“ v  škole.  
  Počas ďalších dvoch dní sme sa venovali 

hlavne nadväzovaniu vzťahov a priateľstiev, no 
stihli sme, dokonca dvakrát, navštíviť Tulskú fi l-
harmóniu. Zažili  sme tu umelecký večer, ktorý 
nám spríjemnili tulský miešaný zbor a akustická 
hudobno - tanečná skupina s ruskými ľudovými  
piesňami. Na Večere kultúr  každý národ dostal 
možnosť predstaviť svoju krajinu. My sme ponúkli  
krátke video o SR - Little Big Country  a spontán-
ne sme zaspievali pieseň Tancuj, tancuj s mojím 
klavírnym  sprievodom.                                                                         
 Ofi ciálna časť prehliadky skončila ceremoniá-
lom a odovzdávaním certifi kátov. 
 Absolvovali sme exkurziu i na Kulikovo pole, 
miesto slávnej bitky ruských dejín. Nasledujúci 
deň po skorom odchode z Tuly sme sa zastavili 
v Moskve, kde sme, bohužiaľ, mali iba minimum 
času na pre-
hliadku Čer-
veného ná-
mestia a oko-
lia. Z centra
sme sa dop-
ravili na letis
ko, odkiaľ sme
odleteli do 
Viedne, kde 
sa členovia 
našej dele-
gácie defi ni-
tívne rozlúčili.  
 SR sme 

V TULE REPREZENTOVAL SR, MESTO I ŠKOLU
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 Chlapčenskými očami sa mi zdal väčší. 
Všetko, čo máme možnosť po rokoch porovnať, 
opäť uvidieť, sa nám akosi zmenší. Dvor, kde sme 
vyrastali, plot,  ktorý sme preliezali, ulica, na ktorej 
sme sa hrávali.
 Ten park iste aj preto, že pre hustý porast 
stromov, kríkov, kvetín a ťahavých popínavých 
krovín, nebolo z jedného konca na druhý takmer 
vôbec vidieť.
 V oáze zelene sa dalo schovať, zašiť, využiť 
množstvo úkrytov pre všetky možné účely.  Pre 
ticho a kľud, v ktorom mladé ženy s lýtka-
mi ladne prehodenými hojdali na lavičkách ra-
tolesti v hlbokých kočíkoch z pleteného lyka. V 
blažených chvíľach ukradnutého času si užívali 
bezstarostnosť klebetenia a preberali kuchyn-
ské problémy začínajúcich gazdín. Pre skupinky 
dôchodcov, čo s pohľadmi zasnenými do diaľky 
spomínali na to, čo nie je možné vrátiť. Ale 
najmä pre tajomstvá chalanov, vychutnávajúcich 
si pôžitok zo zakázaných cigariet a pre lásky a 

prvé erotické dobrodružstvá copatých dievok s 
dlhými nohami, ktoré sme po večeroch so za-
tajeným dychom  a závisťou v srdci špehovali.
 Centrom parku bol kruh. Drobnými kamien-
kami vyštrkovaný a zeleňou uzavretý priestor,  up-
rostred ktorého sa  ponad malicherné denné sta-
rosti obyčajných smrteľníkov povznášajúco niesol  
kamenný pohľad Jozefa Miloslava Hurbana.
 Po buditeľovej hlave bezstarostne skackali 
zvedavé holuby a od lavičky k lavičke  sa s po-
nukou zvečnenia  úctivo  posúval  mestský foto-
graf pán Novák. Vďaka nemu sa dnes i po toľkých 
desiatkach rokov  vidím v bielych podkolienkach 
s prihlúplym nastrojeným  úsmevom  a krémovou 
baretkou šikmo posadenou na hlave.
 Spleť šutrových chodníkov sa strácala v intím-
nych kútoch s ukrytými lavičkami a jeden z nich 
viedol hustou zelenou uličkou k verejným WC.
 Typický pach tohto prostredia ako Pavlovov 
reflex tu navodzoval zmyselné predstavy, a pre-
to umelecká tvorivosť prichádzala  nutkavo a 
neporovnateľne ľahšie ako napríklad na hodine  
výtvarnej výchovy v škole. A tak múry tohto 
ošarpaného  zariadenia -  rýchlej pomoci  v čase 

PARK

reprezentovali na vysokej úrovni. Zaujali sme zahra-
ničných expertov, získali mnoho skúseností, nadviazali 
cenné priateľstvá, videli množstvo krásnych miest. Rád 
by som sa tam opäť niekedy vrátil. 
 Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať najmä 
našej p. riaditeľke Mgr. M. Vitáskovej,  p. profesorkám 
Mgr. P. Bombovej a Mgr. A. Malovcovej a všetkým, ktorí 
mi dopriali prežiť jedinečný týždeň  plný neopakovateľ-
ných zážitkov! -
 P.S.: video z výstavy je na: www.youtube.com po 
zadaní ESE 2012 in Russia, Tula

TICHO ZA  ZÁCLONOU
Zlaté listy z javora poletujú

sadajú na  okenný rám
je  čas  postáť

a poslať zrak ku hviezdam
s vďakou a otázkou
- i s tichým vzlykom

Nečakať odpoveď
iba láskavé chvenie

a spomienok porozumenie

Dávny súzvuk duší
nesie sa éterom sviatočnej pohody

a vedie naše kroky do večnej záhrady

Tu v pokore
plynú spomienky

v rozochvení sa  trasú
ako sviec ružové plamienky

Ticho je za záclonou
doma i v záhrobí

modlitba doznieva
hviezdy vychádzajú

m mesiac – kráľ  chladných nocí
             - sa  tajomne usmieva.     
        M.Ch.

 OSOBNOSTI NOVEMBRA
 

 RNDr. Július Gábriš (5.12.1913 - 13.11.1987) 
– arcibiskup, apoštolský administrátor trnavský a pos-
ledný novomestský prepošt  - Nové Mesto nad Váhom: 
pôsobenie, 25. výročie úmrtia,  
 Viliam Hrušovský (2.11.1887 - 4.3.1950) - 
národohospodár - Nové Mesto nad Váhom: rodák, 
125. výročie narodenia,
 prof. Ing. Václav Koman, DrSc. (3. 11. 1927) 
- vedec, pedagóg – Nové Mesto nad Váhom: detstvo, 
štúdium, pôsobenie, 85 rokov,
 Ing. Gustáv Rumánek (14.11.1937) - regionálny 
historik, básnik, publicista - Nové Mesto nad Váhom: 
rodák, pôsobenie, 75. výročie narodenia.
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93 rokov
Štefánia Širková 

92 rokov
Emília Heldová 

91 rokov
Mária Lužová 

Mária Pavlovičová 
90 rokov

Jozef Beňačka 
Mária Daneková 

Filoména Haščicová 
85 rokov

Oľga Masárová 
Róbert Plšek 

Helena Prachniarová 
 Rudolf Školík 26.

Viera Tomašovičová 
80  rokov

Božena Facinková 
Karol Košťál 

Zlata Sláviková 
Vilém Srdoš

Marta Vanková 
Ing. Lýdia Zoričáková 

75 rokov
Ľudmila Gestingerová 

Jozef Hedera 
Pavlína Hladká 
Miroslav Jurák 

Bazil Kolník 
Ján Kozáček 

Júlia Krnáčová 
Anna Oravcová 

Mária Šupková 
Katarína Vavríková

70  rokov
Vlasta Dujková 

Marta Hrušovská
Mgr. Viera Kučerová 

Vladimír Lauer 
Ivan Rehora 

Ferdinand Sartoris 
Dušan Slimák 

Ján Švaro 
Mária Ťapušíková
Jolana Závodská

N O V O M E S T S K Ý  C H Ý R N I K

Wanda Gabrišová 
Viktória Valapková 

Adela Valová
Simon Radošinský

Daniel Mandinec
 Lukas Kopčan
 Matej Vančo

Sofia Zuzana Gonová

 Lenka Luščíková
Veronika Medvecká
 František Herák
 Sára Zemková
 Nikolas Herák

Dominika Schwartzová
Sarah Surmanová

Miloš Bunčiak
Matej Sulo

Mathias Klas

BLAHOŽELÁME V NOVEMBRI:
V novembri oslávia svoje životné jubileá 

títo naši spoluobčania:

UVÍTANIA A KRSTY V SEPTEMBRI

núdze - boli počmárané odkazmi, vyznaniami, 
ale najmä predstavami o ženských pôvaboch na 
všetky možné spôsoby.
 Neodmysliteľnou súčasťou starého parku 
bolo mestské kino.
 Stará vysoká lipa, ktorej kmeň sme nedokáza-
li obopnúť rukami, zohrávala úlohu barometra 
popularity premietaných filmov. Často sa totiž na 
lístky stálo v rade. Ako had sa ťahal od okienka 
pani Šebekovej  dolu schodmi  až za onú košatú 
pamätnicu. Takže aj ona neraz celkom určite 
tušila, ktorý film bude asi dobrý.
 Takto som sa o ňu opieral v nekonečnom 
čakaní napríklad na filmový hit Dáždnik sv. Petra. 
Viete si predstaviť  tú blaženosť šťastlivcov, čo 
sa s  víťazne otrčenými lístkami v ruke  predierali 
zástupom čakajúcich?  
 Zázračný svet filmových príbehov pravidelne 
začínal nezameniteľným hlasom uvádzačky 
Aničky. S prísnou dôležitosťou, čo dokázala  
rozveseliť sálu aj pred napínavým kriminálnym 
filmom, hlásila: - Nevyr r r r u šovať!!! Lebo 
nebudeme  pr r r r emietať! -  
 Áno. Aj to bol starý park. Chalani hrajú-
ci o peniaze čiaru a kašľajúci po šľukoch z  
lacných cigariet. Dievky vzdychajúce v prítmí  
v náručiach mladých obrancov vlasti z miest-
nych kasární. Nedele prechádzajúcich sa. Malá 
letná cukráreň, kde ste si mohli kúpiť zmrz-

linu za jednu korunu, tak ako teraz za euro.                                                                                               
   Rozdiel v peniazoch je veľký. Ale ten čas, 
ktorý tak rýchlo ubehol, je väčší.
 Dnešný život formuje ľudí do podoby vzdiale-
nej vtedajším časom. Park ako aj mnoho iných 
vecí je  metaforický obraz  tohto rozdielu.
 Park bol jeden pre všetkých. Dnes, pokiaľ je 
to len trochu možné,  chce každý svoj. Ohradený, 
uzavretý  - schovaný pred inými.
 Skrátka,  všetko je trochu inak. A treba to brať 
tak, ako to je.                                                    
 Iba občas sa objaví obraz zo spomienok. 
Drobných nitiek, čo sa vynoria v pamäti ako lúč 
svetla. Na chvíľu prebleskne tmou, aby sa rýchlo 
zase stratil.          Milan Hurtík
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Emília Černoková  1951
Ján Durdík  1917
Mária Galbavá   1943
Pavel Hluchý   1937
Anna Hrebenárová  1914 
Dagmar Hrušovská   1964
Vasil Huľo   1931
Rehor Judiny   1924
Ján Jurák   1937
Zdeněk Klíma   1926
Mária Kozicová   1942
Koloman Levický   1921
Štefan Macko   1928
Eduard Masár   1935 
Justína Novotná   1943
Alžbeta Oravcová   1931
Eduard Oravec  1941
Emília Petrovičová  1926 
Anna Škrateková   1917
Anna Štefancová   1931Ú
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Miroslav Osuský a Žaneta Luštíková 
Matúš Rusnák a Zuzana Ščípová
Juraj Iring a Zuzana Brezovanová

Miroslav Gužík a Alžbeta Ochránková 
Michal Bíreš a Monika Kozicová

Peter Šonkol a Monika Gazdíková
 Peter Kadlec a Beáta Kališová

Marek Hrevúš a Lívia Hrehorovská 
 Ľubomír Kandráč a Iveta Ješková

 Peter Opatovský a Radka Ležáková
Martin Vavro a Terézia Naďová
 Peter Naď a Monika Štefová

Kamil Bednařík a Katarína Klčovská
Miroslav Valovič a Lenka Letáková

Ján Latečka  a Ing. Ivana Nemšáková
Rastislav Kováčik a Mgr. Mariana Tóthová

Ivan Vereš a Júlia Barcíková
Milan Psotný a Zuzana Daňková

Branko Pavkovič a Katarína Polláková

S O B Á Š E  V  S E P T E M B R I

27. augusta sa uskutočnila posledná rozlúčka s naším drahým 
Ľudovítom  BRÁZDILOM.    

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a jeho vyprevadenie na poslednej ceste.                        

    Smútiaca rodina 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 26. septembra rozlúčiť s naším drahým

Zdenkom  KLÍMOM,
 ktorý nás  opustil vo veku 86 rokov.

Osobitne chceme  poďakovať MUDr. Kršákovej, MUDr. Plesníkovi, 
zdravotnej sestre p. Madrovej a ošetrovateľke p. Jurákovej za  zdravotnú starostlivosť.

Smútiaca  rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a za účasť na poslednej rozlúčke 17. októbra s

Margitou VALOVIČOVOU. 
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

S P O M Í N A M E
11. októbra uplynulo 35 rokov od úmrtia 

Ing. Janky KOLÁRIKOVEJ. 
 Kto ste ju poznali, venujte  jej spolu s nami tichú spomienku.
      Brat Jozef s rodinou
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Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

1. novembra si pripomenieme 2. výročie od úmrtia 
môjho milovaného manžela, brata a dedka 

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

S láskou spomínajú manželka Eva, syn Marcel s rodinou, dcéra Ivana s rodinou, 
vnúčatká a ostatná smútiaca rodina.

7. novembra si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Libuša ŠVACHOVÁ.

Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
                                    Manžel a deti s rodinami

13. novembra  si pripomenieme 20. výročie úmrtia 
môjho manžela a nášho otca a starého otca 

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

Manželka Marta, dcéra Iveta s rodinou, syn Marián s rodinou, ostatná rodina a priatelia

Čas plynie, spomienky zostávajú...  
15. novembra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš drahý

Ing. Pavol ČIRKA.  
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka Viera, dcéry Evka a Janka s rodinami

Čas  plynie, smútok zostáva, 
slzy si utrieme a tíško si povieme, ako veľmi nám chýbaš.

17. novembra si pripomenieme 1. výročie, 
kedy  nás navždy opustil náš  milovaný manžel, otec a dedo

Miroslav PASTOREK. 
Kto ste  ho poznali, venujte  mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami

22.  novembra uplynie 15 rokov od  úmrtia nášho drahého
Ivana STANA.

Kto ste  ho  poznali, venujte mu tichú spomienku.
                                                                                      Deti s  rodinami

Pokus o znásilnenie
 Hrozné, čo sa to už deje! 
Ako vystrihuté  z detektívky.
V Lubine 3. októbra okolo pol 
šiestej podvečer sa pokúsil asi 
30 - ročný muž znásilniť mladé, 
14 - ročné dievča, školáčku. 
  Muž bol chudšej postavy, 
vysoký asi 180 cm, vlasy mal 

nakrátko ostrihané a briadku v tvare obdĺžnika 
smerujúcu od  úst po bradu. Na sebe  mal rolák 
modrej až purpurovej  farby a hnedočierne troj-
štvrťové nohavice. Na predlaktí ruky  mal  vyteto-
vané číslo 19 a pravdepodobne ešte  ďalšie  dve  
čísla. Okrem toho mal na  ruke  vytetované niečo  
také ako plot alebo mreže.
 V čase našej  uzávierky  polícia  po nezná-
mom páchateľovi stále  ešte  pátrala a vyzývala  
občanov k spolupráci.          -ea-

POKUS O ZNÁSILNENIE
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 Do novej sezóny 2012/2013 nastúpil 
Volejbalový klub (VK) muži s novým trénerom. 
S Ing. Jurajom Šujanom sme sa porozprávali 
o jeho predstavách a ambíciách na  trénerskom 
poste.
 *Z hráča tréner mužov. Priblížte nám v 
stručnosti tejto svoj „postup“.
 Trénersku taktovku držím už dávnejšie, ale u 
chlapcov. U mužov som ju prevzal po P. Loffayovi, 
ktorý bol v posledných dvoch sezónach trénerom 
mužov. S touto myšlienkou som sa pohrával už v 
minulosti, konkrétna ponuka prišla už vlani. Vtedy 
som ju neprijal, pretože som považoval a stále aj 
považujem za dôležitejšie venovať sa mládeži. 
Trénerska práca s ňou je zložitejšia. Tínedžerov  
treba neustále usmerňovať a viesť na určitú 
športovú cestu.
 Štruktúra VK u chlapčenskej zložky je približne 
60 detí, ktoré vedieme pod hlavičkou CVČ, pričom 
máme deti už od 8 rokov. V tejto sezóne tré-
nermi chlapcov okrem mňa sú: G. Ondrášiková, 
L. Šujanová, M. Jordanov, P. Loffay a M. Minárik. 
Vzájomne spolupracujeme aj pri tréningoch na 
základe účasti a výkonnosti hráčov. Niektoré 
skupiny majú výhodu, že na tréningu sme aspoň 
dvaja.
 *Vráťme sa ešte  k vašej volejbalovej 
kariére...
 Som čistý odchovanec VK, Novomešťan, 
lokálpatriot... V r. 1991 som začal športovať u 
p. Bernovského, keď som prišiel z futbalu. K 
volejbalu som sa dostal dosť kuriózne -  kvôli 
alergii. Okolo futbalového štadióna boli topole, 
hala bola pre mňa vhodnejšia. Ďalej ma viedol 
tréner Minárik, a to  až do extraligy mužov. Počas 
VŠ v Bratislave som mal ponuky z bratislavského 
Interu, VKP Bratislava a Žiliny, ale neprijal som ich. 
Mojím hlavným cieľom bol postup VK do extraligy 
a zostať v meste, odkiaľ mám aj manželku.
 U mužov som zotrval sedem rokov za pôso-

benia trénerov Minárika, Uváčika, Kalného, Bellu 
a Novotného, pričom som neabsolvoval poslednú 
a druhú sezónu s trénerom Kalným. Dôvod  bol 
prostý. Keďže VK trpel nedostatkom trénerov, v r. 
2003 som sa stal aj trénerom chlapcov. Vtedy už 
bola na prvom mieste rodina, takže som si musel 
vybrať iba jednu  z večerných „zábav“ –  hrať, 
alebo trénovať, vsadil som na trénovanie.
 *Akú súťaž hrajú muži a kedy odštartoval nový 
ročník?
 Od vypadnutia z extraligy hrajú 1. ligu oblasť 
západ. Víťaz postupuje do turnaja o postup do ex-
traligy s oblasťou stred, východ a predposledným 
z extraligy mužov. Prvé kolo sme absolvovali 14. 
októbra  v Bratislave s družstvom Volley Team „B“ 
Bratislava a doma sme sa predstavili 20. októbra 
s Púchovom.
 *Aká bola  príprava  na nový ročník?
 Začala sa 30. júla  6 - týždňovým kondičným 
blokom. Tréningy boli v pondelok až piatok a počas 
víkendov sme absolvovali tri turnaje. Po šiestich 
týždňoch sme prešli do vynovenej športovej haly. 
Kondičnú prípravu sme mali spoločnú s družstvom 
kadetov a dobrovoľne aj so žiakmi. 
 *S akým  mužstvom ste vstúpili do nového 
ročníka?
 S úplne iným kádrom ako v minulých roční-

SPOKOJNOSŤ S BRONZOM, NADŠENIE Z BARÁŽE

 
 

     DOSTAL CHUŤ NA BAGETU? 7. septem-
bra oznámili na MsP, že do bagetárne na Ul. Čsl. 
armády sa dobýja podnapitý muž. Hliadka oznam 
preverila a zistila, že zrejme chuť na  bagetu 
dostal Novomešťan Roman B., ktorý poškodil 
dvere. Za spáchanie priestupku mu udelili blo-
kovú pokutu 30 €.

 SPREJERI. Hliadka MsP 25. septembra 
zadržala dve osoby  podozrivé z trestného činu 
poškodzovania cudzej veci postriekaním. Išlo o 
občanov nášho mesta:  21 - ročného M. Ch. a 17 
- ročného D. M.
 Osoby sú podozrivé z postriekania steny obyt-
ného domu na Ul. Karpatskej č. 12 farbou. Vec 
prevzalo k šetreniu PZ.                                
               mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP
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 Kým Hlohovec žil jarmokom, miestny 
vzpieračský klub Sokol zorganizoval na  domácej 
pôde 29. septembra jubilejný  - 10. ročník vo vzpie-
raní. Fraštácke hrozno je už tradičnou súčasťou 
jarmočného diania v Hlohovci.
 Tentoraz si  sily  zmerali pretekári z Nového 
Mesta nad Váhom, Krásna nad Kysucou a domáci 
pretekári z Hlohovca. Farby nášho mesta hájili 
žiaci centra voľného času: Denis Daniel, Matej 
Kubák, Dominik Krajčovic, Miriam Skovajsová, 
Dominik Daniel, Jakub Kubačka, Laura Mikušová 
a Simona Neštáková.
 V kategórii žiakov novomestskí vzpierači ne-
dovolili cudziemu pretekárovi stúpiť na stupeň 
víťazov, z Fraštáckeho hrozna „ochutnali bobule“  
všetkých víťazných kovov.
 Prvenstvo si z Fraštáckeho hrozna odniesol 
13 - ročný  M. Kubák. Výkonom  v dvojboji 126 
kg  sa mu podarilo trhnúť činku s hmotnosťou  
55 kg  a v nadhode spravil svoj osobný rekord, 
keď nad hlavu  dostal 71 kg. 2.  miesto obsadil 
rovnako starý D. Krajčovic výkonom v dvojboji 73 
kg, keď v trhu zvládol 30 - kg činku a v nadhode 
zdolal 43 kg. Tretiu priečku obsadila 13 - ročná  
M. Skovajsová výkonom v dvojboji  84 kg. V trhu 
sa jej podarilo zdolať 35 - kg činku, v nadhode o 
14 kg ťažšiu.  
 V dorasteneckej kategórii skončil 14 - ročný 

D. Daniel  na 8. mieste  výkonom v dvojboji 188 
kg. V trhu hravo zvládol činku vážiacu 85 kg a 
v nadhode bojovným pokusom dostal nad hlavu 
103 kg. Medzi dorastencami štartovali  prevažne 
reprezentanti SR, ktorí sa práve vrátili z majstrov-
stiev sveta do 17 rokov. 
 Na 11. ročníku Memoriálu Miloša Zelinku  
13. októbra v Štúrove sa okrem pretekárov zo SR 
zúčastnili mladí vzpierači z Maďarska, Srbska a 
Českej republiky. 
 Aj  Nové Mesto nad Váhom  malo v tejto 
medzinárodnej súťaži vo vzpieraní zastúpenie, 
reprezentovali ho: Miriam Skovajsová, Laura 
Mikušová, Dominik Krajčovic, Matej Kubák a 
Denis Daniel.  →→→→→→→→→→→→→→→

V HLOHOVCI I ŠTÚROVE NA STUPŇOCH VÍŤAZOV

koch. Terajšia partia nie sú len nadšenci, ktorí 
si môžu chodiť na tréningy, ako sa im zachce. S 
každým som si pohovoril a sústredil okolo seba 
hráčov, ktorí majú záujem športovať. Robíme 
kolektívny šport a zle by sa pracovalo s partiou, 
ktorá by nemala šport na popredných miestach 
svojho hodnotového rebríčka. Nie sme profesio-
náli, ale nemôže nás byť jeden deň na tréningu 
päť a iný napr. 15. Pre úspech je dôležité, aby 
sa zapojili mladí hráči a lepšie zvládli prechod z 
juniorskej do mužskej kategórie. Kto tento scho-
dík zvládne, môže uvažovať o ďalšom postupe.
 *Kto tvorí káder, prišli aj nejaké posily?
Gro mančaftu tvoria naši odchovanci, na súpiske 
je päť hráčov kadetov, štyria juniori a ďalších 10 
hráčov. Družstvo vediem v spolupráci s Martinom 
Minárikom, ktorý ukončil aktívnu činnosť na 
Myjave a prijal (tiež nie na prvý raz) ponuku na 
trénovanie. Budem rád, ak my nebudeme tými 
posilami a chlapci nás na ihrisko už nepustia. 
 Bol  to priam  husársky  kúsok, ktorý sa  nám 
podaril, že sa z Myjavy spolu s M. Minárikom 

vrátili aj Ľ. Ochodnický a M. Makovec a ďalší naši 
odchovanci. Mimochodom, to bola aj moja pod-
mienka pre  prijatie postu trénera mužov. Spolu s 
vedením VK sme na nej pracovali od mája 2012.
Po prestupe z Bratislavy sa k nám opäť vrátil M. 
Suja, ktorý s nami hral extraligu a  z Bánoviec 
nad Bebravou sa k nám pridal nádejný, fyzicky 
dobre stavaný M. Dúcky, ktorý dva roky pôsobil 
v COP Trenčín. Nový káder tak tvoria hráči s ex-
traligovými skúsenosťami, starší domáci hráči so 
záujmom športovať a mládež.
 *S akými ambíciami idete do súťaže?
 Čo sa týka umiestnenia, byť v hornej časti 
tabuľky. Spokojnosť by bola do 3. miesta, nadšenie 
zahrať si baráž. Avšak baráž je ťažký cieľ, pretože 
VKP Bratislava sa na poslednú chvíľu odhlásil 
z extraligy a pokiaľ bude chcieť budúcu sezónu 
hrať v extralige, musí vyhrať 1. ligu. Preto v prvom 
rade treba stabilizovať káder a vytvoriť tím so 
záujmom o volejbal. Potom môžeme očakávať 
aj dôstojné reprezentovanie nášho VK, mesta 
i priaznivé výsledky.
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→→V žiackej kategórii chlapci nastúpilo 17 
pretekárov, medzi ktorými štartovali M. Kubák a 
D. Krajčovic.
 Trinásťročnému D. Krajčovicovi sa podarilo v 
trhu zdolať činku s hmotnosťou 35 kg a v nadhode 
47 kg. Týmto výkonom so 149 sinclerovými bodmi 
(s. b.) sa umiestnil na peknom 8. mieste. M. 
Kubák bojoval o 2. miesto s pretekárom z Českej 
republiky. Nakoniec z tohto súboja vyšiel víťazne, 
keď sa mu podarilo v trhu zdolať hmotnosť na 
činke 60 kg a v nadhode 74 kg (186 s. b.). Zaistil 
si tým vzácne striebro. 
 V žiackej kategórii dievčatá nás reprezen-
tovali L. Mikušová a M. Skovajsová.

 10 - ročná Laura sa na medzinárodnej 
vzpieračskej súťaži uviedla výborne. V trhu hravo 
zvládla činku s hmotnosťou 22 kg a v nadhode 
27 kg. Svojím výkonom 105 s. b. si vybojovala  
pekné 5. miesto. M. Skovajsová trhla 40 kg a 
nadhodila svoj osobný rekord  53 kg. So 147 s. b. 
si zaistila vynikajúce 2. miesto.
 V kategórii dorastenci skončil 14 - ročný 
Denis Daniel  na 8. mieste (241 s. b.). V trhu hra-
vo zvládol činku s hmotnosťou  80 kg a v nadhode 
bojovným pokusom dostal nad hlavu 105 kg. 
          Naši vzpierači svojimi výkonmi  ukázali, že 
sa ani v medzinárodnej konkurencii nestratia.
           Milan Kubák, tréner vzpierania

BOX - CLUB POVAŽAN V PRÍPRAVE NA  TURNAJ

      BOX-CLUB Považan Nové Mesto nad Váhom  
žije prípravami na turnaj, ktorý sa uskutoční 17. 
a 18. novembra v novomestskej športovej hale. 
V rámci nich najlepší borci nášho klubu absol-
vovali sústredenie a množstvo stretnutí, ktoré 
prevažne vyhrali.
     Prví dvaja, o ktorých bude v nasledujúcich riad-
koch reč, dosahujú výkony, ktoré sú merateľné s 
európskou špičkou. Veď preto sa prebojovali do 
extraligy mužov a hosťujú v tíme Tomiho Kida,  
majstra sveta verzie WBC.
      MICHAL PLESNÍK 91 kg v tomto roku pora-
zil dvoch reprezentantov z Maďarska a vyhral prvý 
ročník turnaja  SLOVAKIA CUP a GP SLOVAKIA 
2012.
     NIKOLAS HOANG 75 kg po dlhej odmlke, 
ktorú zapríčinilo zranenie ramena, sa vrátil hneď 
presvedčivou výhrou nad tvrdým borcom z nit-
rianskeho klubu. Veľkú skúsenosť získal zápasom 
s maďarským borcom, ktorý sa zúčastnil LOH 
Londýn 2012.
 ĽUBOMÍR BUŠO 91 kg vyhral turnaj 
SLOVAKIA CUP 2012 a v juniorskej lige, podobne 

ako všetci naši ostatní juniori,  má na dosah bron-
zovú medailu, ktorú má ako výkonnostný cieľ na  
domácej  pôde potvrdiť.
     TOMÁŠ OSELSKÝ 69 kg a LUKÁŠ BITTARA 
75 kg zhodne vyhrali SLOVAKIA CUP 2012 a 
podobne ako Ľuboš si zobrali za povinnosť v 
Novom Meste nad Váhom v novembri uspieť.
     JURAJ ČÁSAR 75 kg sa v novembrovom tur-
naji stretne s borcom z talianskeho Monfalcone. 
Jurkovi po dlhšej odmlke držíme palce.
     DANIEL MORAVČÍK 52 kg bude v materskej 
pästiarskej aréne boxovať s borcom z Česka. 
Bude to jeho posledné stretnutie v kategórii 
žiakov.
     MARTIN ZAVADINKA + 91 kg a JAKUB 
VAVRO 64 kg, ktorí na SLOVAKIA CUP 2012  
získali striebro,  budú mať doma borcov rovnako 
ako Danko z výberu Česka. 
     Týždeň pred turnajom sa všetci títo borci 
zúčastnia sústredenia, ktoré sa uskutoční v Prahe 
v klube PALAESTRA. Vedenie klubu dúfa, že 
tento kemp bude pre naše družstvo prospešný  po 
všetkých stránkach.
     Fanúšikov  na  novembrový turnaj 17. a 
18. novembra srdečne pozývame do športovej 
haly a dávame im do pozornosti informáciu, 
že najkvalitnejšie stretnutia budú v sobotu 17. 
novembra od 18.00  do 19.00 h.
         JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu

ŠPORTOVÁ HALA o 15,00 a 17,00 h  
sobota 3. novembra 

VK Nové Mesto nad Váhom 
- ŠK Remidon Bratislava
sobota 24. novembra

VK Nové Mesto nad Váhom 
- ŠK KomjaticeV
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 Mestská futbalová liga (MFL), ktorej 36. 
ročník sa začal 22. septembra za účasti šiestich 
mužstiev, je v plnom prúde. V novembri sa 
uskutoční 7. až 11. kolo MFL podľa nasledovného 
rozpisu:

1. novembra
Varion - Mlátičky 9,00 - 10,35

FC Šupátko - Béčko 10,45 - 12,20
3. november

Mlátičky - FC Šupátko 9,00 - 10,35
Béčko - Partička 10,45 - 12,20

Univerzál - Varion 12,30 - 14,05
10. november

Univerzál - Mlátičky 9,00 - 10,35
Varion - Béčko 10,45 - 12,20

Partička - FC Šupátko 12,30 - 14,05
17. november

Mlátičky - Partička 9,00 - 10,35
FC Šupátko - Varion 10,45 - 12,20

Béčko - Univerzál 12,30 - 14,05
24. november

Partička - Univerzál 9,00 - 10,35

ROZPIS 36. ROČNÍKA MFL

Sobota  3. novembra 
o 10,00 h

St. dorast - Bánovce nad Bebravou
o 12,30 h

Ml. dorast - Bánovce nad Bebravou
Nedeľa 4. novembra 

o 10,00 h
St. žiaci - Šamorín

o 12,00 h
Ml. žiaci - Šamorín

Sobota 10. novembra o 14,00 h
AFC  dospelí  -  Levice

KEDY NA FUTBAL

 Na záver sezóny Miestna organizácia 
Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) vyhodno-
tila dva  preteky - jeden na celoštátnej a druhý na  
miestnej úrovni.
 V priebehu roka naše  družstvo LRU prívlač  
divízia absolvovalo celonárodné preteky v 
Hlohovci a Veľkom Mederi za  účasti  12 družstiev 
a 51 pretekárov z celého Slovenska. Spomedzi 
nich skončilo na peknom – treťom mieste s 
celkovým súčtom 74 umiestnení. V pretekoch 
jednotlivcov sme  tiež zaznamenali pomyselný 
bronz, ktorý získal D. Patrnčák. V prvej  pätnástke  
skončili ešte ďalší traja naši  rybári.

 Miestny pretek sa uskutočnil 8. októbra na  
jazere v Považanoch. Zúčastnilo sa ho 139 
pretekárov, ktorí dovedna ulovili 336 dúhových 
pstruhov.
 Z najväčšieho úlovku sa tešil Š. Gašpar 
s 1,23 kg pstruhom  dúhovým, o tri dkg menej 
vážil pstruh, ktorého ulovil K. Ochodnícky a  
hmotnosť 1,185 kg mal pstruh T. Rybárika. 
Trojica najlepších „pstruhárov“ (na  foto) získala  
finančnú odmenu a Poháre MO SRZ. 
 Výbor MO SRZ v Novom Meste  nad Váhom 
ďakuje  predovšetkým družstvu LRU prívlač  diví-
zia za  vzornú reprezentáciu našej  organizácie a 
mesta v rámci SR.             Ing. Jozef Dvorštiak

S CENNÝM BRONZOM „NA UDICI“

Sobota 3. 11.
 ŠH o 11,00 a 13,00 h
VK juniorky - Senica

Sobota 17. 11. 
ŠH o 11,00 a 13,00 h

VK juniorky - Doprastav

Nedeľa 18. 11. 
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h  
 VK kadetky - Prievidza

Sobota 24. 11. 
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h

VK žiačky - Trenčín
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AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA 
 Pokračuje v novembri 5. - 7. kolom.
 Zápasy sa na zimnom štadióne uskutočnia: 
10., 17. a 24. novembra.  


