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Filmový festival pre mládež 
Cinedu 2022 začal 19. septem-
bra písať už svoju 4. kapitolu.  
Oproti minulému roku je bo-
hatší o viac filmov a novinkou 
je jeho rozdelenie do dvoch 

častí. Prvý týždeň bol primárne venovaný deťom do 12 rokov (Cinedu 
Kids) a druhý týždeň mládeži nad 13 rokov (Cinedu Teens). 

Sprievodným programom Cinedu sú aj workshopy, opäť venované  
mladšej i staršej kategórii detí. Bohatá kinematografia má široké medzi-
národné zastúpenia, napr. Japonsko, Litva, Dánsko. 

Ambasádorkou festivalu prvých troch ročníkov bola známa slovenská 
herečka Zuzana Kronerová. Počas 4. ročníka k nej pribudol populárny 
slovenský herec a hudobník Dano Heriban. 

„S ponukou stať sa ambasádorom prišli organizátori Cinedu a ja som 
ju rád prijal. Považujem toto spojenie za obojstranne užitočné,“ uviedol 
42-ročný umelec, ktorý sa v piatok 23.septembra uviedol pred novomest-
ským publikom v podvečernom koncerte v mestskom kultúrnom stre-
disku. Sám priznáva, že hoci ho mnohí poznajú z televíznej obrazovky, 
sám má bližšie k hudbe. Tú si sám tvorí a aj väčšinu textov si píše sám. 

Dano Heriban je otcom troch detí a tak sleduje nielen súčasnú tvorbu 
pre mládež, ale rád si zaspomína aj na tú z jeho detstva a mladosti. Pre-
pája tak minulosť so súčasnosťou. „Som rád, že takýto festival existuje, 

že som sa stal jeho súčasťou a takpovediac z prvej ruky sa dozviem, čo 
je teraz nové a trendové.“ Svoje deti však nesmeruje k umeleckému za-
mestnaniu. „Chcem, aby si vyskúšali všetko a sami sa rozhodli, čo chcú 
robiť a čomu sa budú venovať.“ Sám je pritom trojnásobným držiteľom 
divadelných ocenení Dosky – dvakrát za svoj javiskový prednes (2012 
– 2013), raz na poli scénickej hudby (2013). V rámci televízneho média 
získal titul OTO (2015).

Meno Dano Heriban vyskočilo na širšie publikum pred pár rokmi  
z televíznej obrazovky v postave Ďura Brmbalíka zo seriálu Horná Dol-
ná. Mnohí si ho s touto postavou stotožňujú alebo zamieňajú mená. Do-
stal sa už Dano Heriban do fázy, kedy mu je Ďuro Brmbalík na obtiaž? 
„Vôbec nie. Neprekáža mi to. Ale mám tendenciu ľuďom, ktorí sú upnutí 
na túto už legendárnu postavu, otvárať oči aj obzory. A to, že existujú 
aj iné postavy, filmy, seriály, vesmíry....“ Tu sa však natisla otázka, či je 
Dano Heriban aj v skutočnosti taký cholerik ako jeho slávna seriálová 
postava. „Nie, nie som. Asi to len dobre hrám. Doma by som si s takou 
povahou asi rodinu neudržal,“ zasmial sa. Vysnenú postavu, ktorú by si 
chcel zahrať, však nemá. „V tejto oblasti to prijímam, tak ako to príde. 
Pravým opakom je hudba, kde mám všetko naplánované. Po mnohých 
rokoch som sa rozhodol venovať sa viac hudbe ako herectvu. Pripravu-
jem svoj piaty album,“ uzavrel.

Cinedu 2022 (19. - 30. 9.) sa skončilo až po uzávierke októbrového čísla 
Novomestského spravodajcu a preto sa k nemu ešte vrátime v nasledu-
júcom vydaní. 

Spoluambasádorom Cinedu 2022 sa stal Dano Heriban
Text a foto: Tatiana Brezinská

Dano Heriban na pódiu mestského kultúrneho strediska so svojou kapelou.
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Vážení Novomešťania,
dovoľte mi, ako predsedovi Komisie dopravy 

a rozvoja mesta, aby som vám priblížil prácu a 
úlohy tejto komisie. 

Komisia dopravy a rozvoja mesta má 12 čle-
nov a je zložená z odborníkov v oblasti dopra-
vy, polície, poslancov a zamestnancov mesta 
či mestských organizácii. Cieľom a úlohou ko-
misie, ako poradného, iniciatívneho a kontrol-
ného orgánu, je  počas svojho obdobia riešiť a 
zaoberať sa najmä kvalitou  údržby komunikácií  

v priebehu celého roka v spolupráci s ich správcami.
Medzi hlavné úlohy Komisie dopravy a rozvoja mesta patria: údržba 

verejného priestranstva, návrh, kvalitu a účelovosť dopravného značenia, 
spoluprácu so správcami komunikácií pri riešení záchytných parkovísk, 
riešenie uzávierok a obchádzok na MK, projektovú dokumentáciu sídla 
z pohľadu dopravy (dopr. sieť, parkoviská ), návrhy na zriadenie alebo 
zrušenie zastávok MHD a ich údržbu, žiadosti o pridelenie vyhradených 
parkovísk, sťažnosti obyvateľov v zverenej oblasti, vybavovanie petícií ob-
čanov týkajúcich sa dopravnej situácie,  prehľad vydaných rozhodnutí na 
rozkopávacie  práce, dáva návrhy z dopravnej problematiky, funkčnosť a 
činnosť dažďových vpustí, údržbu a budovanie verejného osvetlenia, pl-
nenie plánu zimnej údržby (odstránenie snehu z chodníkov a i.), obnova 
dopravných náterov na cestách a parkovacích miestach.

Počas štvorročného obdobia komisia prerokovávala množstvo podne-

tov najmä od občanov, ktoré boli vyhodnotené z odborného a zákonného 
hľadiska a následne postúpené Mestu Nové Mesto nad Váhom, ktoré roz-
hodlo o realizácii respektíve o ďalšom postupe.

Členovia komisie zodpovedne pristupovali k svojej práci, aktívne sa za-
pájali do problematiky, kde vždy na prvom mieste bol záujem a spokojnosť 
občanov mesta. Komisia počas svojho obdobia realizovala aj výjazdové 
komisie, kde cieľom bolo priamo v teréne na území mesta špecifikovať 
úlohy respektíve podnet.

Komisia dopravy a rozvoja mesta sa často stretávala s problematikou 
parkovania vozidiel na území mesta. Táto ťažká úloha ktorá netrápi len 
naše mesto je spojená s narastajúcim počtom súkromných, ale aj firem-
ných áut na území nášho mesta. Tento narastajúci trend sa mesto snažilo 
vyriešiť vybudovaním parkovacích miest vo vnútro-blokoch mestských 
častí, čo sa ukázalo ako správna voľba. Žiaľ mesto sa nedá takpovediac ,, 
nafúknuť “ a preto už dnes hľadáme cestu ako zmierniť narastajúcu do-
pravnú situáciu. Parkovacie domy či návrh dopravného generelu mesta, 
organizácia dopravy boli témy, s ktorými sa komisia zaoberala.

Ako predseda Komisie dopravy a rozvoja mesta sa chcem poďakovať 
každému jednému členovi komisie za zodpovedný prístup a výkon čin-
nosti na úkor vlastného voľného času. Osobitne sa však musím poďakovať 
tajomníčke komisie Alene Rudyovej, ktorá zastáva svoju funkciu zodpo-
vedne.. 

Rád by som poďakoval  všetkým Novomešťanom za trpezlivosť, za všet-
ky vaše podnety a návrhy.

Miroslav Ostrenka, predseda Komisie dopravy a rozvoja mesta

Aktuálne z mesta - október 2022

U z n e s e n i a
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 13.septembra 2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom 23. zasadaní schválilo:
· program 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové  
 Mesto nad  Váhom (ďalej len „MsZ“)
· zloženie návrhovej komisie
· predĺženie Nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 1/2013/ 
 OPSM súčasnému nájomcovi spoločnosti SETALIA PARK s.r.o., IČO:  
 36 721 247
· spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, novo- 
 vytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4921/79 o  výmere  
 172 m² manželom Slobodovým za celkovú cenu 14.620,00€
· spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, novo- 
 vytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4915/96 o  výmere  
 379 m² spoločnosti BKP Holding s.r.o., IČO: 44  115  598, za celko- 
 vú cenu 63.150,00 €  
· spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, novo- 
 vytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4019/8 druh  
 pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 139 m², spoloč- 
 nosti AMONREA s.r.o., Weisseho 15, za celkovú cenu 19.460,00 €  
· prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, pozemku parcela  
 registra C KN č. 1758/16 o výmere 480 m², za celkovú cenu 28.800,00 €
· zámenu pozemkov pod cestami vo vlastníctve  Mesta Nové Mesto  
 nad Váhom za  pozemky pod cestami a stavbami – dielne nachá- 
 dzajúce sa na Ul. Čachtickej v  Novom Meste nad Váhom (bývalý  
 areál SOU ) s  priľahlými pozemkami vo vlastníctve TSK tak, že ani  
 jedna strana druhej nič nedopláca
· prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, pozemky o  cel- 
 kovej výmere 3.513 m² spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládko- 
 viča 8, 971 01 Prievidza, za celkovú cenu 351.300,00 €. Zaplatenie  
 kúpnej ceny bude realizované ceny v troch (3) splátkach
· prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, pozemky o  cel- 
 kovej výmere 61m² spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8,  
 971 01 Prievidza, za 70,00 €/m² zámenu pozemkov  vo vlastníctve  
 spoločnosti Danucem Slovensko a.s., pozemky parcela registra C  
 KN č.: 5109/1, 5109/14, 5109/22, 5109/29,  a č. 5109/35, za po- 

 zemok vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom, pozemok  
 parcela registra C KN č. 4915/1tak, že ani jedna strana druhej nič  
 nedopláca
· bezplatné nadobudnutie pozemku do majetku mesta darovaním,  
 pozemok parcela registra E KN č. 267/5 o výmere 207 m²
· prevzatie stavebných objektov - predĺženie  verejného vodovodu  
 a  prípojky vodovodu do vlastníctva mesta od spoločnosti VD  
 družstvo, IČO: 51 733 269, do majetku mesta bezplatne
· uzatvorenie Zmluvy o  budúcej zmluve medzi Mestom Nové Mesto  
 nad Váhom a spoločnosťou LUCAB, s.r.o., IČO 45  702  195 o  odo- 
 vzdaní stavebných objektov - verejné osvetlenie, vonkajšie rozvo- 
 dy vody a  vodovodná prípojka, vonkajšia kanalizácia a  kanalizač- 
 ná prípojka, dopravné riešenie, osvetlenie priechodov pre chodcov na  
 pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul.  
 Bzinskej v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“
· uzatvorenie Zmluvy o  budúcej zmluve medzi Mestom Nové Mesto  
 nad Váhom a spoločnosťou  NCH s.r.o., Záblatská 576, o  prevode  
 vlastníctva k stavebným objektom:  
 · SO 01 - Predĺženie miestnej komunikácie
 · SO 02 - Vodovod
 · SO 03 -  Kanalizácia
 · SO 11 - Verejné osvetlenie – rozšírenie, ktoré budú vybudova- 
  né v  rámci stavby „Predĺženie miestnej komunikácie a  výstav- 
  ba inžinierskych sietí na ul. Karpatská na pozemkoch parc. CKN  
  č. 3736, 5607,5608/1,2,5,8,9, 5609,5604/4,5, 5564/1,2, 5594, 5596,  
  5597,5598/1,2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom pre budúcu indivi- 
  duálnu bytovú výstavbu na pozemkoch budúceho odovzdáva- 
  júceho
· 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 202. Rozpočet je  
 zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj  výdavky spolu sú  
 rozpočtované vo výške  28  431 639 EUR, pričom MsZ konštatuje,  
 že:
 o Mesto splnilo príjmy spolu vo výške 10  969  862 eur, čo je  
  40 % z  ročného rozpočtu a  výdavky čerpalo spolu vo výške   
  9 783 865eur, čo je 36 % z ročného rozpočtu
 o Technické služby mesta  splnili výnosy vo výške 3  458 507 eur,  

MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom František Mašlonka, viceprimátor
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  čo je 62 % z  ročného rozpočtu a  náklady čerpali vo výške 2  786  
  715 eur, čo je 50 % z ročného rozpočtu
 o Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 313 879 eur  
  na 47 % a náklady čerpalo vo výške 308 581 eur čo je  47 % z roč- 
  ného rozpočtu. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 23. zasadaní neschválilo:
· súhlas so zvýšením obstarávacieho nákladu stavby „Prestavba 2.NP  
 a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, na výšku 347 152,12 Eur,
· súhlas vyčleňovať v  budúcich rokoch finančné prostriedky v  roz- 
 počte na splátky  zvýšeného úveru zo ŠFRB a  zabezpečiť splácanie  

 poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti
· zabezpečenie záväzku záložným právom k  tejto nehnuteľnosti  
 v  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  v  prospech ŠFRB: Stavba súp. číslo  
 2288 na Ulici Trenčianskej číslo orientačné 46 – Útulok pre ľudí  
 na príslušných 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 23. zasadaní zobralo na vedomie:
· informáciu o plnení uznesení MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom
· správy o  výsledku kontroly hospodárenia v  subjektoch: Centrum  
 voľného času Nové Mesto nad Váhom, Materská škola Nové Mesto  
 nad Váhom a Zariadenie pre seniorov Nové Mesto nad Váhom

Dokončila sa inštalácia dopadových plôch pod 
detskými ihriskami na uliciach Zelená a Lies-
kovská - Záhumenice. 

***
Multifunkčné ihrisko za knižnicou dostalo vy-
novené bránky.

***
Štatistiky obyvateľov  (1. 1. - 30. 6. 2022)
Narodené deti:  42 dievčat, 48 chlapcov | Sobá-
še:  56 párov | Úmrtia: 140 | Prisťahovaní: 152 | 
Odsťahovaní: 153

ZBER | Objemný odpad
 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvate-
ľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz  
Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 10. ok-
tóbra 2022 do 21. októbra 2022 podľa uvedeného harmonogramu:
OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na ob-
jemný odpad: 
10. október: Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho                          
11. október: Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
12. október: Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská, 
  V. Bilčíka                               
13. október: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho, 
  A.Dubčeka
14. október: Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, 
  Tušková, Turecká
17. október: Severná, O. Plachého, J.Bernovského, Kukučínova, Ružová, 
  Čulenova, Izbická,                    
18. október: Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, 
  Kvetinová, J.Bernovského
19. október:  KBV  Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku
20. október: KBV  Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, 
  Partizánska,
21. október: KBV  Športová, Čerešňova,  Južná, Čachtická, Benkova, 
  Piešťanská /pri učilišti/ 
UPOZORNENIE!!!: Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať 
stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.       
 Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú také KO, 
ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne pou-
žívaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú poskytnuté do uží-
vania držiteľovi tohto odpadu (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a 
pod...) Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom 
či iným KO.

ZBER | BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Technické služby mesta oznamujú občanom, že  v čase od 24. októbra 

do 27. októbra budú vykonávať bezplatný zber BIOLOGICKY ROZLOŽI-
TEĽNÉHO ODPADU.  

Zberať budeme biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa svojim rozme-
rom nezmestí do bio nádoby ( hnedej farby ), teda väčšie konáre, orezávky 
zo stromov a kríkov a drevnú hmotu. 

Žiadame občanov, aby BRO nevkladali do igelitových vriec, nezväzovali 
drôtom, nevkladali do platových nádob alebo iného obalového materiálu. 
Tento odpad budeme ďalej spracovávať a zhodnocovať.  

BRO vykladajte pred rodinné domy, pozemky tak, aby neobmedzoval a 
neohrozoval chodcov a cestnú premávku. Je potrebné, aby k odpadu bol 
prístup zberových mechanizmov.

Spracovanie: zelený odpad „BRO“ sa kompostárni podrví a v určenom 
pomere zmieša ( tráva, piliny...), následne uloží na voľnú plochu. Hroble sa 
prekopávajú a prevzdušňujú následkom čoho kompost zreje.

Krátke správy z mesta

Informácie TSM Nové Mesto nad Váhom

Zdroj: TSM NMnV, redakcia | Foto: Miroslav Ostrenka

Zdroj: TsM NMnV
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Biologicky rozložiteľný odpad „BRO“, alebo ZELENÝ ODPAD je od-
pad, zo záhrad a parkov, do ktorého patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozbe-
rové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka 
a hobliny.
HARMONOGRAM  ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad  
(kat.číslo 20 02 01)
24. október  (pondelok):  8:00 – 15:00 hod.
Zberné miesta - ulice: Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, 
Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, 
Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. 
Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská a ostatné priľahlé ulice;
25. október (utorok):  8:00 – 15:00 hod.
Zberné miesta - ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, 
Javorinska, G.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšná, Kamen-
ná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V.Bilčíka, Sasinkova, Langsfeldova, 
Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Ber-
nolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromo-
vá, Štúrova a ostatné priľahlé ulice;

26. október (streda):  8:00 – 15:00 hod.
Zberné miesta - ulice: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinov-
ského,Vajanského, Holubyho, J.Gábriša, P.Matejku;
Zberné miesta - ulice: Bzinská, M.Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka;
Zberné miesta - ulice:  O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučí-
nova, Tajovského, Klčové, a ostatné priľahlé ulice;
27. október (štvrtok):  8:00 – 15:00 hod.
Zberné miesta - ulice: Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská,  
Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, 
Riečna;
Zberné miesta - ulice: Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, 
Srnianska, Pri klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, 
Bošácka, Pri záhradách, Pod Zvonicou a ostatné priľahlé ulice;
  Upozornenie: „Počas tohto zvozu sa bude realizovať zber väčších konárov 
a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa 
svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a 
pod.), ďalej sa nebude odoberať  BRO v igelitových vreciach, sudoch, 
nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu 
musí byť prístup zberových mechanizmov.

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom Mesto Nové 
Mesto nad Váhom 

Volebný obvod č. 1 
1. Jaroslav Bača, Mgr., 49 r., samostatne zárobkovo činná osoba, 
 nezávislý kandidát 
2. Noman Ehsan, MUDr., MPH., 59 r., lekaár, nezávislý kandidát 
3. Michal Poruban, 36 r., marketingový špecialista, Hlas - sociálna  
 demokracia 
4. Štefan Rehák, Ing., 59 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
5. Eva Růžičková, Ing., 61 r., vedúca oddelenia ekonomiky, Sme rodina
6. Radoslav Sedlák, Mgr., 48 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie,  
 Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana 
7. Jozef Ševčík, Ing., 62 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska 
8. Erik Tupý, 19 r., študent, nezávislý kandidát 
9. Ľuboš Tupý, Dipl.-Ing., 52 r., súdny prekladateľ a tlmočník, nezávislý  
 kandidát 
10. Tomáš Urminský, Ing., 35 r., manažér / mestský poslanec, Kresťan- 
 skodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzer- 
 vatívna strana 
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 

Volebný obvod č. 2 
1. Matej Bielik, MUDr., 38 r., lekár, nezávislý kandidát 
2. Zuzana Hunčíková, Ing., 52 r., ekonómka, nezávislá kandidátka 
3. Jana Hunová, PaedDr., 54 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
4. Matej Kubák, Bc., 23 r., tréner mládeže, nezávislý kandidát 
5. Tibor Kubica, 47 r., marketingový manažér, Hlas-sociálna demokracia 
6.  Katarína Kusendová, Mgr., 45 r., riaditeľka školy, Smer - sociálna  
 demokracia 
7. Alexandra Malovcová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, nezá- 
 vislá kandidátka
8. Tatiana Skovajsová, Mgr., 65 r., námestníčka ošetrovateľstva, Hlas -  
 sociálna demokracia 
9. Alexandra Tobiášová, Mgr., 55 r., učiteľka, Smer-sociálna demokracia 
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

Volebný obvod č. 3 
1. Iveta Antalová, Ing., 43 r., konateľka, nezávislá kandidátka 
2. Igor Benák, PhDr., 44 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia 
3. Roland Borovský, 49 r., zmenový majster, Starostovia a nezávislí  
 kandidáti
 4. Ľubomíra Bušová, 58 r., SZČO, Slovenská národná strana
 5. Eva Gregušová, RNDr., 63 r., stredoškolská učiteľka, Smer - sociálna  
 demokracia 
6. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 67 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demo- 
 kracia 

7. Ján Hendrich, MUDr., 67 r., očný lekár, Smer - sociálna demokracia 
8.  Martin Kolesár, 38 r., kameraman v TV, nezávislý kandidát 
9.  Martina Kostelanská, 47 r., opatrovateľka, Slovenská národná strana
10. Michal Leitner, MBA, 30 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
11. Martin Malík, Ing., 46 r., SZČO, Život - národná strana 
12. Lukáš Michalik, 28 r., živnostník, nezávislý kandidát 
13. Andrej Neuschl, Mgr., 41 r., riaditeľ strednej školy, nezávislý kandidát 
14. Branislav Pepel, 47 r., grafický dizajnér, nezávislý kandidát 
15. Zuzana Skrúcaná, Mgr., 53 r., učiteľka, Národná koalícia / nezávislí  
 kandidáti 
16. Marcela Smolinská, Mgr., 46 r., vedúca odboru katastra, Hlas - sociál- 
 na demokracia 
17. Tomáš Šarman, 43 r., realitný maklér, nezávislý kandidát 
18. Matej Šatka, BsBa, Bc., 45 r., konateľ, Obyčajní ľudia a nezávislé  
 osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí
19. Alexandra Štullerová Koreňová, Mgr., 43 r., manažérka internej  
 a externej komunikácie, nezávislá kandidátka 
20. Ján Trebichavský, 61 r., tréner, nezávislý kandidát 
21. Miroslav Vidlička, Ing., 27 r., manažér, nezávislý kandidát 
22. Igor Zelenay, 40 r., profesionálny tenista, Hlas - sociálna demokracia 
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 

Volebný obvod č. 4 
1. Karol Durdík, MUDr., 57 r., lekár, nezávislý kandidát 
2. Rastislav Hulínek, Ing., 58 r., referent poisťovne, Smer - sociálna de- 
 mokracia 
3. Jaroslav Košťál, Mgr., 46 r., bankový poradca, Kresťanskodemokratic- 
 ké hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana 
4. Karol Krajčo, Ing., PhD., 44 r., vysokoškolský učiteľ, Smer - sociálna  
 demokracia 
5. Ľuboš Nemečkay, 39 r., vedúci v mäsovýrobe, Republika 
6.  Miroslav Ostrenka, 47 r., správca ihrísk a športovísk, nezávislý kan- 
 didát 
7.  Roman Prikryl, 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
8.  Petra Setničková, Bc., 46 r., dentálna hygienička, Hlas - sociálna demo- 
 kracia 
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

Volebný obvod č. 5
1. Alena Čechvalová, Ing., 61 r., riaditeľka, Sme rodina 
2. Pavol Durdík, MUDr., 52 r., lekár, nezávislý kandidát 
3. Miroslav Mačica, 26 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie,  
 Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana 
4. Tomáš Malec, Mgr., PhD., 31 r., manažér v samospráve, poslanec  
 mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát 
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zdroj: www.nove-mesto.sk
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Volebný obvod č. 6 
1. Michal Bartek, 23 r., asistent poslanca, Hlas - sociálna demokracia 
2. Dana Jeřábková, Mgr., 54 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia 
3. Daniel Kopunec, Ing., 34 r., administrátor informačného systému,  
 nezávislý kandidát
4. Jana Krištofovičová, 43 r., asistentka riaditeľa, živnostníčka, nezávislá  
 kandidátka 
5. Adam Mandelík, 27 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia 
6. Ján Mráz, 53 r., obchodný riaditeľ/konateľ spoločnosti, Kresťanskode- 
 mokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana 
7. Petra Skokánková, Ing., Mgr., 38 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá  
 kandidátka 
8. Peter Súčan, 43 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia 
9.  Ján Marek Trebichavský, Bc., 23 r., študent univerzity, nezávislý  
 kandidát 
10. Filip Vavrinčík, JUDr., 37 r., advokát, nezávislý kandidát 
11. Ján Vojtek, Mgr., 36 r., právnik, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 7 
1. Alena Hunová, 43 r., riaditeľka pobočky banky, Hlas - sociálna  
 demokracia 
2.  František Mašlonka, Ing., 54 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát 
3. Zdenko Matejdes, Bc., 30 r., športový odborník, nezávislý kandidát 
4. Helena Mináriková, 71 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka 
5. Branislav Mlčúch, JUDr., Mgr., 45 r., facility manažér a právnik,  
 nezávislý kandidát 
6. Marián Mora, MUDr., 51 r., lekár, poslanec mestského zastupiteľstva,  
 nezávislý kandidát 
7. Ján Pavlíček, Mgr., 47 r., riaditeľ gymnázia, nezávislý kandidát
8.  Štefan Salic, 64 r., skladník, Smer - sociálna demokracia 
9.  Juraj Srnec, Ing., 38 r., manažér, nezávislý kandidát 
10. Tomáš Štulajter, Mgr., 39 r., mediálny manažér, Sme rodina 
11. Tatiana Tinková, 62 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia
 12. Monika Turková, Ing., 47 r., vedúca kancelárie, nezávislá kandidátka
 13. Dana Uhríková, Mgr., 45 r., stredoškolská pedagogička, Hlas - sociálna  
 demokracia
 Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 

Na Námestí slobody pribudla v piatok 16. septembra pamätná tabuľa na 
počesť spisovateľa Imricha Alexandra Pockodyho. Práve na tomto mieste 
žil a tvoril. Pockody bol spisovateľom, básnikom a prozaikom medzivoj-
novej generácie. 

Imrich Alexander Pockody sa narodil 21. 8. 1906 vo Veľkom Bábe. Po 
absolvovaní štúdií pracoval ako profesor na poľnohospodárskych školách 
v Komárne, Spišskej Novej Vsi a v Novom Meste nad Váhom. V povojno-
vom období zastával postupne  pozície riaditeľa poľnohospodárskych škôl 
v Záblatí, Bánovciach nad Bebravou i v Novom Meste nad Váhom. V na-
šom meste sa natrvalo usadil v roku 1939, kde bol  rokoch 1953 – 1960 
vedúcim poľnohospodárskeho oddelenia plánovacieho odboru Okresného 
národného výboru. Zomrel 12. 2. 1972 v Bratislave a pochovaný je v No-
vom Meste nad Váhom.

Do literárneho života sa I. A. Pockody zapojil už v mladosti. Na jeho 
tvorbu mali vplyv básne Jiřího Wolkra, ale aj Endre Adyho a Sergeja Je-
senina. Jeho oficiálnym vstupom do literatúry bola básnická zbierka 
Kniha jednakých dní (1930) ladená do tónov Kraskovej lyriky. Neskôr 
vydal zbierky Podkovy (1934) a Slávnosť (1935). V rokoch 1938 - 1945 
sa odmlčal a verejnosti sa opäť predstavil v roku 1953 básnickou zbierkou 
Posolstvo ľuďom zeme. Výber z jeho básnickej tvorby z rokov 1918-1938 
vyšiel pod názvom Plameň a brázdy (1968). Známejšou je jeho prozaická 
tvorba. Román Zmŕtvychvstanie Jána Kasalu (1935), ktorý napísal ako 
24-ročný, zachytáva pomery v malej podhorskej dedine počas prvej sveto-

vej vojny. Tragický životný osud dedinskej ženy donútil  mladého autora  
uvažovať nad vojnou a  jej dôsledkami na obyčajných ľudí. Pôvodne bol 
román, ktorý opisuje skutočné udalosti, koncipovaný ako prvý diel trilógie 

Odhalenie pamätnej tabule spisovateľa Pockodyho
Redakcia | Foto: Tatiana Brezinská

Primátor Jozef Trstenský odhalil pamätnú tabuľu.

Pri pamätnej tabuli stoja, zľava:  primátor Jozef Trstenský, predsedkyňa Komisie kultú-
ry a spoločenských vzťahov Iveta Antalová a viceprimátor František Mašlonka. Primátor Jozef Trstenský v spoločnosti výtvarníka Jána Hubinského. 
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s názvom Človek je večne živý. V románe Klasy pod oblohou (1938) autor 
spracoval problematiku života dediny na Dolniakoch a zápas jej obyvate-
ľov o existenciu a sebazáchovu. Bol predstaviteľom ruralizmu, literárneho 
smeru, ktorý čerpá a  zobrazuje námety s  vidieckou tematikou. Do lite-
rárneho diania sa zapájal aj ako redaktor viacerých literárnych časopisov 
(Svojeť, Slovenská liga, Postup a i.). Používal pseudonym: Šaňo Tribecký, 
Štefan Tribecký, Štefkin.

Návrh na osadenie pamätnej tabule na Námestí Slobody 9/10, ktorej 
zhotoviteľom je výtvarník Ján Hubinský, podali v roku 2021 Oľga Nápo-
kyová a  Mária Kubovicová. Je vyrobená zo syntetickej živice armovanej 
skleným vláknom, s povrchovou úpravou pripomínajúcou bronzový od-
liatok. Autorkou textu na pamätnej tabuli je dcéra spisovateľa Marta Ša-
bouková, rod. Pockodyová a slávnostne bola odhalená pri príležitosti 50. 
výročia úmrtia I. A. Pockodyho. 

Nový školský rok 2022 - 2023 v školách a školských zariadeniach zria-
dených mestom Nové Mesto nad Váhom sa začal bez mimoriadnych opat-
rení proti nákaze Covid-19. Aktuálne platí rozhodnutie ministra školstva 
s účinnosťou od 1. 9. 2022, ktoré v prípade potreby z dôvodu podozrenia 
na výskyt tohto ochorenia umožňuje riaditeľovi školy so súhlasom zria-
ďovateľa poskytnúť žiakom voľno viac ako 5 dní a v triedach, v ktorých sa 
neuskutočňuje školské vyučovanie prezenčne, ukladá zabezpečiť vzdelá-
vanie dištančne.

Aj v tomto školskom roku budú predškolskú výchovu a vzdelávanie v 
našom meste poskytovať dve materské školy - verejná materská škola zria-
dená mestom a cirkevná materská škola zriadená Kongregáciou školských 
sestier de NotreDame. Materskú školu na Poľovníckej ulici a na jej šiestich 
elokovaných pracoviskách navštevuje cca 590 detí v 26 triedach, z nich 237 
v rámci povinného predprimárneho vzdelávania. Do materskej školy bolo 
na začiatku školského roka zaradených aj 15 detí z Ukrajiny, a to v rámci 
výnimky z počtu detí v triedach v zmysle školského zákona.

Cirkevná materská škola na Ul. J. Kollára č. 4 rozšírila od tohto škol-

ského roka svoju kapacitu o ďalšiu triedu, spolu má teda 4 triedy pre vyše 
80 detí. 

V základných školách v Novom Meste nad Váhom je v novom školskom 
roku spolu 247 prvákov, 56 z nich bude navštevovať 1. ročník v cirkevnej 
ZŠ sv. Jozefa. Celkove bude v novom školskom roku plniť povinnú školskú 
dochádzku vo verejných základných školách 1580 žiakov (o 30 žiakov viac 
ako vlani) a okrem nich bolo na začiatku školského roka zaradených do 
rôznych tried ZŠ aj 70 žiakov z Ukrajiny. Pre nových žiakov z Ukrajiny 
zabezpečia školy jazykový kurz slovenčiny. V 9. ročníku budú verejné zá-
kladné školy v meste pripravovať na stredné školy 145 žiakov a cirkevná 
ZŠ 38 žiakov.

Základná umelecká škola, centrum voľného času a školské kluby v ZŠ 
by v novom školskom roku mali poskytovať vzdelávacie služby v podob-
nom rozsahu ako v uplynulom školskom roku. Na prihlásenie detí do 
týchto zariadení je dôležitý termín 15. september, pretože podľa počtu 
detí v školách k 15. septembru sa obciam a mestám poskytujú finančné 
prostriedky na chod škôl. 

V školách máme viac žiakov Dušan Hevery, tajomník Komisie školstva, mládeže a športu

Viera. Je to téma rozsiahla a zložitá, keď o nej chceme diskutovať, ale 
prakticky sa prejavuje v tých najjednoduchších veciach. Pre mňa osobne 
viera symbolizuje krok do neznáma pod vedením Boha, ktorý vie viac ako 
ja. Znamená to vkladať všetko do jeho rúk. Biblia hovorí, že viera môže 
byť živá alebo mŕtva. Skutočná viera je činná, prekonáva prekážky a za-
chraňuje. Takáto viera vzniká počúvaním Božieho slova a trávením času 
v jeho prítomnosti. Vlastne je to celé o Bohu – a o mne. To podstatné na 
viere totiž nie je to, ako "silno" verím, ale komu verím. Nie je to o človeku, 
ktorý sa spolieha, ale o Ježišovi Kristovi, na ktorého sa spoliehame. Keď sa 

pozrieme v Biblii, Ježiš ako Boží Syn učil ľudí veľa o viere. Nielen slovami, 
ale aj prakticky tým, že uzdravoval, robil zázraky a zachraňoval tých, ktorí 
sa rozhodli mu veriť. Sám povzbudzoval svojich nasledovníkov. To hlavné, 
čo Boh od vás žiada, je veriť v Boha a v toho, koho poslal – v Ježiša Krista. 
A o tom je kresťanská viera. Nie je to intenzívne sústredenie sa na niečo 
v mysli, nie je to ani magická moc, ktorá sa uvoľňuje modlitbou alebo ne-
jakými slovami. Viera, to znamená uveriť v Ježiša Krista ako poslaného 
Bohom pre našu záchranu. Táto pravda zachraňuje životy aj dnes, vypĺňa 
prázdno v našich vnútrach, uzdravuje nás a pozýva do života s ním. 

Združenie zrakovo znevýhodnených (ZZZ) od svojho vzniku svedo-
mito napĺňa svoje poslanie a ciele, pre ktoré aj bolo založené. V tomto 
roku svoju činnosť začalo hneď po uvoľnení pandemických opatrení. 
Už v apríli zasadalo Valné zhromaždenie, na ktorom bol vytýčený plán 
činnosti na rok 2022. O pláne činnosti rozhodujú členovia, ktorí svoje 
návrhy dávajú Výkonnej rade. VR ich prehodnotí a vybrané návrhy 
predloží na schválenie Valnému zhromaždeniu. A tak na mesiac máj 
bol vybraný poznávací zájazd na Moravu a na september bola vybraná 
návšteva Banskej Štiavnice. Mesto, ktoré na každom metri svojej plo-
chy ponúka niečo historické. Na jednodňový výlet sa zohratá partia 
vybrala hneď na začiatku mesiaca, 6. septembra. 

Tí fyzicky zdatnejší navštívili aj Starý zámok, ktorý je známy veľ-
kým množstvom schodov. To isté platí aj pre Nový zámok. V obidvoch 
sú inštalované expozície histórie baníctva. Keď spomínam Banskú 
Štiavnicu, tak jej neodmysliteľnou súčasťou je aj Kalvária. Vyhľadáva-
né pútnické miesto. Určite stojí za návštevu, ale vyžaduje si to viacej 
času. Minimálne jedno poobedie. 

Banská Štiavnica má aj pekné okolie. My sme navštívili Kaštieľ Svä-
tý Anton. Je to jedna z najzachovalejších historických pamiatok na 
Slovensku. Možno je to práve tým, že až do roku 1944 bol obývaný 

bulharským cárom z rodu Coburgov. 
V roku 1993 bolo ako „historické mesto Banská Štiavnica a technic-

ké pamiatky jeho okolia“ zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO.

Duchovné slovo

Banská Štiavnica a okolie

Jaroslav Hladík, asistent pastor, Apoštolská cirkev

Oľga Vertáková, štatutár ZZZ | FOTO: archív ZZZ

 Text Sládkovičoverj Maríny - najdlhšej lúbosnej básne na svete.
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 Vladimír Pavlík pozval všetkých priaznivcov humoru i výtvarného 
umenia do Iného sveta, sveta plného farieb a úsmevov. Ten prezentuje 
prostredníctvom svojej výstavy v novomestskej Galérii kresleného humo-
ru od 2. septembra. 

Vystavuje vyše 60 diel
Novomestského karikaturistu Vladimíra Pavlíka a jeho kresby pozna-

jú priaznivci kresleného  humoru nielen na Slovensku ale i v zahraničí. 
Jeho karikatúry obleteli už takmer celý svet. V súčasnosti ich spolu s jeho 
maľbami môžu všetci obdivovať v novomestskej Galérii kresleného hu-
moru prostredníctvom výstavy Iný svet. „Výstava kresleného humoru, 
ktorú som nazval Iný svet je zbierkou kresieb a obrazov. Vytvoril som ich 
za posledné tri roky. Je to teda trojročná práca, od poslednej výstavy v 
roku 2019,“ povedal Vladimír Pavlík. Vystavuje 21 veľkoformátových ma-
lieb a 44 kresieb kresleného humoru. „Myšlienkou je tento súbor kresieb 
a malieb zameraný na humor, pretože maľby sú v podstate nejaké výťažky 
kresleného humoru, ktoré som považoval za vhodné zväčšiť, z formátov 
A3 a A4 na väčšie formáty. Maľby sú vlastne vybrané kresby, ktoré sa mi 
podarilo myšlienkovo zladiť s témou výstavy Iný svet, v ktorom ja stále 
žijem,“ podotkol Pavlík. A tak medzi vystavené maľby sa dostala aj jeho 
kresba, ktorá uspela na výstave v Belgicku a bola súčasťou katalógu vysta-
vených diel. „Také významnejšie kresby som si zväčšil na plátno, aby sa mi 
zachovali ako pamätnejšie diela,“ potvrdil úspešný autor.

Kresby i maľby plné humoru
Prostredníctvom svojich kresieb, malieb a hlavne humoru bez slov po-

núka Vladimír Pavlík  množstvo úsmevných príbehov. „Jeho diela sú vese-
lé, plné imaginárnych a fantastických svetov. Od poslednej výstavy autor 
nezaháľal a svetlo sveta uzreli ďalšie maľby a karikatúry. Autor nás stále 
neprestáva prekvapovať svojimi nápadmi a hravosťou, s ktorou vznikajú 
jeho diela,“ podotkol kurátor výstavy Radovan Sedlák. Svet v kresbách a 
maľbách Vladimíra Pavlíka je svetom fantázie a dobra. Je hravý, veselý, 
nápaditý a vtipný. Jeho diela sú plné príbehov, výmyslov, radosti a vtipu. 
V jeho svete fantázie a v jeho príbehoch vystupuje hlavný ľudský hrdi-
na s výraznými autobiografickými črtami autora spolu so zvieratami či 
vesmírnymi postavičkami. Svoje diela tvorí na papier či plátno farbami 
a tušom. „Ja kreslím ešte takou starou technikou. Je to mokrá technika, 
teda tušom a farbami na papier. Obrazy zase maľujem na plátno akrylový-
mi a olejovými farbami,“ vysvetlil Pavlík. Kým jeho kresby plné humoru 
vznikajú niekoľko minút až hodín, maľby tvorí niekoľko týždňov až me-
siacov. „Kreslím už od roku 1972. Vtedy sa kreslilo všetko na papier. Tak 
sa to vyžadovalo, nová digitálna technika nebola. Dnes sa už prechádza 
na digitálnu kresbu a 80 – 90% autorov už kreslí digitálne. Ešte sú však aj 
súťaže, ktoré vyžadujú ručnú kresbu na papier, pretože je to vždy originál. 
Pri digitálnej kresbe ťažko povedať, že je to len jeden výtlačok, prvý a ori-
ginálny,“ pokračoval Vladimír Pavlík. 

Diela hýria radosťou a farbami
Vystavené kresby a maľby pútajú pozornosť detí i dospelých. Vladimír 

Pavlík prekvapuje a inšpiruje svojim výtvarným umením, fantáziou, vyna-
liezavosťou, energiou, prináša radosť a dobrú náladu. V jeho dielach znie 
životná energia i túžba hľadať a vymýšľať stále nové námety. Jeho kresby 
i maľby hýria optimistickou farebnosťou. Vnášajú do duše človeka har-
móniu, radosť a úsmev. Je v nich vtip, príbeh aj pointa. Vladimír Pavlík 
má svoju vlastnú typológiu postavičiek, či už zvieracích alebo ľudských, 
ktoré z kresieb preniesol aj do svojich malieb. Na výstave obdivovatelia 
jeho umenia nájdu veľkoplošné maľby, ako napríklad  Na komíne, Koč-
ky a mačky, Čierna ovca, Červený nos, Operná speváčka, Lietajúce ryby, 
Nájomník, Úroda, Slávnostná večera, Televízni diváci, Koza v záhrade, 
Zámok a mnohé ďalšie, v ktorých badať aj výrazné autobiografické črty 
samotného autora.  

Držiteľ ocenení i rekordov
Vladimír Pavlík sa zúčastňuje rôznych výstav, festivalov kresleného hu-

moru a súťaží. Jeho kresby sú uverejňované v zahraničných katalógoch na 
medzinárodných súťažných prehliadkach kresleného humoru po celom 
svete. „Získal 43 domácich a zahraničných ocenení, v štátoch ako Kórea, 
Čína, Japonsko, Taliansko, Nemecko, Turecko, Luxembursko, Rumunsko, 
USA, Egypt, Sýria, Portugalsko, Holandsko, Poľsko a v mnohých ďalších,“ 
uviedol Radovan Sedlák. Je spoluorganizátorom, riaditeľom i členom po-
roty Novomestského ostňa. Svoje kresby publikoval od roku 1972 v novi-
nách a časopisoch. Je autorom dvoch slovenských rekordov zapísaných v 
Knihe slovenských rekordov. V roku 2011 v Novom Meste nad Váhom na-
kreslil najväčší kreslený vtip s plochou 22,59 metrov štvorcových. Vytvoril 
hodinovku kreslených vtipov, kde za 60 minút nakreslil 54 vtipov. „Tento 
rekord som robil na Kolonádovom moste v Piešťanoch, kde som mal na 60 
oknách nalepené papiere rozmeru 100x70 cm, na ktoré som kreslil,“ dodal 
umelec.  Navrhol a nakreslil aj trinásť detských omaľovánok a ilustroval 
sedem kníh kresleného humoru. 

Vladimír Pavlík svojimi kresbami a maľbami ponúka 
pohľad na Iný svet Text a foto: Monika Šupatíková

Vladimír Pavlík vystavuje svoje kresby a maľby

Vladimír Pavlík, Mária Volárová a Radovan Sedlák počas vernisáže výstavy
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V Galérii Petra Matejku predstaví v tomto roku jubilujúca novomestská 
umelkyňa Eva Harmadyová svoje diela na samostatnej autorskej výstave 
pod názvom „casTINg ART“. V architektonicky špecifickom priestore 
galérie, kde zvyknú byť  dlhodobo vystavené diela „Návratistov“, sa ako 
ich členka v jesenných mesiacoch rozhodla pripraviť  vlastnú umeleckú 
prezentáciu. Popri niektorých starších dielach vystaví aj svoju najnovšiu  
medailérsku, reliéfnu a sochársku tvorbu. Svoje diela v posledných rokoch 
umelkyňa prezentovala na viacerých kolektívnych i samostatných projek-
toch na Slovensku i v zahraničí. V Novom Meste nad Váhom sa  autorskou 
samostatnou výstavou predstavuje po deviatich rokoch. Za ten čas však 
získala výrazné medzinárodné úspechy a ocenenia na domácej i medzi-
národnej výtvarnej scéne, absolvovala niekoľko sympoziálnych pobytov a 
aktívne sa zapája do novomestského výtvarného diania.

Eva Harmadyová prijíma výzvy, ktoré jej umenie a život prináša a tie 
zhmotňuje do svojich diel. Už tretí rok sa zúčastňuje medzinárodného 
projektu realizovaného Akadémiou výtvarných umení v Sofii, ktorý pre 
umelcov i študentov z viacerých krajín na každý mesiac vyhlasuje rôzne  
inšpiratívne témy. Tie sa dotýkajú osobných výpovedí a vnútorného sveta 
autorov, venované sú aj historickým svetoznámym osobnostiam, objavujú 
sa témy rodiny, hudobné témy a ďalšie atraktívne  námety. Autorku pro-
jekt  zaujal. Pravidelne tvorí  nové a nové medaily na vyhlásené témy, ktoré 
predstaví  aj na novomestskej výstave.

Umenie Evy Harmadyovej je umenie bez kalkulu, vychádza z hĺbky jej 
emočne a duchovne bohatého vnútorného sveta. Inšpiráciu však nehľadá 
len v sebe, ale aj okolo seba, v najbližšej rodine, v zážitkoch a príbehoch,  
ktoré vníma otvorenými  očami, pozitívnym a ľudsky prívetivým pohľa-
dom. Tento svoj pozitívny životný postoj odlieva aj do diel prevažne z cínu, 
ale aj iných kovov, ktoré tvorí sama, trpezlivo, filigránsky, vytrvalo a dô-
sledne až do finálneho výsledku.

Samostatná autorská výstava Evy Harmadyovej, ktorej vernisáž sa usku-
toční 7. októbra 2022 o 17.00 hodine v priestoroch Galérie Petra Matejku 
v Novom Meste nad Váhom, sa stane príležitosťou  osobne sa porozprávať 
a stretnúť  s autorkou, ktorá sa rozhodla možno aj trochu zastaviť a bilan-
covať, ale  zároveň sa už sústreďuje  na nové výzvy a inšpirácie, ktoré  život 
ponúka. Výstava potrvá do 2. decembra 2022.

Eva Harmadyová
Eva Harmadyová sa narodila  29. 3. 1962 v Trenčíne. V rokoch 1977 

- 1981 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici, na 
oddelení  umeleckého  odlievania  kovov u Milana Ormandíka a Ondreja 
Ďuriana. V rokoch 1995 - 1999 študovala na Univerzite Konštantína Filo-
zofa  v Nitre, na katedre výtvarnej tvorby a výchovy u doc. Miroslava Nicza 
a Mariána  Žilíka. V roku 2021 absolvovala štúdium  arteterapie  v  Inštitúte  
vzdelávania    TerraTherrapeutica (2019-2021) vo vzdelávacom programe: 
Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výcho-
vy a liečby. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie - členkou združenia me-
dailérov Slovenska, členkou FIDEM, členkou zduženia šperkárov AURA a 
predsedníčkou združenia Návraty do Nového Mesta nad Váhom.

Žije, tvorí v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1985 pedagogicky pôsobí 
na novomestskej Základnej umeleckej škole  J. Kréna. Vďaka svojmu peda-
gogickému majstrovstvu do umeleckého sveta  pripravila  mnoho svojich 
talentovaných žiakov a študentov, z ktorých sú dnes už dospelí, na výtvarnej 
scéne sa úspešne prezentujúci umelci.

Eva Harmadyová sa  popri pedagogickej práci súbežne venuje  voľnej vý-
tvarnej tvorbe - komornej plastike, šperku, reliéfu, medailérskej i sochárskej  
tvorbe a iným výtvarným aktivitám.V celoslovenskom a medzinárodnom 
kontexte uznávaná a oceňovaná šperkárka, medailérka a sochárka pripra-

vila niekoľko autorských výstav a pravidelne sa zúčastňuje významných 
celoslovenských i zahraničných projektov. Svoje diela predstavila už na 14 
individuálnych a 50 kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí, 
ako i v rámci prezentácií FIDEM. Zúčastnila sa viac ako desiatky medziná-
rodných sympózií zameraných na umelecký šperk, medailérstvo a sochár-
stvo.  Za svoju tvorbu získala  viaceré medzinárodné ocenenia. V roku 2004 
získala  Mimoriadnu cenu na medzinárodnej výstave Határok és határe-
setek az etéremművészetben /„Hranice a hraničné prípady medailérstva“ v 
Budapešti, v roku 2008 Čestnú cenu na 5. Medzinárodnom bienále súčasnej 
medaily v Seixale v Portugalsku. V roku 2015 získala ocenenie Významná 
osobnosť Podjavoriny za vynikajúce výsledky v oblasti umeleckej tvorby a 
pedagogickej práce a v roku 2022 získala Cenu primátora mesta Nové Mesto 
nad Váhom Osobnosť mesta za celoživotné dielo v oblasti umenia a šírenia 
kultúry.

Jej diela sú zastúpené v štátnych i v súkromných inštitúciách na Sloven-
sku a v zahraničí - v zbierkach NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici, 
v Múzeu Casole d´Elsa v Taliansku, v  Galérii P. Matejku v Novom Meste 
nad Váhom a od roku 2020 sa jej dielo LAST DROP stalo súčasťou zbierky 
Staatliche Kunstammlungen Dresden v Nemecku. Tiež sú zastúpené v súk-
romných zbierkach na Slovensku a v zahraničí (v Českej republike, Poľsku, 
Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Belgicku, USA a Japonsku).

Eva Harmadyová - casTINg ART Ela Porubänová | Foto: Viliam Polák

HOMMAGE A PICASSO

ÓDA NA RADOSŤ

LAST DROP
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Galéria Petra Matejku pripravuje samostatnú autorskú výstavu no-
vomestskému jubilujúcemu autorovi, akademickému maliarovi Jánovi 
Mikuškovi, aktívnemu členovi skupiny „Návratistov“. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční 28. októbra 2022 vo výstavných priestoroch MsKS. Výstava 
potrvá do 27. januára 2023.

Maliarsku a kresliarsku tvorbu známeho novomestského  umelca, dl-
horočného riaditeľa MsKS a organizátora kultúry v Novom Meste nad 
Váhom pozná snáď každý priaznivec výtvarného umenia.

Ján Mikuška, ako maliar výtvarne školený pre monumentálnu maľbu, 
už od 90-tych rokov 20. storočia rafinovane využíva získané poznatky aj 
vo svojom komornom maliarskom diele. Dodnes v jeho dielach vníma-
me priestor a výtvarné vzťahy v monumentálnych súvislostiach, ktoré 
dokáže brilantne vytvoriť aj na menších formátoch svojich malieb.

Aj keď Ján Mikuška z času na čas priblíži svoje diela verejnosti, ucele-
nými samostatnými výstavami sa nepredstavuje často. A keď sa tak deje, 
zvyčajne to býva pri príležitosti autorových životných jubileí.

Ján Mikuška ponúkne návštevníkom ďalší rozmer svojho umeleckého 
zmýšľania, ďalší uhol pohľadu, nové farebné variácie, témy i kompozície. 
Na výstave budú mať rovnocenné miesto aj kresby, ako prvé najautentic-
kejšie formulujú autorove myšlienky aj neskoršie maliarske kompozície.

Maliarska a kresliarska tvorba  Jána Mikušku vždy bola, je a vždy aj 

bude neodmysliteľne spätá s okolitou krajinou, prostredím rodného 
kraja, a jemu tak blízkeho Nového Mesta nad Váhom. Keďže výstava 
bude pre návštevníkov otvorená aj počas zimného a vianočného času, 
stane sa vzácnou príležitosťou na stíšenie a zamyslenie v dnešnej hek-
tickej dobe.

Ján Mikuška
Akademický maliar Ján Mikuška sa narodil 27. januára 1947 v No-

vom Meste nad Váhom. V rokoch 1962 – 1966 študoval na Strednej 
umeleckopriemyselnej  škole v Bratislave u prof. Štefana Belohradské-
ho a Ladislava Šichmana. V rokoch 1966 – 1972  absolvoval Vysokú 
školu výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej a 
dekoratívnej maľby u profesorov Ladislava Čemického a OrestaDu-
baya. V rokoch 1972 – 1978 pedagogicky pôsobil na ĽŠU a Gymná-
ziu Ľ. Štúra v Novom  Meste nad Váhom. V rokoch 1990 – 2012 pô-
sobil ako riaditeľ  MsKS v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 2002 
– 2006 sa aktívne podieľal na Vzniku Galérie P. Matejku v Novom 
Meste nad Váhom. V minulosti sa venoval monumentálnej interiérovej 
a exteriérovej tvorbe pre architektúru. V súčasnosti sa venuje komor-

nej maľbe a kresbe. V roku 2004 ilustroval básnickú zbierku Rudolfa  
Dobiáša: Medzi trávou a vetrom a v roku 2013 ďalšiu jeho básnickú 
zbierku: Rozhovory s Rút. 

Viackrát svoje diela vystavoval na samostatných výstavách v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ale predovšetkým v MsKS a 
neskôr v Galérii Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Vystavoval 
aj v Trenčianskych Tepliciach, Považskej Bystrici, Trenčíne, Piešťanoch a 
spolu s akademickým sochárom Milanom Struhárikom aj na výstavách v 
Komárne a tiež v Českej republike.

Jeho diela sú v majetku Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Tren-
číne a Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Za prínos k 
rozvoju kultúry v Novom Meste nad Váhom v roku 2017 získal ocenenie 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ján Mikuška – maľby a kresby
Výber z najnovšej tvorby Text: Ela Porubänová | Foto: archív Jozefa Šišovského

MEDZI TRÁVOU 
A VETROM, OLEJ, 2021

ANJEL,
OLEJ, 2022
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Milé Novomešťanky, Novomešťania.

Sobota 29. október 2022 je významným dňom pre každého obyvateľa mesta. Práve v uvedený deň môžeme v čase 
od 7.00 hod. do 20.00 hod. vo volebnej miestnosti svojím hlasom rozhodovať o ľuďoch, ktorí v ďalšom volebnom období 
na základe výsledkov volieb budú zastupovať Vaše záujmy v našom meste a v samosprávnom kraji.

Zverejnením kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov je často na facebookových 
pro�loch na ich adresu uverejnených množstvo negatívnych správ, fabulácií, poloprávd a lží. Mnohokrát doslova 
nenávistných a urážajúcich. 

Skutočnosť je však taká, že dňom 30. augusta 2022 (o 24.00 hod.) sa uzavrela možnosť reptať na kandidátky a kandidá-
tov, pretože každý, kto má právo byť volený do orgánov samosprávy sa mohol slobodne rozhodnúť pre kandidatúru na 
post primátorky/primátora a poslankyne/poslanca nášho mesta. Reptajúci jedinci namiesto svojich komentárov mohli 
podať kandidátnu listinu a ponúknuť svoje schopnosti slúžiť nášmu mestu a Vám, našim Novomešťankám a 
Novomešťanom.

Ako som v mesiaci júl oznámil, uchádzam sa o Vašu priazeň a Váš hlas v komunálnych voľbách. Ponúkam Vám moje 
dary a schopnosti pre Vás a naše mesto. Mám pred službou na poste primátora rešpekt, ale žiadnu obavu. 
Nedávam sľuby. Prezentuje ma moja doterajšia služba na pozícii zástupcu primátora. Som tímový hráč a preto
do volieb vstupujem s partiou schopných ľudí s Team NM. Ľudí, ktorí majú za sebou úspešné pôsobenie a to nie len 
v MsZ. Ľudí, ktorí ako noví kandidáti chcú prinášať pre Vás nové postupy služby verejnosti. Ľudí, ktorí sú ochotní 
podieľať sa na ďalšom smerovaní nášho mesta a zlepšovaní služieb pre Vás. Zároveň sme tím, ktorý bude počúvať Váš 
hlas, aby sme spoločne zveľaďovali naše mesto. 

Nie je mi jedno koľkí z Vás prídu v sobotu 29. 10. 2022 do volebnej miestnosti, aby svojím hlasom rozhodli.
Chcem Vás preto poprosiť a vyzvať! Ak Vám na našom meste, na živote v ňom a na službách pre Vás záleží, príďte 
a potvrďte svoje rozhodnutie odovzdaním volebného lístka pre hlasy Vašich kandidátov. Voľbu vedenia mesta 
a mestského zastupiteľstva, župana a poslancov TSK máme vo vlastných rukách. Burcujte k voľbám Vašich najbliž-
ších, priateľov a susedov. Nenechajme rozhodovať len druhých, ak môžeme k dobrej voľbe prispieť sami.
Teším sa spolu s mojím tímom na ďalšiu službu pre naše mesto. Mesto ste Vy, služba je pre Vás.

Ďakujem za Vašu dôveru.
Váš František Mašlonka a Team NM

3

Nezávislý kandidát
 na post primátora

3

Ing. František Mašlonka

Volebný
obvod

č. 1

Volebný
obvod

č. 3

Volebný
obvo d

č. 4

Volebný
obvod

č. 6

Volebný
obvod

č. 2

Volebný
obvod

č. 5

Volebný
obvod

č. 7

4

NEKA

Ing. Štefan Rehák

3

PaedDr. Jana Hunová

NEKA

2

NEKA

Ing. Zuzana Hunčíková

4

Jana Krištofovičová

NEKA

6

Ján Mráz

SaS/KDH/OKS

6

Miroslav Ostrenka

NEKA

3

Mgr. Jaroslav Košťál

SaS/KDH/OKS

10

Michal Leitner, MBA

NEKA

12

Lukáš Michalik

NEKA

13

Mgr. Andrej Neuschl

NEKA

3

Miroslav Mačica

SaS/KDH/OKS

2

Ing. František Mašlonka

NEKA

6

Mgr. Radoslav  Sedlák

SaS/KDH/OKS

11

Mgr. Ján Vojtek

NEKA

6

MUDr. Marián Mora

7

Mgr. Ján Pavlíček

10

Ing. Tomáš Urminský

4

Mgr. Tomáš Malec, PhD.

NEKA

NEKA NEKA

SaS/KDH/OKS

Objednávateľ: František Mašlonka, Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávateľ: UNIVERSALPRINT, s.r.o., Priemyselná 2/1122, | 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46126236



11

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCA www.nove-mesto.sk

Nezávislý kandidát
 na post primátora

3

Ing. František Mašlonka

Volebný
obvod

č. 1

Volebný
obvod

č. 3

Volebný
obvo d

č. 4

Volebný
obvod

č. 6

Volebný
obvod

č. 2

Volebný
obvod

č. 5

Volebný
obvod

č. 7

4

NEKA

Ing. Štefan Rehák

3

PaedDr. Jana Hunová

NEKA

2

NEKA

Ing. Zuzana Hunčíková

4

Jana Krištofovičová

NEKA

6

Ján Mráz

SaS/KDH/OKS

6

Miroslav Ostrenka

NEKA

3

Mgr. Jaroslav Košťál

SaS/KDH/OKS

10

Michal Leitner, MBA

NEKA

12

Lukáš Michalik

NEKA

13

Mgr. Andrej Neuschl

NEKA

3

Miroslav Mačica

SaS/KDH/OKS

2

Ing. František Mašlonka

NEKA

6

Mgr. Radoslav  Sedlák

SaS/KDH/OKS

11

Mgr. Ján Vojtek

NEKA

6

MUDr. Marián Mora

7

Mgr. Ján Pavlíček

10

Ing. Tomáš Urminský

4

Mgr. Tomáš Malec, PhD.

NEKA

NEKA NEKA

SaS/KDH/OKS

Objednávateľ: František Mašlonka, Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávateľ: UNIVERSALPRINT, s.r.o., Priemyselná 2/1122, | 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46126236



12

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

1. SME A BUDEME TU PRE VÁS
Počúvame Vás a chceme riešiť
Vaše problémy spojené 
so životom v našom meste 
aj po našom prípadnom zvolení.

2. OTVORENOSŤ, 
DIGITALIZÁCIA A EFEKTIVITA
SAMOSPRÁVY
Digitalizáciou jednotlivých 
procesov dôjde k zvýšeniu 
efektivity samosprávy 
a otvorenosťou Vám umožníme
kontrolu našich krokov. 

3. HOSPODÁRENIE MESTA, 
MAJETOK MESTA, DOTÁCIE
PRE MESTO 
Iba dokonalou evidenciou 
a správou majetku dosiahneme
efektívne hospodárenie mesta.
Mesto Nové Mesto nad Váhom 
je vďaka dlhoročnému primátorovi
mesta Ing. Jozefovi Trstenskému
jedným z najlepšie hospodáriacich
miest v SR. Tento trend udržíme
a občania budú na svoje mesto
pyšní. Budeme pokračovať 
v užitočných rozhodnutiach 
pre občanov.

4. ROZVOJ MESTA, VÝSTAVBA,
REKONŠTRUKCIE
Pri rozvoji mesta budeme 
podporovať kvalitnú občiansku
vybavenosť v každej časti mesta.
Výstavbu budeme realizovať 
zodpovedne, s využitím 
moderných, šetrných technológií
a recyklovaných materiálov 
a spolu s bytmi zaistíme 
príslušnú občiansku vybavenosť
s dôrazom na ekologickosť 
projektov.

5. SOCIÁLNA OBLASŤ
Zabezpečíme dostupné verejné
sociálne služby a starostlivosť 
pre všetkých, ktorí ju potrebujú.
Od seniorov, zdravotne 
postihnutých, osôb v núdzi - ako
sú matky s deťmi, sociálne
slabšie rodiny, deti a mládež.
Nikto nesmie zostať na vedľajšej
koľaji.

6. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Absolútnou prioritou v tejto
oblasti je skvalitnenie 
a zachovanie dostupnej 
zdravotnej starostlivosti v Novom
Meste nad Váhom. Uvedomujeme
si nevyhnutnosť potreby 

navýšenia počtu ambulancií
odborných lekárov a budeme ich
motivovať vhodnými nástrojmi.

7. DOPRAVA V MESTE
Bezpečný dopravný systém musí
zohľadňovať potreby chodcov,
cyklistov, aj vodičov motorových
vozidiel. Budeme hľadať riešenia,
ako zvýšiť počet parkovacích
miest na sídliskách, ale aj 
v centre mesta. Budeme jednať
so zástupcami Ministerstva 
dopravy a výstavby SR 
o odkúpení pozemku 
vo vlastníctve ŽSR pri železničnej
stanici, s cieľom vybudovať
parkovisko pre motorové vozidlá
na neudržiavanom pozemku.
Vyvinieme maximálne úsilie pre
vybudovanie cyklotrás v našom
meste tak, aby sa ktokoľvek 
na bicykli mohol bezpečne
presúvať do svojho cieľa. 

8. ŠKOLSTVO
Mať kvalitnú sieť škôl je pre nás
prioritou. Chceme zaistiť 
dostatočnú kapacitu miest 
v školách a škôlkach. Vyvinieme
maximálne úsilie, aby mladí,
šikovní a vzdelaní ľudia ostali žiť
a pracovať v našom meste.

9. BEZPEČNÉ MESTO
V Novom Meste nad Váhom sa
každý z nás musí cítiť bezpečne.
Súborom opatrení zlepšíme
tento stav v celom meste, okrem
iného zmodernizujeme
kamerový systém.

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 
ADAPTÁCIA MESTA 
NA ZMENU KLÍMY
Nádherná krajina, ktorá 
obklopuje aj Nové Mesto 
nad Váhom je našou súčasťou 
a musíme ju chrániť. Naše 
mesto môže byť najzelenším
mestom v okolí. Budeme 
sa snažiť vhodnými nástrojmi
adaptovať naše mesto na zmenu
klímy a zameriame sa aj 
na kľúčové odpadové
hospodárstvo.

11. POMOC PODNIKATEĽSKÝM
SUBJEKTOM
Prepojenie serióznych 
podnikateľských subjektov 
a mesta je základom kvalitnej

spolupráce a rozvoja mesta.
Mesto má byť hlavný partner 
v oblasti propagácie a podnikania.

12. KULTÚRA, ŠPORT
Slová ako kultúra a spoločenský
život by mali byť v našom 
meste spájané s kultúrnymi 
podujatiami pre všetky vekové
kategórie. Budeme podporovať
všetky zmysluplné a legálne
športové aktivity, lebo vieme 
že obyvatelia sa chcú venovať
rozdielnym športom a my ich 
v tom radi podporíme

13. CESTOVNÝ RUCH 
A IDENTITA MESTA
Mesto Nové Mesto nad Váhom
má silný potenciál v oblasti 
cestovného ruchu, ktorý je nutné
naplno využiť a vnímame ho ako
investičnú príležitosť. Musíme sa
zamerať na silné stránky 
a príležitosti nášho mesta.
Okrem iného vypracujeme
Stratégiu rozvoja cestovného
ruchu pre naše mesto a budeme
aktívne pracovať na identite
nášho mesta. V plnej miere 
si uvedomujeme potrebu 
vybudovania letného kúpaliska 
a rozvoja Zelenej vody.

Už onedlho predstavíme náš 
detailný volebný program. 
Ja a kandidáti na poslankyne 
a poslancov do mestského 
zastupiteľstva z CHLEBÍKOVÁ TÍM 
si plne uvedomujeme rozdiel medzi
mocou a zodpovednosťou. 
Preto budeme naďalej pokračovať
iba v užitočných rozhodnutiach 
pre Vás a vaše mesto. Majetok
mesta budeme spravovať 
zodpovedne.

PROSÍM, PRÍĎTE V SOBOTU
29.10. 2022 VOLIŤ A DAJTE NÁM
VÁŠ HLAS. BUDEME SI KAŽDÝ
JEDEN VÁŠ HLAS VÁŽIŤ. 

ĎAKUJEME.

Ing. Katarína Chlebíková 
#chlebikovatim

Kompletný volebný 
program predstavíme 
už čoskoro a bude 
Vám plne k dispozícii 
vo Vašich schránkach.

PROGRAMOVÉ PRIORITY TÍMU CHLEBÍKOVÁ
PRE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

#chlebikovatim

Vaši kandidáti na poslancov MsZ
Nového Mesta nad Váhom
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MÁM VÍZIU,
PLÁN A SILNÝ TÍM

1
Katarína CHLEBÍKOVÁ

Vaša kandidátka na primátorku
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1. SME A BUDEME TU PRE VÁS
Počúvame Vás a chceme riešiť
Vaše problémy spojené 
so životom v našom meste 
aj po našom prípadnom zvolení.

2. OTVORENOSŤ, 
DIGITALIZÁCIA A EFEKTIVITA
SAMOSPRÁVY
Digitalizáciou jednotlivých 
procesov dôjde k zvýšeniu 
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Iba dokonalou evidenciou 
a správou majetku dosiahneme
efektívne hospodárenie mesta.
Mesto Nové Mesto nad Váhom 
je vďaka dlhoročnému primátorovi
mesta Ing. Jozefovi Trstenskému
jedným z najlepšie hospodáriacich
miest v SR. Tento trend udržíme
a občania budú na svoje mesto
pyšní. Budeme pokračovať 
v užitočných rozhodnutiach 
pre občanov.

4. ROZVOJ MESTA, VÝSTAVBA,
REKONŠTRUKCIE
Pri rozvoji mesta budeme 
podporovať kvalitnú občiansku
vybavenosť v každej časti mesta.
Výstavbu budeme realizovať 
zodpovedne, s využitím 
moderných, šetrných technológií
a recyklovaných materiálov 
a spolu s bytmi zaistíme 
príslušnú občiansku vybavenosť
s dôrazom na ekologickosť 
projektov.

5. SOCIÁLNA OBLASŤ
Zabezpečíme dostupné verejné
sociálne služby a starostlivosť 
pre všetkých, ktorí ju potrebujú.
Od seniorov, zdravotne 
postihnutých, osôb v núdzi - ako
sú matky s deťmi, sociálne
slabšie rodiny, deti a mládež.
Nikto nesmie zostať na vedľajšej
koľaji.

6. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Absolútnou prioritou v tejto
oblasti je skvalitnenie 
a zachovanie dostupnej 
zdravotnej starostlivosti v Novom
Meste nad Váhom. Uvedomujeme
si nevyhnutnosť potreby 

navýšenia počtu ambulancií
odborných lekárov a budeme ich
motivovať vhodnými nástrojmi.

7. DOPRAVA V MESTE
Bezpečný dopravný systém musí
zohľadňovať potreby chodcov,
cyklistov, aj vodičov motorových
vozidiel. Budeme hľadať riešenia,
ako zvýšiť počet parkovacích
miest na sídliskách, ale aj 
v centre mesta. Budeme jednať
so zástupcami Ministerstva 
dopravy a výstavby SR 
o odkúpení pozemku 
vo vlastníctve ŽSR pri železničnej
stanici, s cieľom vybudovať
parkovisko pre motorové vozidlá
na neudržiavanom pozemku.
Vyvinieme maximálne úsilie pre
vybudovanie cyklotrás v našom
meste tak, aby sa ktokoľvek 
na bicykli mohol bezpečne
presúvať do svojho cieľa. 

8. ŠKOLSTVO
Mať kvalitnú sieť škôl je pre nás
prioritou. Chceme zaistiť 
dostatočnú kapacitu miest 
v školách a škôlkach. Vyvinieme
maximálne úsilie, aby mladí,
šikovní a vzdelaní ľudia ostali žiť
a pracovať v našom meste.

9. BEZPEČNÉ MESTO
V Novom Meste nad Váhom sa
každý z nás musí cítiť bezpečne.
Súborom opatrení zlepšíme
tento stav v celom meste, okrem
iného zmodernizujeme
kamerový systém.

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 
ADAPTÁCIA MESTA 
NA ZMENU KLÍMY
Nádherná krajina, ktorá 
obklopuje aj Nové Mesto 
nad Váhom je našou súčasťou 
a musíme ju chrániť. Naše 
mesto môže byť najzelenším
mestom v okolí. Budeme 
sa snažiť vhodnými nástrojmi
adaptovať naše mesto na zmenu
klímy a zameriame sa aj 
na kľúčové odpadové
hospodárstvo.

11. POMOC PODNIKATEĽSKÝM
SUBJEKTOM
Prepojenie serióznych 
podnikateľských subjektov 
a mesta je základom kvalitnej

spolupráce a rozvoja mesta.
Mesto má byť hlavný partner 
v oblasti propagácie a podnikania.

12. KULTÚRA, ŠPORT
Slová ako kultúra a spoločenský
život by mali byť v našom 
meste spájané s kultúrnymi 
podujatiami pre všetky vekové
kategórie. Budeme podporovať
všetky zmysluplné a legálne
športové aktivity, lebo vieme 
že obyvatelia sa chcú venovať
rozdielnym športom a my ich 
v tom radi podporíme

13. CESTOVNÝ RUCH 
A IDENTITA MESTA
Mesto Nové Mesto nad Váhom
má silný potenciál v oblasti 
cestovného ruchu, ktorý je nutné
naplno využiť a vnímame ho ako
investičnú príležitosť. Musíme sa
zamerať na silné stránky 
a príležitosti nášho mesta.
Okrem iného vypracujeme
Stratégiu rozvoja cestovného
ruchu pre naše mesto a budeme
aktívne pracovať na identite
nášho mesta. V plnej miere 
si uvedomujeme potrebu 
vybudovania letného kúpaliska 
a rozvoja Zelenej vody.

Už onedlho predstavíme náš 
detailný volebný program. 
Ja a kandidáti na poslankyne 
a poslancov do mestského 
zastupiteľstva z CHLEBÍKOVÁ TÍM 
si plne uvedomujeme rozdiel medzi
mocou a zodpovednosťou. 
Preto budeme naďalej pokračovať
iba v užitočných rozhodnutiach 
pre Vás a vaše mesto. Majetok
mesta budeme spravovať 
zodpovedne.

PROSÍM, PRÍĎTE V SOBOTU
29.10. 2022 VOLIŤ A DAJTE NÁM
VÁŠ HLAS. BUDEME SI KAŽDÝ
JEDEN VÁŠ HLAS VÁŽIŤ. 

ĎAKUJEME.

Ing. Katarína Chlebíková 
#chlebikovatim

Kompletný volebný 
program predstavíme 
už čoskoro a bude 
Vám plne k dispozícii 
vo Vašich schránkach.

PROGRAMOVÉ PRIORITY TÍMU CHLEBÍKOVÁ
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Vaši kandidáti na poslancov MsZ
Nového Mesta nad Váhom
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treba spoznať ľudí, život 
v samospráve, v regióne. Problémy,
vízie, trápenie, riešenia. Treba to
robiť v teréne, nie za stolom 
s mobilom v ruke.“ A prečo ho to
láka do súťaže za poslanca mesta 
i kraja? „Lebo naše mesto i celý
novomestský okres majú 
neskutočný potenciál. Napríklad, 
v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
Potichu sa hovorí o cykloturistickom
prepojení Beckovského 
a Čachtického hradu cez 
Nové mesto nad Váhom. Je to stále
len na papieri a to je škoda. Dobre
vieme aké moderné, efektívne 
i zdravé sú cyklotrasy, ako dokážu
efektívne fungovať, prepojiť 
turistické centrá. A zoberte si, že
jednou z tých zastávok by mohlo
byť kúpalisko na Zelenej vode.
Chcem sa pustiť do tejto témy, nech
to rezonuje a posúva sa dopredu.
Financie na to z eurofondov určite
sú,“ vysvetľuje kandidát 
na mestského i župného poslanca 
a pokračuje.
Pochváli sa, že dostáva veľmi 
užitočné lekcie z praktickej politiky
aj preto, že je asistent poslanca NR
SR Petra Kmeca. Rešpektovaného 
a skúseného diplomata, ktorý má 
v HLASe na starosti zahraničnú 
politiku. „Neraz ma vzal na stáž 
do Bruselu, absolvoval som s ním
viacero naozaj vážnych stretnutí 
na medzinárodnej úrovni a som mu
za to vďačný. Na svet sa ale 
pozerám tak, že krútim hlavou 
na všetky strany. Čo to znamená?
Jednak si napríklad nesmierne
vážim sovietskych vojakov, ktorí
padli pri oslobodzovaní našej vlasti.
Zároveň rešpektujem, že Európska

únia je bezpečnostný a hodnotový
priestor vhodný pre Slovensko, hoci
úradníci od stola v Bruseli nie vždy
chápu realitu a špecifiká v teréne.“

Slovenskí chalani okolo dvadsiatky
spravidla študujú, pracujú, športujú
alebo sú zaláskovaní, majú veľké
malé hobby. Mišo Bartek je presný
takýto, akurát že stíha všetko
dokopy. Tí, čo ho poznajú, mu 
hovoria: Neunaviteľný.
Začnime školou. „Som možno jeden
z tisíca, ktorý chcel ísť do detstva
študovať na východ, nie na západ.
Keďže mi nevyšlo štúdium 
na moskovskom štátnom inštitúte
MGIMO, išiel som študovať právo 
do Banskej Bystrice na Univerzitu
Mateja Bela. Nevydržal som tam
dlho, presne tri semestre. Ale všetko
je presne tak ako má byť. 
Na Banskú Bystricu spomínam rád,
mám tam časť rodiny. Je to región,
kde sú milí, prívetiví, srdeční ľudia,
majú k sebe bližšie. Odtiaľ som sa
presunul do Bratislavy, študujem
tam medzinárodné vzťahy a verejnú
správu.“
Ďalej práca, koníčky: „Pracujem
stále, presúvam sa na aute, peši, 
vo vibramkách. Skvelá pracovná
pomôcka - mobil. Myslím si, že

Trenčiansky kraj poznám veľmi
dobre, novomestský okres detailne.
Čo ma pracovne a ľudsky posúva
dopredu, stretnutia s ľuďmi, sú ich
fakt desiatky. Rád sa s nimi 
rozprávam, už som hovoril, že som
to dostal do vienka pri narodení.“
Možno sa to nezdá, ale Mišo Bartek
veľa a pravidelne športuje. Každý
deň behá osem kilometrov po tej
istej trase priamo v centre mesta.
„Začal som behať ako 
osemnásťročný - na prekvapenie
okolia, mojich blízkych 
a kamarátov. Chystám sa 
na polmaratón. Inšpiroval ma 
v takýchto aktivitách, najmä
súčasný župan Baška, ktorý prešiel

na bicykli každú dedinu v kraji, 
a nie raz. Milujem čítať biografie -
Štúr, Dubček, Gustáv Husák... 
Najhlbší dojem? Možno budete
všetci prekvapení - asi ten Husák.
Jeho životný príbeh ma inšpiroval,
hlavne preto, že mnohí ľudia 
vnímajú iba druhú časť jeho života.
Málokto napríklad vie, že ako 
študent urobil zbierku a vyzbieral
niekoľko tisíc korún pre študentov
na liečbu tuberkulózy. Alebo 
ak Beneš a Gottwald bojovali 
za Československo v zahraničí,
Husák bojoval v SNP za nás doma,
reálne bol v tých zákopoch. 
Aj pre toto nie som zástancom
čierno-bieleho videnia histórie.“

Má síce plnú hlavu politiky, ale 
pri návšteve rodičov je táto téma
tabu. „To je asi jediné miesto, kde 
od toho vypnem. A dobijem baterky.
Mamine sa do debaty o politike
veľmi nechce, aj otec má ako 
podnikateľ dosť vlastnyćh tém. A ja
som rád, že tú politiku nemám 
od nich na tanieri ako hlavné menu.“
Taký je teda Michal Bartek, doras-
tenec z Pelleho jedenástky, ktory ́ sa
pozvoľna derie do základnej zostavy.  

Do letných prázdnin 2020 ostávajú
dva dni a na petržalskej strane
Dunaja beží tlačovka. 
O novej strane. Slovensko už má 
aj HLAS - sociálnu demokraciu. 
Základom je Pelleho jedenástka,
plus podporovatelia, prví členovia,
fanúšikovia a zvedavci, 
samozrejme.
Slovo si vypýtal hneď po úvodnom
„antreé“ lídra Petra Pellegriniho.
Predtým sa popýtal hovorkyne 
Patrície Macíkovej, že chce čosi 
odkázať mladým. Pôsobil 
sebavedome, bez stresu, ako 
z veľkej knihy. „Volám sa Michal
Bartek a pochádzam 
z podjavorinského kraja. Týmto sa
chcem prihovoriť mladším
Slovenkám a Slovákom. Možno 
ste sa doteraz hanbili pridať sa 
k slovenskej sociálnej demokracii.
Chcem vám odkázať, že je čas
posilniť HLAS - sociálnu
demokraciu. Verte, bude nás
počuť.“
Z „noname“ devätnásťročného
mladíka za sekundu vyrástol 
politický tínedžer. Vystrelil ako
raketa na slovenský mediálny orbit.
Obklopený novinármi, kamerami 
i otázkami si užíval žiaru reflektorov.
Navonok presvedčivý, s darom reči,
solídnym prejavom, uhladeným
slovníkom a rečami nie od veci.
Médiá ho nazvali Pellegriniho 
dorastenec. A táto nálepka mu 
ostala aj o rok neskôr, keď prišiel
pozdraviť v častkovskom kroji prvý
veľký ozajstný snem HLAS-u 
do Nitry. A znova si to namieril 
priamo k mikrofónu. „Často som
konfrontovaný, prečo sa robím
rečami starší, prečo mudrujem,
predvádzam sa. Či je to naozaj
alebo to len tak dobre hrám... 

No, fakt to nehrám. Nezneužívam 
na zviditeľnenie sa, “ hovorí dnes
23-ročný Michal Bartek, tajomník
krajskej organizácie strany HLAS-SD
v Trenčianskom kraji. To si zaslúži
dupľu.
Dvadsaťtriročný šikovný, kreatívny,
rozhľadený tajomník kraja 
momentálne najsilnejšej politickej
strany na Slovensku. „Ukážem vám
fotky. Napríklad spred desiatich
rokov. Mal som jedenásť a recitoval
som na vrchu Roh v Lubine počas
osláv výročia SNP Partizánsku
báseň. Toto je aj moja odpoveď,
keď sa ma ľudia pýtajú - ako mňa,
mladého frkana môže zaujímať
protifašistický odboj, pamätníky,
partizánska história. Prečo som
dokonca členom oblastnej 
organizácie SZPB!? No, práve pre to,
že mám vzťah k histórii a povstaniu,
lebo bolo blízko od domu. Lebo som
to dostal do vienka. Vari to nie je
chyba...“
Srdcom Novomešťan, hlásajúci
heslo, že Podjavorinčania držia
spolu, ktorý si s mamou, zdravotnou
sestrou, len odskočil odrodiť sa 
do Bratislavy, rád spomína 
na recitačné časy. „Recitácie, 
prednesy, rétorické cvičenia. 
To bolo moje  a sprevádzalo ma 
to detstvom, školou. Recitoval som
všade: Uhrovec, Dolný Kubín,
Bratislava, Trenčín, Lubina,
Bánovce... Vtedy som sa 
nacestoval, spoznal kraj, vďaka
básničkám, súťažiam i víťazstvám.
Doviedla ma k tomu moja pani
učiteľka Nguyenová na základnej
škole, veľmi pekne jej za to 
ďakujem. Moja poklona patrí aj pani
profesorke Viere Brezinskej, ktorá sa
mi venovala aj rétoricky. Recitoval
som na svadbách a pohreboch,

oslavách, pred davmi divákov.
Nemám ten problém postaviť sa 
a hovoriť. Oveľa ťažšie je niečo
rozumné povedať.“
Ruku na srdce, napriek mladému
veku Michal Bartek nie je politicky
úplne nepopísaný list. Spolu 
s Pelleho jedenástkou aj on
prestupoval v polovici roka 2020 
zo Smeru do Hlasu. Ak rátame
správne, do politiky ho to pritiahlo
ešte dávno pred jeho osemnástkou.
„Vďačím za to Dušanovi
Bublavému, úspešnému 
komunálnemu politikovi, starostovi
a aj poslancovi NR SR za Smer.
Dôvod? No choďte sa pozrieť 
do Častkoviec. Z dediny v totálnom
rozklade urobil modernú 
a prosperujúcu obec, kde 
sa kvalitne žije. Áno, viem, na čo
narážate...
Ten medializovaný rozhovor 
novinára ohľadne Dušanovho
vysokoškolského titulu a že ho
poslal kade ľahšie. Bratislavská
kaviareň z toho mala vtedy
nesmiernu zábavu. Lenže karma 
je fakt zdarma a slniečkárom
dávam jednu dobrú radu - vždy si
upracte pred vlastným prahom.
Vymyslenú bublinu o Bublavého
vysokoškolskom titule totálne 
zmiatli reálne megakauzy 
o plagiátorstve a diplomových 
prácach u predseduvlády Matoviča,
predsedu parlamentu Kollára, 
ministra Grohlinga, štátneho 
tajomníka Klusa... Že sa nehanbia.“
Na pôsobenie v Smere si spomína
rád. Na politického otca Dušana
Bublavého ako vzor regionálneho
politika nedá dopustiť. „Veľká 
politika má u mňa čas. Do nej by sa
malo vstupovať s určitou 
hodnotovou výbavou. Nie s veľkou
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treba spoznať ľudí, život 
v samospráve, v regióne. Problémy,
vízie, trápenie, riešenia. Treba to
robiť v teréne, nie za stolom 
s mobilom v ruke.“ A prečo ho to
láka do súťaže za poslanca mesta 
i kraja? „Lebo naše mesto i celý
novomestský okres majú 
neskutočný potenciál. Napríklad, 
v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
Potichu sa hovorí o cykloturistickom
prepojení Beckovského 
a Čachtického hradu cez 
Nové mesto nad Váhom. Je to stále
len na papieri a to je škoda. Dobre
vieme aké moderné, efektívne 
i zdravé sú cyklotrasy, ako dokážu
efektívne fungovať, prepojiť 
turistické centrá. A zoberte si, že
jednou z tých zastávok by mohlo
byť kúpalisko na Zelenej vode.
Chcem sa pustiť do tejto témy, nech
to rezonuje a posúva sa dopredu.
Financie na to z eurofondov určite
sú,“ vysvetľuje kandidát 
na mestského i župného poslanca 
a pokračuje.
Pochváli sa, že dostáva veľmi 
užitočné lekcie z praktickej politiky
aj preto, že je asistent poslanca NR
SR Petra Kmeca. Rešpektovaného 
a skúseného diplomata, ktorý má 
v HLASe na starosti zahraničnú 
politiku. „Neraz ma vzal na stáž 
do Bruselu, absolvoval som s ním
viacero naozaj vážnych stretnutí 
na medzinárodnej úrovni a som mu
za to vďačný. Na svet sa ale 
pozerám tak, že krútim hlavou 
na všetky strany. Čo to znamená?
Jednak si napríklad nesmierne
vážim sovietskych vojakov, ktorí
padli pri oslobodzovaní našej vlasti.
Zároveň rešpektujem, že Európska

únia je bezpečnostný a hodnotový
priestor vhodný pre Slovensko, hoci
úradníci od stola v Bruseli nie vždy
chápu realitu a špecifiká v teréne.“

Slovenskí chalani okolo dvadsiatky
spravidla študujú, pracujú, športujú
alebo sú zaláskovaní, majú veľké
malé hobby. Mišo Bartek je presný
takýto, akurát že stíha všetko
dokopy. Tí, čo ho poznajú, mu 
hovoria: Neunaviteľný.
Začnime školou. „Som možno jeden
z tisíca, ktorý chcel ísť do detstva
študovať na východ, nie na západ.
Keďže mi nevyšlo štúdium 
na moskovskom štátnom inštitúte
MGIMO, išiel som študovať právo 
do Banskej Bystrice na Univerzitu
Mateja Bela. Nevydržal som tam
dlho, presne tri semestre. Ale všetko
je presne tak ako má byť. 
Na Banskú Bystricu spomínam rád,
mám tam časť rodiny. Je to región,
kde sú milí, prívetiví, srdeční ľudia,
majú k sebe bližšie. Odtiaľ som sa
presunul do Bratislavy, študujem
tam medzinárodné vzťahy a verejnú
správu.“
Ďalej práca, koníčky: „Pracujem
stále, presúvam sa na aute, peši, 
vo vibramkách. Skvelá pracovná
pomôcka - mobil. Myslím si, že

Trenčiansky kraj poznám veľmi
dobre, novomestský okres detailne.
Čo ma pracovne a ľudsky posúva
dopredu, stretnutia s ľuďmi, sú ich
fakt desiatky. Rád sa s nimi 
rozprávam, už som hovoril, že som
to dostal do vienka pri narodení.“
Možno sa to nezdá, ale Mišo Bartek
veľa a pravidelne športuje. Každý
deň behá osem kilometrov po tej
istej trase priamo v centre mesta.
„Začal som behať ako 
osemnásťročný - na prekvapenie
okolia, mojich blízkych 
a kamarátov. Chystám sa 
na polmaratón. Inšpiroval ma 
v takýchto aktivitách, najmä
súčasný župan Baška, ktorý prešiel

na bicykli každú dedinu v kraji, 
a nie raz. Milujem čítať biografie -
Štúr, Dubček, Gustáv Husák... 
Najhlbší dojem? Možno budete
všetci prekvapení - asi ten Husák.
Jeho životný príbeh ma inšpiroval,
hlavne preto, že mnohí ľudia 
vnímajú iba druhú časť jeho života.
Málokto napríklad vie, že ako 
študent urobil zbierku a vyzbieral
niekoľko tisíc korún pre študentov
na liečbu tuberkulózy. Alebo 
ak Beneš a Gottwald bojovali 
za Československo v zahraničí,
Husák bojoval v SNP za nás doma,
reálne bol v tých zákopoch. 
Aj pre toto nie som zástancom
čierno-bieleho videnia histórie.“

Má síce plnú hlavu politiky, ale 
pri návšteve rodičov je táto téma
tabu. „To je asi jediné miesto, kde 
od toho vypnem. A dobijem baterky.
Mamine sa do debaty o politike
veľmi nechce, aj otec má ako 
podnikateľ dosť vlastnyćh tém. A ja
som rád, že tú politiku nemám 
od nich na tanieri ako hlavné menu.“
Taký je teda Michal Bartek, doras-
tenec z Pelleho jedenástky, ktorý sa
pozvoľna derie do základnej zostavy.  

Do letných prázdnin 2020 ostávajú
dva dni a na petržalskej strane
Dunaja beží tlačovka. 
O novej strane. Slovensko už má 
aj HLAS - sociálnu demokraciu. 
Základom je Pelleho jedenástka,
plus podporovatelia, prví členovia,
fanúšikovia a zvedavci, 
samozrejme.
Slovo si vypýtal hneď po úvodnom
„antreé“ lídra Petra Pellegriniho.
Predtým sa popýtal hovorkyne 
Patrície Macíkovej, že chce čosi 
odkázať mladým. Pôsobil 
sebavedome, bez stresu, ako 
z veľkej knihy. „Volám sa Michal
Bartek a pochádzam 
z podjavorinského kraja. Týmto sa
chcem prihovoriť mladším
Slovenkám a Slovákom. Možno 
ste sa doteraz hanbili pridať sa 
k slovenskej sociálnej demokracii.
Chcem vám odkázať, že je čas
posilniť HLAS - sociálnu
demokraciu. Verte, bude nás
počuť.“
Z „noname“ devätnásťročného
mladíka za sekundu vyrástol 
politický tínedžer. Vystrelil ako
raketa na slovenský mediálny orbit.
Obklopený novinármi, kamerami 
i otázkami si užíval žiaru reflektorov.
Navonok presvedčivý, s darom reči,
solídnym prejavom, uhladeným
slovníkom a rečami nie od veci.
Médiá ho nazvali Pellegriniho 
dorastenec. A táto nálepka mu 
ostala aj o rok neskôr, keď prišiel
pozdraviť v častkovskom kroji prvý
veľký ozajstný snem HLAS-u 
do Nitry. A znova si to namieril 
priamo k mikrofónu. „Často som
konfrontovaný, prečo sa robím
rečami starší, prečo mudrujem,
predvádzam sa. Či je to naozaj
alebo to len tak dobre hrám... 

No, fakt to nehrám. Nezneužívam 
na zviditeľnenie sa, “ hovorí dnes
23-ročný Michal Bartek, tajomník
krajskej organizácie strany HLAS-SD
v Trenčianskom kraji. To si zaslúži
dupľu.
Dvadsaťtriročný šikovný, kreatívny,
rozhľadený tajomník kraja 
momentálne najsilnejšej politickej
strany na Slovensku. „Ukážem vám
fotky. Napríklad spred desiatich
rokov. Mal som jedenásť a recitoval
som na vrchu Roh v Lubine počas
osláv výročia SNP Partizánsku
báseň. Toto je aj moja odpoveď,
keď sa ma ľudia pýtajú - ako mňa,
mladého frkana môže zaujímať
protifašistický odboj, pamätníky,
partizánska história. Prečo som
dokonca členom oblastnej 
organizácie SZPB!? No, práve pre to,
že mám vzťah k histórii a povstaniu,
lebo bolo blízko od domu. Lebo som
to dostal do vienka. Vari to nie je
chyba...“
Srdcom Novomešťan, hlásajúci
heslo, že Podjavorinčania držia
spolu, ktorý si s mamou, zdravotnou
sestrou, len odskočil odrodiť sa 
do Bratislavy, rád spomína 
na recitačné časy. „Recitácie, 
prednesy, rétorické cvičenia. 
To bolo moje  a sprevádzalo ma 
to detstvom, školou. Recitoval som
všade: Uhrovec, Dolný Kubín,
Bratislava, Trenčín, Lubina,
Bánovce... Vtedy som sa 
nacestoval, spoznal kraj, vďaka
básničkám, súťažiam i víťazstvám.
Doviedla ma k tomu moja pani
učiteľka Nguyenová na základnej
škole, veľmi pekne jej za to 
ďakujem. Moja poklona patrí aj pani
profesorke Viere Brezinskej, ktorá sa
mi venovala aj rétoricky. Recitoval
som na svadbách a pohreboch,

oslavách, pred davmi divákov.
Nemám ten problém postaviť sa 
a hovoriť. Oveľa ťažšie je niečo
rozumné povedať.“
Ruku na srdce, napriek mladému
veku Michal Bartek nie je politicky
úplne nepopísaný list. Spolu 
s Pelleho jedenástkou aj on
prestupoval v polovici roka 2020 
zo Smeru do Hlasu. Ak rátame
správne, do politiky ho to pritiahlo
ešte dávno pred jeho osemnástkou.
„Vďačím za to Dušanovi
Bublavému, úspešnému 
komunálnemu politikovi, starostovi
a aj poslancovi NR SR za Smer.
Dôvod? No choďte sa pozrieť 
do Častkoviec. Z dediny v totálnom
rozklade urobil modernú 
a prosperujúcu obec, kde 
sa kvalitne žije. Áno, viem, na čo
narážate...
Ten medializovaný rozhovor 
novinára ohľadne Dušanovho
vysokoškolského titulu a že ho
poslal kade ľahšie. Bratislavská
kaviareň z toho mala vtedy
nesmiernu zábavu. Lenže karma 
je fakt zdarma a slniečkárom
dávam jednu dobrú radu - vždy si
upracte pred vlastným prahom.
Vymyslenú bublinu o Bublavého
vysokoškolskom titule totálne 
zmiatli reálne megakauzy 
o plagiátorstve a diplomových 
prácach u predseduvlády Matoviča,
predsedu parlamentu Kollára, 
ministra Grohlinga, štátneho 
tajomníka Klusa... Že sa nehanbia.“
Na pôsobenie v Smere si spomína
rád. Na politického otca Dušana
Bublavého ako vzor regionálneho
politika nedá dopustiť. „Veľká 
politika má u mňa čas. Do nej by sa
malo vstupovať s určitou 
hodnotovou výbavou. Nie s veľkou

POKRAČUJME
v úspešnom príbehu

nášho okresu

: MICHAL BARTEK
Kandidát na poslanca Trenčianskeho

samosprávneho kraja

3

Objednávateľ: Michal Bartek, Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, HLAS-SD Dodávateľ: dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00350702

nm_spravodaj_10_22_Sestava 1  30.09.22  8:52  Stránka 4



16

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

Od roku 2018 pôsobím ako nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva.
Zároveň som členka Mestskej rady, predsedníčka Mestskej časti č.3 a 
 predsedníčka Komisie kultúry a spoločenských vzťahov. V našom meste sa
však angažujem dlhú dobu, či už ako niekoľkoročná štatutárka Materského
centra alebo ako dobrovoľníčka v mnohých komunitných projektoch.
Veľmi milou povinnosťou, ktorou som bola poverená, je pre mňa vykonávanie
obradu sobáša.

Oblasťou, v ktorej sa prirodzene angažujem, je vzdelávanie a školstvo. Ako
mama troch synov vnímam túto tému naozaj zblízka. Vedeniu mesta často
tlmočím postoje a problémy rodičov, ktorými som bola zvolená za
podpredsedníčku Rady ZŠ Tematínska a členku Rady Základnej umeleckej školy. 

Ako poslankyňa sa však nevzdávam ani dobrovoľníckych akcií. Napriek
vynútenej koronovej pauze sa nám ich podarilo, spolu s dobrovoľníkmi a s
viacerými občianskymi združeniami, usporiadať hneď niekoľko. Naším
najobľúbenejším miestom je suverénne mestský park, ktorý vedie krásnym
prostredím, atmosférou a svojou dostupnosťou pre všetkých. Zorganizovali sme
napríklad Športový deň, kde sa predstavili detské a mládežnícke kluby z NMnV
či Mestský trhík, ktorý sa konal tento rok v júni. Poskytli sme priestor šikovným
tvorcom z nášho mesta i okolia, aby odprezentovali svoju tvorbu a návštevníci
mali samozrejme možnosť si výrobky i kúpiť. Veľký úspech zavŕšila krásna
detská zóna, ktorú malo na starosti MC Nové Mestečko a ekologický edukačný
program pre najmenších.
Veľkým podujatím bola v roku 2019 akcia k 30. výročiu Nežnej revolúcie
„Sloboda nie je samozrejmosť“. Do Nového Mesta nad Váhom sme priniesli
videomapping, ktorým ožila budova Mestkého úradu, digitálne graffiti a
multižánrový koncert. Do úspešného projektu sa zapojili všetky stredné školy,
Matica slovenská, ZUŠ, Podjavorinské múzem..

Objednávateľ: Ing. Iveta Antalová, Dubčekova 14, Nové Mesto nad Váhom,  dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00350702

Prečo som sa rozhodla kandidovať opätovne do Mestského zastupiteľstva?
Práca poslanca je o obsiahnutí naozaj širokej agendy. Verím, že skúsenosti
treba zúročovať, na získaných znalostiach treba stavať. Ako vyštudovaná
ekonómka sa v materiáloch prekladaných na prerokovanie orientujem aj po
odbornej stránke.
Zároveň mám vo svojich poslaneckých prioritách ešte body, ktoré sa pribrzdili
obdobím korony alebo inými okolnosťami – dokončenie fontány na Karpatskej,
polopodzemné kontajnery v mestskej časti 3 ale i zníženie reklamného smogu v
rámci nášho mesta.

Prečo kandidujem do župného zastupiteľstva?
Počas svojho pôsobenia v MsZ som sa stretávala s občanmi nášho mesta ale
i obyvateľmi, poslancami a starostami z okolitých obcí. Zistila som, že mnohé
riešia podobné problémy, no chýba komunikácia či podpora v rámci okresu 
a župy.
Župa má tiež mnohé programy a granty, ktoré by mohlo Nové Mesto nad
Váhom ale i ostatné obce, občianske združenia či školy z nášho okresu využívať,
no nedeje sa tak naplno.

Prečo kandidujem ako nezávislá?
Verím, že človek sa nemusí upísať nejakej strane na to, aby zodpovedne pôsobil
v komunálnej politike. Práve naopak, byť nezávislou prináša slobodu vyvíjať
aktivitu, obhájiť vlastný postoj a zároveň podporiť rozumné a užitočné
poslanecké návrhy svojich kolegov a kolegýň.

Ing. Iveta  Antalová

Aby bola komunálna politika 
menej o politike 
a viac o mestách, obciach 
a hlavne o ľudoch.

Ďakujem, že sa zúčasníte komunálnych volieb, 
každý jeden hlas sa počíta..

Dvojstránka: politická inzercia
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nezávislý kandidát
na poslanca MsZ
volebný obvod č.3

8
Voľte č.

Transparentné mesto
Rozvoj Zelenej vody
Efektívny Mestský úrad pre občanov
Podpora športových klubov a športovcov
Viac kultúry v našom meste

Dubčekova, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského,
Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová,
Vichtova, J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, Javorinská, SNP

MARTIN KOLESÁR

ulice volebného obvodu č.3

www.martinkolesarnmnv.sk
objednávateľ: Martin Kolesár, SNP 3, Nové Mesto nad Váhom - dodávateľ: Peter Chikán, Hálova 7, Bratislava
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Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania

Bola som oslovená stranou SNS, aby som kandidovala 
ako poslankyňa v Mestskom zastupiteľstve v našom meste.  
Ani na okamih som nezaváhala,  práve naopak, 
som poctená touto ponukou, že budem mať možnosť 
stať sa jedným okom reťazca, ktoré bude mať česť  
zastupovať záujmy všetkých občanov nášho mesta, 
o ktoré sa budem intenzívne zaujímať. 

Záleží mi na tom, aby naše mesto naďalej rozkvitalo, 
budovalo sa a aby  som vám mohla vyjsť v ústrety 
s vašimi požiadavkami. Len s vašou pomocou, Vás občanov,
môžeme dosiahnuť všetky nové výzvy a ciele .
Vopred Vám ďakujem za prejavenú dôveru a teším sa
s vami na spoluprácu.

Ľubomíra Bušová

A Klub (Anonymní alkoholici) – kaž-
dý párny štvrtok o 16:00h v klubovni. 
Kruh pre prirodzenú pomoc v živote 
Slovensko – v pondelok 10.10., 31.10. 
a 21.11. o 15:00h v miestnosti č.3.
Občianske združenie G35 – najbliž-

šie stretnutia budú v pondelok 10.10. a 14.11. o 14:00h v klubovni.
Združenie zrakovo znevýhodnených –  každý pondelok od 9:00h do 
12:00h v klubovni.
Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci od 17:00h v klubovni.
Klub filatelistov – každý štvrtok od 18:00h v klubovni. 
Zdravotné cvičenie pre ženy – v utorky 17:00h – 18.00h a štvrtky 
15:00h – 16:00h v miestnosti č.21. 
Cvičenie pre ženy – každý pondelok a stredu o 18:30h v miestnosti 
č.21. 
Joga v dennom živote – každý  
pondelok 
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí 
18:00h – 19:30h začiatočníci a mierne pokročilí 
stredu  
17:00h – 18:00h joga proti bolestiam chrbta 
18:15h – 19:45h začiatočníci a mierne pokročilí  
štvrtok 
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí 
18:00h – 19:30h pokročilí  
vo Výstavnej sieni. Začíname dňa 19.9.2022 (pondelok).
Bezplatná právna poradňa A. Ručkayovej - štvrtok 6.10.; 27.10. 
a 10.11. o 17:00h v miestnosti č.3.
Divadielko Galéria – Poetická scéna, ktorá je dlhoročnou súčasťou 
MsKS hľadá nových členov. Záujemcovia od 15 rokov sa môžu infor-
movať telefonicky na t.č. 032/285 69 24 p. Švirecová, t.č. 0905 467 216 
p. Arbetová, alebo osobne každý pondelok o 18,00h v divadelnej sále 
MsKS u p. Arbetovej.
Divadielko Galéria – bábkové divadlo hľadá nových členov. Záujem-
covia od 15 rokov sa môžu prísť informovať osobne počas divadelných 
skúšok každý utorok a piatok od 19,00h /služobný vchod do DG /, alebo 
telefonicky na t.č. 032 285 69 24 p. Švirecová.

MsKS v Novom Meste nad Váhom organizuje intenzívny jazykový kurz 
SLOVENSKÝ JAZYK PRE UKRAJINCOV

lektor PhDr. Alexander Koreň
Dĺžka kurzu: 72 hodín (týždenne 6 hodín)

Začiatok kurzu: 3.10.2022 | Miesto: MsKS Nové Mesto nad Váhom
Poplatok za kurz sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených.

Viac info a prihlášky do 30.9.2022 v MsKS  denne od 7:30h do 15:30h 
alebo mailom na adrese: prenajom@msks.sk  

– kontaktná osoba: Jana Švirecová.

KURZY A KLUBY V MsKS 
-  OKTÓBER 2022

Politická inzercia
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Predpredaj: Pokladňa MsKS
                        www.msks.sk
Informácie: 032 285 69 21

Vstupné: 

12€

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

Divadelná sála
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Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením, tel.č. 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeľa 15,00-20,30 h. Predpredaj  
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame. Program KINA 
POVAŽAN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: KINO POVAŽAN

Premietanie v Kine Považan podporuje
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Do Nového Mesta nad Váhom zavítali na niekoľko týždňov diela novo-
mestského rodáka, maliara  Petra Matejku. Priaznivci umenia si tak môžu 
pripomenúť jeho tvorbu prostredníctvom  vystavených diel zo súkromnej 
zbierky Kamila Benetina. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. septembra 
2022 a výstava potrvá do 21. októbra 2022.

Zberateľ vystavil 50 diel Petra Matejku
V roku 2022 si Novomešťania pripomínajú Petra Matejku a jeho dielo. 

Galéria Petra Matejku pri MsKS pri príležitosti 50. výročia úmrtia toh-
to významného umelca, ktorý navždy odišiel v roku 1972, zorganizovala 
sériu výstav.  Druhou v poradí je výstava „PETER MATEJKA - významný 
predstaviteľ slovenskej výtvarnej moderny v rozsiahlej súkromnej zbierke 
Kamila Benetina“. Diela Petra Matejku predstavuje novomestský rodák 
Kamil Benetin v takejto ucelenej koncepcii prvýkrát. Sú príležitosťou opäť 
si pripomenúť talent a umenie významného predstaviteľa slovenského 
maliarstva. Návštevníci galérie si môžu prezrieť presne 50 diel, ktoré sú zo 
zbierky Kamila Benetina vystavené. Symbolicky, 50 reprodukcií diel obsa-
huje aj katalóg, ktorý zberateľ k výstave vydal. Kamil Benetin je zberate-
ľom diel rôznych autorov. „Na diela Petra Matejku som sa zameral pred 20 
rokmi. V zbierke ich mám už vyše 60,“ uviedol zberateľ. „Som Novomeš-
ťan. Narodil som sa na Kmeťovej ulici a vedľa rodičovského domu bývala 
sestra pána Matejku. S pánom Matejkom sa poznala aj moja mama. Ja 
som bol malý, veľmi si ho nepamätám. No neskôr ma jeho diela oslovili,“ 
pokračoval.       

O diela Petra Matejku bol veľký záujem
Získať takúto rozsiahlu zbierku umeleckých diel uznávaného autora ne-

bolo pre zberateľa jednoduché. „Ku každému dielu sa dalo naozaj dostať 
len kľukatými cestami. Ako spomínala jeho manželka, pani Emília Ma-
tejková, Peter Matejka nebol typ maliara, ktorý sa každé ráno zatváral do 
ateliéru. Na rozdiel od svojich súputníkov, ktorí tvorili v tom istom čase, 
Peter Matejka mal k masívnej produkcii veľmi ďaleko,“ uviedol Kamil Be-
netin. Peter Matejka patril k najuznávanejším výtvarným umelcom a o 
jeho diela bol veľký záujem. „Najviac jeho diel je zastúpených v SNG a 
v Galérii mesta Bratislavy. Do súkromných rúk sa ich dostalo len málo,“ 
podotkla kurátorka výstavy Ela Porubänová. Umelec svoje diela predával 
hlavne svojim známym v Bratislave. „Väčšinu obrazov v mojej zbierke sa 
mi podarilo získať práve v Bratislave. Zohnať dielo od Petra Matejku bolo 
niekedy ako čistá detektívna práca,“ prezradil zberateľ. Často mu pomo-
hol aj katalóg výstavy Petra Matejku v Bratislave z roku 1943, kde bolo 
okrem popisu diela uvedené aj meno majiteľa. „Potom nasledovala práca 
dopátrať sa k tým ľuďom, respektíve k ich dedičom. Bolo veľmi náročné 
presvedčiť ich, aby sa diel vzdali.  Majitelia sa s obrazmi lúčia veľmi ťažko. 
Je to práca na dlhé rozhovory, stretávanie sa, presviedčanie. Aj niekoľko 
rokov,“ vysvetlil Benetin. 

Zbierka mapuje všetky tvorivé obdobia umelca
Zbierka Kamila Benetina je ucelená, dlhodobo a precízne budovaná. 

Takmer každé získané dielo Petra Matejku v jeho zbierke pochádza od 

iného majiteľa. „Nenašiel som u nikoho ucelený súbor diel,“ skonštatoval. 
„Kamilovi Benetinovi sa dlhoročným úsilím podarilo získať  mnoho vzác-
nych Matejkových kresieb a malieb, ktoré mapujú všetky tvorivé obdobia 
umelca. Zachoval tak pre verejnosť hodnoty nadčasového diela, ktoré sa 
svojou sústredenou a koncentrovanou umeleckou výpoveďou stalo tvori-
vou metaforou doby, v ktorej Peter Matejka tvoril, pracoval a žil. Kamil 
Benetin zozbieral a vystavuje celú paletu umeleckých diel autora,“ pove-
dala Ela Porubänová. Najstaršie dielo Petra Matejku, ktoré má zberateľ vo 
svojej zbierke, pochádza z roku 1932. „Je to akvarel s názvom Žobrák pred 
kostolom. Maliar ho vytvoril v Novom Meste nad Váhom  v čase, keď sa 
ešte len pripravoval na umelecké štúdiá. Mal iba 19 rokov,“ doplnil Bene-
tin. Na dielach v jeho zbierke sú ďalej zobrazené známe krajiny Považia, 
novomestské veduty, maliarske aj kresebné portréty žien, kytice z 50-tych 
rokov i kresby Matejkovho posledného tvorivého obdobia rokov 1960 – 
1965.

Kamil Benetin: Najviac ma fascinujú kytice Petra Matejku
Podľa kurátorky výstavy Ely Porubänovej, nadobudnuté diela v zbierke 

Kamila Benetina majú zaujímavú minulosť, sú dobre zachované, často s 
bohatými, výrazne zdobenými rámami.  „Všetky rámy na Matejkových 
obrazoch v mojej zbierke sú pôvodné. Sú z dreva. To sa mi veľmi páči,“ 
podotkol Benetin. Získané obrazy i keď sú zachované, si vyžadujú reštau-
rátorské práce. „Až 80% diel v mojej zbierke bolo reštaurovaných. Vyža-
dujú si určitú starostlivosť,“ uviedol. Zberateľ má aj svoje vysnívané dielo 
Petra Matejku, ktoré by mu v jeho zbierke robilo radosť. „Je ním obraz 
Dáma s klobúkom. Vlastní ho jedna pani, s ktorou komunikujem už tri 
roky,“ prezradil. Veľkú časť jeho zbierky tvoria maľby kytíc. „Najviac ma 
fascinujú kytice Petra Matejku,“ vyznal sa Kamil Benetin. Zberateľa teší, 
že sa podarilo časť výtvarného odkazu Petra Matejku dostať do Nového 
Mesta nad Váhom  a sprístupniť ich širokej verejnosti, aby si pripomenuli 
svojho veľkého rodáka. „Časť zbierky bude trvalo deponovaná v Galérii 
Petra Matejku, aby aj po ukončení výstavy boli naďalej prístupné verej-
nosti, aby sa každý jeden návštevník mohol pokochať jeho majstrovstvu,“ 
dodal na záver.

Kamil Benetin predstavil svoju zbierku diel Petra Matejku
Text a foto: Monika Šupatíková

Ela Porubänová a Kamil Benetin počas vernisáže

Z vystavených diel Petra Matejku zo zbierky Kamila Benetina

Zberateľ diel Petra Matejku Kamil Benetin vydal katalóg reprodukcií diel
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Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu mohlo 
mesto opäť usporiadať tradičný Novomestský jarmok. Jeho 42. ročník 
bol rovnako impozantný ako tie predchádzajúce. Na koncertnom pó-
diu na Námestí slobody sa postupne vystriedali viacerí hudobní hostia.  
V piatok All Stars Band, Five Faces, Peter Lipa, Hrdza. Sobotný program 
otvorila dychová hudba. Zahrali Lieskované, Bučkovanka a Grinavan-
ka. Popoludní to boli Gipsy Čáve, Zoči Voči a Emma Drobná. Nedeľu 

v programe pokračovali Martin Chrobák, Klimentovci, Moravians a 
Vašek Řihák.   

Námestie okrem hudby patrilo najmä dobrému jedlu, pitiu, tradič-
ným remeslám a handmade výrobcom. Deliacou čiarou medzi tradič-
ným a moderným boli ako po minulé roky kolotoče.

Ďalším sprievodným akciám sa venujeme v samostatných materiá-
loch aktuálneho čísla Novomestského spravodajcu.

Jarmok cez fotografiu Text: Tatiana Brezinská | Foto: Jozef Sišovský
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AFC Nové Mesto nad Váhom - dospelí
Sezóna 2021/2022 bola pre seniorský tím úspešná z hľadiska zachovania 

si III. ligovej pôsobnosti. Reorganizácia súťaže dávala možnosť mužstvám, 
ktoré skončili v prvej polovici  tabuľky zachovať si III. ligovú pôsobnosť už 
pod hlavičkou SFZ a hrať súťaž s atraktívnejšími súpermi.

Klub AFC angažoval na pozíciu hlavného trénera legendu slovenského 
futbalu, niekoľkonásobného reprezentanta Miroslava Karhana. Táto zme-
na pri trénerskom kormidle prináša zaslúžené ovocie v podobe výborného 
vstupu do súťažného ročníka 2022/2023, kedy mužstvo bez prehry figuru-
je na čele III. ligovej tabuľky. Do A tímu prišli mladí hráči, ktorí v spojení 
so staršími hráčmi vytvárajú symbiózu a mužstvo tak funguje ako správny 
tím. 

Mládež AFC Nové Mesto nad Váhom
Mládežnícke tímy AFC sa začali pripravovať na novú sezónu hneď po 

konci futbalového ročníka 2021/2022. Tím mládežníckych trénerov sa 
posilnil respektíve preskupil a príprava na novú sezónu tak mohla začať.

V súčasnosti sa pracuje s 10 mládežníckymi kategóriami, kde najväčšie 
zastúpenie v počte futbalistov majú prípravky a žiaci. Práca s mládežou 
napreduje, čoho spätnou väzbou pre klub je mládežnícka základňa viac 
ako 200 deťmi v rôznych vekových kategóriách.

Najmladšie prípravky (futbalová školička) sú deti narodené v rokoch 
2017, 2016 a 2015. Tieto najmenšie talenty sú zaradené do tréningového 
procesu trikrát v týždni a deti hrávajú turnajovým spôsobom Považskú 
miniligu.

Kategórie prípraviek U9, U10 a U11- deti narodené v roku 2014, 2013 
a 2012  pôsobia v súťažnom ročníku 2022/2023 v najvyššej I. Slovenskej 
lige, kde výborným spôsobom konkurujú dlhoročným ligovým muž-
stvám. Deti sa stretávajú turnajovým spôsobom s mužstvami AS Tren-

čín, FK Dubnica nad Váhom, Spartak Myjava, Tempo Partizánske, Baník 
Prievidza, MŠK Považská Bystrica, Spartak Bánovce nad Bebravou a MŠK 
Púchov. „Turnajová súťaž prípraviek je na veľmi dobrej úrovni. Táto súťaž 
je ako šitá pre prípravky z hľadiska neustáleho zdokonaľovania techniky s 
loptou v malom priestore. Takisto v riešení herných situácií už v rannom 
veku futbalistu či naberanie športovej obratnosti, kondície a hlavne vní-
mania  zodpovednosti kolektívneho a  tímového a ducha. Súťaž je veľmi 
dôležitá v príprave detí do žiackych kategórií,“ uviedol manažér mládeže 
AFC Miroslav Ostrenka. 

Žiacke kategórie U13 a U15 súťažne pôsobia v II. Slovenskej lige západ, 
kde si vedú nad očakávania. Veľmi náročná súťaž na kvalitu mužstiev je 
pre klub prioritou z dlhodobého hľadiska výchovy kvalitných futbalistov. 
Kvalitatívne i kvantitatívne sú žiacke družstvá na dobrej úrovni, čoho vý-
sledkom je aj zaradenie rezervného tímu U15 do pravidelnej súťaže pod 
hlavičkou OŠK Podolie. Klub AFC mládež bol pred sezónou oslovený až 
päticou oblastných klubov o pomoc pri zostavení respektíve doplnení ich 
menšej hráčskej základne.  „Sme radi, že môžeme takýmto spôsobom po-
môcť aj okolitým menším futbalovým klubom, ktorý sa v dnešnej dobe 
boria s nedostatkom detí. Cieľom reštartu futbalu v Novom Meste je aj 
vzájomná pomoc a spolupráca s okolitými futbalovými klubmi,“ pokra-
čoval Ostrenka.

Dorastenecké kategórie U19 a U17 začali svoje pôsobenie v III. lige zá-
pad. Horším štartom do súťaže sa prezentuje  starší dorast, ktorý dispo-
nuje na súpiske najmä mladšími hráčmi, ktorí boli posunutý do staršej 
kategórie.  Klub AFC verí, že vzrastajúca forma bude starší dorast posúvať 
v tabuľke vyššie.

Mladší dorast U17 pod vedením Borisa Grznára si počína v súťaži nad 
očakávania. Na tíme je vidieť kvalita, odhodlanie, tímová práca a súdrž-
nosť, čo je prezentované na ihrisku i v kabíne.

V auguste sa uskutočnil už piaty ročník literárnej súťaže „O cenu Ma-
roša Bančeja“ vydavateľstva Pars Artem, ktoré založila spisovateľka Zuza-
na Kuglerová. Spisovateľka zasadla aj do porotcovského kresla. Podujatie 
sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici vo Vile Magnolia.  Zúčastnili sa ho aj 
sestry Ďurčové, ktoré podnikli s výhercami a porotou výlet do štiavnic-
kých tajchov i do miestnej základnej školy, v ktorej sa ako v jedinej na 
Slovensku vyučuje sokoliarstvo. Edita Ďurčová získala 1. miesto za histo-
rickú prózu písanú z obdobia uhorského stredoveku 14. storočia. Judita 
si odniesla čestné uznanie za poéziu.  Zuzana Kuglerová poprosila Editu 
Ďurčovú o napísanie historickej novely, ktorá ak získa grant, vydavateľstvo 
Pars Artem ju knižne vydá.

- výstava sôch, reliéfov, plakiet, malieb a fotografií. Od 23. augusta do 
30. septembra mali návštevníci Galérie Domu umenia v Piešťanoch mož-
nosť vidieť diela novomestských výtvarníkov Mgr. Evy Harmadyovej,   
Mgr. Viliama Poláka a ich bratislavského hosťa, doc. akad. soch. Gabriely 
Gáspárovej – Illéšovej. Na vernisáži návštevníkov a  vystavujúcich auto-
rov privítala riaditeľka Domu umenia PhDr. Edita Bjeloševičová. Výsta-
vu kurátorsky uviedla významná slovenská kunsthistorička Mgr. Ľuba  
Belohradská. V hudobnom programe vystúpil novomestský klavírny vir-
tuóz Bohuš Balko.

Futbalisti AFC sú už v súťažnom tempe Redakcia a AFC Považan NMnV

Literárna súťaž Pars Artem Paralelné svety
LK: Foto: archív LK

Redakcia

Spoločná fotka účastníkov Pars Artem
zľava: Ľuba Belohradská, Viliam Polák, Eva Harmadyová 

a Gabriela Gáspárová - Illéšová
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Mládež AFC | Výsledkový servis :
Starší dorast U19   III. liga
FC Slovan Hlohovec - AFC Nové Mesto nad Váhom 5 : 0
AFC Nové Mesto nad Váhom - MŠK Považská Bystrica 0 : 9
ŠKF Sereď - AFC Nové Mesto nad Váhom 13 : 1
MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou - AFC Nové Mesto n.V. 1 : 1
FC Topoľčany - AFC Nové Mesto nad Váhom 4 : 1
AFC Nové Mesto nad Váhom - OK Častkovce 0 : 8
PFK Piešťany (A) - AFC Nové Mesto nad Váhom 7 : 0
AFC Nové Mesto nad Váhom - Levice     0 : 4
Duslo Šaľa - AFC Nové Mesto nad Váhom 0 : 1

Mladší dorast U17   III. liga
FC Slovan Hlohovec - AFC Nové Mesto nad Váhom 2 : 8
AFC Nové Mesto nad Váhom - MŠK Považská Bystrica 0 : 4
ŠKF Sereď - AFC Nové Mesto nad Váhom 0 : 2
MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou AFC Nové Mesto n.V. 3 : 3
FC Topoľčany - AFC Nové Mesto nad Váhom 2 : 1
AFC Nové Mesto nad Váhom - OK Častkovce 3 : 1
PFK Piešťany (A) - AFC Nové Mesto nad Váhom 2 : 1
AFC Nové Mesto nad Váhom - Levice    1 : 0

Starší žiaci U15   II. liga  
AFC Nové Mesto nad Váhom - OFK Trebatice (A) 7 : 2
AFC Nové Mesto nad Váhom - FC Slovan Galanta 2 : 2
AFC Nové Mesto nad Váhom - TJ Horné Saliby 0 : 5
FC ŠTK 1914 Šamorín (A) - AFC Nové Mesto nad Váhom 4 : 4
FK TEMPO Partizánske - AFC Nové Mesto nad Váhom 1 : 2

FK Nitra – AFC Nové Mesto nad Váhom   1:1
AFC Nové Mesto nad Váhom – Komárno  2:2

Mladší žiaci U13   II. liga
AFC Nové Mesto nad Váhom - OFK Trebatice (A) 2 : 0
AFC Nové Mesto nad Váhom - FC Slovan Galanta 1 : 5
AFC Nové Mesto nad Váhom - TJ Horné Saliby 5 : 1
FC ŠTK 1914 Šamorín (A) - AFC Nové Mesto nad Váhom 1 : 8
FK TEMPO Partizánske - AFC Nové Mesto nad Váhom 3 : 0
FK Nitra – AFC Nové Mesto nad Váhom   3:1
AFC Nové Mesto nad Váhom – Komárno  1:1

Prípravka U11, U10, U9   I. liga Turnaj v Trenčíne 10.9.2022
AFC Nové Mesto nad Váhom U9 AS Trenčín U9            0:2
AFC Nové Mesto nad Váhom U9 Spartak Myjava U9    1:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U10 AS Trenčín U10            0:2
AFC Nové Mesto nad Váhom U10 AS Trenčín U10            1:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U11 Spartak Myjava U11    0:2
AFC Nové Mesto nad Váhom U11 AS Trenčín U11           0:2
 
Prípravka U11, U10, U9   I. liga Turnaj v NMnV 17.9.2022
AFC Nové Mesto n.V. U9 – FK Dubnica nad Váhom U9 1:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U9 – Tempo Partizánske U9 0:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U10 – FK Dubnica nad Váhom U10 1:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U10 – Tempo Partizánske U10 0:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U11 – FK Dubnica nad Váhom U11 0:1
AFC Nové Mesto nad Váhom U11 – Tempo Partizánske U11 1:0
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Z U B O R Z A Ž Y R A O P K

A V R E M C K I N P Á V L O

V U E V O E B R U CH O O J O

Á CH CH R Z T E A L S B C E B

R Ň O A O E O F Á Á U I R L

A P T B G L L A S N A E Ú A

N S O E O A E A K Á V A C K

I T E C U T L K A E R D O Y

N Ž U T T J M L Á K A Č K A

A E A Ú B A B K A R N O H A

R M O B I L E C O N A I V O

D N R V K O B Y L A V I C A

R U Ž A C A Ý O K R E I P R

L I S T K E K S Y O K Ň ô K

BABKA

BRECHOT

BRUCHO

FLAUTA

CHOBOT

KAČKA

KARMA

KÁVA

KEKSY

KLOBÁSA

KOBYLA

KOCÚR

KÔŇ

LÁSKA

LAVICA

LETEC

LIST

MLÁKA

MOBIL

MOZOG

NOHA

OBLAKY

OVCE

OVOCIE

PÁV

PIERKO

POCTA

RUŽA

RYŽA

TUCET

VIANOCE

VRABEC

VRANA

ZAVÁRANINA

ZUBOR

ZVEROLEKÁR

ŽABKA

ŽIRAFA

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

                 1.
            2.
             3.
              4.
 5.
              6.
             

        7.
  8.    
  9.
      10.
11.

1.  rozprávková príšera s viacerými hlavami
2. pečie sa z nej pečivo i koláče  
3. les inak   
4. dolná končatina   
5. smelosť inak   
6. vyteká zo sopky  

7. potrava inak   
8. ročné obdobie   
9. bodavý hmyz   
10. pracuje v pekárni   
11. jazdecké zviera  
 

Perie čierne ako noc,

majú ony zvláštnu moc.

Keď sa v kŕdľoch zlietajú,

zimu nám prinášajú.

Poslovia čo končia leto,

každý veru asi vie to.

Krákaním ju volajú,

chladnú jeseň vítajú.

Jarmila Foltánová

Vrany

Správna odpoveď: Za peknou jeseňou nasleduje úrodný rok

Správna odpoveď:
DÚHOVÁ JESEŇ
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7. októbra uplynie 1 rok, odkedy od nás navždy odišla naša drahá 
mama, babička a prababička

Emília DVORANOVÁ.
"Neprejde deň, aby sme si na teba nespomenuli ..."

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina. 

V našich srdciach žije...
10. októbra uplynie 5 rokov čo nás opustil náš 

manžel, otec a starý otec 
Ing. Ján VIENER

S láskou spomínajú manželka Viera, deti Marek, Peter, 
Veronika s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali spomínajte s nami

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal...
a my si pripomíname 6. výročie úmrtia 

manžela, otca, dedka, brata, švagra a priateľa
Antona RIHU,

ktorý nás navždy opustil 10. októbra 2016.
S láskou a úctou spomína manželka Anna a syn Igor s rodinou. 

17. októbra sa pripomenieme 3. výročie úmrtia našej drahej 
matky, babky a prababky
Štefánii KOŠŤÁLOVEJ.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. 
Spomína celá rodina

Martin Petráš (†11.8.2022)  
vo veku 28 rokov

Ľubomír Babic (†17.8.2022)  
vo veku 54 rokov

Jozefa Martáková (†22.8.2022)  
vo veku 85 rokov 

Anna Kovencová (†22.8.2022)  
vo veku 76 rokov

Elena Kundríková (†23.8.2022) 
vo veku 82 rokov

Ľudmila Dobrovodská 
(†25.8.2022) vo veku  76 rokov 

Milan Križan (†25.8.2022)  
vo veku 72 rokov 

Juraj Mašán (†26.8.2022)  
vo veku 74 rokov

Zdena Šusteková (†26.8.2022)  
vo veku  86 rokov 

Milan Chrastina (†26.8.2022)  
vo veku 69 rokov            

Marta Blokšová (†27.8.2022)  
vo veku 91 rokov    

Mária Masárová (†30.8.2022)  
vo veku 84 rokov 

Jaroslav Pastorek (†3.9.2022)  
vo veku 75 rokov 

Vladimír Duša (†3.9.2022)  
vo veku 79 rokov 

Helena Kapustová (†5.9.2022)  
vo veku 89 rokov 

Marta Toráčová (†5.9.2022)  
vo veku 75 rokov 

Michal Pohorelli (†10.9.2022)  
vo veku 87 rokov

Zdenka Kucharíková 
(†12.9.2022) vo veku 67 rokov

Miroslava Macková (†14.9.2022) 
vo veku 39 rokov

Mária Siková (†19.9.2022)  
vo veku 90 rokov

Eva Bajčíková (†19.9.2022)  
vo veku 79 rokov

Mária Svoradová (†19.9.2022)  
vo veku nedožitých 96 rokov
Jaroslav Zlatý (†19.9.2022)  

vo veku 88 rokov
Magdaléna Zelková (†21.9.2022) 

vo veku 95 rokov

OPUSTILI NÁS 

Za uverejnenie spomienky za zosnulého, príp. smútočného oznámenia je suma 10 centov za slovo. S výnimkou predložiek.  
Cena za priloženú fotografiu je 2€. Po zaslaní spomienky na adresu redakcia@msks.sk do niekoľkých dní obdržíte  

e-mail s inštrukciami o platbe.

S P O M Í N A M E

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
3. 10. 2002 † HALÁK Karol, lesník, ochranca prírody. Narodil sa 5.3.1926 v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Ha-
bovke – 20. výročie úmrtia.

7. 10. 2012 † KOŠTIALOVÁ Ľuboslava, športovkyňa, atlétka, trénerka, pedagogička, huslistka, ochotnícka herečka. 
Narodila sa 3.4.1947 v Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobila a zomrela – 10. výročie úmrtia. 

16. 10. 1892 * HRUŠOVSKÝ Ján, lekár. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobil a je pochovaný. Študoval  
v Trenčíne. Zomrel 19.4.1944 v Bratislave – 130. výročie narodenia. 

19. 10. 1977 † BAHNA Vladimír, režisér, filmový dramaturg. Narodil sa 25.7.1914 v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia. 

24. 10. 1982 † MARTÁK Ján, literárny vedec, správca Matice slovenskej. Narodil sa 10.8.1903 v Dolnom Srní. Pôsobil  
v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 40. výročie úmrtia.

27. 10. 1932 * PSOTNÝ Štefan, divadelník, režisér, spisovateľ. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne 
a v Novom Meste nad Váhom – 90. výročie narodenia. 

31. 10. 1952 * HRKOTOVÁ-HLADKÁ Jozefína, poetka, ekonómka. Narodila sa v Považskej Bystrici. Pôsobí v Novom 
Meste nad Váhom – 70. výročie narodenia. 
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NAŠA FOTOHÁDANKA - OKTÓBER
Fotohádanky pripravuje Viliam Polák

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising)

 kontakt: 0905 962 718

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, 
aranžmánov, jednorazového riadu. 

Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

Novomestská mládež na námestí v roku 1943. (archív Kaja Hlávku)
V pozadí je východná strana námestia, vývesný štít obchodu 

Urbana Poláka a vľavo parkuje autobus Lubina - Nové Mesto n. V.
Ak sa vo vašich rodinných archívoch nachádzajú staršie fotografie 

z námestia, prosíme poskytnite ich na zoskenovanie do archívu NS.
(kontakt: 0902 21 66 55 Viliam Polák)  


