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NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM

Novomestského ost a

estného uznania 
držite  Strieborného ost a

slávnostné otvore-
nie etnografickej  expozície

Foto: Mgr. J. Šišovský
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
14. septembra  4. zasadanie Mest-

ského zastupite stva (MsZ)
27. augusta

4. schôdzka Mestskej  rady (MsR)

Monitorovacia 
správa k plneniu Programového rozpo tu mesta 
Nové Mesto nad Váhom k 30. júnu 2015

návrh Dodatku 
.1 VZN mesta .6/2010 VZN o ur ení školských 

obvodov základných škôl (ZŠ) a ur ení miesta 
a asu zápisu do ZŠ

Po správe z následných  nan ných kontrol 

Správa o innosti 
hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2015

PIETNA SPOMIENKA



JARMO NÚ ATMOSFÉRU SME SI UŽILI DOSÝTA

(na foto)

Foto: Mgr. J. ŠišovskýFoto: Mgr. J. Šišovský



ZÁMER INVESTORA SA STÁVA SKUTO NOS OU

vedúci oddelenia výstavby, rozvoja  mesta 
a dopravy  MsÚ v Novom Meste  nad Váhom

REKONŠTRUKCIA POVRCHOV CHODNÍKOV POKRA UJE

vedúci oddelenia výstavby, 
rozvoja  mesta  a dopravy MsÚ 



vedúci oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste nad Váhom.

mmcité2 s.r.o. Tren ín

 mmcité2 s.r.o.

PRIBUDLI NOVÉ LAVI KY A SMETNÉ KOŠE

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA



JESENNÉ PRÁZDNINY

Dohody o priate skej a bratskej spolupráci medzi 
ObO SZPB Nové Mesto nad Váhom, ObO SZPB 
Tren ín, Okresným výborom eského zväzu bo-
jovníkov za slobodu Uherské Hradište a ObV 

eského zväzu bojovníkov za slobodu Kyjov.

„...neustále pripomíname, predovšetkým mladším 
udom, o sa to vlastne dialo v tom roku 1944.  

...S ve kou úctou a v akou sa klaniame, aj tu pri 
tomto pamätníku, pretože kapitán spolu so svojimi 
spolubojovníkmi tu našli svoje posledné miesto. 
Takýchto pamätníkov na Slovensku máme tak-
mer 3000 a za každým je nejaké konkrétne meno 
a nejaká konkrétna udalos . Ve mi vás prosím, 
opakujme na Slovensku základné fakty o SNP. 
... Zú astnilo  sa ho viac ako 130 000 Slovákov, 
ale aj nieko ko tisíc príslušníkov zo zahrani ia 
- môžeme hovori  o 32 národoch a národnos-
tiach...“

ZACHOVÁVA  A ROZVÍJA  ODKAZ POVSTANIA

BIOLOGICKY ROZLOŽITE NÝ ODPAD

zber biologicky rozlo-
žite ného odpadu

do objektu Zberného dvora na 
Ul. banskej  v po - pia  od 8,00 do 15,00 h v so od 
8,00  do 12,00 h.

5. októbra  ZUŠ J. Kréna 
v Novom Meste nad Váhom.

VZDAJÚ HOLD U ITE OM



TREN IANSKY ŽUPAN SPUSTIL DUÁLNE VZDELÁVANIE

„Od 1. januára budúceho roka všet-
ky priestory, ktoré za ažujú jednotlivé stredné 
školy v Tren ianskom kraji, ktoré školy nepot-
rebujú na výchovno-vzdelávací proces, pre-
berie Tren iansky samosprávny kraj do svojej 
správy. Náklady spojené s udržiavaním týchto 
nepotrebných priestorov bude financova  TSK 
z vlastného rozpo tu. Tým si školy vytvoria vä ší 
finan ný priestor na to, aby si mohli financova  
všetky potrebné veci, ktoré sa spájajú s výchov-
no-vzdelávacím procesom,“

Slovensko-nemeckou ob-
chodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou 
obchodnou a priemyselnou komorou, Tren-
ianskym samosprávnym krajom, firmami Askoll 

Slovakia, Emerson, Hella Slovakia Trans-
Lighting, Manz Slovakia a Vacuumschmelze 

„Využite roky 
vášho štúdia na to, aby ste sa toho dozvedeli o 
najviac, aby ste sa nau ili ve a vecí, ktoré budete 
potrebova  i už vo vašom alšom vysokoškol-
skom štúdiu, alebo u vášho nového zamestná-
vate a,“

POZVÁNKA NA KONCERT
Chrámový zbor sv. Cecílie pri Prepozitúre 

Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

30. výro ia 
jeho založenia 



SLOVENSKO S NEMECKOM PODPÍSALI MEMORANDUM

na foto vpravo

„Je na nás všetkých - politikoch, zamest-
návate och i predstavite och škôl, aby sme 
zavádzanie tohto systému alej podporovali 
a zvidite ovali“,

„Nedostatok odborných pracovných síl v zá-
vodoch je stále naliehavejší,“

(jeho 
„dušou" bol Ing. I. Trchala 
- na foto)

F. Mondoka: Môj kamarát.

A. Dodoka 

a M. Záhumenskej: Mám ja mamko

L. Solárika: Veru, nikto neví
J. Hepner 

Štyri húsky biele

Peter 
Burica

NOVOMESTSKÁ NOTA POZNÁ VÍ AZOV



P A N N A  M Á R I A  A  S Ú A S N O S
 Panna Mária v živote moderného loveka

(na foto). 

PO VÝSTAVE V 4 V PO SKU SVETOVÁ V BELGICKU

V októbri  sa zú astní medzinárodnej  
výstavy komornej plastiky a medaily krajín V4 
v po skej Vroclavi.

 na svetovú výstavu medailí v belgickom 
Leuvene



NOVELA ZÁKONA O RODINE (I.)

 (Dokon enie v budúcom ísle.)



  • 

„Kamennú si nedáme, Kamenná 
patrí všetkým Novomeš anom!“

KAMENNÁ
Kamenná, Kamenná, kamenistá cesta,

pre kúsok trávy nieto na nej miesta.
Ke  vyjdeš v sad ereš ový,

v jeho kvietkoch cítiš život nový.
Potom už len hora, 

v svoju suchos  volá.
Ke  po hore krá aš celý zamyslený,

v tichosti premýš aš, i sa ten svet zmení,
by tej hory krása bola zachovaná,

aby si v nej prežil alšie krásne rána.
Ranný vánok pokoj mojej mysli dáva,

spätný návrat rokov  lm svoj vyvoláva.
Polstoro ia dej toho  lmu

zastavuje dobu, v svojich rokoch pilnú.
Kdeže sú tie chvíle a moji priatelia,

o sa o aj z vína nepodelia.
Odišli v as ve ný, tam za Božou slávou,

hroby zarastajú už zelenou trávou.
Prežil som tu s nimi krásne žitia chvíle,
preto sú spomienky na nich také milé.
Zostala len hora vo svojej mohutnosti

a slúži u om alej ku radosti.
Novomestské háje, svieža je ich zele ,

po nej chodí srnec, mu  ón, ba ob as i jele .
Domovom si bola,
krásna moja hora.

V tebe som prežil kus života svojho,
vnikla si mi až do srdca môjho.

Chrá me si tie krásne naše hory,
by ešte stáro ia k potešeniu boli,

pre alšie radov pokolenie,
ke  životnou pú ou ukonaní,

nájdu v nich pokoj dosia  nepoznaný.
                                               Vl. Slávik 

K A M E N N Ú  S I  N E D Á M E



„Po úvaj, máš pred 
sebou iba nieko ko týžd ov, možno mesiacov 
života. Po , objednám ti wellness, pôjdeme na 
výlety, zabavíme sa, užijeme si. Musíš o naj-
lepšie využi  as, o ti zostáva.“ 

 „No, a neposlúchla ma! 
Za ala bra  ažkú a drastickú lie bu, pol roka sa 

ou trápila, a aj tak zomrela. Škoda, aspo  tro-
chu si mohla uži  života. Užila si iba trápenie!“

ŽITIE PRE TENTO OKAMIH







NOVOMESTSKÝ OSTE

ECO MOBILITY TOUR

VÝSTAVA

PROGRES
prvého jesenného abonentného 

cyklu

Jánom Dedíkom

DANUBIUS OCTET SINGERS

K. WOJTYLA:  LÚ E OTCOVSTVA

DAR EK

TEATRO COLORATO

VZLIETLI ORLI VYSOKO

HONZA NEDV D SO SPRIEVODOM



sobota 3. a nede a 4. o 15:00 h                            ITA FILM           
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2  
Desivejšie, než stretnú  Drakulu, je postara  sa o jeho 
vnú ika... Zdá sa, že Hotelu Transylvánia sa za ína 
dari ... Dracula kone ne ustúpil zo svojich striktných 
zásad ubytova  v hoteli len príšery, a ten sa preto otvára 
aj udským návštevníkom.  
USA,         animovaná rodinná komédia,           89 min.,               
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
 

sobota 3. a nede a 4. o 17:00 h                     FORUM FILM 
WILSONOV  
Úžasná retro esko-slovenská komédia, ktorá nadväzuje 
na tradíciu divácky ob úbených filmov ako Adéla j št 
neve e ela i Tajomný hrad v Karpatoch. Hrajú: Ji í 
Machá ek, Jan Kraus, Luboš Kostelný, Richard Stanke, 
Tatiana Pauhofová, Vojt ch Dyk  

R, SR,                         komédia,                       115 min.,             
originálna verzia, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

          
 

 

sobota 3. a nede a 4. o 19:00 h          BARRACUDA MOVIE                    
DAR EK (GIFT) 
Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) sú 
mladý manželský pár, ktorého život sa odohráva presne 
pod a predstáv a plánov. A to až do d a, ke  náhodne 
stretnú Gorda (Joel Edgerton), Simonovho dávneho 
známeho zo strednej školy. 
Austr., USA,            mysteriózny triler,              107 min.,      
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 3. o 21:00 h                                                          ASFK 
KLUB BITKÁROV  (FIGHT CLUB)         (PROJEKT 100) 
Film s B. Pittom a E. Nortonom. Film, ktorý 
bude za sto rokov vo všetkých u ebniciach dejín 
filmu. Film o absolútnej strate hodnôt, anarchistic-
kých hlbinách v nás a živote v permanentnom déja 
vu konzumnej spolo nosti. 
Nem., USA                   dráma,                            139 min.,            
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 3 €, FK 2 €  

 
nede a 4. o 21:00 h           LEN 1x                    APK CINEMA  
INTIMITY  
Romantický film zložený zo siedmich príbehov o láske, 
ktoré sa medzi sebou prelínajú. Nahliadneme do 
intímneho súkromia zamilovaných párov  v okamihu, kedy 
riešia citový milostný problém úmerný ich veku a povahe. 

R,               romantická komédia,                   104 min.,         
eská verzia, MP 12+,                       vstupné: 4 €, FK 3 € 

streda 7. o 19:00 h                                                     ASFK 
FÉNIX (PHOENIX)                                    (PROJEKT 100) 
Vizuálne podmanivý triler z povojnového Berlína. 
Vybrané ocenenia: Cena FIPRESCI na MFF San 
Sebastián, Cena SIGNIS – zvláštne uznanie na MFF 
Hong Kong, Nemecké filmové ceny – Zlatá filmová cena 
pre najlepšiu here ku vo ved ajšej úlohe (N.Kunzendorf) 
Nem.,                             dráma,                            98 min.,          
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 €     

 
štvrtok 8. o 19:00 h !!!                                   FILM EUROPE                
MÔJ KRÁ  (MON ROY)                                    (Be2Can) 
Emocionálna dráma, odohrávajúca sa v priebehu 
nieko kých rokov, zachytáva komplikovanú a 
deštruktívnu povahu vz ahu medzi mužom a ženou. 
Ocenenia: Cena za najlepší ženský herecký výkon, 
Cannes 2015 (Emmanuelle Bercot), nominácia na Zlatú 
palmu, Cannes 2015. 
FR,                               dráma,                            130 min.,          
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 €     

 
sobota 10. a nede a 11. o  15:00 h                  FORUM FILM  
MUNO: STRÁŽCA MESIACA (repríza)   
(MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) 
Malý faun Muno bol menovaný strážcom mesiaca, ale 
ke že má málo skúseností, spôsobí nehodu, ktorá ohrozí 
nielen Mesiac, ale i Slnko. Aby napravil svoju chybu, 
musí sa spolu so svojimi priate mi postavi  nebezpe né-
mu Titánovi a vráti  nebeským telesám ich miesto na 
oblohe. 
FR,        animovaný rodinný dobrodružný,        85 min.,     
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 10. o 17:00 h, nede a 11. o 19:15 h   FORUM FILM 
SICARIO             
Ak ný triler z prostredia americko-mexickej hranice. 
Agentka FBI sa po prvýkrát zú ast uje tajnej operácie, 
ktorej cie om je zlikvidova  bossa drogového kartelu. 
Postupne však zis uje, že v tejto vojne neplatia nijaké 
pravidlá, nikto nie je tým, kým sa zdá by  a spravodlivos  
má len minimálnu šancu zví azi ... 
USA,                         ak ný triler,                       121 min.,             
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 10. o 19:00 h, nede a 11. o 17:00 h   BARRACUDA                
MAR AN (THE MARTIAN) 
Pomoc je len 225 000 000 kilometrov aleko. Astronaut 
Mark Watney (Matt Damon) po as misie na Mars skoro 
zahynul v prašnej búrke. Zvyšok jeho posádky planétu 
opustil v domnienke, že je m tvy. 
USA,                      ak ná sci-fi,                         134 min.,    
eské titulky, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 10. o 21:15 h      LEN 1x                        MAGIC BOX                 
NEMILOSRDNÍ (ANTIGANG) 
Jean Reno sa vracia na plátna kín v jeho najob úbenej-
šej úlohe – ako drsný policajt zo starej školy, s osobitým 
zmyslom pre spravodlivos  a humor.  
FR,                             ak ný,                               90 min.,      
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
utorok 13. o  19:00 h !!!                                                   ASFK          
ANTON SRHOLEC  
Dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca, 
loveka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady – milova  udí 

a Boha napriek životným okolnostiam a bojova  za lepší 
svet uprostred pokazeného sveta.  
SR,                       dokumentárny,                        96 min.,      
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 €     

 
streda 14. o  19:00 h                                         FILM EUROPE                
DHEEPAN                                                        (Be2Can) 
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Utiekol pred konfliktom na Srí Lanke, ale vojna si ho 
našla na predmestí Paríža. Ilúziu, že dokáže uniknú  
konfliktom a vybudova  rodinu,  oskoro rozbije násilie, 
ktoré je vo ve komeste na dennom poriadku. Tamilský 
tiger tak znovu musí použi  svoje vojenské inštinkty, aby 
ochránil to, na om mu záleží.  
Ocenenie: Zlatá palma, Cannes 2015 
FR,                            dráma,                               109 min.,      
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 €   

   

sobota 17. a nede a 18. o  15:00 h                  FORUM FILM  
ŽMURKO BILL (BLINKY BILL) 
Ve ké dobrodružstvo malej koaly. Roztomilá rozprávka 
nakrútená na motívy ob úbeného detského seriálu. 
Austr.,             animovaný detský,                       85 min.,     
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 17. o 17:00 h      LEN 1x                             ITA FILM                     
NA LANE (THE WALK) 
V roku 1974 spáchal tento povrazolezec „umelecký zlo in 
storo ia“. Prešiel po oce ovom lane natiahnutom medzi 
Dvoji kami v New Yorku. Bez povolenia a bez istenia, vo 
výške vyše 400 metrov nad zemou. Toto je jeho strhujúci 
príbeh. Réžia: Robert Zemeckis. Hrajú: Joseph Gordon-
Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon,  
USA,                     ak ná dráma,                        123 min.,               
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 17. o 19:00 h      LEN 1x                     BONTON FILM   

ISTI  
Všetku špinu nezmyješ  
Nový isto istý slovenský film. Ide o temnú a 
drsnú urban drámu s prvkami trileru od režiséra Petra 
Bebjaka. Hrajú: Noël Czuczor, Rebeka Poláková, Kamil 
Kollárik, Éva Bandor, Jana O hová, Eugen Libez uk  
SR,                        triler, dráma,                           94 min.,         
slovenská verzia, MP 15+,                             vstupné: 4 € 

 
sobota 17. o 21:15 h, nede a 18. o 19:00 h   BARRACUDA  
PURPUROVÝ VRCH (CRIMSON PEAK)     
Bojte sa! Geniálny režisér Guillermo del Toro, ktorý 
dokáže všetky vaše no né mory naservírova  v krásnom 
filmovom balení, nakrútil alš  ktorej sa 
budete zárove  bá  a žasnú  nad krásou a dokonalos ou 
každej scény. Hrajú: Mia Wasikovska, Jessica Chastain, 
Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Jim Beaver  
USA,                        gotický horor,                    119 min.,                
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 
nede a 18. o 17:00 h      LEN 1x           CONTINENTAL FILM                     
THE PROGRAM: PÁD LEGENDY  
Pravdivý príbeh meteorického vzostupu a pádu jedného 
z najoslavovanejších a najkontroverznejších mužov 
nedávnej historie. Lance Armstrong, svetovo preslávený 
7-násobný šampión Tour de France, vyvinul 
najdômyselnejší dopingový program v histórii športu. 
USA,                      dráma, triler,                        104 min.,               
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 21. o  19:00 h                                                  ASFK 
MLADOS   (YOUTH)                           (PROJEKT 100) 
Po talianskej Ve kej nádhere prichádza Paolo Sorrentino 
s anglicky nahovorenou snímkou a medzinárodným 
hviezdnym obsadením. Film nás tentokrát zavedia do 
prostredia luxusného alpského kúpe ného hotela.  
Vybrané ocenenia: Nominácia na Zlatú palmu v Cannes 
2015, Cena divákov na MFF Karlove Vary       
CHE, FR, VB, TAL,            dráma,                      118 min.,     
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
štvrtok 22. o  19:00 h!!!                                    FILM EUROPE                                                 
PASOLINI                                                         (Be2Can) 
„Život a smr  muža, ktorý nikdy nerezignoval“- o sklonku 
života kontroverzného talianskeho filmára Piera Paola 

Pasoliniho (Willem Dafoe). Ocenenie: Nominácia na 
Zlatého leva, Benátsky filmový festival 2014. 
FR, TAL,               biografická dráma,                 86 min.,      
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
sobota 24. a nede a 25. o 15:00 h      CONTINENTAL FILM                   
PAN: CESTA DO KRAJINY – NEKRAJINY 
Príbeh siroty, ktorú unesú do zázra nej Krajiny - 
Nekrajiny, kde zažije zábavu i nebezpe enstvo 
a nakoniec objaví svoj osud – sta  sa hrdinom, ktorý 
bude navždy známy ako Peter Pan. 
USA,         rodinná dobrodružná fantasy,       111 min., 
slovenský dabing, MP 7+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 24. a nede a 25.  o 17:00 h              BONTON FILM  
POSLEDNÝ LOVEC ARODEJNÍC 
(The Last Witch Hunter)  

akávaný ak ný fantasy film, v hlavnej úlohe s Vinom 
Dieselom. 
USA,                       ak ná fantasy,                    105 min.,          
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 24. o 19:00 h   LEN 1x                        FORUM FILM 
DOKONALÝ ŠÉF (BURNT)                                                        
Charizmatický Bradley Cooper v úlohe šéfkuchára, ktorý 
chce ma  najlepšiu reštauráciu na svete. Film má 
hviezdne herecké obsadenie – okrem Bradleyho 
Coopera sa diváci môžu teši  aj na Siennu Miller, Umu 
Thurman, Aliciu Vikander, Lily James, Emmu Thompson, 
Daniela Brühla i Omara Sy.   
USA,                  komédia, dráma,                      100 min.,             
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 24. o 21:00 h  LEN 1x              BARRACUDA MOVIE 
PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION 
Nemôžete ich zachráni . Môžete sa len pozera .      
Predtým, ako sa pres ahujete do nového domu, zistite si, 
kto v om býval pred vami. Pokia  to nespravíte, tak sa 
aspo  nepozerajte na videozáznamy, ktoré po sebe vaši 
predchodcovia zanechali   
USA,                               horor,                             95 min.,         
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
nede a 25. o 19:00 h    LEN 1x                       FORUM FILM  
DOMÁCÍ PÉ E  
Dojemný eský film s Bolkom Polivkom, za ktorý jeho 
herecká partnerka Alena Mihulová získala tento rok 
Krištá ový glóbus na filmovom festivale v Karlovych 
Varoch a eskí akademici ho posielajú do sú aže  
o Oscarov. 

R,                        tragikomédia,                         90 min.,         
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 28. o 19:00 h                                          FILM EUROPE                  
VICTORIA                                                         (Be2Can) 
„Jedno mesto. Jedno diev a. Jedna noc. Jeden záber.” 
Strhujúci jednozáberový útek berlínskou nocou, ktorá 
všetko zmení. Ocenenia: Strieborný medve  za 
umelecký prínos, Berlinale 2015, nemecké filmové ceny 
Lola za najlepšiu réžiu, najlepší film a mužský i ženský 
herecký výkon. 
Nem.,                       dráma, triler,                      140 min.,          
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 
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viac na www.kinopovazan.sk 
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Mgr. Monika Šupatí-
ková

Foto: Mgr. M. Šimovec

PREVZALA ŠTAFETU KRONIKÁRKYPREVZALA ŠTAFETU KRONIKÁRKY

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!



- Životné jubileum? Ve  skoro všetci, na 
ktorých si z Nového Mesta spomínam, majú rov-
nako ako ja vyše pä desiat rokov po maturite. Aj 
keby som nemala v sebe bezpe nú mapu det-
stva, to krásne mesto by som len obdivovala: je 
vybudované, istu ké, upravené, zelené, zarose-
né od fontánok, príjemné, prítulné. Už od Pieš an 
vyzerám z vlaku v šky, o pripomínajú neopraco-
vané modré a zelené sklo. Hocikedy, ke  mi je 
smutno, nakuknem na internet, ko ko udí je na 
námestí a aké je tam po asie. A vy akávam na 
webe Novomestského spravodajcu. Samozrej-
me, každý týžde  telefonáty s rodinou, o je tam 
nové.  A o je práve najnovšie, ur ite zatelefonuje  
Evka Kopecká, spolusediaca z gymnaziálnej la-
vice (hoci už zopár rô kov tiež Bratislav anka). 
Už dávno mám mesto rada tak dvojgenera ne: 
novomestské náre ie bol prvý „cudzí“ jazyk mojej 
dcéry, sotva sa u ila hovori , a kde inde by bol 
mohol môj malý syn (z paneláka) pri slepa om 
dvorku s drevenou  intou, o vystrúhal starý otec, 
veli : Kury, hore ruky! Mám rados , že dom môjho 
detstva je stále na svojom mieste a naberá nový 
život a že pri náhodnom  stretnutí so známymi 
u mi  aj po rokoch vždy skon ím v úprimne na-

radovanom objatí. Šišovskí sú na Samotách stále 
(už štvrtá generácia) – a to akoby som tam bola aj 
ja. Úprimnejšie to poveda   neviem...-

S NOVÝM MESTOM SPOJENÁ NAVŽDY

Týžde  proti rakovine.

 De  jab k

DAJTE SI JABLKO (NAMIESTO CIGARETY)



M O J E  R O D N É
 Pod honorom veli enstva hradov Beckova, 

achtíc a Tematína, poniže Beckovskej brány, 
ktorou kon í sever Podunajskej nížiny, na križo-
vatke ciest s Moravou (možno ou prechádzali 
i naši vierozvestci pri ceste z Nitry na Velehrad), 
pri bývalom Vážskom brode leží Nové Mesto 
nad Váhom. A propos, nik by tomuto môjmu rod-
nému mestu dlhší názov nemohol ani vymyslie , 
i do piesne je pridlhý! 
 Ešteže toto mesto nie dávno nespyšnelo 
vlastným tunelom pod Tureckom, ve  už sa 
pred achti anmi nemáme pre o ervena . 
Ale máme sa o ervena  od toho, že sme 
nezabránili demolácii skvostu architektúry, ad-
ministratívno – konštruk nej budovy bývalej 
VÚMY, do jedálne ktorej sme chodievali na 
tancova ky pri hudbe tamojšieho tane ného 
orchestra, ktorý mal jedine né obsadenie ako 
chýrny pražský orchester Karola Vlacha. Na 
tenor saxofón tam hrával i môj priate  Ing. Janko 
Šustek, týmto ho pozdravujem!    
 Mesto sa zmenilo na nepoznanie tak, ako 
sa zmenila doba a ako sa jej udia prispôsobili. 
Pamätám si ako dnes na miesta na piesko-
visku v parku (Park J. M. Hurbana)  pri starej 
hruške (dnes je v tých miestach amfiteáter), kde 
matka pri mne sedávala ako doh ad na akejsi 
doske. Lavi ky hlavných chodníkov vtedy ob-
sadzovali slúžky, ke  sprevádzali panské deti. 
V tomto areáli poved a, dnes smerom k Ulici 
J. Kollára, bol  tenisový kurt (kurty), obdobne 
ako z opa nej strany ulice na dvore Gymnázia 
M.R. Štefánika. Zvuky úderov lôpt mi znejú 
dodnes. Dnes park možno previdie  z jednej 
strany na druhú. Možno je tak dobre!
 Mesto sa zmenilo na nepoznanie. Úvozovú 
krivo akú cestu smerom od budovy Gymnázia 
M. R. Štefánika smerom na Ka abár oboj-
stranne lemovali košaté lipy. Dnes tu z toho 
zostali iba spomínané názvy bodov za iatku 
a konca cesty. 
 Nedávno som skúšal obsluhu Ka abáru, i 
mi nevie poveda  pôvod názvu ich reštaurácie 
pod blízkou Kamennou. Nevedeli! V dávnejšej  
minulosti som to na stránkach tohto asopisu už 
uvádzal. Pán Petrovi , zrejme zakladate  tohto 
pôvodného objektu, dnes, ke  je už na pravde 

Božej, by sa asi od týchto neznalostí v hrobe 
oto il, hoci za jeho života  to bolo práve nao-
pak. Bol som v detskom veku osobne svedkom 
jeho akoby neprí etných reakcií, ke  som ho 
pri prosbe o pohár vody oslovil „pán Ka abár“. 
Prítomný, odo m a starší Milan Ondrášik za al 
rýchlo situáciu ratova  spolu s opodia  stojacimi 
rodi mi! 
 Suma-sumárum, pán Petrovi  mal dcé-
ru Katarínu, neskôr vydatú za pána Petra  
Chovana, po ktorej pravdepodobne objekt po-
menovali. Za života sa jej otec s týmto názvom 
zrejme nevedel zmieri . Možno sa tak  stalo až 
na druhom svete...
 Okolie mesta, hlavne smerom k Váhu a za 
Váh, sa pomenilo viac ako naruby vyvrátený 
kabát! Kedysi sezónne na jar  sa  tu naskytal 
obraz ni iacej skazy. Kdeže sú tie naše poh ady, 
poh ady zvedavcov z vážskeho mosta, ke  sa 
voda Váhu pod mostom valila a valila a všeli o 
odnášala a stihla zaplavi  aj celú svoju, tentoraz 
zosmutnelú nivu. To bývalo divadlo! Zvyklo sa 
o om dlho diskutova  aj v najposlednejšom hos-
tinci, ktorých v meste i vtedy bývalo neúrekom.
 Rok o rok rieka vo svojom rozmare me-
nila túto úrodnú nivu na nepoznanie. as  vôd 
Váhu po ase uložili do kanála, aby rozto il 
Kaplanove turbíny, dokon ila sa Vážska kaská-
da. Na pasienkoch spomínanej nivy, v avo 
pozd ž cesty do Rako úb, sa v tomto období 
paralelne za ínala masívna ažba štrkopieskov, 
vraj pre budovanie Ostravska. Miesta po ažbe 
zaplavila voda, neskôr tu vznikol dnes už známy 
rekrea ný areál pod názvom Zelená voda. 

ou sa pôvodne nazýval nerozsiahly aruplný 
prírodný výtvor, biotop, ktorý dnes skromne po-
zerá na svoje premostenie spomínanou cestou 
a teší  sa tomu, že ho vlastne nezasypali. Bol 
ako jeden z mála dôstojných celoro ných sved-
kov rozsiahlych jarných záplav. 
 Pridajme, že neskôr  tu pribudla i  dia nica. 
Núka sa otázka, aké prírodné zásahy sta í 
táto Vážska niva ešte strávi  skôr, ako sa jej 
pokazí žalúdok? To je otázka! Môžeme však 
predpoklada , že s ím sa dnešok nezmieri, to 
zajtrajšku bude viac -  menej ahostajné!      
            Ing. Gustáv Rumánek



FINAN NÁ GRAMOTNOS  DNES UŽ NEVYHNUTNOS OU

SOŠ obchodu 
a služieb v Novom Meste nad Váhom

De  finan nej, itate skej 
a po íta ovej gramotnosti

Viac ako peniaze Junior 
Achievement Slovensko

Elek-
tronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva

Mgr. Beátou Ondrišákovou
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MUDr. Miroslavovi Šorfovi, CSc
MUDr. Heldesovej

p. Janke Kašparovej Renátke Štefánkovej
  rme BA-MA, p. Márii Bahníkovej

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

 ÚMRTIA V AUGUSTE

V októbri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluob ania:BLAHOŽELÁME 

UVÍTANIA A KRSTY V AUGUSTE

Antonín Podolan a Miroslava Kozáková
Michal Slovák a Jana Kvasni áková

Vladimír Za ko a Lucia Hlavatá
Ing. Tomáš Železník a Silvia Beracková

Alexander Mitrenga a Iveta Krivdová
Rastislav Ochodnický a Lýdia Držíková

Marek Pol an a Barbora Haš i ová

Jaroslav Huna a Margita Hunová

SOBÁŠE V AUGUSTE



 neznámy svet odišiel si spa , zaplakal každý, kto a mal rád.
Syná ik, brat, švagor, odpo ívaj v pokoji!

Kto a miloval, nezabudne  nikdy.

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

V o iach si vzdialený,  ale v srdciach našich žiješ.

V našich srdciach stále žiješ...

as  plynie ako tichej rieky  prúd, kto a mal rád, nevie zabudnú

Kto v srdci žije,  neodišiel, v spomienkach je  stále  s nami...

S P O M Í N A M E



DIEV ATÁ MVK VÍ AZNE V BULHARSKU
MVK Frigolog Nové Mesto nad 

Váhom

Sarah Ondrejková

 Renáta Vojtechová

KEDY NA FUTBAL

Len kyti ku kvetov na hrob Ti môžeme da  a na Teba spomína . 

O iam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...

 
O pohár primátora mesta

na  štadióne  AFC.

LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY MLÁDEŽE



IDÚ V Š APAJACH FEDORY KALEN ÍKOVEJ

Jakub Krš ák
Janka Ochránková

Bronislava Dobiášová Jakub Krš ák 

 Simona Šimoníková
Lili  Pla ková

Janka Ochránková Ani ka 
Šimová

10. -  19. 
septembra  majstrovstiev sveta v m tvom ahu



ZŠ 
Tematínska
ZŠ Odborárska

M. Hanic
M. Šulgan
P. Je ala

J. Guláš
M. Kraj ovic

P. Hrn ár
ZŠ Považany

L. Kova ovicová 
S. Barteková

A. Stachová

S. Masaryková 
S. Masaryková

ZŠ Tematínska 

M. Šulgan
A. Macejková

S. Štefániková P. Je ala 
S. Masaryková

M. Kraj ovic
A. Stachová

L. erná
S. Masaryková P. Hrn ár

M. Hanic

S. Masaryková
Peter Hrn ár

M. Hanic
L. erná

A T L E T I K A  Z Á K L A D N Ý C H  Š K Ô L

•

majstrov-
stvách sveta v silovom trojboj

12. septembra
m tvy ah 15. septembra

trojboji

ATLETICKÉ M SR MLADŠIEHO ŽIACTVA

S. Barteková
T. Grajcarík 

T. Hiadlovský

K. Hamrózyová

S. Barteková

L. Gondárová
T. Pacek

F. Kubík



Mestské kultúrne stredisko
pozýva na kultúrne podujatia 

v októbri
15.10. o 18,00 h 

PROGRES
20.10. o 18,00 h

 DAR EK
27.10. o 18,00 h

 HONZA NEDV D



Viete, o zachytáva archívna snímka ?
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