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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
 28. októbra sa konalo 22. zasadanie 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste 
nad Váhom. Októbrovému snemovaniu poslan-
cov predchádzala 23. schôdzka Mestskej rady 
(MsR) v Novom Meste nad Váhom.
 Po procedurálnych otázkach, kontrole 
uznesení z 22. schôdzky MsR a nakladaní 
s majetkom mesta na rad prišiel návrh na de-
legovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov 
školskej samosprávy.
 Podľa príslušných zákonov  o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve sa 6. ok-
tóbra skončilo funkčné obdobie Rady školy pri 
Materskej škole Poľovnícka ul. 
 Rada školy na nové funkčné obdobie 2014 
- 2018 ustanovila voľbou dvoch zástupcov 
pedagogických zamestnancov školy, jedného 
nepedagogického zamestnanca školy a štyroch 
zástupcov rodičov detí. Mesto ako zriaďovateľ 
školy deleguje štyroch svojich zástupcov. MsR 
na nové funkčné obdobie navrhla MsZ schváliť: 
Ing. V. Vienerovú, PhDr. P. Marákovú, Mgr.
T.  Skovajsovú a Mgr. D. Heveryho.
     Na program sa ďalej dostalo vyhlásenie vo-
lieb hlavného kontrolóra mesta. 
 Keďže funkčné obdobie súčasného hlav-
ného kontrolóra mesta sa skončí dňom 25. 
februára 2015, mestské zastupiteľstvo musí 
vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra 
(HK) mesta. 
 V intenciách príslušného zákona deň kona-
nia voľby HK vyhlási mesto na úradnej tabuli 
a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 
dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba 
vykonala počas posledných 60 dní funkčného 
obdobia doterajšieho HK. Kandidát na  funkciu 
HK musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na 
mestskom úrade.
 Z tohto dôvodu bol MsR predložený  návrh 
na vyhlásenie voľby HK na deň konania zasada-
nia mestského zastupiteľstva, t.j. na 10. februára 
2015.
 Na zvolenie HK je potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny všetkých  poslancov MsZ. 
 Ďalším bodom bol návrh na vymenovanie 
riaditeľa rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 

seniorov na Ul. F. Kráľa v Novom Meste nad 
Váhom.
 Mestské zastupiteľstvo  v súlade so zákonom 
369/1990 Zb. vymenúva na návrh primátora 
mesta riaditeľa novozriadenej rozpočtovej orga-
nizácie mesta zariadenia pre seniorov. Primátor 
mesta  na túto funkciu navrhol Mgr. Zuzanu 
Kubrickú. Návrh odôvodnil doterajšími skúse-
nosťami menovanej v sociálnej oblasti, kon-
krétne ako riaditeľky Centra sociálnych služieb 
na Ul. Bernolákovej, ktorú vykonáva odborne 
a spoľahlivo. V prípade schválenia návrhu 
v mestskom zastupiteľstve pracovný pomer 
menovanej sa začne dňom 1. novembra.
 Po odpovediach na pripomienky poslancov 
a bode rôzne, kde o. i. odznelo poďakovanie 
za úpravu križovatky na Štúrovej ul. v záuj-
me vyššej bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky, 23. schôdzka MsR skončila prijatím 
uznesení.                                        -red.-

 V školskom roku 2014/2015 v základných 
školách klesol počet žiakov oproti predchádza-
júcemu školskému roku o 15 (z 1 405 na 
1 390), ale celkový počet bežných tried sa 
nezmenil (66), keď v ZŠ Tematínska stúpol 
o 1 triedu, v ZŠ Odborárska klesol o 1 triedu. 
V ZŠ  Odborárska bola otvorená 1 trieda 
0. ročníka. Priemerná naplnenosť tried je 20,75 
žiaka na triedu, najvyššia (21,73) je v ZŠ Ul. 
kpt. Nálepku, najnižšia (19,11) v ZŠ Odborárska 
ul.. V materskej škole vrátane 6 elokovaných 
pracovísk (EP) je rovnaký počet detí (650) 
a tried (29) ako v minulom škol. roku. Na EP 
MŠ  Ul. J. Kollára č. 4 s náboženskou výcho-
vou pribudla 1 trieda, na EP MŠ Dibrovova 
klesol počet tried o 1 triedu pre 2-ročné deti.
                                                                                      -dh-

ŠKOLSTVO V ČÍSLACH

BUDE ZBER OBJEMNÉHO ODPADU   
 TSM v Novom Meste  nad Váhom usku-
točnia v čase od 3. do 14. novembra zber 
objemného odpadu. V jednotlivých lokali-
tách pristavia veľkoobjemné konatjnery (VOK) 
podľa stanoveného harmonogramu.
 Viac na:www.tsm.nove-mesto.sk
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  Trinásteho 
n o v e m b r a 
o 7,00 h sa 
skončí voleb-
ná kampaň 
pre voľby do 
orgánov sa-
mosprávy obcí 
(začala sa 29. 

októbra). Voľby primátorov miest a starostov 
obcí a členov mestských a miestnych zastupi-
teľstiev sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 
v čase od 7,00 do 20,00 h. 
 MsZ v Novom Meste nad Váhom schválilo 
VZN mesta č. 4/2014 Zásady volebnej kam-
pane pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
v podmienkach mesta, ktorým stanovilo zásady 
volebnej kampane u nás s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky pre všetkých zaregistro-
vaných kandidátov pre voľby na funkciu primáto-
ra mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
 V našom meste sa o primátorský post 
uchádzajú traja kandidáti (v abecednom po-
radí):  Mgr. Peter Bača – SDKÚ - DS, Ing. Milan 
Špánik – Ľudová strana Naše Slovensko a Ing. 
Jozef Trstenský – SMER – sociálna demokra-
cia. Voliť si budeme 25 – členný mestský pos-
lanecký zbor. 
 Spomedzi zaregistrovaných 75 kandidátov 
na poslancov mestského zastupiteľstva sú len 
piati nezávislí, zvyšných 70 sú politickými nomi-
nantami.

AKO BUDEME VOLIŤ
 Volič je povinný preukázať sa pred hlaso-
vaním preukazom totožnosti. Po preukázaní 
totožnosti a po zázname v zozname voličov 
dostane volič vo volebnej miestnosti od okrs-
kovej volebnej komisie prázdnu obálku opat-
renú odtlačkom úradnej pečiatky mesta a dva 
hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby 
primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby 
poslancov mestského zastupiteľstva.
 Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov 
vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Tu hlasy vybraným kan-
didátom odovzdá zakrúžkovaním ich pora-
dového čísla. 
 Na hlasovacom lístku pre voľby primátora 

mesta  zakrúžkuje volič poradové číslo len jed-
ného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby 
poslancov mestského zastupiteľstva  zakrúžku-
je volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, 
avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet 
poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený 
(údaj je uvedený na hlasovacom lístku).
 V priestore určenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 
lístok pre voľby poslancov mestského zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby  
primátora.
 Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa 
neodobral do tohto priestoru, komisia hlaso-
vanie neumožní.
 Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť 
do volebnej miestnosti, môže zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov požiadať okrskovú 
volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je 
zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miest-
nosti. V takom prípade okrsková volebná komi-
sia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s pre-
nosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístka-
mi a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala 
tajnosť hlasovania.
 Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 
lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže 
čítať, alebo písať, má právo vziať si so sebou 
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej 
volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok 
podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM URNÁM

 Druhá polovica novembra je  predpoklada-
ný termín žrebovania nájomníkov nových 
49 bytov v novopostavenom bytovom dome 
v bývalých kasárňach na Kollárovej ul. V prvej 
polovici decembra by sa malo uskutočniť 
odovzdávanie  bytov.
 Znamená to, že občania, na ktorých sa  
pri žrebovaní usmeje šťastie, by mali Vianoce  
prežiť už na novom, v nových nájomných by-
toch mesta. 

ŽREBOVANIE V NOVEMBRI
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 5. október bol sviatkom všetkých pedago-
gických zamestnancov. Zvlášť sviatočný ráz 
mal pre tých, ktorých 6. októbra pozvali do kon-
certných priestorov  ZUŠ J. Kréna, kde v príjem-
nom prostredí na slávnostnom zasadaní komi-
sie školstva, mládeže a telesnej kultúry MsZ 
pri príležitosti Svetového dňa učiteľov prevza-
li ocenenia za dlhoročnú úspešnú prácu pri 
výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Diplomy 
a kvety vďaky dostali z rúk predstaviteľov mesta: 

primátora Ing. J. Trstenského, ktorý sa 
k oceneným aj prihovoril, vicepri-
mátoriek mesta Ing. V. Vienerovej 
a PhDr. K. Hejbalovej a predsedníčky  
komisie školstva Mgr. J. Šteklerovej. 
Ocenení boli: Mgr. Gabriela Plšková 
zo ZŠ  Tematínska ul., Mgr. Zuzana 
Skrúcaná, zást. riad. ZŠ kpt. Ná-
lepku, Mgr. Eva Pelikánová, zást. 
riad. ZŠ Ul. odborárska, Mgr. Andrea 
Rubaninská  zo Spojenej  školy sv. 
Jozefa (ZŠ), Mgr. Hana Zemanová 
zo ZUŠ J. Kréna,  Hana Popelková, 
zást. riad. MŠ – elokované pracovis-
ko Dibrovova  ul., Milan Kubák – ex-

terný vedúci záujmového útvaru vzpieranie CVČ,  
Ing. Viera Školudová, zást. riad. SPŠ  Bzinská 
ul., Ing. Jana Pomajbová zo SOŠ obchodu 
a služieb Piešťanská ul., Mgr. Marion Beňačka  
z Gymnázia M. R. Štefánika a Mgr. Tomáš 
Malek z Bilingválneho gymnázia.
  Po milom kultúrnom programe v réžii  
základnej  umeleckej  školy tradičné podujatie  
vyvrcholilo neformálnou besedou.

OCENENIE PRE UČITEĽOV

 Práce na  Zariadení pre seniorov na Ul. F. 
Kráľa vrcholia. Po jeho skolaudovaní a vydaní 
rozhodnutia  o povolení na  prevádzku došlo 
k registrácii zariadenia do siete zariadení pre 
seniorov. Mesto už požiadalo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí  a rodiny SR o dotáciu 
na rok 2015 „na hlavu.“ Zariadenie pre 92 
klientov tak môže  začať prevádzku až v no-
vom roku po obdržaní dotácie. Inak je schopné 
prevádzky, potrebné je dovybaviť  ho drobnými 
vecami. Kuchyňa je kompletne zariadená, iz-
by majú tiež kompletné vybavenie – postele, 
nočné stolíky, skrine, komody. Zostáva doplniť 
drobnými nevyhnutnosťami kúpeľne a WC, 
ako sú madlá, zrkadlá a podobne. Rovnako sú 
na tom  i spoločenské priestory a jedálenská 
časť. Nábytok je  už v izbách sestier, lekára, 
v kanceláriách i v pohotovostných kuchyňkách. 
Užívania schopné sú práčovňa, sušiareň, skla-
dy. Klientom  bude  k dispozícii postupne  malá 
knižnica a vyčlenený bude  i priestor pre  kňaza. 

Najbližšie  mesiace  sa  sústredíme na dovyba-
venie zariadenia drobným inventárom, avšak 
zásadnejšou otázkou je personálne obsadenie 
zariadenia potrebné pre zaistenie  jeho chodu. 
MsZ 28. októbra  prerokovávalo odporúčanie 
MsR schváliť do funkcie jeho riaditeľky Mgr. 
Zuzanu Kubrickú s nástupom od 1. novembra. 
V decembri  by  malo byť  vybrané osadenstvo 
a personál zariadenia. Momentálne sa posu-
dzujú žiadosti občanov o prijatie do zariadenia 
tak, aby spĺňali potrebné kritériá. Prednosť 
budú mať klienti s trvalým pobytom v Novom 
Meste  nad Váhom. Mesto má záujem na  tom, 
aby zariadenie bolo plne  obsadené. Keď sa 
nenaplní Novomešťanmi, budú sa prijímať aj 
mimomestskí klienti. 
 Zariadenie pre seniorov na Ul. F. Kráľa je 
situované v príjemnom prostredí v blízkosti 
Parku D. Štubňu - Zámostského, čo popri kva-
lite poskytovaných služieb priaznivo ovplyv-
ní spokojnosť jeho budúcich klientov.

S PREVÁDZKOU SA RÁTA V NOVOM ROKU

Zdroj: TV Pohoda
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 Snahou samosprávy je, aby z ,povrchu 
zemského´, predovšetkým z centrálnej zóny mes-
ta zmizli staré nevzhľadné betónové stĺpy ve-
rejného osvetlenia. Pre Novomestského spravo-
dajcu to uviedol Ing. Dušan Macúch, vedúci od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 
a pokračoval ďalej:
  - Niektoré ulice, medzi nimi i hlavné, ma-
jú verejné osvetlenie na betónových stĺpoch 
patriacich energetikom. Pod tlakom mesta sa 
i Západoslovenská energetika snaží betónové 
stĺpy odstrániť a káble dať do zeme. Z tohto 
dôvodu sme prikročili k rozsiahlejšej rekonštrukcii, 
resp. výstavbe nového verejného osvetlenia.
 Kým všetky vjazdy do Nového Mesta nad 
Váhom sú osvetlené, časť Trenčianskej ul. zhru-
ba od fa  Jasek po bývalú benzínovú pumpu 
Slovntaftu nebola  nikdy osvetlená. Lokalitu osve-
covalo len svetlo z firiem. V súčasnosti túto 
službu v malej časti ulice robí osvetlená pumpa 
OMV. Ale  jej výraznejšia časť je večer a v noci 
v tme. Preto sme sa rozhodli, že rozhodujúcu 
časť Trenčianskej ul. osvetlíme, čo sa pri realizácii 
nezaobíde bez obmedzenia dopravy.-
 Mesto v snahe zlacnieť mestské  investície sa 
podľa slov Ing. D. Macúcha snaží spájať so správ-
cami sietí, príp. dotlačiť  ich k tomu, aby niektoré 
práce  išli na  ich vrub. 
 - Tak je to i v prípade Ul. Trenčianskej, do 
ktorej išla  firma ťahajúca slaboprúdové káble pre 
firmy. Do ich výkopu sme si pripoložili chráničku 
na  verejné osvetlenie bez toho, aby sme museli 
za to platiť. Pri jednej robote sme si u firmy, ktorá 
vykonávala zemné práce, za slušnú cenu ob-
jednali realizáciu betónových pätiek pod verejné 
osvetlenie. Máme ich pripravených štyridsať a už 
sa montujú na ne i nové stĺpy verejného osvetle-
nia a naťahujú sa káble. Zostáva ich urobiť ešte 
asi dvadsať, a to v časti ulice, do ktorej už firma 
nešla. Po osadení stožiarov verejného osvetlenia 
a natiahnutí káblov sa budú osádzať výložníky 
a svietidlá tak, aby celá Trenčianska ul. bola osvet-
lená. Bude  záležať na kapacitných možnostiach 
TSM, či sa práce  stihnú vykonať ešte  tento rok, 
alebo dokončiť až  budúci rok.- 
 Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia výstav-
by nasledovať bude Ul. Kočovská – od Ul. 
Trenčianskej až po čistiareň odpadových vôd 
popred  bývalú Prefu.

 - Táto ulica  je tiež bez osvetlenia. Niekdajšie 
osvetlenie z čias budovania Prefy je už ne-
funkčné. Bude tam treba položiť nové káble 
a postaviť nové stĺpy verejného osvetlenia, o čo 
nás majitelia  firiem žiadajú už dlhšie. Podobne  
ako u Ul. Trenčianskej aj pre Ul. Kočovskú máme 
dodané stožiare a svietidlá. Ďalšie práce budú 
v réžii TSM – buď tento, alebo budúci rok. -
 Ďalšia ulica, ktorú  mesto pripravuje, je Ulica 
F. Kráľa.
 - Vybudovali sme na nej zariadenie pre 
seniorov. Zadná časť ulice je celá zrekonštruo-
vaná, predtým sme obnovili povrchy Ul. Bajzovej, 
Svätoplukovej, Bratislavskej a ich spojníc. Bude  
treba už len zrekonštruovať povrch Ul. F. Kráľa od 
bývalého Čedoku po nové  zariadenie pre senio-
rov. V dôsledku nežiaduceho  úbytku napätia tam 
pôjdu energetici. Na chystanú akciu už vybavujú  
stavebné povolenie. Zámer je taký, že betónové 
stĺpy sa zhodia a kábel pôjde do zeme. Po doho-
de s energetikmi si do vykopanej ryhy položíme 
chráničku na verejné osvetlenie. Zostane nám 
vybudovať  pätky a postaviť stĺpy verejného 
osvetlenia. V pláne máme zrekonštruovať celý 
povrch Ul. F. Kráľa, keďže v kontexte s parkom ju 
chápeme ako rozšírenú pešiu zónu. Dorobia sa 
nové chodníky, odvodnenie, nový povrch cesty. 
Zrejme tento rok to TSM  kapacitne nestihnú, až  
na rok. Ale  stožiare, výložníky a svietidlá plánu-
jeme nakúpiť ešte tento rok.
 Poslednou ulicou s plánovaným kompletným 
novým osvetlením je Ul. J. Kréna. Ide o ulicu, na  
rohu ktorej vyrástol nový bytový dom. Do tejto 
lokality pôjdeme opäť spolu s energetikmi. Vo 
výraznej časti ulice budú kopať a pokladať vlastný 
kábel, my tam  pripoložíme chráničku, zvyšok tra-
sy vykopeme vlastnými silami. Stĺpy so svietidlami 
máme už nakúpené. -
 Ako na záver Ing. D. Macúch uviedol,  na všet-
kých spomínaných uliciach mesto ako novinku 
použije nový typ svietidiel, tzv. LED svietidlá. 
Je to svietidlo s podstatne dlhšou životnosťou 
a podstatne menšou spotrebou elektrickej ener-
gie. Čo je veľmi dôležité, keďže mesto sa  rozširu-
je a v súvislosti s tým pribúda aj verejné osvet-
lenie, a teda i náklady na elektrickú energiu. 
Šetriace LED svietidlá, i keď v súčasnosti fi-
nančne náročnejšie, sú z perspektívneho hľadis-
ka prezieravým riešením.

ZAOSTRENÉ NA VEREJNÉ OSVETLENIE
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POSIELAJTE TIPY NA OSOBNOSTI MESTA

 Koncom 
s e p t e m -
bra sa na 
S t r e d n e j 
p r i e m y -
s e l n e j 
škole na  
B z i n s k e j  
ul. usku-
t o č n i l o 
p r a c o v n é 

stretnutie predstaviteľov Trenčianskeho samo-
správneho kraja na čele s jeho predsedom Ing. 
Jaroslavom Baškom, zástupcami Zväzu auto-
mobilového priemyslu SR, Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej  komory a firiem z regiónu, na 
ktorom  podpísali Memorandum o spolupráci. 
 Vedúci predstavitelia ZAP, SOPK a firiem
ASKOLL, EMERSON, GE ENERGY SLOVAKIA,
HELLA SLOVAKIA FRONT – LIGHTING, KCN, 
MANZ AUTOMATION SLOVAKIA, TC CONTACT, 
TECHSERVIS, VACUUMSCHMELZE, ZÁPADO-

SLOVENSKÁ ENERGETIKA a ZVÁRAČSKÁ 
ŠKOLA 089 uzatvorili MEMORANDUM O SPO-
LUPRÁCI, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu 
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 
 Účastníci Memoranda vyhlásili, že ich spo-
ločným záujmom je efektívna spolupráca a pod-
pora rozvoja teoretických vedomostí a praktických 
zručností žiakov SPŠ Nové Mesto nad Váhom. 
V záujme  toho  budú efektívne rozvíjať vzájomnú 
spoluprácu a podporu najmä v oblastiach:
  1. Identifikácia vzdelávacích potrieb zamest-
návateľov. 2. Tvorba školských vzdelávacích prog-
ramov. 3. Zaraďovanie nových, resp. inovovanie 
študijných a učebných odborov. 4. Záverečné 
skúšky a maturitné skúšky. 5. Organizácia a za-
bezpečovanie praktického vyučovania žiakov. 6. 
Nábor žiakov základných škôl. 7. Materiálno-
technické zabezpečenie. 8. Ďalšie vzdelávanie. 
9. Aktivity na propagáciu odborného vzdelávania 
a prípravy. 10. Zapojenie sa do zriadenia a čin-
nosti Centra odborného vzdelávania a prípravy 
na SPŠ Nové Mesto nad Váhom.                        -h-

 Občanom zvykneme v tomto čase  pri-
pomínať, a robíme tak aj  teraz, že  ak majú tipy 
na ľudí, ktorí by  si za  svoju činnosť zaslúžili 
udelenie  výročnej ceny  primátora  mesta, môžu 
svoje  návrhy na Osobnosti mesta poslať, príp. 
doručiť na  mestský úrad do konca  tohto roka. 
 Pripomíname, že titul sa udeľuje v šiestich 

oblastiach: za činnosť v hospodárskej  oblasti, 
v oblasti kultúry a umenia, za športovú činnosť, 
za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnej, 
humanitárnej a charitatívnej práce, za činnosť 
v školstve, vzdelávaní, vede  a výskume a napo-
kon za celospoločenskú angažovanosť aj v iných  
oblastiach života, napr. armády, politiky, cirkvi a i.

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) Nové Mesto nad Váhom organizu-
je 13. novembra od 8,30 do 12,00 h v Spolo-
čenskom dome pri MsKS v Novom Meste 
nad Váhom v súlade s Plánom aktivít siete 
EURES na obdobie rokov 2013/2014 podujatie 
pod názvom Burza informácií pre mladých.
  Určená je žiakom, ktorí končia základnú 
školu a absolventom evidovaným na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad 
Váhom. Na podujatie sú ako vystavovatelia poz-
vaní zamestnávatelia, zástupcovia stredných škôl 
a európske inštitúcie pôsobiace v SR. 
 Hlavnou myšlienkou podujatia je osloviť, in-
formovať a najmä usmerniť rozhodovanie žia-

kov a študentov pri voľbe školy a zároveň im 
poskytnúť dostatok informácií o povolaniach, 
študijných odboroch, o vývoji na trhu práce, 
možnostiach podnikania a zamestnania sa 
v krajinách EÚ/EHP a predovšetkým oboznámiť 
ich s nedostatkami pracovnej sily v regiónoch 
Nové Mesto nad Váhom a Myjava. 
 Podujatím sa chceme zamerať aj na pre-
hĺbenie spolupráce s partnermi na trhu práce  
na regionálnej úrovni za účelom zvýšenia vzá-
jomnej informovanosti o vývoji na trhu práce 
a  potrebách povolaní vo vzťahu k voľným pra-
covným miestam u strategických investoroch 
a kľúčových zamestnávateľov.           
 Ing. Patrícia Králiková, ÚPSVaR Nové Mesto n.V. 

BURZA INFORMÁCIÍ PRE MLADÝCH

PODPÍSALI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
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 Byť úspešným v profesionálnom i osobnom 
živote znamená prijať požiadavku celoživotného 
vzdelávania. Z tejto premisy by mal v súčas-
nom zložitom svete vychádzať nielen každý ro-
zumný jednotlivec, ale celá spoločnosť vrátane 
školskej politiky štátu. EÚ a jej organizácie si 
túto skutočnosť plne uvedomujú. Podporujú ce-
loživotné vzdelávanie a investujú doň nemalé 
ľudské i finančné zdroje. Aj SOŠ obchodu a slu-
žieb, Piešťanská 2262/80 v Novom Meste nad 
Váhom sa dlhodobo zaujíma a prostredníctvom 
špecifických programov aj zapája do procesov, 
ktoré reagujú na potreby súčasného, moderného 
a odborného vzdelávania. Výsledkom majú byť 
také kompetencie absolventa strednej odbornej 
školy, ktoré budú dobrým základom pre jeho up-
latnenie sa v praxi a konkurencii a zároveň i pred-
pokladom pre úspešné celoživotné vzdelávanie 
sa a fungovanie v medziľudských vzťahoch. 
K tomu smeruje celá príprava a výučba na našej 
škole. Naučiť žiakov logicky a v súvislostiach 
premýšľať, hľadať a nachádzať nové spôsoby 
riešenia problémov, získavať nadhľad, motivovať 
ich k svedomitej práci, aby v konečnom dôsledku 
viedli kvalitný a spokojný život. Nie všetci mladí 
chápu potrebu takto pristupovať k vlastnému 
úsiliu i pedagógov. Lenže iba tadiaľto vedie 
cesta k presadeniu sa v živote, zvlášť v čase hos-
podárskej stagnácie a opakujúcich sa kríz. 

 V snahe reagovať na súčasné potreby mla-
dých, a to i z pohľadu kľúčových problémov EÚ 
v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a uplatne-
nia sa na trhu práce, vypracovali sme v rámci 
medzinárodného programu Erasmus+ projekt pre 
odborné vzdelávanie.
 Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdeláva-
nia, odbornej prípravy, mládeže a športu na
obdobie rokov 2014 až 2020. Poskytuje gran-
ty úspešným projektom z oblasti výchovy, 
vzdelávania a odbornej prípravy študentov 
i pedagogických zamestnancov. Prostredníctvom 
stáží v zahraničí majú žiaci i učitelia príležitosť 
nadobudnúť nové poznatky, zručnosti a kompe-
tencie, možnosť oboznámiť sa s novými formami 
a metódami výučby a odbornej prípravy mládeže 
v zahraničí a rozvíjať trvalé medzinárodné part-
nerstvá so školami a inštitúciami z odbornej 
praxe. Pre nás je takouto školou a partnerom 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
v poľskom Toruńi, s ktorou úspešne spolupracu-
jeme už druhý rok. V dňoch 5. až 11. ok-
tóbra sa poľsko - slovenský pracovný tím zo 
sekcie Mobilita učiacich sa a zamestnancov 
v odbornom vzdelávaní a príprave stretol v tom-
to starobylom poľskom meste, aby si vymenil 
skúsenosti a určil ďalšie smerovanie vzájomnej 
spolupráce. Za našu školu sa stretnutia zúčast-
nili riaditeľ školy Ing. J. Hargaš, PhD., zástup-
kyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety Mgr. 
V. Beličková, majsterka odborného výcviku 
Mgr. E. Kusendová a koordinátorka projektu, 
učiteľka odborných ekonomických predmetov, 
Ing. I. Šimovcová.
 Moderné odborné vzdelávanie - motivo-
vaný, tvorivý a úspešný študent je projekt, ktorý 
v sebe spája prvky formálneho, neformálne-

MODERNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE = ÚSPEŠNÝ ŠTUDENT

SOŠ obchodu a služieb
so sídlom na Piešťanskej, Weisseho

a Jánošíkovej ul. organizuje
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

v budove školy na Weisseho č. 1
4. 12. od 12.00 - 18.00 a 5. 12. od 8.00 - 18.00
■  prezentácia študijných a učebných odborov
■  ukážky výrobkov a prác študentov
■ ukážky činnosti cvičnej fi rmy a študentskej 
    spoločnosti
■  zakúpenie si výrobkov žiakov
■ ochutnávka miešaných nápojov, studenej 
    kuchyne a fl ambovania
■  ukážky líčenia a nechtový dizajn
■  zapojenie sa do animačných a športových hier
■ prehliadka odborných učební a ďalších 
    priestorov školy
■ konzultácie s výchovnou poradkyňou, 
    školskou psychologičkou a vedením školy

www.prvasosnmnv.sk
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 Spoločenský dom a jeho okolie sa 28. sep-
tembra už po tretíkrát stali dejiskom  benefičného 
podujatia Dúha v srdci. Radosť z krásnych 
skladieb, pri ktorých sa roztancovala celá sála, ale 
aj tvorivé nadšenie pri vlastných výtvoroch, boli 
úprimné. Spontánnosť z prežívaného bola priam 
hmatateľná.
 Benefičné podujatie sa organizuje predov-
šetkým pre deti a mládež s telesným a mentálnym 
postihnutím z Trenčianskeho kraja, prišli však 
i hostia zo Žilinského a Banskobystrického kraja. 
Snahou organizátorov bolo nielen potešiť mládež 
s hendikepom, ale napomôcť jej rýchlejšie inte-
grovanie sa medzi bežnú populáciu. Aj preto bolo 
podujatie otvorené i pre širokú verejnosť. 
 Dúha v srdci bola vizitkou toho, že je medzi na-
mi veľa ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud týchto 
detí, otvárajú pre nich svoje srdcia. Ony na oplát-
ku rozdávajú lásku a energiu. „V mnohom by nám 
mohli byť príkladom...“, konštatovala Ing. Anna 
Halinárová, prednostka OÚ v Novom Meste nad 

Váhom. S touto myšlienkou sa stotožnili všetci.
 Hneď v úvode sa zaskvel svetoznámy zumba 
tanečník OUMAR CHEVARA CAMARA, Američan 
žijúci v Belgicku. Svojou charizmou si získal 
veľké sympatie. Tancachtiví nadšenci sa snažili 
napodobniť jeho originálne choreografie. Nebolo 
jednoduché utíšiť roztancovanú sálu, aby sa ofi-
ciálne začala koncertná časť benefičného podu-
jatia. Kto iný by sa toho ujal lepšie ako Martin 
Nikodým, moderátor, ktorý so šarmom a humo-
rom jemu vlastným sprevádzal celým podujatím. 
Po oficiálnych príhovoroch predsedu VÚC Ing. 
J. Bašku, poslanca NR SR Mgr. D. Bublavého 
a primátora mesta Ing J. Trstenského sa pódi-
um zaplnilo južanským temperamentom pop-roc-
kovej kapely ALFA BOX z  Udine v Taliansku. Na 
Slovensku po premiérovej talianskej dynamike 
nastalo stíšenie pri krásnej NELE POCISKOVEJ. 
Jej živá komunikácia s publikom a známe skladby 
vytvorili úžasné vzájomné prepojenie. Bolo to cítiť 
aj z jej komentáru po vystúpení: „Som plná eufórie 

DÚHOVÉ SRDCIA ZOHRIEVALO NIELEN SLNKO

ho vzdelávania a informálneho učenia (neinšti-
tucionálneho vzdelávania), ktoré korešpondujú 
s ideou celoživotného vzdelávania. Náš pracovný 
tím si overil stupeň modernizácie výučby, meto-
diky a mieru uplatňovania foriem vzdelávania 
v partnerskej škole priamo na hodinách teoretickej 
i praktickej prípravy žiakov v študijných odboroch 
zameraných na gastronómiu, hotelierstvo a ces-
tovný ruch. V rámci odbornej praxe sme spolu 
s poľskými študentmi pripravili a podávali typické 
jedlá slovenskej a poľskej kuchyne. Inšpiratívna 
pre nás bola aj prehliadka prevádzok, v ktorých 
žiaci vykonávajú odbornú prax. Nápady a pos-
trehy určite využijeme aj u nás.
 V prostredí toruńskej SOŠ sme mali priestor 
na oboznámenie sa s poľským školským sys-
témom i systémom vzdelávania, ktorý sa v mno-
hom líši od nášho. V čom sa však vôbec nelíši, sú 
každodenné problémy, ktoré učiteľ so žiakmi rieši 
na vyučovaní i mimo neho. 
 Voľný čas sme využili na prehliadku Starého 
mesta zapísaného v zozname UNESCO, rod-
ného domu astronóma M. Kopernika i blízke-
ho regiónu. Oboznámili sme sa i s výrobou 
typických toruńských perníkov. Tieto skúsenosti 
a zážitky patrili k najpríjemnejším aj preto, že 
nám sprievodcov robili študenti cestovného ruchu 
z partnerskej školy.
 Týždeň s plne využitými dňami uplynul ako 

voda. Naši poľskí priatelia boli pozorní hostite-
lia. Vážime si to a sme presvedčení, že naše
vzájomné vzťahy sa budú rozvíjať aj v ďalších 
rokoch. Predpoklady na to sú aj vďaka prog-
ramom EÚ.                          

Ing. Ivana Šimovcová, koordinátorka projektu

      • OCENILI NOVOMESTSKÚ KULTÚRU. V kon-
gresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja sa pod  záštitou jeho predsedu Ing. J. Bašku 27. 
októbra uskutočnil slávnostný večer pri príležitos-
ti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom 
z oblasti kultúry. Medzi ocenenými malo zastúpe-
nie i Nové Mesto nad Váhom. 
 Z nášho mesta individuálnu cenu získal Ing. 
Milan Wróbel, v súčasnosti čestný umelecký vedú-
ci Malého komorného orchestra (MKO) pri MsKS 
v Novom Meste  nad Váhom  a kolektívne ocene-
nie udelili Folklórnemu súboru Otava pôsobiace-
mu takisto pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.
 Iniciátor vzniku a dlhoročný vedúci MKO 
získal Pamätný list Za osobitný prínos k rozvo-
ju kultúry Trenčianskeho kraja. Folklórny súbor 
Otava, ktorý si tento rok pripomína 25. výročie  
založenia, ocenili Pamätným listom Za ucho-
vávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa.
 Oceneným srdečne blahoželáme a ďaku-
jeme im za úspešnú reprezentáciu MsKS 
a Mesta Nové Mesto nad Váhom.
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 4. november 1918 sa do novomestských 
dejín zapísal ako krvavý pondelok. Zmienku 
o tejto  tragickej udalosti spred 96 rokov nenáj-
dete v žiadnych encyklopédiách ani v učebniciach 
dejepisu. Jej opis sa zachoval vďaka svedec-
tvám vtedajších súčasníkov M. Lackovičovej – 
Markovičovej, F. Loubalovi a   J. Trnovskému. 
 Bolo už po vojne, ľudia sa chystali na  jarmok. 
Obchody a hostince  boli pozatvárané, po námestí 
sa prechádzali hliadky. Pri lekárni vojaci utvorili 
kordón, cez ktorý púšťali len známych. Ľudia  
márne hovorili, že  nechcú rabovať, že  si chcú  za 
peniaze  všeličo nakúpiť. A už vôbec nechceli na 

kordón zaútočiť. Veď  stáli bez zbrane. Nevdojak 
však zaznel výstrel. V tej chvíli Rákoczi zvolal na 
četníckeho strážmajstra: Löni! a začala sa streľba.
 Ozývala sa z kaviarne Löwysohnovej, ktorá 
bola sídlom stúpencov starého režimu. Podľa 
svedkov si vyžiadala sedem až 11 obetí. V počte  
mŕtvych sa svedkovia rozchádzajú.
 Po krvavom incidente prívrženci starého 
režimu odišli špeciálne objednaným vlakom 
smerom na Budapešť. Po tom, čo vojaci opustili 
mesto,  trojica Jánov – Trnovský, Zongor a Ursíny 
vošli do kaviarne a zobrali stadiaľ zbrane, aby  už 
nikdy  viac nerozsievali smrť.

KRVAVÝ PONDELOK SPRED 96 ROKOV

a krásnych pocitov, že ani neviem opísať to, čo 
sa udialo na javisku. Získala som veľa energie 
a chcem sa poďakovať za možnosť zúčastniť 
sa takéhoto podujatia.“ Po roku opäť krátkym 
poetickým vstupom prispel Jurko Kohútik z CSS 
v Novom Meste n/V. Vo vlastnej básni vyjadril svo-
je vnímanie účinkujúcich na koncerte. Nadšencov 
folklóru potešil FS DEVÍN nádhernými krojmi 
i svojou mladosťou, úctou k tradíciám a radosťou 
z pohybu. Do rozjarenej nálady opäť vstúpila krás-
na žena s úžasnou silou v hlase, niekoľkonásob-
ná „slávica“  ZUZANA SMATANOVÁ. Publikum 
vytvorilo krásnu atmosféru, všetky jej skladby 
spievalo spolu s ňou. V sále zavládla obdi-
vuhodná symbióza medzi speváčkou a publikom. 
Podobne ako začiatok koncertu aj jeho záver 
držali v rukách opäť silní muži – tentokrát to bola 
sila priam gladiátorská. Skupina GLADIÁTOR 
okrem známych hitov predstavila i piesne zo svoj-
ho nového albumu Trinásť. Nadšené publikum ju 
len s ťažkým srdcom púšťalo z pódia. Záverečná 
skladba Slovensko oživila naše spomienky na 
veľkolepé výsledky našich hokejistov a vniesla 
radosť a hrdosť na našu krajinu. Po emotívnom 
závere nasledovala autogramiáda s účinkujúcimi.
 Benefičné podujatie však neponúkalo len 
bohatú hudobnú paletu. Ďalší sa mohli realizovať 
aj umelecky a tvorivo. V ponuke boli tradičné 
remeslá – košikárstvo, modelovanie z hliny, výro-
ba vlastnej bižutérie, maľovanie na drevo, lukos-
treľba, ale i moderné tvorivé činnosti ako enkaus-
tika (maľovanie horúcim voskom). Deti mali tiež 
možnosť vytvoriť si vlastné originálne pomaľo-
vané tričko, ktoré im bude pripomínať toto skvelé 
podujatie. Bola radosť pozerať sa na deti, s akým 
nadšením tvoria svoje dielka. Sú veľmi tvorivé, 

dokážu vytvoriť krásne veci. Detský svet oživilo 
aj maľovanie na tvár, jazda na odrážadlách, šan-
tenie v nafukovacom hrade.
 „Som nesmierne šťastná, že naša Dúha pes-
trofarebného programu už po tretíkrát rozžiarila 
úsmev na tvári najmä tým, ktorým bola určená. 
Radosť a šťastie prítomných, ako aj roztanco-
vaný parket počas celého odpoludnia bol pre 
organizátorov tou najkrajšou odmenou. A práve 
pre tento krásny pocit má zmysel pustiť sa do 
prípravy ďalšieho ročníka,“ konštatovala Mgr. 
Zuzana Kubrická, riaditeľka CSS v Novom Meste 
n/V., držiac v ruke  symbolický šek na 590 €, 
ktorý prevzala z rúk predsedu TSK a spontánne 
darovaný finančný príspevok od poslanca NR SR 
D. Bublavého.
 Veľké poďakovanie za pomoc pri príprave 
podujatia i počas neho patrí predstaviteľom mes-
ta. Z ich strany nechýbali ústretovosť a snaha 
pomôcť pri organizácii tohto zmysluplného  podu-
jatia. Vážime si a oceňujeme ich prístup.

                       Júlia Bublavá, Milan Štefánik,
 usporiadatelia benefičnej Dúhy v srdci 

Foto: V. Mádr
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ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV A ICH SKARTÁCIA
 Evidovanie, tvorba, ukladanie, ochrana 
a vyraďovanie dokumentov vznikajúcich pri čin-
nosti spoločností, resp. organizácií sa riadi záko-
nom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a vykonávacími predpismi s tým súvisiacimi.
 Zákon delí pôvodcov registratúry (spoločnos-
ti, resp. organizácie) na tri skupiny: 
 Do prvej skupiny patria orgány verejnej 
správy a právnické osoby zriadené zákonom. 
Tieto subjekty pri svojej činnosti vytvárajú doku-
menty s trvalou dokumentárnou hodnotou. Takéto 
dokumenty sú označené znakom hodnoty „A” 
a po uplynutí doby ich archivácie v organizácii sa 
odkladajú do štátneho archívu (napr. dokumenty 
vznikajúce pri činnosti súdov, matrík, polície atď.). 
Archivovanie týchto dokumentov sa riadi regis-
tratúrnym poriadkom, ktorý schvaľuje príslušný 
štátny archív.
 Druhou skupinou pôvodcov registratúry 
sú klasické hospodárske subjekty (spoločnosti 
s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, 
neziskové organizácie a pod.). Nároky na prácu 
s dokumentmi vznikajúcimi pri činnosti týchto 
organizácií nie sú už také prísne. V ich prípade 
nie je nutné vypracovávať registratúrny poria-
dok, stačí mať spracovaný registratúrny plán. 
Keďže však pri činnosti týchto subjektov taktiež 
vznikajú dokumenty s trvalou dokumentárnou 
hodnotou (napr. účtovné závierky), treba si dať 
registratúrny plán schváliť miestne príslušnému 
štátnemu archívu.
 Treťou skupinou pôvodcov registratúry sú 
subjekty, ktoré nemusia mať spracovaný ani 
registratúrny plán ani registratúrny poriadok. Sú 
to spoločnosti, ktorých účtovná závierka nepod-
lieha povinnému auditu (najmä malé spoločnosti 
s ručením obmedzeným, SZČO, autori podni-
kajúci na základe autorského zákona). U týchto 
organizácií nevznikajú dokumenty s trvalou doku-
mentárnou hodnotou a uchovávanie dokumentov 
prebieha v súlade s metodickým návodom minis-
terstva vnútra.
 Podľa toho, do ktorej skupiny pôvodcov re-
gistratúry organizácia patrí, treba spracovať re-
gistratúrny plán, registratúrny poriadok alebo in-
ternú smernicu pre správu dokumentov. V súlade 
s internou smernicou bude následne prebiehať aj 
vyraďovacie konanie (tzv. skartácia dokumentov). 
Predmetom skartácie môžu byť len dokumenty, 

ktorým uplynula lehota uloženia, pričom táto sa 
u jednotlivých dokumentov riadi buď osobitnými 
právnymi predpismi, alebo ju určuje vedenie 
spoločnosti (pri dokumentoch, ktoré nepodliehajú 
kontrole príslušných orgánov). Predtým, ako sa 
pristúpi k vyraďovaciemu konaniu, je potrebné 
požiadať príslušný štátny archív o udelenie súhla-
su so skartáciou. Súhlas je potrebný z dôvodu, 
že pri skartácii dokumenty bez trvalej doku-
mentačnej hodnoty nenávratne zaniknú. Žiadosť 
o skartáciu, zasielaná do archívu, pozostáva 
z nasledovných dokumentov:
a) návrhu na vyradenie registratúrnych zázna-
mov, 
b) zoznamu vecných skupín registratúrnych 
záznamov so znakom hodnoty „A", 
c) zoznamu vecných skupín registratúrnych 
záznamov bez znaku hodnoty „A", 
d) zoznamu odovzdávaných dokumentov. 
 Upozorňujeme na prípad, že aj keď netvoríte 
dokumenty s trvalou dokumentačnou hodnotou, 
štátny archív má právo niektoré dokumenty 
preklasifikovať a môže ich  preradiť zo skupiny 
bez trvalej dokumentačnej hodnoty do skupiny so 
znakom hodnoty „A". Preklasifikácia sa zväčša 
týka účtovných závierok. Tie treba následne 
odovzdať do archívu.
 Ak raz dokumenty vyradíte a skartujete, je 
dobré mať ich uložené v elektronickej podobe. 
Mnohé informačné systémy už elektronický archív 
spracovaný majú. V prípade, že by ste takéto do-
kumenty z rôznych dôvodov potrebovali, máte ich 
dostupné ihneď v elektronickej forme. Nakoľko 
prax poukázala na absenciu dostatočnej úpravy 
elektronickej správy registratúry, novela zákona 
o archívoch a registratúrach na tento stav už 
dlhšie reflektovala a pokúšala sa ho odstrániť.  1. 
marca 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 41/2011 
Z. z. (ďalej len „novela" alebo „novela zákona"), 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach v znení neskorších 
predpisov. Novozavedeným ods. 19 v ust. § 2 sa 
do zákona o registratúrach zaviedol a súčasne 
definoval pojem spis ako registratúrny záznam 
alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré 
vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci. 
                          (Dokončenie v budúcom čísle).                

JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
  Nové Mesto nad Váhom, www.akr.sk



Usporiadateľ:                Mesto Nové Mesto nad Váhom
            pod záštitou primátora mesta  Ing. Jozefa Trstenského 
Spoluorganizátori:         Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 
                   MO Matice slovenskej Nové Mesto nad Váhom
                             Klub priateľov hudby Nové Mesto nad Váhom
Prípravný a organizačný výbor: 
   Zástupkyňa primátora mesta           Ing. Viera Vienerová
   Riaditeľka mestského kultúrneho strediska        PhDr. Eva Grznárová
   Predsedníčka výboru a riaditeľka festivalu          Vilma Struháriková
   Podpredsedníčka výboru               Veronika Pavlovičová
   Tajomníčka festivalu                             Lívia Fandrová
   Moderátorka festivalu                        PhDr. Eva Berková
   Výtvarník                                          Mgr. Jozef Šišovský  

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

Otvorenie festivalu: 
   15. novembra 2014 o 13,00 h v MsKS  

Spevácke zbory:  MÁJ                                Žilina 
                            CANTABILE                   Nové Mesto nad Váhom
                            HORNOSÚČAN             Horná Súča
                             DVOŘÁK                        Uherský Brod 
                   TIRNAVIA                       Trnava
                             APOLLO                         Bratislava
                             
       O 15,15 h  vyhodnotenie festivalu s odovzdaním pamätných listov 

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

VIII.  FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
15. NOVEMBRA 2014 V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

  SZ MÁJ mesta Žiliny tento rok oslávil 30. 
výročie svojho vzniku. 
 Pôsobí ako občianske združenie pri mes-
te Žilina. Účinkuje pri rôznych príležitostiach 
v Žiline a okolí, na  festivaloch a tiež v zahraničí. 
 Repertoár súboru tvoria svetové, národné, 
ľudové a sakrálne piesne domácich i zahranič-

ných autorov. Na dirigentskom poste sa vys-
triedali viacerí dirigenti, aktuálne je ňou 
Margita Klimíková. Vedúcou SZ je Mária Fon-
dati.
 SZ má naštudovaný široký výber hudob-
ných diel od rôznych skladateľov pre každú 
spoločenskú udalosť. 

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV FESTIVALU
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 SZ CANTABILE z Nového Mesta n.V. vzni-
kol v  r. 1975 pri n. p. Vzduchotechnika. Od r. 
2002 je občianskym združením rovnomenného 
názvu na čele  s predsedom P. Pavlovičom. SZ 
od r. 1985 umelecky vedie Veronika Pavlovičo-
vá. Za 39 rokov existencie SZ absolvoval vy-
stúpenia v rôznych mestách SR i v zahraničí. 
K nezabudnuteľným  patrí turné v bývalej Ju-
hoslávii medzi Slovákmi vo Vojvodine. Účinkuje 
na kultúrno - spoločenských akciách, zúčast-
ňuje sa festivalov SZ  u nás i v ČR. K najvýz-
namnejším úspechom SZ patria umiestnenia 
v zlatom pásme  na Celoštátnej súťaži SZ MS 
v Komárne a Zsl. festivale pokročilých SZ B 
kat. v Topoľčanoch. Repertoár SZ tvoria klasic-
ké zbory od starých majstrov až po súčasnosť, 
hymnické piesne, sakrálne skladby a ľudové 
piesne v úprave  pre zbor. SZ podporujú Mesto 
a MsKS Nové Mesto nad Váhom. 

 SZ HORNOSÚČAN vznikol pred 40 rokmi, 
v roku 1974. Jeho zakladateľom bol vtedajší 
učiteľ Mgr. J. Kozár. Jeho nástupcom sa stal 
Mgr. M. Medvec, ktorý spevácky  zbor rozšíril 
o mužskú zložku. Od roku 1996  zbor viedol di-
rigent dr. J. Vakoš, v súčasnosti dirigentkou SZ 
z Hornej Súče je Zlatica Šatková.
 Hornosúčan sa pravidelne zúčastňuje 
okresných prehliadok, účinkuje nielen na do-
mácej pôde, ale i v širšom okolí na mnohých 
slávnostiach i pri príležitosti rôznych udalostí.
 Za svoj najväčší úspech SZ považuje zara-
denie do zlatého pásma na  krajskej  súťaži SZ 
MS v Komárne v roku 2008.

 PS DVOŘÁK z Uherského Brodu je komor-
ný zbor. Vznikol v r. 1988 ako oktet z vybraných 
spevákov Pěveckého sboru Dvoŕák (ten vznikol 
v r. 1946 v nadväznosti na  dlhoročnú tradíciu 
v Uh. Brode). Postupne sa zbor rozrástol až na 
30 členov. 
 Repertoár sa zameriava hlavne na du-
chovné skladby, spirituály a koledy. Za uply-
nulých 25 rokov komorný zbor uskutočnil vyše 
400 koncertov a vystúpení v 91 miestach 12 
štátoch Európy a 53 miestach doma, v ČR. 
K vrcholom komorného zboru patrí vystúpe-
nie v r. 2005 na kráľovskej svadbe holandské-
ho princa v Naardene. Komorný zbor od zalo-
ženia diriguje Ing. Antonín Veselka, ktorý

prevzal taktovku i speváckeho zboru Dvořák po 
smrti svojho otca F. Veselku. 
 SZ TIRNAVIA v r. 1988 založil PaedDr. 
G. Kalapoš. Členmi sú najmä mladí ľudia rôz-
nych profesií, ale aj študenti VŠ. Repertoár 
tvoria diela z obdobia baroka, renesancie, ro-
mantizmu, hudba 20. storočia, ľudové piesne, 
úpravy známych piesní, černošské spirituály, 
vianočné koledy a iné. Tirnavia  nahrala štyri 
CD, spolupracovala  s poprednými, nielen slo-
venskými dirigentmi a orchestrami. Zúčastňuje 
sa domácich a zahraničných súťaží SZ, kon-
certov doma i v cudzine s prezentovaním sa-
králnych i svetských vokálno-inštrumentálnych 
diel. V r. 2012 sa v Trenčianskych Tepliciach 
a Bratislave predstavil  omšou S. Šurina – Missa
Tirnaviensis v spolupráci so Slovenskou fi lhar-
móniou. V r. 2013 uviedol v Dóme sv. Martina 
Krškove diela: Te Deum ako absolventský kon-
cert Z. Holičkovej a v rámci osláv 1 150. výro-
čia príchodu vierozvestov  na Veľkú Moravu vo 
svetovej premiére Oratórium Cyrila a Metoda 
s dirigentom P. Tužinským. Vlani v novembri SZ 
oslávil 25 rokov svojho založenia. Súčasným 
dirigentom SZ  je M. Stahl.

 SZ APOLLO z Bratislavy  vznikol v r. 1995 
ako vysokoškolský SZ, v ktorom spievajú štu-
denti a absolventi vysokých škôl z celej SR. 
Koncertne  vystupuje doma aj v zahraničí. SZ 
naštudoval rozsiahle skladby slovenského skla-
dateľa Pavla Kršku. 
 Dirigentom SZ Apollo je  Mgr. M. Kolena, 
ArtD. SZ má na svojom konte viacero ocene-
ní, napr. 1. miesto na medzinárodnom festi-
vale Pražské dny sborového spěvu v Prahe 
v r. 1998, v r. 2005 zlatú medailu na medzi-
národnom zborovom festivale Svátky písně 
Olomouc. Repertoár zameriava na  súčasnú 
sakrálnu slovenskú  tvorbu, takisto čerpá zo 
sakrálnej  zborovej  tvorby  z obdobia grego-
riánskeho chorálu, renesancie, romantizmu 
a súčasnosti, ako aj z ľudových  piesní a kolied 
v zborovej úprave. SZ pravidelne  usporadúva  
benefi čné koncerty v prospech detskej onkoló-
gie. Spolupracuje so sólistami Hudobnej fakulty 
VŠMU i so zahraničnými zbormi. Je spoluorga-
nizátorom festivalov zborovej hudby v Bratisla-
ve. V r. 2012 vznikla nahrávka diela Rekviem 
pre dva zbory, sóla a organ od P. Kršku.
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 V novembri pred 25 rokmi padol berlínsky 
múr. V krajinách východnej Európy sa naplno 
rozbehli hnutia, ktoré zvrhli vládu jednej strany 
– stranu komunistov. Jedna celá generácia sa 
v tejto časti sveta narodila už do nového zriade-
nia. Iba z rozprávania rodičov a starých rodičov sa 
dozvedá, ako sa vtedy žilo. Hoci je to len 25 ro-
kov, tá nová generácia nerozumie mnohým slov-
ným termínom tej doby, nevie pochopiť myslenie 
vtedajšieho človeka. Samozrejme, nevie pochopiť 
ani ideály, za ktoré bojovali jej rodičia, resp. starí 
rodičia.
 História sa opakuje. V dejinách Božieho ľudu 
Izraela sa v zasľúbenej krajine usadila generácia, 
ktorá nezakúsila otroctvo Egypta a nezažila vy-
slobodenie z neho. V biblickej knihe Sudcov na-
chádzame o tom správu: „Keď celé toto pokolenie 
bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďal-
šie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, 
ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael.“ Nešlo o to, 
že by otcovia niečo úmyselne zamlčali pred svo-
jimi synmi, že by zanedbali povinnosť zvestovať 
im Božie skutky. Problém nebol vo vedomostiach, 
veď to bol Boží príkaz, aby otcovia učili svoje deti 
o celej histórii svojho národa. Informácie teda boli 
odovzdané. Novej generácii však chýbala osobná 
skúsenosť s Bohom. O Bohu a jeho divoch iba po-
čuli. Biblická kniha Sudcovia síce hovorí o odpad-
nutí Izraela od Hospodina, avšak zvestuje nám aj 
fakty o zápase tej novej generácie, o zápase vie-
ry. Nová generácia potrebovala na vlastnej koži 
zakúsiť, že život bez Boha vedie do záhuby, že 
bez Boha niet požehnania, bez Boha niet pokoja.
 Priznať sa k viere v Boha v predchádzajúcom 
režime znamenalo vystavovať sa prenasledova-
niu, byť znevýhodneným. Môžeme obdivovať vie-
ru mnohých, ktorí v Bohu nachádzali viac ako ka-
riérny postup v práci, viac ako hmotné zabezpe-
čenie. Dvadsaťpäť rokov však v tomto smere nie 
sú žiadne výhovorky. Nikto nás pre naše presved-
čenie nemá právo odsudzovať, či dokonca diskri-
minovať. A predsa dnes mnohí kráčajú cestou bez 
Boha. Úmyselne nepoužívam na ich označenie 
výraz „neveriaci“, ale „žijúci bez Boha“. Títo ľudia 
akoby svoj postoj odôvodňovali pred samotným 
Pánom Bohom slovami: Pane Bože, ja Ťa nepo-
pieram, no nechcem byť fanatikom...
 Žiaľ, mnohí chápu aktívny kresťanský život 
ako život plný pravidiel, príkazov a zákazov. Je 

to predsa môj život a sám si chcem určovať, čo 
môžem a čo nemôžem. Nepotrebujem, aby ma 
niekto, alebo niečo obmedzovalo. 
 Pravdepodobne aj táto „nová“ generácia 
zrodená už v časoch náboženskej slobody sa 
musí na vlastnej koži presvedčiť, že bez Boha 
nedosiahne pravý pokoj a naplnenie. Máme síce 
vonkajšiu slobodu, no tá nám nezaručuje, že 
budeme správne užívať slobodu vnútornú. Je to 
veľmi paradoxné, že v spoločnosti, ktorá sa vy-
statuje prívlastkom „slobodná“, dnes drvivá väčši-
na jej členov žije v dákej závislosti, v jej otroctve. 
Jedni sa stali workoholikmi, iní otrokmi splácania 
úverov, ďalší sa ocitli v zajatí nejakej žiadosti 
svojho tela, iní sa stali obeťami jednej z  pascí 
virtuálneho sveta atď. Zoznam závislostí, dakedy 
až otrockých, nemá konca. Na svete niet človeka, 
ktorý by sa „nechytil“ do určitej siete neslobody. To 
ofi ciálne slobodné spoločenské zriadenie nedáva 
záruku, že človek bude skutočne slobodnou by-
tosťou, rozumne si voliacou spomedzi množstva 
rôznych možností a bude múdro rozlišovať, čo mu 
prospieva a čo škodí.
 Život s Bohom nie je životom v zajatí príkazov 
a zákazov. Apoštol Pavol hovorí: „Všetko je mi do-
volené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je 
mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!“(1K 
6,12). A o kúsok ďalej v tom istom liste napísal: 
„Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. 
Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje.“(1K 
10,23). Spolu s apoštolom Pavlom som i ja po-
znal, že Boh ma svojimi príkazmi a zákazmi chrá-
ni, aby som nepadol do pasce nejakého otroctva. 
Boh ma neobmedzuje, ale svojím Slovom ma 
chráni. Kvôli mne na túto zem poslal svojho Syna. 
Poslal Ho, aby som ja nemusel žiť ako otrok.
 Kresťania v prvom storočí žili v otrokárskej 
spoločnosti. Mnohí z nich boli skutočnými otrokmi 
slúžiacimi svojim pánom. A predsa v Kristu prijali 
slobodu, ktorú im nikto nemohol vziať. Vďaka vie-
re v Krista a poslušnosti Jemu bol ich život plný 
radosti a pokoja. Ich páni či ostatní slobodní ob-
čania tomu nerozumeli a závideli im. Áno, takúto 
slobodu hodno závidieť. Táto sloboda sa ponúka 
každej generácii, každému jednotlivcovi. Každý 
ju môže od Boha prijať. Je však rozdiel – o tejto 
slobode iba vedieť, alebo v tejto slobode skutočne 
žiť.
                                  Ľubomír Ďuračka, ev. farár

VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ SLOBODA
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Branislav Macúch, Ing.
59 r., podnikateľ

Stanislav Mihalko
41 r., výsl. dôchodca PZ MVSR

Martin Pavlík, JUDr.
26 r., právnik

Viera Vienerová, Ing.
62 r., zástupkyňa primátora

Alexander Koreň, PhDr.
59 r., podpr. predstavenstva PD

Tibor Kubica
39 r., reklamný manažér

Viera Nemšáková
58 r., ekonóm

Ján Kincel, Mgr.
68 r., dôchodca

Martin Skovajsa
42 r., podnikateľ

Mária Bahníková
57 r., podnikateľka

Karol Krajčo, Ing.
36 r., vysokoškolský pedagóg

Mária Vitásková, Mgr.
61 r., riaditeľka Gymnázia MRŠ

Vojtech Giertl
65 r., dôchodca

Pavol Hauptvogel, MUDr.
64 r., lekár

Jaroslav Madara, Ing.
41 r., štátny zamestnanec

Richard Bahník, Ing.
30 r., podnikateľ

Jozef Dorotčín, Ing.
58 r., dôchodca

Vladimír Fraňo, JUDr.
37 r., advokát

Ján Pavlovič, MUDr.
68 r., lekár

Juraj Srnec, Ing.
30 r., podnikateľ

Jana Šteklerová, Mgr.
62 r., pedagóg

5 8 10 13 3 4 5

6 11 1 6 10 3 4

7 1 2 3 7 9 11

Vo voľbách na funkciu primátora mesta,
podporujeme Ing. Jozefa Trstenského

Vážení spoluobčania,
sme kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva. Spolu s Vami chceme zveľaďovať
naše mesto, jeho ďalší rozvoj a napredovanie. Naše mesto bude moderné mesto 21.
storočia, v súlade s jeho históriou.

Vedeli
ste že...

V roku 1533 sa Nové Mesto n. V.

stalo sídlom služnovského okresu Nitrian-

skej župy (zrušenie novomestského okresu v roku

1960, opäť okresom dňa  24.7.1996).  V noci zo  6. na

7.júla 1622 boli v Nádašdyovskej kúrii, dnes Námestie 

slobody č.1, uložené uhorské korunovačné klenoty. V roku

1703 zachvátil mesto požiar pri ktorom zhorela väčšia

časť mesta. V roku 1903 sa začalo budovať plynové

osvetlenie ulíc. Prvý bytový dom v meste bol

postavený v roku 1922 „Reissovec“ dnes

budova Mestského úradu.

koalícia: Strany demokratického Slovenska,
Slovenskej národnej strany a Novej demokracie

Spolu pre naše mesto,
spolu pre dobrý život v ňom



PROGRAMY MsKS
 november 2014

 11. novembra dopoludnia agentúra LET-
art Žilina uskutoční multimediálny protidrogo-
vo - motivačný koncert pre žiakov II. stupňa ZŠ 
a študentov SŠ.
 V príznačne nazvanom programe sa svet 
drog prirovnáva k zakázanej, 13. komnate, do 
ktorej zo zvedavosti túži nazrieť takmer kaž-
dý mladý človek. Prostredníctvom príbehov 
a autentických výpovedí program vystríha pred 
prázdnotou, ktorá v nej vládne. Poukázaním na 
tucet pozitívnych komnát sa snaží motivovať 
mládež k zodpovednému rozhodovaniu.

 Po celý november až do 16. decembra si 
vo výstavnej  sieni MsKS môžete  pozrieť VII. 
ročník kolektívnej výstavy  návratistov. Tradícia 
Návratov do Nového Mesta  nad Váhom sa 
zrodila pred 30 rokmi.

TRINÁSTA KOMNATAVÝSTAVY

VEČERNÉ STRETNUTIA NAD 
BIBLICKOU KNIHOU GENEZIS

 15. novembra o 13,00 h sa v divadelnej 
sále MsKS uskutoční  VIII. Festival zborové-
ho spevu, na  ktorom sa predstavia spevácke  
zbory: Máj Žilina, Cantabile Nové Mesto nad 
Váhom, Hornosúčan Horná Súča, Dvořák 
Uherský Brod, Tirnavia Trnava a  Apollo Bra-
tislava (viac na str.  10 - 11).

 3. novembra o 18,00 h sa v MsKS uskutoční
beseda na tému: KOUČING – NÁJDITE V SEBE
SILU!, profesionálnym koučom, konzultantkou
a mediátorkou je Mgr. Viera Králiková.
 Koučing znamená proces, v ktorom prebie-
ha uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového po-
tenciálu človeka; nástroj na dosiahnutie urči-
tého cieľa alebo pri riešení osobných či pracov-
ných problémov, napomáha vytvárať „work/life
balance“ – rovnováhu medzi osobným a profesij-
ným životom; v rozvoji manažmentu a pracov-
níkov organizácií umožňuje maximalizovať ich 
výkon.

FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

NÁVRATY 
DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

 10. novembra o 8,30 h a 10,00 h v sále 
MsKS odohrá Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu pre deti MŠ a žiakov najnižších ročníkov 
ZŠ interaktívne bábkové predstavenie o tom, 
ako netolerovať násilie. Vďaka nemu si malí bit-
kári zapamätajú, že udrieť znamená bolesť.

DRAČIE PYTAČKY

KOUČING - NÁJDITE V SEBE SILU!

KTO TO KEDY VIDEL?
 16. novembra o 16,00 h v sále MsKS 
SDOS pri MsKS v Novom Meste nad Váhom  
uskutoční premiéru inscenácie hry Kto to kedy 
videl?. Divadelnú hru pod režijným vedením 
PaedDr. Márie Kubovicovej a Štefana Psot-
ného naštudovali členovia DDS Javorinčatá 
a MDS Javorinka. Zásluhu na tomto projekte 
majú mladí talentovaní Novomešťania. Autor 
literárnej predlohy Mgr. Ivan Fiedler s ľahkosťou 
a vtipom veršovaného textu vykresľuje nutnú po-
trebu vzdelávania. Charakteristické črty postáv 
a atmosféru prostredia dotvára scénická hudba 
z dielne Mgr.art. Martina Fačkovca.

 OZ Biblia na cestách usporiada každý 
utorok od 18. 11. o 18,00 h v MsKS, 2. posch. 
č. dv. 3 Večerné stretnutia nad biblickou knihou 
Genezis. 

... A VÍNO SA S POÉZIOU SNÚBI 
18. novembra o 18,00 h v Divadielku galéria.



Pondelok  16,15 a 18,00 h                         joga
                   18,30  cvičenie pre ženy - spol. dom
Utorok       15,45 - 19,00 h                        klavír
Streda       17,00 - 18,15 h                         klavír
    18,15 h                                      joga
                              18,30 h cvičenie pre ženy - spol. dom
Štvrtok      15,45 - 19,00 h                        klavír
    16,15 a 18,00 h                         joga

KURZY V NOVEMBRI

 23. novembra o 15,00 a 16,30 h sa v DG 
uskutoční repríza bábkovej rozprávky Kukulien-
ka v naštudovaní Divadielka galéria.

PS DIVADIELKA GALÉRIA: ... A VÍNO SA S POÉZIOU SNÚBI

 MsÚ v Novom Meste n. V. v spolupráci
s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Ino-
veckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej práv-
nej poradne. Najbližší termín stretnutia s advo-
kátom  je 27. novembra o 17,00 h v MsKS.

PRÁVNA PORADŇA

KLUBY V NOVEMBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
                  Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
                 11. 11. od 12,30 - 17,30 h  
       Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda      5. 11. o 17,00 h            Výbor MO MS
          12.11. o 14,00 h        Klub chorých 
                              na sklerózu multiplex (OZ G35)
Štvrtok     od 18,00 h                Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h            A klub 

ZÁJAZD NA OPERU

 21. novembra o 18,00 h v  sále MsKS sa 
pri  príležitosti 25. výročia  svojej existencie 
s vlastným programom predstaví FS Otava pri 
MsKS v Novom Meste  nad Váhom. 

OD KOLÍSKY PO KOLÍSKU

 25. novembra o 19,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční predpremiéra hry S. Štepku (je i au-
torom  textov piesní) s názvom Sláva (viac na  
3. str. obálky).

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

STANISLAV ŠTEPKA: SLÁVA

 26. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční druhý koncert jesenného 
abonentného cyklu.
 Účinkujú: Jela Špitková - husle,  Peter Tar-
kay - klavír, Jozefína Hrkotová – Hladká - sprie-
vodné slovo a prednes.
 Na koncerte odznejú skladby Z. Fibicha, B. 
Smetanu, P. Sarasateho, A. Dvořáka  a ďalších.

VEČERNÝ KONCERT

 28. novembra MsKS, oddelenie vážnej 
hudby usporiada zájazd do SND Bratislava na 
operu R. Straussa: Salome.

KUKULIENKA

 Repríza úspešnej premiéry literármo-hudobného pásma PS Divadielka galéria v réžii D. Arbe-
tovej bude 18. novembra o 18,00 h v Divadielku galéria. Rezervácie na č. 0905 467 216 a v MsKS.



sobota 1., nede a 2. o 15:00 h            CONTINENTAL FILM       
LÁSKA NA VLÁSKU                                  (Repríza)                                        
Repríza krásnej a úspešnej novej slovenskej rozprávky. 
Celeste Buckingham v úlohe princeznej Beatrix a 
Samuel Spišák vo vtipnej dvojúlohe princa Mateja a 
tuláka Tomáša.  
SR,                      rodinná rozprávka,                114 min.,  
slovenská verzia, MP 12+,                             vstupné: 4 € 

sobota 1., nede a 2. o 17:00 h            BARRACUDA MOVIE 
FALOŠNÍ POLIŠI (LET’S BE COPS) 
Ke  sa ve kí chlapci hrajú na policajtov a zlodejov 
Bola by to dokonalá ak ná krimikomédia o dvoch 
policajtoch, až na jednu mali kos : naši hlavní hrdinovia 
vôbec nie sú policajti. 
USA,                             komédia,                       104 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 1., nede a 2. o 19:00 h                      BONTONFILM 
JOHN WICK 
Keanu Reeves a Willem Dafoe v ak nom filme, kde sa 
rúbe les a vo ve kom lietajú triesky. istá rados  zo 
štýlovej ak nej jazdy, aká v kine dlho nebola.  Nájomní 
zabijaci, starí a dobrí priatelia, sa teraz postavia proti 
sebe. Hovorí sa: "Nedráždi hada bosou nohou.“ 
USA,                               ak ný,                            96 min., 
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 5. o 19:00 h                                                     ASFK               
JE VYSOKÝ MUŽ Š ASTNÝ?  
(IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?) 
Vo svojom novom animovano-hranom dokumente 
o lingvistike, spovedá Gondry amerického židovského 
filozofa Noama Chomskeho. Animácia je kreslená 
fixkami, a údajne trvala dva roky.  
Fr.,               dokumentárny animovaný,            88 min.,                
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

  
 

 
 

sobota 8., nede a 9. o 15:00 h                       INTERSONIC 
V IELKA MAJA (DIE BIENE MAJA)                                   
Maja, Vilko, Flip a všetci ich kamaráti sú spä ! A s nimi 
nové príbehy, plné priate stva, zvedavosti, kúziel, 
kreativity a pozitívnych hodnôt . 
Nem.,          rodinná animovaná komédia,         88 min.,             
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 8. o 17:00 h         LEN 1x        BARRACUDA MOVIE                  

O SME KOMU UROBILI?  
(QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU?) 
 Štyri svadby a dvaja na umretie Verneuilovci si boli istí 
tým, že sa ich štyri nádherné a inteligentné dcéry vydajú 
za výnimo ných mužov. A výsledok? Prvá dcéra sa 
vydala za moslima, druhá za Žida a tretia sa vydáva za 

í ana, skúste si potom predstavi  ako vyzerá v tejto 
zostave ve ké rodinné stretnutie na Vianoce. Jedinou 
a poslednou nádejou na „skuto nú“ svadbu v kostole 
majú pri najmladšej dcére, ktorá, aleluja, stretla Charlesa, 
vzorného katolíka. Lenže... 
Fr,                                 komédia,                         97 min.,      
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 

 

sobota 8., nede a 9. o 19:00 h            BARRACUDA MOVIE  
MAPY KU HVIEZDAM (MAPS TO THE STARS) 
Výborný príbeh o temnej stránke ambicióznosti a slávy 
zru ne balansuje na tenkej hranici medzi komédiou a 
drámou s nehollywoodskou úprimnos ou. Here ka 
Julianne Moore získala za svoj výkon na tohtoro nom 
filmovom festivale v Cannes cenu pre najlepšiu here ku. 
Kanada, USA, Nem., Fr.,   dráma,                      111 min.,   
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 8. o 21:00 h      LEN 1x           BARRACUDA MOVIE         
LUCY                                                           (Repríza)       
Scarlett Johansson je vo filme Luca Bessona ženou, 
náhodne zapletenou do špinavého kšeftu, ktorý ju zmení 
v ne útostného bojovníka pohybujúceho sa úplne mimo 
udské chápanie.  

Tento výborný film so zaujímavými presahmi 
reprízujeme pre Vás! Ur ite nebudete sklamaní! 
USA, Franc.,          ak ný sci-fi triler,                123 min.,         
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 3 €         

 

         
 

nede a 9. o 17:00 h               LEN 1x                      ITAFILM  
38 – FILMOVÁ POCTA HOKEJOVEJ LEGENDE 
(Repríza)   
Na Vaše prianie reprízujeme tento jedine ný filmový 
projekt, ktorý mapuje život slovenskej hokejovej legendy, 
Pavla Demitru. Je ur ený každému, koho sa odchod 
Pa a Demitru dotkol a kto sa chce dozvedie  nie o viac o 
tomto nielen výnimo nom hokejistovi, ale predovšetkým 
skvelom loveku.  
SR,                životopisný dokument,                 87 min.,   
slovenská verzia, MP,                                    vstupné: 3 € 
 
streda 12. o 19:00 h                                                   ASFK         
OPRI REBRÍK O NEBO 
Katolícky k az Marián Kuffa žije v malej dedinke pod 
Tatrami. Za posledných dvadsa  rokov vytvoril z miestnej 
fary bezpe ný prístav pre vyše dvesto udí v núdzi. 
Bezdomovci, alkoholici, narkomani, deti z detských 
domovov, telesne postihnutí, i týraní. 

R,                           dokument,                         100 min., 
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 
 
sobota 15. o 17:00 h           LEN 1x                        ITAFILM  
NEBO NIE JE VÝMYSEL (HEAVEN IS FOR REAL) 
Ne)uverite ný príbeh malého chlapca Coltona Burpa, 
ktorý pri pobyte v nemocnici zažije blízkos  smrti a na 
malú chví u sa dostane do neba. Pod a bestselleru,  
preloženého do 30 svetových jazykov.  
USA,                             dráma,                             99 min.,  
slovenské titulky, MP 12+,                         vstupné: 3,50 € 
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sobota 15., nede a 16. o 19:00 h        CONTINENTAL FILM 
INTERSTELLAR 
Náš as na Zemi sa chýli ku koncu. Tím výskumníkov sa 
odhodlá na najodvážnejšiu misiu v histórii udstva: 
vycestuje z našej galaxie a ich cie om bude zisti , i má 
udstvo budúcnos  medzi hviezdami  

USA,                       sci-fi dráma,                  !!!  169 min.,         
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  
 
streda 19. o 19:00 h                           ASFK - PROJEKT 100                                                       
DETI 
Život nie je to, o chceme, ale to, o máme...    
Prvý hraný film oce ovaného dokumentaristu Jara 
Vojteka autenticky zobrazuje pokrivené rodinné vz ahy. 
Syn, Maratón, Kanárik, Otec –  štyri poviedky, ktoré 
vytvárajú jeden poh ad na rôzne podoby vz ahu rodi ov 
a detí.  

R, SR,                          dráma,                       100 min., 
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 
 
sobota 22. o 15:00 h          LEN 1x     BARRACUDA MOVIE 
ŠKATULIACI (THE BOXTROLLS)                         (Repríza)                        
V Syrovanoch po zotmení radšej nevychádzajte z domu. 
Z podzemných skrýš vyliezajú zvláštne bytosti nazývané 
Škatuliaci, ktoré kradnú všetko, o im príde pod ruku. 
USA,          rodinná animovaná komédia,          97 min.,             
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 22. o 17:00 h, nede a 23. o 19:00 h   FORUM FILM 
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1  
(HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 1) 
Proti všetkým o akávaniam prežila Katniss hladové hry 
dvakrát, ale ani potom nemá k ud. V krajine vypuklo 
povstanie. Nikto nie je v bezpe í  
USA,           dobrodružné ak né fantasy,         125 min.,             
sloveské titulky, MP 12+,                                vstupné: 4 € 

 
sobota 22. o 19:00 h            LEN 1x      CONTINENTAL FILM    
ROZPRÁVKAR  (POHÁDKÁ ) 
“Banálny” príbeh muža medzi dvoma ženami, o vášni, 
túžbe, podvode, klamstve a odpustení pod a úspešnej 
knihy Barbary Nesvadbovej. V hlavných úlohách sa 
stretnú Ji í Machá ek, A a Geislerová a prvý krát v 
eskom filme hviezda svetového modelingu Eva 

Herzigová. 
R,                                   dráma,                         90 min.,             
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 22. o 21:00 h,           LEN 1x                  FORUM FILM 
JESSABELLE 
Jessie po tragickej nehode príde o snúbenca a sama 
zostane ochrnutá. Aby našla pokoj, nas ahuje sa do 
starobylého domu v Louisiane, ktorý kedysi patril jej 
otcovi. oskoro sa tam však za nú dia  podivné veci a 
Jessie nájde záhadný odkaz od svojej  matky, ktorá 
zomrela pred mnohými rokmi. oskoro pochopí, že tento 
dom je už dávno obývaný aj nejakou inou bytos ou.  
USA,                                 horor,                         89 min.,             
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 26. 17:00 h – 21:00 h  FESTIVAL ZIMNÝCH FILMOV                                                                                 
SNOW FILM FEST  
predstaví tie najlepšie zahrani né i domáce filmy 
o extrémnych zimných športoch, expedíciách 
a  šokujúcich výkonoch športovcov, ktorí astokrát elia 
hrani ným situáciám a musia zápasi  o svoj život. 
Slovensko na festivale zastupuje dokument Pavla 
Barabáša Polárnik - portrét Petra Valušiaka, ktorý sa 
pokúša preži  sám na najchladnejšom kontinente sveta. 
                                                     vstupné: 3,5 €, FK 2,5 € 
 
 

 
 

sobota 29., nede a 30. o 15:00 h        BARRACUDA MOVIE 
TU NIAKY Z MADAGASKARU  
(THE PENGUINS OF MADAGASCAR)                                          
Superšpióni sa nerodia... oni sa liahnu   
Boj stato ných tu niakov so slizkým zloduchom, 
chobotnicou Octavianusom  
USA,          rodinná animovaná komédia,          90 min.,           
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 
sobota 29., nede a 30. o 17:00 h       CONTINENTAL FILM   
ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2 (HORRIBLE BOSSES 2) 
Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) a Kurt (Jason 
Sudeikis) majú už plné zuby toho, ako sa musia 
podlizova  vlastným šéfom, preto sa jedného d a 
rozhodnú sta  sa svojimi vlastnými pánmi a za nú 
podnika  na vlastnú päs  
USA,                           komédia,                         108 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 29., nede a 30. o 19:00 h                           ITAFILM        
ŽELEZNÉ SRDCE (FURY) 
Drsná vojnová dráma v hlavnej úlohe s Bradom 
Pittom Film sleduje pä lennú posádku amerického 
tanku Fury v roku 1945 po as pádu nacistického 
Nemecka.  
USA,                  ak ná vojnová dráma,            135 min., 
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 29. o 21:00 h,           LEN 1x     BARRACUDA MOVIE 
OUIJA 
Stále si opakujte, že je to len hra Chceli by ste skúsi  
hovori  so záhrobím a nemáte po ruke vhodné médium? 
Mohla by vám pomôc  Ouija – špiritistická tabu ka 
pokrytá písmenami a íslami, prostredníctvom ktorej 
môžete s duchmi komunikova . Sta í v nich veri  
a rešpektova  ich pravidlá hry  Na filmovú scénu sa 
vracia ob úbený žáner teenagerských vyvraž ova iek. 
USA,                                 horor,                           90 min.,          
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 

 
 

 
           viac na www.kinopovazan.sk 
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Priority nášho
volebného programu v celom meste:

• zabezpečíme výstavbu ďalších nájomných bytov pre mladých v našom meste
• podporíme budovanie cyklistických a vychádzkových trás na území mesta, ich napojenie

na priľahlé obce
• zasadíme sa o rozšírenie poskytovania sociálnych služieb pre dôchodcov a občanov 

s ťažkým zdravotným postihnutím o terénne služby - rozvoz obedov a prepravnú službu
• podporíme výstavbu kúpaliska
• podporíme a budeme sa podieľať na organizácii a rozšírení ponuky kultúrnych podujatí

poriadaných na Námestí Slobody
• pripravíme projekty:

„Zdravé, čisté a bezpečné mesto“
„Viac športu, menej drog“

(budovanie detských ihrísk 
a športovísk, v celom meste
dopĺňanie lavičiek, smetných
košov a stojanov na bicykle)

Vo voľbách na funkciu primátora mesta,
podporujeme Ing. Jozefa Trstenského

Spolu pre naše mesto,
spolu pre dobrý život v ňom

koalícia: Strany demokratického Slovenska,
Slovenskej národnej strany a Novej demokracie

Vedeli
ste že... V archeologickom nálezisku v časti

Mnešice sa dokázala existencia ľudského 

osídlenia zo starého paleolitu - 250 000 r. pnl. V roku

1263 sa objavuje po prvý krát v písomných prameňoch, keď

ho daroval kráľ Belo IV.  benediktínom z kláštora sv. Martina 

na Panónskej hore. Život v meste výrazne ovplyvnil  veľmož  Ctibor 

zo Ctiboríc, keď v roku 1414  založil v meste augustiniánsky kláštor -

prepošstvo. Významné výsady mestského charakteru dostalo 

od cisára Žigmunda Luxemburského v roku 1435. Niekoľkokrát

bolo mesto nepriateľskými vojskami zničené a vypálené. 

V 18. storočí v meste pôsobilo až 200 remeselníckych 

cechov. Od druhej pol. 19. stor. sa stalo 

strediskom obchodu a rozvíjajúceho

sa priemyslu. 

14



15

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!!!
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NA SLOVÍČKO S KANDIDÁTOM NA POSLANCA 
MsZ JUDr.VLADIMÍROM FRAŇOM

 *Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na poslanca mestského zastupi-
teľstva?
 V Novom Meste nad Váhom žijem, 
pracujem a vychovávam svoje deti. Nie-
len z tohto dôvodu mi na našom meste 
záleží. Nové Mesto nad Váhom je jedno 
z najslnečnejších miest západného Slo-
venska a tiež miesto s bohatou históriou 
a veľmi dobrými predpokladmi  poskytnúť 
svojim obyvateľom spokojný a všestranne 
naplnený život. Verím v jeho ďalší rozvoj, 
ktorý je však možný iba v prípade, ak sa 
na ňom budú podieľať ľudia, ktorí majú 
o jeho smerovaní konkrétnu predstavu 
a potrebné odborné skúsenosti.

 *Do volieb vstupujete ako zástup-
ca SNS, ktorej ste i okresný predseda, 
v koalícii so Slovenskou demokratic-
kou stranou a Novou demokraciou. 
Prečo práve toto spojenie?
 Realizovať stanovené ciele je možné 
iba v prípade, že je vzájomná podpora. 
Bez ohľadu na politickú príslušnosť nemô-
že v mestskom zastupiteľstve bojovať kaž-
dý sám za seba, ale aj za všetkých, na 
ktorých majú rozhodnutia dopad. V tomto 
záujme je potrebné hľadať spojenie. Som 
veľmi rád, že sa nám podarilo uzavrieť ko-
alíciu práve s politickými stranami, ktorých 
predstavitelia v našom meste veľa doká-
zali a podieľali sa na jeho raste. Verím, 
že prínos našej koalície bude spočívať 
v prepojení overených kvalít s novou 
energiou, ktorú Slovenská národná strana 
na našej komunálnej úrovni predstavuje.
 *Ako by ste využili poznatky zo svo-
jej profesie pri vykonávaní funkcie pos-
lanca?
 Ako advokát pôsobím už 11 rokov 
a viem, že realizácia akýchkoľvek cieľov 
podlieha znalosti legislatívnych pred-
pokladov a možností, ktoré sú mne ako 
právnikovi profesijne najbližšie.
 *Ak Vám občania odovzdajú svoje 
hlasy, čo budú Vaše priority? Máte vo-
lebný program?
 V spolupráci so SAD umožniť našim 

ROBIŤ  VECI Z PRESVEDČENIA
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občanom efektívnejšie využiť prímestskú 
dopravu. Pokračovať vo výstavbe chod-
níkov na Odborárskej a Tehelnej ulici. 
V záujme zvýšenia bezpečnosti obyva-
teľov Zahumeníc, ktorí denne prechádzajú 
cez Srniansku ulicu, prerokovať možnosť 
zriadenia priechodu pre chodcov a dobu-
dovania chýbajúcich chodníkov na Turec-
kej a Srnianskej ulici. Samozrejme, jed-
nou zo základných priorít, ktorá sa netýka 
len nášho volebného obvodu, je zrealizo-
vanie cyklotrás v rámci mesta samotného 
a cykloprepojenia mesta s okolitými ob-
cami.
 *Problém bezpečných ciest pre 
cyklistov nie je nový, no jeho vyrieše-
nie vyžaduje nezanedbateľný rozpo-
čet. Odkiaľ chcete zobrať peniaze?
 Áno, máte pravdu, vybudovanie cyklis-
tickej infraštruktúry je fi nančne náročný 
projekt, no to by nemalo znamenať, že 
sa bude neustále odkladať jeho riešenie. 
Keďže sa v súčasnosti začína progra-
mové obdobie 2014 - 2020 operačných 
programov Slovenskej republiky o vyu-
žívaní štrukturálnych fondov Európskej 
únie, naše mesto by malo byť pripravené 
aktívne využívať možnosti nenávratných 
fi nančných prostriedkov. Napríklad dobre 
spracovaný projekt k výzve Operačné-
ho programu Integrovaná infraštruktúra 
2014 - 2020 by mohol pomôcť vyriešiť 
problém cyklistickej dopravy.
 *Mnohí občania majú pocit, že pos-
lanci sa im snažia priblížiť iba v obdo-
bí, keď chcú byť zvolení. Akým spôso-
bom chcete s voličmi komunikovať?

 Za veľmi prínosné považujem pravi-
delné stretnutia s obyvateľmi našej časti 
mesta, nášho okrsku. No občania, ktorí 
predostrú problém, ktorý ich trápi, by mali 
mať nielen priestor „vyrozprávať sa“,  ale 
aj adekvátnu a jasnú odozvu, ako sa vo 
veci ďalej postupuje, ako sa rieši. Ne-
chcem sa pred svojimi voličmi skrývať. 
Ocením ich podnety, postrehy či otázky 
na emailovej adrese: ornm@sns.sk .
 *Čím by naše mesto mohlo pritiah-
nuť viac občanov, aby tu žili a praco-
vali, prípadne, prečo by som v tomto 
meste ako občan mal zostať žiť?
 Ako máloktoré sa naše mesto zaslú-
žilo o rozvoj bytových možností, taktiež 
z hľadiska zamestnanosti patríme medzi 
silnejšie regióny. Netreba však zaspať na 
vavrínoch, ale rozvoj podnikania naďalej 
podporovať. K skvalitneniu prežívania 
neodmysliteľne patrí aj podporovanie voľ-
nočasových aktivít a ponuky kultúrnych 
podujatí. Vo všetkých týchto oblastiach 
máme čo ponúknuť.
 *Aké sú Vaše zásady, motto, krédo?
 „Robiť veci z presvedčenia.“ Nie je 
to však len vypovedané motto, ale je to 
niečo, čo ma naozaj napĺňa.  Len cie-
le, v ktoré som vždy veril a šiel za nimi 
z presvedčenia, boli tie, ktoré považujem 
za dôležité a prínosné. Takýmto rozhod-
nutím je aj kandidovanie na poslanca  
MsZ. V určitom štádiu človek  začne po-
ciťovať zodpovednosť nielen za seba či 
svoju rodinu, ale aj za veci okolo nás a na 
týchto mám záujem sa aktívne podieľať, 
pretože len slová opäť nestačia.

INZERCIA



AKO SA RODILI NÁVRATY
 Mám pocit, že v Návratoch do Nového Mesta 
som bol namočený vlastne už v ich prenatál-
nom štádiu, teda v čase, keď ešte neexistovali 
možno ani v ríši snov. Začínajúci sochár Milan 
Struhárik, ktorý sa práve rozhodoval, či po svo-
jich pražských štúdiách zakotví v rodnom Novom 
Meste nad Váhom alebo niekde inde, už vo svojej 
pomerne útlej mladosti premýšľal nad krásnou 
možnosťou, že by sa odtiaľto pochádzajúci výt-
varníci programovo stretávali a aj vystavovali 
na svojej rodnej pôde. Veď pokiaľ tá „rodná 
pôda“ umožnila zrod toľkých maliarov, sochárov, 
grafikov, keramikárov,  mala by si svojich majstrov 
vážiť aj užiť...
 Rozprávali sme sa o takejto možnosti 
z roka na rok intenzívnejšie počas prechádzok 
po novomestskom korze alebo vo vtedajšom 
Milanovom ateliéri v priestoroch mestského 
múzea, niekedy na túto tému zauvažoval s na-
mi aj maliar Juraj Krén. Dokonca si neviem 
spomenúť, či to aj nevzišlo z jeho hlavy. Lebo 
lokálpatriot bol on veľký...!  V každom prípade 
táto myšlienka dostala krídla v jedno leto na 
konci šesťdesiatych rokov, keď v  novomestskom 
ateliéri majstrovi Krénovi pomáhali realizovať 
mozaiku mladí študenti z VŠVU, pochádzajúci 
z Nového Mesta (pamätám si na Dušana Nágela, 
Petra Dobiša, Dušana Koštiala atď.) 
 A tak sa začal šíriť počet nadšencov. 
V meste sa po štúdiách usadil maliar Ján 
Mikuška, z Bratislavy sa domov vracal maliar 
a asistent u profesora Petra Matejku na VŠVU 
Ivan Vychlopen, publicista a redaktor Juraj 
Koutný, ale aj mnohí ďalší, ktorí podporovali 
a rozširovali dobrú myšlienku. Neodvážim sa 
menovať, lebo by som nespomenul najmenej 
polovicu zainteresovaných...
 Pevné rozhodnutie ešte s nejasnou pers-
pektívou prišlo v septembri 1969 po predčasnom 
náhlom úmrtí Juraja Kréna, no po úmrtí naj-
slávnejšieho novomestského výtvarného umelca 
profesora Petra Matejku (ak nepočítame bec-
kovského rodáka Ladislava Mednyánszkeho)  sa 
k myšlienke Návratov do Nového Mesta nad 
Váhom pozitívne postavil aj Mestský národný 
výbor a predovšetkým novomestský Dom kultúry, 
ktorý sa stal – a Bohu vďaka dodnes aj zostal – 
organizátorom podujatia.  A čo viac – kultúrna 
populácia mesta začala žiť týmto podujatím.
 Celý rok 1984 bol hektický. Komunikovali sme 

s autormi, aby sa zúčastnili na prvej spoločnej 
výstave, riešili sme katalóg, vzhľad výstavných 
priestorov, Milan Struhárik, Janko Mikuška, Miro 
Ďurža zabezpečovali všetko potrebné v Novom 
Meste a ja som sa spolu s Jurom Koutným mal 
starať o to, aby sa nič nepokazilo v Bratislave 
– finančná podpora od Ministerstva kultúry, za-
bezpečiť priebežné informácie v médiách a účasť 
médií na prvej skupinovej výstave atď.
 Iste, začiatky bývajú ťažké, ale zotrvať je ešte 
ťažšie. Hviezdne obdobie Návratov do Nového 
Mesta nad Váhom nastalo v čase, keď sa na čelo 
najvýznamnejšej kultúrnej ustanovizne v meste 
dostal maliar Janko Mikuška. Nielenže udržal toto
významné, vari najvýznamnejšie mestské kul-
túrne podujatie, ale posunul ho oveľa, oveľa ďalej. 
Bodaj by to tak aj pokračovalo.        Milan Resutík
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OSOBNOSTI NOVEMBRA   
  Pavel ŽIGO (10.11.1919 - 27.4.2006) – 
právnik, publicista. Narodil sa v Starej Haliči.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 
95. výročie narodenia.
    Michal HORŇÁK (16.11.1929) – lekár-urológ. 
Osobnosť Nového Mesta nad Váhom za rok 
2011. Nové Mesto nad Váhom: rodák, pôsobe-
nie – 85. výročie narodenia.
    Rudolf MARKOVIČ (20.4.1868 - 21.11.1934) 
– politik, advokát. Narodil sa v Hrachove. Nové 
Mesto nad Váhom: úmrtie – 80. výročie úmrtia.
     Ján MARTIŠ (17.9.1883 - 29.11.1964) – kňaz,
redaktor, publicista. Narodil sa v Padine (Poľsko).
Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: 
pôsobenie, je tu pochovaný – 50. výročie úmrtia.

Z akcií ZPOZ-u  
 K Pamiatke na  zosnulých z októbra pribudnú 
v novembri ďalšie  podujatia Zboru pre občianske 
záležitosti pri MsÚ v Novom Meste  nad Váhom.
 4. novembra o 15,00 h v spoločenskom 
dome bude stretnutie jubilantov - sedemde-
siatnikov. O dva dni neskôr, 6. novembra 
o 15,00 h sa v zasadačke MsÚ uskutoční tradič-
né prijatie bezpríspevkových darcov krvi.

 • BLŠÍ TRH v MsKS 22. novembra od 9,00 
do 14,00 h usporiada ÚTULOK NÁDEJ. 
 Výťažok pôjde na zaplatenie veterinárnych 
nákladov a energie v  útulku.



NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY OPÄŤ ROZKVITLI

 Pondelok 15. septembra bol dvojnásobne 
sviatočný deň. Osobitosť tohto dňa určoval nie-
len sviatok uvedený v kalendári. Jeho príjemnú 
atmosféru umocnil aj program, v ktorom zaz-
neli tóny hudby a umeleckého slova z javis-
ka divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad 
Váhom. Väčšina účinkujúcich, členov SDOS 
pri MsKS, sa vo svojom prednese poézie 
a prózy zhodla na téme o zvieratkách. Prítomní 
si mohli vypočuť pekný príbeh o roztopašnom 

tučniakovi Fridolínovi v interpretácii Miriam 
Ochodnickej. Osud malého žabiatka priblížila 
Nela Štěpničková. Príbeh o malej prefíkanej 
myške, ktorá prekabátila kráľa zvierat, rozpove-
dala Emma Zemanovičová. Martina Pastorková 
si zavzdychala: „Keby mala rozum stonožka ...“. 
O myške, ktorú zachránila veverička Veronika, 
hovorila Soňa Piscová. Adela Ilenčíková zaujala 
príbehom vlka v rozprávke o Červenej čiapočke. 
Báseň Havran od Edgara Allana Poa prednies-
la Terézia Pasminková. Rozprávkový príbeh 
o Valibukovi divákom sprostredkovala Miroslava 
Mačicová. Do školy nás zaviedla Nina Šípková 
a na návštevu matky Oľga Nápokyová. 
 Slovo striedala hra na klavíri v prevedení 
Kataríny Ganobčíkovej. Program umeleckého 
prednesu vhodne doplnila hudobná skupina 
Trend v obsadení: Dominika Piscová a Tomáš 
Baňár – spev a Andrej Burian – klávesy. Ich 
vystúpenie malo v publiku úspech, čo potvrdili 
vyžiadaním si ďalších piesní. Réžiu podujatia mali 
Mária Kubovicová a Štefan Psotný.                                             
 PaedDr. Mária Kubovicová
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 Školské sestry de Notre Dame v Novom 
Meste nad Váhom prežili koncom septembra 
i za účasti hostí milú slávnosť. Pred dvomi rok-
mi v budove Alexia otvorili materskú školu ako 
elokované pracovisko mestskej školy. Tentokrát 
dali do prevádzky tretiu triedu v zrekonštruova-
ných priestoroch spomínanej budovy. Viedol ich 
k tomu zvýšený záujem rodičov a detí, ktorých je 
tu v tomto školskom roku šesťdesiat, z toho štyri 
deti sú integrované. Slávnosť sa začala ďakovnou 
svätou omšou, ktorú celebroval vdp. dekan Blažej 
Čaputa a pátri premonštráti z Holíča. Pokračovala 
posvätením priestorov novej triedy a spoločným 
stretnutím v kláštore sestier. Dielo sa podarilo aj 
vďaka vynikajúcej spolupráci s Mestským úra-
dom v Novom Meste nad Váhom a riaditeľkou 
MŠ PaedDr. Danou Chmelovou. Školské sestry 
de ND pomenovali budovu materskej školy po 
svojej zakladateľke blahoslavenej Alexii le Clerc 
a v duchu jej životného hesla sa snažia „konať čo 
najviac dobra“ pre detské duše. Vyučujú tu krú-
žok náboženstva a konajú zaujímavé akcie ako 
Deň otcov na 3. júnovú nedeľu, Týždeň zdravej 

výživy pre všetky deti z mestských materských 
škôl, Deň otvorených dverí na sv. Mikuláša a iné. 
Hlavnou náplňou je osobnostný a sociálny rozvoj 
dieťaťa a zároveň aktívna spolupráca s rodičmi. 
Okrem Školských sestier de ND v materskej škole 
pracujú štyri učiteľky a jedna asistentka. Výchova 
a vyučovanie detí a mládeže sú hlavným posla-
ním kongregácie a v tomto diele sa ho s Božou 
pomocou darí napĺňať.                                                                                  

 Sr. Auxilia Matlová
školská sestra de ND

ALEXIA MÁ ĎALŠIU TRIEDU



NEŽNÁ REVOLÚCIA A DIANIE V NAŠOM MESTE
 Spoločenské zmeny, ktoré odštartovala  zama-
tová revolúcia pred štvrťstoročím, našli svoj 
odraz aj na stránkach Novomestského spravoda-
jcu. Zalistovali sme v jeho vydaniach z tej doby. 
Januárové číslo z roku 1990  uverejnilo príspevok  
Verejnosti proti násiliu Novembrová jar, z  ktorého 
vyberáme:
 „... Pôjde  nám o demokratickú pluralitnú 
spoločnosť, v ktorej nebude mať žiadna stra-
na ústavne zakotvenú anomálnu vedúcu úlohu, 
ale  bude  si ju musieť vydobýjať v slobodných 
voľbách... Niet pochýb, že bude ťažké vyspo-
riadať sa s ľuďmi, ktorým doterajšie vládne štruk-
túry vyhovovali...Verejnosť proti násiliu nebude 
nikdy používať ich metódy... Pravda, všetkým  
musí byť jasné, že len nekompromisnosť, odborná 
schopnosť a jednota sú tými silami, ktoré nás  
môžu vyviesť z našej súčasnej situácie.“
 Z ďalších stránok sa dozvedáme o vzniku 
celomestskej akčnej  skupiny VPN. Od 30. no-
vembra spolupracovala  so zástupcami takmer 
všetkých rozhodujúcich podnikov, závodov, or-
ganizácií a s aktivistami zastupujúcimi občanov. 
Ku Dňu ľudských práv (10. decembra) pripravila 
8. decembra 1989 míting na Námestí slobody.
 Ešte predtým vstúpili predstavitelia VPN 
4. decembra 1989 do rokovania s funkcionármi 
MsNV, ktorým predložili v zmysle svojho progra-
mového vyhlásenia  požiadavky. V prebiehajúcom 
dialógu prebrali základné otázky politického 
a organizačného charakteru a došlo počas neho 
k dohode na určitých zásadách spolupráce.
 11. januára 1990 sa uskutočnilo rokovanie za 
okrúhlym stolom. Jeho výsledkom bol spoločný 
návrh na  funkcionárov  MsNV a doplnenie pos-
laneckého zboru o nových poslancov. 
 15. januára 1990 sa uskutočnilo mimo-
riadne plenárne  zasadanie MsNV, ktoré schválilo 
odstúpenie pôvodnej Rada MsNV v Novom Meste  
nad Váhom  z 3. januára 1990. Za nového pred-
sedu MsNV zvolilo Ing. J. Vartu, za podpredsedov 
Ing. J. Bednára a L. Brázdila  a za tajomníka 
MsNV M. Kollára. Do poslaneckého zboru MsNV  
boli kooptovaní: JUDr. M. Brezovák, MUDr. 
I. Plánovský, Ing. M. Štubňa, Dr. J. Vaďura, Ing. 
J. Varta (všetci za VPN) a V. Opatovský (SZOPK).
 Takisto sa uskutočnila voľba ďalších členov 
Rady MsNV v Novom Meste nad Váhom. Stali 
sa nimi: JUDr. M. Brezovák, V. Duša, Ing. T. 

Kvasňovský,CSc., V. Majtásová, Ing. V. Mísař, 
V. Opatovský, MUDr. I. Plánovský, Ing. M. Štubňa 
a PhDr. J. Vaďura.
 17. novembrom 1989 sa začal v našej krajine 
demokratizačný proces, ktorý priniesol slobodné 
voľby, možnosť podnikať, cestovať, vzdelávať 
sa.... Znamenal tiež začiatok konca dovtedy 
k prežitiu nevyhnutnej dvojtvárnosti ľudí. Žiaľ, 
mnohé z ideálov, ktoré si nežná revolúcia vytýčila, 
sa dodnes nanaplnili. Napriek tomu  stále  platí, 
že 17. november 1989  bol míľnikom v živote 
celej našej spoločnosti a jej zmien. Vrátane nášho 
mesta.
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ČAKANIE V BRÁNE  BRÁN...
Najdrahší
Milovaní

Stratení a čakajúci
Prídeme

Stretneme sa v Bráne Brán
Tej Pozemskej i Nadpozemskej

Láska nás spojí
Silou lásky

Silou bolesti
Silou čakania

Silou spomínania
Silou vďaky

Silou vernosti
Odolať

 Ranám samoty
Smútku a clivoty

Pri Bráne Brán budem stáť nemý
a so mnou

tíš ľudská  s vôňou chryzantémy...
                                            M. Ch

BLÍŽI SA VIANOČNÝ ČAS
    30. novembra zapá-
lime na adventnom ven-
ci prvú adventnú sviecu. 
Advent sa začína štyri 
týždne pred Vianocami 
a je časom prípravy 
na Kristov príchod. 
V cirkvi je  aj  začiatkom 
nového liturgického roka.
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ZAMATOVÉ DIEŤA MÁ DVADSAŤPÄŤ

 Kým 17. novembra 1989 sa v republike rodila 
demokracia, v trenčianskej pôrodnici prišlo počas 
nežnej revolúcie na svet jediné „zamatové“ dieťa 
z nášho mesta, Monika Kováčová z Piešťanskej 
ul. Situáciu spred 25 rokov dcére v minulosti 
výstižne okomentovala mama Miroslava: „Kým 
väčšina ľudí bojovala na námestí za lepšiu budúc-
nosť, ja som bojovala s bolesťami v nemocnici.“
 Osud to zariadil tak, že v tom čase boli všetci 
v Trenčíne. Mama s dcérou v pôrodnici a Monikin 
otec Štefan ako vojak základnej služby za múrmi 
trenčianskych kasární. Takže ani jeden z nich 
nemá priame spomienky na zamatovú revolúciu. 
O to viac si cenia, že dnes môžu vďaka udalos-
tiam spred 25 rokov naplno užívať jej plody.
 Monikin otec je živnostník a niekdajšia ab-
solventka Združenej strednej priemyselnej ško-
ly zasa veľmi rada cestuje. Okrem cestovania 
Monikinou láskou je snowboarding, ako nám 
prezradila pri 20. výročí nežnej revolúcie a jej 
vlastných dvadsiatinách. To jej zostalo dodnes.
 -Za posledných päť rokov som prežila veľa 
vecí a spoznala množstvo nových ľudí, ktorí mi 
veľmi obohatili život. Začnem tými základnými 
informáciami. 
 Tento rok som úspešne ukončila štúdium 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
v odbore informatika. Aktuálne si robím doplňu-
júce pedagogické štúdium na bratislavskej STU 
a budúci rok mám v pláne sa prihlásiť na dokto-
randské štúdium. Neskôr by som sa chcela mož-
no zamestnať ako softvérová inžinierka, ale veľmi 
ma baví aj práca s ľuďmi, takže uvidím. Stále 

bývam v Novom Meste nad Váhom, ale neskôr 
určite plánujem ísť na dlhší čas do zahraničia. 
Zatiaľ si to kompenzujem cestovaním.
 S partiou priateľov sa nám darí každý rok 
cestovať takým dobrodružnejším spôsobom, 
kedy sme celý mesiac na cestách a prechádzame 
množstvom krajín a miest Európy. Cez zimu zase 
odchádzame za snehom do francúzskych Álp, 
keďže mojím najväčším koníčkom je neustále 
snowboarding (sem tam sa preveziem aj na long-
boarde). 
 Mojím snom, ako som spomínala v roku 
2009, je navštíviť Nový Zéland, čo sa mi zatiaľ 
nepodarilo. Taktiež ma láka viacero exotických 
krajín. Dúfam, že sa mi už túto zimu podarí ne-
jakú navštíviť. Na každom mieste človek spozná 
veľmi veľa ľudí a niekedy ani nie je potrebné 
cestovať tak ďaleko. Narážam na Žilinu, kde 
som natrafila na nadáciu Krajina harmónie, ktorá 
organizuje festivaly, tvorivé dielne a stretnutia 
pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne pos-
tihnutých ľudí. Tu mi bolo cťou a potešením 
spoznať úžasných a zaujímavých ľudí, či už 
detičky, rodinu Holúbkovcov, alebo všetkých dob-
rovoľníkov. Každoročne navštevujem festival 
Jašidieľna, ktorý táto nadácia organizuje, kde sa 
snažím svojou maličkosťou prispieť k programu. 
Odnášam si odtiaľ skvelé zážitky a energiu, ktorú 
vám títo ľudia dávajú. Posledným, čím vypĺňam 
svoje voľné chvíľky, sú ľudia, ktorých spája jediný 
šport, a to BMX. 
 Ako partia mladých ľudí fungujeme pod náz-
vom S3TLIFE CREW a snažíme sa organizovať 
rôzne podujatia a podporiť túto BMX scénu aj 
na Slovensku. Pri realizácií týchto akcií som sa 
zoznámila so svojím priateľom, ktorý mi je v tomto 
veľmi ústretový a pomáha mi s ich organizáciou, 
za čo mu ďakujem. 
 Spoločnosť mi neustále robí aj náš verný 
člen rodiny, psík Becky, ktorý má už pekných 11 
rokov. Rada taktiež trávim čas s rodinou a malými 
detičkami, ako aj s bratrančekom Adamkom. 
Napriek tomu si myslím, že na svoju vlastnú 
rodinu mám stále ešte čas, aj keď veľa mojich 
rovesníkov už rodinu má. -
                                                                    -r-
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   Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom a známym, 
ktorí 22. septembra odprevadili na poslednej ceste 

nášho milovaného kamaráta, brata a švagra
Lacka PAPPA.  

Ďakujeme za  prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Kamarát Karol so smútiacou rodinou

Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom a známym,
ktorí sa prišli 25. septembra rozlúčiť s naším drahým

 Vladislavom KOŠNÁROM,
 ktorý nás opustil 23. septembra vo veku 77 rokov.

Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľovi NsP MUDr. Šorfovi, zvlášť primárovi
 MUDr. Dostálovi a všetkým ošetrujúcim lekárom a sestričkám oddelenia JIS-B za 
mimoriadne ľudský prístup a poskytnutie odbornej starostlivosti v ťažkej chorobe.

Smútiaca rodina
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Jozef Ábel              (1923) 
Jozef Biháry           (1926) 
Mária Černušková   (1950) 

Zuzana Drobná    (1930) 
Rudolf Gašpar     (1931) 
Vladislav Košnár  (1937) 
Štefan Lahvička   (1940) 

Emília Majerníková   (1953) 
Milan Patko              (1944) 
Jozef Podhradský     (1925) 
Robert Šlez              (1963) 

ÚMRTIA V SEPTMEBRI

95 rokov
Helena Nízlová 

94 rokov
Emília Heldová  

93 rokov
Mária Lužová  

91 rokov
Alžbeta Krčulová  
 Jaromír Ošťádal  

 Mária Smatanová  
90 rokov

Anna Janáčová  
Ján Slávik  

85 rokov
Ladislav Čelko  
 Anna Čužiová  

 Katarína Hejčíková  
 Antónia Krivánková  

Jolana Petrovská  
 Emília Vasylivová  

80 rokov
Emil Bellan  

 Svetozár Michalka  
 Jozef Nedbal

    Jozefína Rydlová  

 

Kristína Skovajsová  
 Anna Uherčíková  

75 rokov
Štefánia Brediková  

 Bernardína Čechvalová  
 Stanislava Gajdošová  

Anna Hochmanová  
Helena Kocianová  

Helena Patrnčiaková 
 

Othmar Skopal  
Ing. Marián Štubňa 

 

Jolana Szamuelová  
 Emil Valo  

 Jozefa Vojteková  
70 rokov
Ábel Beňo  

 Marta Depešová  
 Alžbeta Fábiková  

Karol Jurica  
 Jozef Kňaško  

 Zdenek Krajčík  
 Ivanka Michalková  

Ilona Poláková  
Ing. Antonia Šimková  

Dušan Višňovský  

                     V novembri oslávia svoje životné jubileá
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títo naši spoluobčania:

Mia Barbora Orechovská   
Laura Hiklová
Sofia Hunová

Tomáš Krajčovic

Nina Bohovicová
Šimon Trenčanský
Jennifer Heráková

Alžbeta Kucharovičová

Karolína Kotulová
Emília Hladíková

Nela Baková  
Lívia Záhumenská

Natália Gažová  
Michal Hájnik
Eduard Černý
Alica Černá

Kristína Michalcová

á
á

M
E

U V Í T A N I A  A  K R S T Y  V  S E P T E M B R I

Miloš Šedo a Martina Košťálová  
Adam Górny a Kristína Duhárová

Tomáš Oprchal a Katarína Straková
Peter Pevala  a Barbora Hargašová

Branislav Nikodém a Natália Michalková
Karol Pagáč a Lenka Kováčová  
Igor Húževka a Lucia Kališová 

Roman Ostrovský a Zdenka Čaňová

Viliam Remenár a Anna Remenárová
Lukáš Orechovský a Mgr. Barbora Skalická

Michal Kollár a Terézia Eliášová
Rastislav Lutka a Jana Paulinyová
Lukáš Psotný a Adriana Nemcová

Milan Makyta a Jana Gúčiková
Martin Markech a Michaela Cabalová
Pavol Sartoris a Ing. Anna Homolová



Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
                  1. novembra si pripomenieme 4. výročie od úmrtia môjho 

milovaného manžela, otca, brata a dedka 
Milana BAČU.   

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva, syn Marcel s rodinou, dcéra Ivana s rodinou, 

vnúčatká a ostatná smútiaca rodina

7. novembra uplynú tri roky od úmrtia našej drahej
 Libuše ŠVACHOVEJ. 

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

  
     Keď zomrie otec, slnko zájde, v srdci nám zostane smútok a chlad. 

V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by ako otec vedel mať rád.
13. novembra uplynú dva roky, 

čo nás nečakane a náhle opustil náš otec a dedko 
Ján CHABEN.  

Spomeňte si naňho spoločne s nami, synovia Ján a Martin s rodinami

Čas plynie, spomienky zostávajú.
15. novembra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a priateľ
Ing. Pavol ČIRKA. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Evka a Janka s rodinami,

ostatná rodina a priatelia

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
17. novembra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš milovaný

 manžel, otec a dedko
Miroslav PASTOREK.

Kto ste  ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami

Kto žije v srdci svojich milých, nie  je mŕtvy, je  len vzdialený.
25. novembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila  naša drahá

Mária POLÁČKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami a sestra s rodinou

S P O M Í N A M E
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     V prvých novembrových dňoch viac ako inokedy myslíme na našich drahých 
zosnulých. S chryzantémou v rukách a modlitbou na perách v piete postojíme 
na miestach ich posledného odpočinku. Zapálime sviečku a zaspomíname si 
na spoločne prežité chvíle.
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Z A  V L A D I M Í R O M  K Y Š K O M
    Hoci Vladimírovi Kyškovi 
zdravie  už celkom neslúži-
lo, nikto nečakal, že tak 
skoro odíde. Osobnosť 
mesta z roku 2013 do špor-
tového neba odišla 6. ok-
tóbra vo  veku  71 rokov.
  V. Kyšku šport sprevá-
dzal po celý život. Po štúdiu 
na Inštitúte telesnej výcho-

vy a športu v Bratislave sa takmer 40 rokov 
venoval mladej generácii. Učil telesnú výchovu 
a biológiu na gymnáziu (hneď od  rána 7. októbra 
horela vo vestibule školy svieca pri fotografii 
jej niekdajšieho pedagóga). V r. 1958 sa stal 
majstrom okresu v stolnom tenise a 9. hráčom 
Zsl. kraja. Bol zakladateľom MFL, viedol ju tri 
roky a sám odohral 20 ročníkov.  
 Počas hráčskej kariéry vsietil 704 gólov. 
V r. 1993 - 95 bol asistentom trénera SR v malom 
futbale a neskôr i hlavný tréner viedol reprezen-

táciu vrátane kvalifikácie na MS v Hongkongu. 
Bol predsedom hokejového oddielu po jeho ob-
nove po 30 rokoch. Založil úspešnú mládežnícku 
prípravku, bol i  kapitánom seniorského družstva.
 Zberateľská vášeň mu priniesla zápis 
v Knihe slovenských rekordov. Ako jediný 
v SR mal kompletnú zbierku odznakov všetkých 
národných olympijských výborov. A to vďaka 
priamym účastiam na siedmich olympijských
hrách; na poslednej v Číne ako jediný Novo-
mešťan. Bol jediným slovenským členom Ame-
rického klubu zberateľov olympijských odznakov. 
Mal takmer kompletnú zbierku odznakov futba-
lových federácií sveta, nechýbali ani hokejové 
federácie. K vzácnym exponátom zbierky treba  
priradiť aj hokejky od legiend - hokejistov, dre-
sy, puky, fotografie, futbalové lopty a i. Vďaka 
zberateľským úspechom,  ktoré Vladimíra Kyšku  
preslávili po svete, dostával do povedomia aj 
svoje rodné mesto.
  Česť jeho pamiatke!

Sobota 1. novembra o 13,30 h AFC – Senec
Sobota 15. novembra o 13,00 h AFC – Sereď

KEDY NA FUTBAL

BASKETBALISTKY UŽ MAJSTROVSKY

 Po iba piatich prípravných stretnutiach v rám-
ci domáceho turnaja odcestovali 11. októbra 
Čierne panterky na prvé majstrovské stretnutia 
v novej sezóne do Trnavy. 
       Hneď od úvodu prvého stretnutia nene-
chali nič na náhodu a koncentrovaným a bojov-
ným výkonom si v oboch stretnutiach poradili 
s domácim družstvom. I napriek vysokým víťaz-
stvám sa nie všetko darilo podľa predstáv trénerov. 
Vynikajúce kombinácie v rýchlych protiútokoch 
a pomerne dobrá obrana boli ozdobou kolektívne 
naladeného družstva. No našlo sa pritom ešte 
dosť zbrklo riešených situácií. 

 Výsledky: Slávia AŠK Trnava  - BK Nové 
Mesto n.V.  14:91 (2:51)  a 12:78 (4:43).  Prvé 
víťazstvá si užili v nových teplákových súpravách, 
ktorých zhotovenie uhradila jedna firma z Nového 
Mesta n.V. Ďalšie stretnutie odohrali doma 25. 
októbra so Slovanom Bratislava, 30. októbra 
- 1. novembra absolvujú trojdňové sústredenie 
na Myjave a 15. novembra o 10.00 a 12.15 h po-
zývame priaznivcov na domáce stretnutia s druž-
stvom Šamorína. Stretnutia sa odohrajú v telo-
cvični ZŠ Tematínska – Hájovky. V sobotu 29. 
novembra zohrajú derby stretnutia v Starej Turej.

                           Milan Šustík, tréner
 *AFC BEZ HYŽU, S LINTNEROM. V závere 
septembra na vlastnú žiadosť skončil svoje pôso-
benie v A mužstve AFC Považan  tréner Vladimír 
Hyža. Rozhodol sa tak po 10. kole DOXXbet 
ligy a prehre na domácom trávniku s FC ŠTK 
1914 Šamorín 1:2. Staronovým trénerom no-
vomestských futbalistov sa stal Miloš Lintner.



Z NOVEMBROVÝCH PROGRAMOV MsKS

 Nevšedný životný príbeh geniálneho amerického herca, komika 
a režiséra Bustera Keatona, u nás známeho skôr pod menom Frigo,
to všetko poslúžilo S. Štepkovi, aby napísal svoju prvú neradošinskú hru. 
 S. Štepka v hre nechce iba ilustrovať pútavý životný príbeh a cestu 
za slávou tohto jedinečného  lmového tvorcu, ale najmä to, čo svetská 
sláva prináša: rozčarovanie, trpkosť, dezilúzie, životné prehry a pády.
 Táto trpká životná skúsenosť bude v novej inscenácii RND bohato 
vyvážená humorom, skvelou dobovou hudbou, piesňami, tanečnými 
a artistickými výstupmi.
 RND spolu s tvorcami inscenácie sľubujú v novom titule Sláva nev-
šedný umelecký zážitok.

FS OTAVA S PROGRAMOM K JUBILEU

  Folklórny súbor OTAVA tento rok oslávi rov-
né štvrťstoročie svojej existencie. V r. 1991 
prevzalo záštitu nad jeho činnosťou MsKS 
v Novom Meste nad Váh. Spolupráca trvá do-
dnes.
  Kolektív súboru od začiatku (rovnako ako 
i dnes) pozostával z mladých ľudí, ktorým ľudo-
vé umenie prirástlo k srdcu. A nielen to taneč-
né. Dnes tvorí základ súboru asi 30 mladých 
ľudí, prevažne študentov. Postupne  začal FS 
robiť prvé etnogra cké výskumy tancov, piesní 
a ľudových zvykov z okolia Nového Mesta nad 
Váhom, čo výrazne ovplyvnilo repertoár Otavy. 
Ten v súčasnosti tvoria tance a piesne z oko-

litých dedín: Bošáce, Moravského Lieskového, 
Podolia, Kostolného, Lubiny, ale tiež z regiónov 
Myjavy, Šariša, Terchovej a Zemplína.
 S rozširujúcim sa repertoárom pribúdali aj 
nové kroje a aktivity súboru. Otave tlieskali di-
váci na festivaloch v SR, ale i v Čechách, na 
Morave, v Maďarsku, dokonca Tunise. V roku 
2003 v spolupráci s ľudovou hudbou Javorin-
ka zo Starej Turej FS vydal CD s názvom „Ked 
som išél v Novém Meste...“, ktoré obsahuje 
piesne z už spomínaných okolitých dedín, ale 
i samotného Nového Mesta.
   Od septembra 2011 folkloristom  do tanca 
i spevu hrá  vlastná ľudová hudba pod vedením 
Mgr. Márie Mizerákovej s primáškou Terezkou 
Porubskou. Súčasná vedúca Otavy (pozn. red.: 
T. Blaťáková) prevzala štafetu po M. Vladovej, 
vyd. Trebatickej. Pred ňou FS viedla Ing. J. Tre-
batická, vyd. Lajčoková, ktorá ako vedúca  na-
stúpila po zakladateľovi FS Otava Ing. J. Bubla-
vom.
 21. novembra o 18,00 h  folklórny súbor 
v sále MsKS uvedie k 25.výročiu svojho zalo-
ženia (1989) večerný program Od kolísky po 
kolísku. Jubilant sa v ňom predstaví novšími i 
staršími  tancami a svadbou z Bošáckej doliny.                     

Tatiana Blaťáková

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

25. NOVEMBRA o 19,00 h v MsKS
 STANISLAV ŠTEPKA: SLÁVA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

Archívna snímka z 20. rokov 20. storočia zachytáva dnešnú Piešťanskú ul. 
V popredí vpravo je hostinec U Solníka  (neskôr Koruna),

 za  ním bývalá OZETA, dnes  poliklinika Libris.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?


