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 V tomto roku mesto zrekonštruovalo povrch 
komunikácie na Ul. Hollého pri trhovisku a ne-
zostane len pri tom, tvrdí Ing. D. Macúch z MsÚ:
 - V závislosti od vo ných kapacít technic-
kých služieb mesta chceli by sme  pokra ova
v rekonštrukcii povrchov ciest a chodníkov okolo 
nemocnice až po Ul. Dibrovovu vrátane úpra-
vy miest na odstavenie osobných automobilov 
a terénnych úprav  pri nemocnici s tým, že na jar 
by sa uskuto nila úprava zelene. Tým by sa dot-
vorilo  okolie zrekonštruovanej nemocnice a bolo 
by na  patri nej úrovni. 
 Prebiehajúca prístavba tzv. Burganovej vily 
po dokon ení slúžiaca ako lekáre  je už v ta-
kom štádiu, že sa bude da  pokra ova  v re-
alizácii odstavných plôch. Hrubá stavba malej 
prízemnej budovy aj strešná konštrukcia sú už 
hotové. Nových odstavných plôch pre osobné vo-
zidlá okolo nemocnice oproti sú asnosti pribudne. 
Ich vyšší po et dosiahneme zúžením zbyto ne
širokých chodníkov poved a nemocnice, ktoré 
chodci neve mi využívajú a úpravou plôch zelene.

 Takisto upravíme aj priestor od Ul. M. 
R. Štefánika, aby vstup do nemocnice a na 
pohotovos  bol na slušnej úrovni a celkovo 
príjemne dotváral túto lokalitu, ktorú chápeme ako 
rozšírené centrum mesta. Žia , v sú asnosti nie 
je najlepšou vizitkou mesta. Na cestách sú  stále 
ešte liate asfalty. Tie post hame a nahradíme 
asfaltobetónom. Tieto práce  máme  už zazmluv-
nené. Na základe verejného obstarávania ich 
bude robi fa Cesty, a.s., Nitra. Chodníky budú 
v povrchovej úprave z betónovej zámkovej dlažby, 
ktorú už máme na základe verejného obstaráva-
nia objednanú.
 Dôjde aj k úprave zelene. Pôvodná je dlhodo-
bo zanedbaná, rozplazené kríky sa už nedajú 
upravi . Pravdepodobne sa odstránia a na  jar sa 
vysadí nová zele .
 Dúfame, že sa okolie nemocnice podarí 
upravi  do za iatku zimy, všetko však závisí, - ako 
som  uviedol hne  na za iatku, - od  kapacít TSM, 
ktoré budú ma  na starosti prípravné práce, rea-
lizáciu odstavných plôch a úpravu chodníkov. 

NEMOCNICA V NOVOM ŠATE. BUDE I OKOLIE?

Cyklistická sezóna je  prakticky  za  nami, 
no i v období vrcholiacej  jesene  a blížiacej  sa 
zimy sa  nájdu cyklisti, ktorí svojho dvojkole-
sového spolo níka neodložia  ani v chladnejšom 
období. Najmä pre nich máme  dobrú správu od 
Ing. D. Macúcha, vedúceho oddelenia  výstav-
by, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom: 
 - Pri  dokon ovaní Ul. banskej s cie om da
do užívania tzv. malý obchvat  mesta cez Ul. 
banskú  a Ul. železni nú sme sa rozhodli, že na 
Ul. banskej vybudujeme chodník trojmetrovej 
šírky, ktorý  bude slúži  tak  chodcom, ako aj 
cyklistom. Uvažujeme o tom, že  podobný chod-
ník spravíme  aj popri Ul. železni nej, priestor na 
to je. Znamenalo by  to, že cyklisti od  achtíc
by sa  jednoduchšie  dostávali do priemysel-
nej  zóny. Mohli by prejs  priamo cez Banskú 
a Železni nú ulicu a alej využi  podchod.
 Mestu sa tiež podarilo presadi  vybudovanie 
cyklistických chodníkov spolo nos ou Kauflaund 
pri výstavbe  supermarketu, a to iasto ne na 
Ulici Malinovského a smerom na nadchod nad 
železni nou tra ou.

 Zdá sa teda, že cyklistom by sa mohlo 
blýska  na lepšie  asy.-

BLÝSKA SA CYKLISTOM NA LEPŠIE ASY?

 Najbližšie snemovanie poslancov sa usku-
to ní 5. novembra. Na programe o. i. bude ma
nakladanie s majetkom mesta. V rámci tohto bo-
du sa na  pretras o. i. dostane i žiados  o prená-
jom pozemkov a priestorov bývalej telocvi ne
a oce ovej haly v areáli bývalých kasární s cie om
vybudova  v prenajatých priestoroch komplexný 
moderný športový areál pozostávajúci z antu-
kových dvorcov s tribúnami a viacú elových 
ihrísk a ihrísk s umelým povrchom ur ených na 
tenis, futbal, basketbal, volejbal a pod. Objekt 
telocvi ne by sa  využíval celoro ne.
 Mestské zastupite stvo v Novom Meste  nad 
Váhom sa bude alej zaobera  novelizáciou 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta a vy-
hodnotením Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní televíznych programov medzi mestom 
a spolo nos ou  NTVS, s.r.o., prostredníctvom 
TV Pohoda za rok 2013. Chýba  nebudú odpo-
vede na  pripomienky  poslancov a bod rôzne.

SNEMOVANIE POSLANCOV



1

 V tomto roku mesto zrekonštruovalo povrch 
komunikácie na Ul. Hollého pri trhovisku a ne-
zostane len pri tom, tvrdí Ing. D. Macúch z MsÚ:
 - V závislosti od vo ných kapacít technic-
kých služieb mesta chceli by sme  pokra ova
v rekonštrukcii povrchov ciest a chodníkov okolo 
nemocnice až po Ul. Dibrovovu vrátane úpra-
vy miest na odstavenie osobných automobilov 
a terénnych úprav  pri nemocnici s tým, že na jar 
by sa uskuto nila úprava zelene. Tým by sa dot-
vorilo  okolie zrekonštruovanej nemocnice a bolo 
by na  patri nej úrovni. 
 Prebiehajúca prístavba tzv. Burganovej vily 
po dokon ení slúžiaca ako lekáre  je už v ta-
kom štádiu, že sa bude da  pokra ova  v re-
alizácii odstavných plôch. Hrubá stavba malej 
prízemnej budovy aj strešná konštrukcia sú už 
hotové. Nových odstavných plôch pre osobné vo-
zidlá okolo nemocnice oproti sú asnosti pribudne. 
Ich vyšší po et dosiahneme zúžením zbyto ne
širokých chodníkov poved a nemocnice, ktoré 
chodci neve mi využívajú a úpravou plôch zelene.

 Takisto upravíme aj priestor od Ul. M. 
R. Štefánika, aby vstup do nemocnice a na 
pohotovos  bol na slušnej úrovni a celkovo 
príjemne dotváral túto lokalitu, ktorú chápeme ako 
rozšírené centrum mesta. Žia , v sú asnosti nie 
je najlepšou vizitkou mesta. Na cestách sú  stále 
ešte liate asfalty. Tie post hame a nahradíme 
asfaltobetónom. Tieto práce  máme  už zazmluv-
nené. Na základe verejného obstarávania ich 
bude robi fa Cesty, a.s., Nitra. Chodníky budú 
v povrchovej úprave z betónovej zámkovej dlažby, 
ktorú už máme na základe verejného obstaráva-
nia objednanú.
 Dôjde aj k úprave zelene. Pôvodná je dlhodo-
bo zanedbaná, rozplazené kríky sa už nedajú 
upravi . Pravdepodobne sa odstránia a na  jar sa 
vysadí nová zele .
 Dúfame, že sa okolie nemocnice podarí 
upravi  do za iatku zimy, všetko však závisí, - ako 
som  uviedol hne  na za iatku, - od  kapacít TSM, 
ktoré budú ma  na starosti prípravné práce, rea-
lizáciu odstavných plôch a úpravu chodníkov. 

NEMOCNICA V NOVOM ŠATE. BUDE I OKOLIE?

Cyklistická sezóna je  prakticky  za  nami, 
no i v období vrcholiacej  jesene  a blížiacej  sa 
zimy sa  nájdu cyklisti, ktorí svojho dvojkole-
sového spolo níka neodložia  ani v chladnejšom 
období. Najmä pre nich máme  dobrú správu od 
Ing. D. Macúcha, vedúceho oddelenia  výstav-
by, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom: 
 - Pri  dokon ovaní Ul. banskej s cie om da
do užívania tzv. malý obchvat  mesta cez Ul. 
banskú  a Ul. železni nú sme sa rozhodli, že na 
Ul. banskej vybudujeme chodník trojmetrovej 
šírky, ktorý  bude slúži  tak  chodcom, ako aj 
cyklistom. Uvažujeme o tom, že  podobný chod-
ník spravíme  aj popri Ul. železni nej, priestor na 
to je. Znamenalo by  to, že cyklisti od  achtíc
by sa  jednoduchšie  dostávali do priemysel-
nej  zóny. Mohli by prejs  priamo cez Banskú 
a Železni nú ulicu a alej využi  podchod.
 Mestu sa tiež podarilo presadi  vybudovanie 
cyklistických chodníkov spolo nos ou Kauflaund 
pri výstavbe  supermarketu, a to iasto ne na 
Ulici Malinovského a smerom na nadchod nad 
železni nou tra ou.

 Zdá sa teda, že cyklistom by sa mohlo 
blýska  na lepšie  asy.-

BLÝSKA SA CYKLISTOM NA LEPŠIE ASY?

 Najbližšie snemovanie poslancov sa usku-
to ní 5. novembra. Na programe o. i. bude ma
nakladanie s majetkom mesta. V rámci tohto bo-
du sa na  pretras o. i. dostane i žiados  o prená-
jom pozemkov a priestorov bývalej telocvi ne
a oce ovej haly v areáli bývalých kasární s cie om
vybudova  v prenajatých priestoroch komplexný 
moderný športový areál pozostávajúci z antu-
kových dvorcov s tribúnami a viacú elových 
ihrísk a ihrísk s umelým povrchom ur ených na 
tenis, futbal, basketbal, volejbal a pod. Objekt 
telocvi ne by sa  využíval celoro ne.
 Mestské zastupite stvo v Novom Meste  nad 
Váhom sa bude alej zaobera  novelizáciou 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta a vy-
hodnotením Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní televíznych programov medzi mestom 
a spolo nos ou  NTVS, s.r.o., prostredníctvom 
TV Pohoda za rok 2013. Chýba  nebudú odpo-
vede na  pripomienky  poslancov a bod rôzne.

SNEMOVANIE POSLANCOV



2

Z OBVODNÝCH OKRESNÉ ÚRADY. AJ U NÁS
 Možno ste zaregistrovali, možno nie, ale 
už mesiac v našom meste nesídli obvodný, ale 
okresný úrad. O vysvetlenie sme  požiadali jeho 
prednostku Ing. Annu Halinárovú.
 - Zmena sa netýka len nášho mesta. 
K 1. októbru vzniklo 72 okresných úradov v síd-
lach kopírujúcich územnosprávne lenenie SR. 
Vzniknuté okresné úrady prevzali agendu ob-
vodných a integrovaných špecializovaných úra-
dov štátnej správy. Z pôvodných 50 obvodných 
úradov sa okresnými stalo 49 úradov (okrem 
Štúrova, ktoré nebolo okresným mestom; tam 
pracovisko štátnej správy zostalo zachované). 
Zárove  vzniklo 23 nových okresných úradov 
pre integrovanú agendu štátnej správy ako 
zázemie (back-office) na dostupnejšie služby 
pre ob anov, ktoré budú poskytova  na pripra-
vovaných klientskych centrách (front-office). 
 Vytvorenie inštitútu „jedného predstavite a
vlády na území okresu“ je alším zo širokého 
komplexu opatrení reformy ESO, ku ktorej sa 
v Programovom vyhlásení zaviazala Vláda SR. -

o to pre  ob ana  znamená?
 - Ni  sa pre neho nemení, iba ak k lep-
šiemu. Vznikom klientskych centier sa smerom 
k ob anovi agenda zjednoduší. Je potreb-
né zdôrazni , že  ide len o štrukturálnu, nie 
kompeten nú (!) reformu vedenú rezortom vnú-
tra.

 Od 1. októbra došlo k sústredeniu všetkých 
integrovaných úradov štátnej správy v okresných 
úradoch vo forme odborov. V devätnástich mes-
tách vrátane  toho nášho sídlia odbory pod 
jednou strechou, na  jednom mieste. V alších
mestách integrovaná štátna správa sídli na 
dvoch adresách, z blízkych miest spomeniem 
napr.  Nitru, Trnavu, Bánovce  nad Babravou, 
Považskú Bystricu a i.  No existujú  aj okresné 
úrady, ktoré  v sú asnosti pôsobia na viacerých 
adresách, a  to z jednoduchého dôvodu. Kým 
proces prechodu jednotlivých úradov vrátane ich 
majetku sa ukon il delimitáciou k 1. októbru, až 
následne dochádza k ich fyzickému s ahovaniu.
A to súbežne so sprevádzkovaním klientskych 
centier, aby nedochádzalo k zbyto ným kom-
plikáciám v orientácii ob ana.
 Hoci sa  to netýka priamo Nového Mesta 
nad Váhom, ke že jeho úrad sídli na jed-
nom mieste, treba zdôrazni , že v budúcnosti 
pre ob ana nebude podstatné sídlo okresného 
úradu, ale klientskeho centra, kde si jednoduché 
požiadavky v rámci integrovanej agendy vybaví 
na po kanie. Zložitejšie budú v réžii štátnej 
správy. 
 Aktuálne je v testovacej prevádzke klientske 
centrum pri OÚ v Nitre, ktoré zárove  funguje 
ako metodicko - školiace stredisko pre ostatných 
zamestnancov budúcich klientskych centier.-

 Svetový de
u ite ov si Mesto Nové 
Mesto nad Váhom pripo-
menulo slávnostným za-
sadaním komisie školstva, 
mládeže a športu (KŠMaŠ)
pri MsZ. 
    V komornom pros-
tredí koncertnej sály ZUŠ 
J. Kréna z rúk primátora 
mesta  Ing. J. Trstenského,

viceprimátoriek Ing. V. Vienerovej a PhDr. K. 
Hejbalovej a predsední ky komisie Mgr. J. 
Šteklerovej ocenenia za vzornú a úspešnú prá-
cu v školách  v meste zriadených mestom i v 
inej  zria ovate skej pôsobnosti prevzali u itelia:

Mgr. A. ilíková  ZŠ Tematínska, Mgr. . Valová, 
ZŠ Ul. kpt. Nálepku, Mgr. J. Atalovi ová, ZŠ 
Odborárska, Mgr. E. Hurtíková - Spojená škola 
(SŠ) sv. Jozefa - ZŠ, M. Madara - ZUŠ J. Kréna, 
M. Ištoková - MŠ Hurbanova, Ing. P. Gestinger - 
SOŠ Pieš anská ul., Mgr. J. Chorvátová - GMRŠ 
a Ing. J. Kalivodová - SŠ sv. Jozefa - gymná-
zium a zástupca riad. školy Ing. F. Novomeský 
a majster odborného výcviku M. Miklánek. 
 Po slávnostnom akte odovzdania akovných
listov  podujatie  pokra ovalo neformálnou de-
batou. V nej zarezonovali témy o ne ahkom
u ite skom chlebí ku, ale  i o tom, že  povolanie 
u ite a, ak  má prinies  žiaduci efekt,  sa  nedá 
vykonáva  inak len - srdcom.                         

Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK

OCENILI PEDAGÓGOV ŠKÔL V MESTE
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PRED NAMI VO BY DO „VUCIEK“
 V novodobej histórii SR si 9. novem-
bra  budeme už po štvrtýkrát voli  poslancov 
a predsedov samosprávnych krajov. Predvoleb-
ná kampa  už beží  naplno.
 Za poslancov krajského zastupite stva budú 
zvolení tí kandidáti, ktorým svoje hlasy odov-
zdá najviac voli ov v príslušnom volebnom 
obvode. Šéfom samosprávneho kraja sa stane 
kandidát, ktorý získa nadpolovi nú vä šinu 
platných hlasov. Pokia  sa to ani jednému 
z uchádza ov nepodarí, ob ania budú o 
predsedovi samosprávneho kraja rozhodova
v druhom  kole 23. novembra. Županom sa 
stane kandidát, ktorého vo vo bách podporí 
najviac voliacich ob anov.
 Krajské vo by sa v minulosti netešili príliš 
ve kému záujmu voli ov. 
 Prvé regionálne vo by v SR boli v roku 2001 
a konajú sa každé štyri roky.

KÝM PRISTÚPIME 
K VOLEBNÝM  SCHRÁNKAM

 Už nejaký ten de  majú voli i, zapísaní
v zozname voli ov, v rukách oznámenie o ase
konania volieb do orgánov samosprávnych kra-
jov s uvedením volebného okrsku a miesta, kde 
môžu voli  spolu s upozornením na povinnos
preukáza  sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti a stru ným návodom na úpravu hla-
sovacieho lístka (HL). 
 Po vstupe do volebnej miestnosti a preu-
kázaní totožnosti dostane voli  od lenov 
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku 
ozna enú odtla kom úradnej pe iatky mesta 
a dva hlasovacie lístky - jeden pre vo by predse-
du samosprávneho kraja a druhý na vo by do 
zastupite stva samosprávneho kraja. Potom sa 
odoberie do priestoru ur eného na úpravu hla-
sovacích lístkov. 
 Na hlasovacom lístku (HL) na vo by predse-
du môže voli  zakrúžkova  poradové íslo iba 
jedného kandidáta. Na HL na vo by poslan-
cov zastupite stva môže zakrúžkova  najviac 
to ko poradových ísiel, ko ko poslancov má 
by  v príslušnom volebnom obvode zvolených, 
v našom prípade teda maximálne pä  (po et
poslancov je uvedený aj na HL).

 Za zástenou vloží voli  do obálky jeden 
HL na vo by predsedu samosprávneho kraja 
a druhý na vo by do zastupite stva. Po opustení 
priestoru ur eného na úpravu HL vloží obálku 
do volebnej schránky. Voli ovi, ktorý sa ne-
odobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie 
neumožní.
 Ak voli  upraví hlasovacie lístky nesprávne, 
okrsková volebná komisia mu na požiadanie 
vydá nové hlasovacie lístky. 
 Voli , ktorý nemôže pre zdravotné postih-
nutie alebo z dôvodu, že nemôže íta , alebo 
písa , sám upravi  HL, má právo do priestoru 
ur eného na úpravu HL vzia  so sebou iné-
ho voli a, nie však lena okrskovej volebnej 
komisie, aby za neho HL pod a jeho pokynov 
upravil a vložil do obálky. To isté platí i pre  prí-
pad  vhodenia  obálky do volebnej schránky. 
 Voli , ktorý sa zo závažných,  najmä zdra-
votných  dôvodov nemôže dostavi  do volebnej 
miestnosti, má právo požiada   okrskovú voleb-
nú komisiu v de  volieb o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky, alebo túto 
žiados  nahlási  ešte  pred vo bami na MsÚ.

 Kolektívu MsK . V. Riznera v Novom 
Meste  nad Váhom pri príležitosti 100. výro ia
úmrtia a 165 rokov od narodenia . V. Riznera 
udelili Pamätnú plaketu TSK.
 Udialo sa tak po as spomienkovej slávnos-
ti pri príležitosti 100. výro ia úmrtia udovíta
Vladimíra Riznera, 90. výro ia úmrtia Jozefa 

udovíta Holubyho a 20. vý-
ro ia otvorenia 
P a m ä t n é h o 
domu Holuby 
- Rizner v ob-
ciach Bošáca 
a Zemianske 
Podhrad ie , 
ktorej
sa  zú astnil
aj prezident 
SR.

OCENENIE PRE KNIŽNICU
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kompeten nú (!) reformu vedenú rezortom vnú-
tra.

 Od 1. októbra došlo k sústredeniu všetkých 
integrovaných úradov štátnej správy v okresných 
úradoch vo forme odborov. V devätnástich mes-
tách vrátane  toho nášho sídlia odbory pod 
jednou strechou, na  jednom mieste. V alších
mestách integrovaná štátna správa sídli na 
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 Hoci sa  to netýka priamo Nového Mesta 
nad Váhom, ke že jeho úrad sídli na jed-
nom mieste, treba zdôrazni , že v budúcnosti 
pre ob ana nebude podstatné sídlo okresného 
úradu, ale klientskeho centra, kde si jednoduché 
požiadavky v rámci integrovanej agendy vybaví 
na po kanie. Zložitejšie budú v réžii štátnej 
správy. 
 Aktuálne je v testovacej prevádzke klientske 
centrum pri OÚ v Nitre, ktoré zárove  funguje 
ako metodicko - školiace stredisko pre ostatných 
zamestnancov budúcich klientskych centier.-

 Svetový de
u ite ov si Mesto Nové 
Mesto nad Váhom pripo-
menulo slávnostným za-
sadaním komisie školstva, 
mládeže a športu (KŠMaŠ)
pri MsZ. 
    V komornom pros-
tredí koncertnej sály ZUŠ 
J. Kréna z rúk primátora 
mesta  Ing. J. Trstenského,

viceprimátoriek Ing. V. Vienerovej a PhDr. K. 
Hejbalovej a predsední ky komisie Mgr. J. 
Šteklerovej ocenenia za vzornú a úspešnú prá-
cu v školách  v meste zriadených mestom i v 
inej  zria ovate skej pôsobnosti prevzali u itelia:

Mgr. A. ilíková  ZŠ Tematínska, Mgr. . Valová, 
ZŠ Ul. kpt. Nálepku, Mgr. J. Atalovi ová, ZŠ 
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(SŠ) sv. Jozefa - ZŠ, M. Madara - ZUŠ J. Kréna, 
M. Ištoková - MŠ Hurbanova, Ing. P. Gestinger - 
SOŠ Pieš anská ul., Mgr. J. Chorvátová - GMRŠ 
a Ing. J. Kalivodová - SŠ sv. Jozefa - gymná-
zium a zástupca riad. školy Ing. F. Novomeský 
a majster odborného výcviku M. Miklánek. 
 Po slávnostnom akte odovzdania akovných
listov  podujatie  pokra ovalo neformálnou de-
batou. V nej zarezonovali témy o ne ahkom
u ite skom chlebí ku, ale  i o tom, že  povolanie 
u ite a, ak  má prinies  žiaduci efekt,  sa  nedá 
vykonáva  inak len - srdcom.                         

Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK
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PRED NAMI VO BY DO „VUCIEK“
 V novodobej histórii SR si 9. novem-
bra  budeme už po štvrtýkrát voli  poslancov 
a predsedov samosprávnych krajov. Predvoleb-
ná kampa  už beží  naplno.
 Za poslancov krajského zastupite stva budú 
zvolení tí kandidáti, ktorým svoje hlasy odov-
zdá najviac voli ov v príslušnom volebnom 
obvode. Šéfom samosprávneho kraja sa stane 
kandidát, ktorý získa nadpolovi nú vä šinu 
platných hlasov. Pokia  sa to ani jednému 
z uchádza ov nepodarí, ob ania budú o 
predsedovi samosprávneho kraja rozhodova
v druhom  kole 23. novembra. Županom sa 
stane kandidát, ktorého vo vo bách podporí 
najviac voliacich ob anov.
 Krajské vo by sa v minulosti netešili príliš 
ve kému záujmu voli ov. 
 Prvé regionálne vo by v SR boli v roku 2001 
a konajú sa každé štyri roky.

KÝM PRISTÚPIME 
K VOLEBNÝM  SCHRÁNKAM

 Už nejaký ten de  majú voli i, zapísaní
v zozname voli ov, v rukách oznámenie o ase
konania volieb do orgánov samosprávnych kra-
jov s uvedením volebného okrsku a miesta, kde 
môžu voli  spolu s upozornením na povinnos
preukáza  sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti a stru ným návodom na úpravu hla-
sovacieho lístka (HL). 
 Po vstupe do volebnej miestnosti a preu-
kázaní totožnosti dostane voli  od lenov 
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku 
ozna enú odtla kom úradnej pe iatky mesta 
a dva hlasovacie lístky - jeden pre vo by predse-
du samosprávneho kraja a druhý na vo by do 
zastupite stva samosprávneho kraja. Potom sa 
odoberie do priestoru ur eného na úpravu hla-
sovacích lístkov. 
 Na hlasovacom lístku (HL) na vo by predse-
du môže voli  zakrúžkova  poradové íslo iba 
jedného kandidáta. Na HL na vo by poslan-
cov zastupite stva môže zakrúžkova  najviac 
to ko poradových ísiel, ko ko poslancov má 
by  v príslušnom volebnom obvode zvolených, 
v našom prípade teda maximálne pä  (po et
poslancov je uvedený aj na HL).

 Za zástenou vloží voli  do obálky jeden 
HL na vo by predsedu samosprávneho kraja 
a druhý na vo by do zastupite stva. Po opustení 
priestoru ur eného na úpravu HL vloží obálku 
do volebnej schránky. Voli ovi, ktorý sa ne-
odobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie 
neumožní.
 Ak voli  upraví hlasovacie lístky nesprávne, 
okrsková volebná komisia mu na požiadanie 
vydá nové hlasovacie lístky. 
 Voli , ktorý nemôže pre zdravotné postih-
nutie alebo z dôvodu, že nemôže íta , alebo 
písa , sám upravi  HL, má právo do priestoru 
ur eného na úpravu HL vzia  so sebou iné-
ho voli a, nie však lena okrskovej volebnej 
komisie, aby za neho HL pod a jeho pokynov 
upravil a vložil do obálky. To isté platí i pre  prí-
pad  vhodenia  obálky do volebnej schránky. 
 Voli , ktorý sa zo závažných,  najmä zdra-
votných  dôvodov nemôže dostavi  do volebnej 
miestnosti, má právo požiada   okrskovú voleb-
nú komisiu v de  volieb o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky, alebo túto 
žiados  nahlási  ešte  pred vo bami na MsÚ.

 Kolektívu MsK . V. Riznera v Novom 
Meste  nad Váhom pri príležitosti 100. výro ia
úmrtia a 165 rokov od narodenia . V. Riznera 
udelili Pamätnú plaketu TSK.
 Udialo sa tak po as spomienkovej slávnos-
ti pri príležitosti 100. výro ia úmrtia udovíta
Vladimíra Riznera, 90. výro ia úmrtia Jozefa 

udovíta Holubyho a 20. vý-
ro ia otvorenia 
P a m ä t n é h o 
domu Holuby 
- Rizner v ob-
ciach Bošáca 
a Zemianske 
Podhrad ie , 
ktorej
sa  zú astnil
aj prezident 
SR.
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K PODÁVANIU NÁVRHOV NA OSOBNOSTI MESTA
 Záver roka sa nezadržate ne blíži a spolu 
s ním i termín na podávanie  návrhov na ocenenie 
Osobnos  mesta. Zostávajú na  to prakticky dva 
mesiace.
 Návrhy na Osobnos  mesta treba doru i  do 
konca kalendárneho roka písomnou formou do 
podate ne mestského úradu, pri om predkladaný 
návrh sa nemôže zhodova  s jeho predkladate om.
Jednoducho povedané, lovek sám seba nemôže 
navrhnú  na  toto ocenenie.
 Výro ná cena primátora mesta je ur ená
osobnostiam mesta, ktoré v príslušnej oblas-
ti dosiahli významné úspechy. Môže ís  tiež 
o ocenenie ich celoživotnej práce a tvorby. Titul 

sa vz ahuje na rodákov mesta, ob anov, ktorí 
v minulosti alebo v sú asnosti žili, resp. žijú 
v meste a tých, ktorí svojou innos ou prispeli 
k rozvoju  a zvidite neniu mesta. Cenu možno 
udeli  aj in memoriam. Osobnos  mesta sa ude uje
v šiestich oblastiach: ocenenie za innos  v hos-
podárskej oblasti, v oblasti kultúry a umenia, za 
športovú innos , za innos  v oblasti zdravotníc-
tva, sociálnej, humanitárnej a charitatívnej práce,

alej za innos v oblasti školstva, vzdelávania, 
vedy a výskumu a napokon za celospolo enskú
angažovanos  aj v iných oblastiach  života, napr. 
armády, politiky, cirkvi a pod.                  
                                                                   -r-

 Pre vo by do VÚC sa v našom  meste vytvorí 
15 volebných okrskov (VOk.), v ktorých budú 
môc  ob ania  s právom voli  pod a  miesta svoj-
ho trvalého bydliska uplatni  svoje volebné prá-
vo. Prinášame vám zoznam volebných okrskov 
s volebnými miestnos ami a ulicami patriacimi do 
jednotlivých VOk.

VOk. . 1 - volebná miestnos  (VM): ZŠ, 
Kpt. Nálepku . 12: Ctiborova, Fándlyho, Južná, 
Ko ovská, Krátka, Kr méryho, Pieš anská, Tichá, 
Vysoká, Zelená. 

VOk. . 2 - VM: ZŠ, Kpt. Nálepku . 12:
Ul. Banská, Bo ná, Brigádnická, Budovate ská,
Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, 
Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela 
Jurkovi a, Slne ná, Stredná, Vinohradnícka, 
Železni ná.

VOk. . 3 - VM: ZŠ, Tematínska 1: Tematín-
ska ul.

VOk. . 4 -  VM: Bilingválne gymnázium,
Štúrova 31: Ul. Langfeldova, Považská, 
Sasinkova, Šoltésovej.

VOk. . 5 - VM: SOŠ, Jánošiíkova 4: 
Ul.Cádrova, Dub ekova, Hrušovského, Jáno-
šíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, 
Med anského, Moyzesova, Po ovnícka, Pyšné-
ho, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, 
Vichtova.

VOk. . 6 - VM: MŠ, J. Kollára 25: Ul. 
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.

VOk. . 7 - VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul. 
Javorinská, SNP.

VOk. . 8 - VM: ZUŠ, Štúrova 31: Ul. 
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, achtická,
Fra a Krá a, Jesenského, Jilemnického, 
M.R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, 
Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova.

VOk. . 9 - VM: Klub dôchodcov, 1. mája 
12: Ul. 1. mája, sl. armády + voli i s pobytom 
v N.M.n.V., D. Štub u, Hurbanova, J. Hašku, 
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, 
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovi ova,
Partizánska, Petra Matejku. 

VOk. . 10 - VM: MsKS, Hviezdoslavova 4: 
Ul. Benkova, Dibrovova, Dukelská.

VOk. . 11 - VM: MŠ Hviezdoslavova 12: 
Ul. Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kme ova,
Kpt. Uhra, Železni ný uzol. 

VOk. . 12 - VM: SOŠ, Bzinská 11: Ul. 
Bzinská, He kova, Kl ové, Kuku ínova, Ondreja 
Plachého, Royova, Severná, Tajovského.

VOk. . 13 - VM: TSM, Kl ové 34: Ul. 
A. Sládkovi a, Dr. I. Markovi a, Holubyho, 
Vajanského, Záhradnícka. 

VOk. . 14 - VM: ZŠ, Odborárska 10: Ul. 
Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robot-
nícka, Rybárska, Tren ianska, Zelená voda I., II.
 VOk. . 15 - VM:  ZŠ Odborárska ul. 10: Ul.
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, ulenova,
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, .
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Po ná, Rie na, Ružová, Sadová, Slovanská, 
Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná, 
Pod zvonicou, Pri Klane nici, Pri záhradách.

KDE BUDEME VOLI
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 Zažiarila pre nich Dúha. Mala podobu hu-
dobných a tane ných vystúpení, rôznych atrak-
cií, detského sveta a workshopov.
 De om, mládeži a alším klientom zariadení 
sociálnych služieb z nášho mesta, Jahodnej, 
Dolného Lieskova, Dubnice nad Váhom, 
Pruského, Púchova, Zemianskeho Podhradia, 
Bratislavy, diev atám a chlapcom zo ŠZŠ 
v Novom Meste nad Váhom a Myjavy 
a  Detského domova v Novom Meste nad Vá-
hom patrilo 28. septembra popoludnie v spo-
lo enskom dome. Popri zábave, tanci a speve 
-malo charitatívny rozmer.  Postarali sa o to or-
ganizátori Dúhy v srdci a ú inkujúci, ktorí vystú-
pili bez  nároku na  honorár. Poslancom NR SR 
Mgr. D. Bublavým odovzdaný symbolický šek 
v hodnote 1000 € riadite ke Centra sociálnych 
služieb v Novom Meste  nad Váhom Mgr. Z. 
Kubrickej od skupiny kandidátov na  poslancov 
do VÚC  bol hodenou rukavicou pre všetkých, 
ktorí mali chu  pomôc .
 Speváci a tane níci roztancovali celú sálu 
a od  zverencov zariadení sociálnych služieb 
zožali úprimný potlesk. Rados  z príjemne 
prežitého d a  vyjadril za všetkých Jurko 
Kohútik z CSS v Novom Meste  nad Váhom 
milou básni kou:
 „Všetci udia kri ia: Úha!, opä  svieti v mes-
te Dúha. Takto vlani bola prvá, dnes je tu 
v poradí druhá. Nevidno ju na  oblohe, na farby 
je chudobná, za  to roztancuje  srdcia, pretože 
je  hudobná. Ak nemusíš nahlas hudbu, môžeš 
osta  cvi i  zumbu. Ke  ani to sa Ti nechce, tak 
tu po as celej akcie vyskúšaj všetky atrakcie. 

Dnešnú akciu moderuje stále mladý 
chlapec, je to skvelý moderátor a volá 
sa Mirec. Šantili sme  pri pesni kách
bandy Medial Banána, vydržali by sme 
s nimi do nede ného rána. Krásu tanca 
ponúkli  nám Latino Flesh Miguela 
Mendéza, v takej chvíli odchádza  von 
málokomu chcelo sa. Komu koluje 
džez v krvi, ten sa bude cíti  prvý, ako 
v erstvej vode  ryba, ke  zaspieva 
Peter Lipa. Kus  folklóru typického niel-
en pre náš kraj, predvedú nám folkloristi 
zo súboru Máj. Ostalo niekomu dlho? 
Neriešte to odchodom, náladu Vám 
znova vráti Kuly spolu s Desmodom. 
A nakoniec ešte toto: môže to by  Dúhy 

motto: prí  sa  pozrie  sem medzi nás,  nese
doma  pri telke, daj si srdce nadúhova , i je 
malé, i ve ké.“
 Kto to nestihol 28. septembra, bude ma
možnos  o rok. Usporiadatelia akcie: CSS 
v Novom Meste  nad Váhom a OZ M. Štefánik 
za výraznej podpory Mesta Nové Mesto nad 
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FOTO: Mgr. M. Šimovec

D Ú H A  P R E Ž I A R I L A  S R D C I A  U D Í

 UDALOS OU MESIACA BUDE SLÁV-
NOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVA-
NEJ SÁLY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO 
STREDISKA.
 PO ŠTYROCH MESIACOCH REKON-
ŠTRUKCIE SA DIVÁCI V AKA INVESTÍCII 
MESTA MOŽU TEŠI  NA PRÍJEMNEJŠIE 
A KULTÚRNEJŠIE  PROSTREDIE, KOM-
FORTNEJŠIE SEDENIE A SLEDOVANIE 
PROGRAMOV V SÁLE MsKS  S KAPACITOU 
295 SEDADIEL.

 Po pamiatke  zosnulých z konca ok-
tóbra pribudnú v novembri alšie tradi né
akcie ZPOZ – u: 4. novembra o 15,00 h
v spolo enskom dome stretnutie jubilantov 
- sedemdesiatnikov a 7. novembra o 15,00 h
v zasada ke MsÚ prijatie bezpríspevkových 
darcov krvi.

Z AKCIÍ ZPOZ-u
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 Za pol druha desa ro ia, o v našom meste 
funguje dialyza né stredisko (zriadené bolo  22. 
10.1998, v prevádzke  je od 5. 11. 1998), vykonali 
v om do 70 000 dialýz.
 - Ro ne  je to zhruba 4 400 dialýz, - upres uje
primárka Dialyza ného strediska  (DS) v Novom 
Meste nad Váhom MUDr. Lucia Durdíková
a pokra uje alej:
 - Za ínali sme dvojzmennou prevádzkou 
s neve kým po tom 21 dialyzantov z no-
vomestského regiónu, ktorí sem prešli spolu 
s nefrologi kou MUDr. A. Kršákovou  z Tren ína.
Dnes DS pracuje šes  dní v týždni na tri zmeny, 
nede a je zabezpe ená pohotovos ou. Denne 
môžeme na siedmich lôžkach oddialyzova  ma-
ximálne 21 pacientov. Dialýza  trvá minimálne 
štyri hodiny, v prípade potreby pä  i viac hodín. 
Chronickí pacienti, ktorých máme aktuálne 
tridsa štyri, ju musia absolvova  najmenej trikrát 
do týžd a.
 Dialyzujeme aj akútne prípady, ro ne je to 
do 10 pacientov. Za 15 rokov existencie DS bolo 
v chronickom programe vrátane sú asných cel-
kovo 154 pacientov. Mesa ne zrealizujeme 450 
- 500 dialýz. Vzh adom na vek pacientov, - najviac 
je ich nad 65 rokov s významným podielom 
sedemdesiatnikov - a zdravotné komplikácie, 
ktoré majú, nie  je ve a vhodných na transplan-
táciu obli iek. Ro ne sú to 1 - 2 pacienti, tento rok 
aktuálne máme na akacej listine dve pacientky. -
 Kuriozitou je, že  DS navštevovala  92 - ro ná
(!) pani. Žia , táto najstaršia dialyzantka no-
vomestského DS v septembri zomrela. Štyri roky 
chodila na dialýzu, do samého konca mala jasnú 
myse  a bola pohyblivá. 
 -  Skôr smutné ako kuriózne je, že pacien-
ti povä šine nerešpektujú naše odporú ania 
a slabo spolupracujú. Napriek tomu, že lie ba
je finan ne náro ná, majú laxný postoj k lie be
a odporú aniam lekára. Výsledky lie by by mohli 
by  ove a lepšie, ak by pacienti mali zodpovedný 
prístup k svojmu zdraviu, nemuseli by sa ani tak 
skoro dosta  na dialýzu. -
 Všetkých nemožno hádza  do jedného vreca, 
tí starší sú pod a slov vedúcej lekárky DS v tomto 
smere poriadnejší.
 Za 15 rokov existencie DS viackrát zve adili.

V súlade s hygienickými požiadavkami priestory 
pravidelne ma ujú. Vlani  nahradili starú úpravov u
vody novou, opravili podlahu a vymenili strop.
 - V júni 2011 sme kompletne vynovili prístro-
jové vybavenie najmodernejšími typmi dialy-
za ných monitorov. Je ich osem, z toho jeden 
náhradný. K dispozícii sú i dve staršie zaria-
denia. Nové monitory  zais ujú  kvalitnejší moni-
toring a tým i bezpe nos  pacienta. V aka mo-
dernému technickému vybaveniu absolvujú pa-
cienti namiesto hemodialýzy hemodiafiltráciu. 
Ide o najkvalitnejšiu lie bu, aká je v sú asnosti
dialyzantom dostupná - s výnimkou  tých, ktorí 
majú problém s cievnym prístupom. Tí musia 
absolvova  hemodialýzu a by  napojení na moni-
tor staršieho typu. V blízkej  budúcnosti nás aká

alšia obnova prístrojového vybavenia. -
 Pod a slov MUDr. L. Durdíkovej existuje i tzv. 
peritoneálna iže brušná dialýza, ktorú si pacient 
vykonáva sám doma a len raz za mesiac chodí na 
kontrolu do nefrologickej  ambulancie.
 - O túto lie bu nie je záujem. Dôvodom je, 
že pri nej je ažisko zodpovednosti na pacien-
tovi. Dialyzant sa radšej zverí do starostlivosti 
odborníkov.-
 V DS okrem primárky MUDr. L. Durdíkovej 
pracuje ako sekundárna  lekárka MUDr. Katarína 
Görögová. Obe sa striedajú aj v nefrologickej am-
bulancii, ktorá funguje v pracovné dni od 7,30 do 
11,00 h. 
 - Z pacientov, ktorí ju navštevujú,  je  momen-
tálne 5 - 6 akate ov na zaradenie do dialyza nej
lie by. Každý rok do nej zaradíme 7 - 8  nových 
pacientov. Vrchnou  sestrou  DS je  Mgr. Renáta 
Štefánková, celkovo v tomto neštátnom zariadení 
pracuje 10 zdravotných sestier  a jedna sanitárka. -
 Dá sa predís  tomu, aby sa lovek nemusel 
sta  pravidelným návštevníkom DS? 
 - Ostatné roky vä šina našich pacientov sú 
diabetici. Apelujem preto na  nich, aby dodržiavali 
odporú ania diabetológov. Ke že cukrovka nebolí, 
myslia si, že sa ni  nedeje, nedbajú na rady 
lekára. Následky sú potom, o sa týka poškodenia 
orgánov, ve ké. Môže dôjs  a u diabetikov asto
dochádza až k strate obli kovej funkcie, a tým 
nutnosti dialyza nej lie by. -

-r-

DIALYZA NÉ STREDISKO PRED 
OBNOVOU PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
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Medzi životom a smr ou. Priam prorocký 
názov. Ke  sa spisovate ka a publicistka Anna

ernochová pustila do mrav ej práce nad  kni-
hou príbehov z I. sv. vojny, netušila, - ona, ani 
nikto z jej  blízkych, že jej rozhodnutie vyda
svoju v poradí  jedenástu knižku  prekazí - smr .
 Rukopisy, naš astie, nezostali v šuflíku,  ne-
zapadli prachom zabudnutia. Z podnetu dcér 
Ivany Ferejovej a Kataríny Kvakovej a spolu-
práce PhDr. Evy Berkovej mohla kniha uzrie
svetlo sveta. 
 Pod a zanechaného obsahu sa možno 
domnieva , že Anka, ako ju  všetci známi fami-
liárne volali, plánovala zaradi  do knihy aj alšie
kapitoly, ktoré sa, žia , v jej rukopise nenašli. 
Pracovalo sa s materiálmi, ktoré boli  k dispozícii. 
Ni   to však  neubralo na  pútavosti diela, ktoré 
zachytáva osudy oby ajných udí aleko od 
domova, ich  zážitky a pocity  zo zákopov 1. sv. 
vojny a z dovtedy  nepoznaných dia av. No zaz-
namenali aj život v obci a rodinách. 
 Knižka vyšla v lete, v ase autorkiných 
nedožitých 66. narodenín. Vyprevadenia k i-
tate ovi sa do kala v jeseni, symbolicky v a-
se blížiaceho sa 95. výro ia ukon enia 
I. svetovej vojny.  
 Tento slávnostný akt lupienkami chryzan-
tém, symbolizujúcimi spomienky na zosnulých, 
vykonali primátor mesta  Ing. J. Trstenský a vice-
primátorky Ing. V. Vienerová a PhDr. K. Hejbalo-
vá (na foto Mgr. J. Šišovského). Za  potlesku 
nabitej výstavnej siene mestského kultúrneho st-
rediska, kde A. ernochová okrem svojich prvých 
dvoch knižiek prezentovala všetky ostatné.
 V auditóriu sedeli a  spomienkovú slávnos
pozorne  sledovali potomkovia tých, ktorí znášali 
vojnové utrpenie  na vlastnej  koži, v blízkosti 
smrti a a vo svojich zápiskoch zachytili obludnos
a hrôzy dovtedy  najstrašnejšej vojnovej katak-
lizmy.
 Boli medzi nimi pani Etela Zehetnerová,
najmladšia z dcér Jána  Vrbu z Izbíc a Ing.
Miroslav Zehetner, jeho vnuk. Nechýbala ani 
p. Anna Paulechová, dcéra syna Vrbovcov  Jána, 
ktorý po otcovom odchode na front prevzal 
starostlivos  o gazdovstvo a mnohopo etnú 
rodinu. Pani Anna Paulechová poskytla originál-
ny zápisník svojho starého otca a vnukla  Anke 

myšlienku napísa  knihu. Sama  dnes pokra uje
v dedovom diele - spisuje  udalosti rozvetvenej 
rodiny Vrbovcov.
 Rod Polá kovcov v publiku zastupovala 
p. Matilda Polá ková, od  júla vdova  po Martinovi 
Polá kovi, synovi Juraja Polá ka z Dolného 
Srnia, pamätníka I. svetovej vojny a významného 
slovenského v elára (prezentoval sa  o. i. v r. 
1921 na prvej v elárskej výstave v Tur ianskom
sv. Martine a alší rok v Novom Meste nad 
Váhom, kde získal ocenenia). Popri putovaní 
po bojiskách, kde bol i zranený, sa J. Polá ek
prejavil ako vnímavý pozorovate  a vo svojich zá-
piskoch autenticky zachytil krajinu, udí i úrove
v elárstva aleko od domova. Pre budúce ge-
nerácie.
 Sú asným a  budúcim generáciám poslúži 
aj kniha Medzi životom a smr ou. Predovšetkým 
svojím silným protivojnovým posolstvom. 
V neposlednom rade, prostredníctvom tejto 
a všetkých predchádzajúcich diel je A. 

ernochová stále medzi nami. Jej bola hore, 
do nebies, venovaná aj literátkina ob úbená 
piese  Kiss me  v interpretácii PaedDr. M. 
Vitekovej a J. Cisára. Okrem  nich kyticu spo-
mienok na A. ernochovú  uvili aj alší protago-
nisti spomienkového podujatia - moderátorka 
PhDr. E. Berková a ú inkujúci: V. Struháriková, 
O. Nápokyová, Ing. J. Hrkotová a Mgr. J. Kincel.
Dlhotrvajúci potlesk divákov bol po akovaním im 
všetkým za príjemný druhooktóbrový podve er
a zárove  vzdaním holdu Osobnosti mesta, 
Významnej osobnosti Podjavoriny, literátke, 
publicistke a predovšetkým loveku - Anne 

ernochovej.

MEDZI ŽIVOTOM A SMR OU
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 Za iatkom októbra žiaci zo Strednej odbornej 
školy, Bzinskej 11, spolu so svojimi pedagógmi 
navštívili švédske mesto Malmö.   
 Návšteva sa konala v rámci pokra ovania
v programe Leonardo da Vinci pod názvom 
EnTraiMo, venovanému u ebným štýlom na 
stredných odborných školách. Na tomto stretnutí 
sa zú astnili partneri z Nemecka, Španielska, 
Ve kej Británie, Ma arska, domáceho Švédska 
a Slovenska. Stretnutie sa uskuto nilo na strednej 
škole Värnhemsskolan v Malmö. 
 Každý zo zú astnených partnerov dos-
tal po privítaní riadite a školy úlohu zame-
ranú na nájdenie a uplatnenie sa absolventov 
v budúcom zamestnaní. Naša škola mala za 
úlohu vytvori  tri vyu ovacie  hodiny zamerané 
na vytvorenie vlastného životopisu. Jednotliví 
partneri sa zhodli na nedosta ujúcom formulári 
Europasu pre CV. Po vzájomných diskusiách 
o tejto problematike prišli všetci zú astnení 
k záveru, že v sú asnom Europase pre CV chýba 
možnos  poukáza  na to najlepšie zo života danej 
osoby. 
 V rámci denného programu vytvoreného 
usporiadate mi zo Švédska sa naši študenti a ich 
u itelia zoznámili s krásami mesta. Poprechádzali 
sa po centre, kde obdivovali historické bu-
dovy,  kostoly, sochy a fontány. Dojmy z tejto 
prechádzky sú ve mi pozitívne, pretože mes-
to, aj ke  je pomerne ve ké, bolo upravené 
a ve mi isté. Ich trasa smerovala na pláž 
v Malmö. Potom navštívili múzeum, v kto-
rom im podrobnejšie predstavili históriu 
tejto severskej krajiny. Ve er sa všetci par-

tneri zú astnili operného predstave-
nie Miss Saigon v miestnej opere. 
Predstavenie bolo v pôvodnom 
znení, no potvrdilo sa, že opera ne-
potrebuje preklad. Bol to skuto ne
obrovský kultúrny zážitok.
 V predposledný de  stret-
nutia sa opätovne pracovalo na 
projekte. Žiaci si prezreli školu 
a zoznámili sa s jednotlivými 
študijnými zameraniami školy. Mohli 
vidie , ako prebieha vyu ovanie 
a aké odbory sa na tejto strednej 
škole u ia. Pre našich študentov 
to bol ur ite ve ký zážitok. Po 
poslednom obede, na ktorom 

sa podávali miestne špeciality, nasledovalo 
už len závere né zhodnotenie celého týžd a.
Poobede sa žiaci rozlú ili s domácimi a spolu 
s partnermi sa po akovali za prijemný pobyt, 
ktorí im pripravili kolegovia zo Švédska. Už 
teraz sa dohodli na alšom stretnutí, ktoré 
sa uskuto ní v januári 2014 v Španielsku 
a samozrejme ani tam nebude naša priemyslovka 
chýba .
 Pri spiato nej ceste mali naši žiaci a ich 
u itelia naplánovanú návštevu dánskeho hlavného 
mesta Koda . Na ceste z Malmö do Kodane 
využili rýchlovlak, ktorý premáva cez najdlhší 
most na svete 
spájajúci dva 
štáty. Pozreli 
si známu mor-
skú vílu, pa-
lác krá ovskej 
r o d i n y 
a historické cen-
trum Kodane. 
 Z tohto stretnutia si so sebou ú astníci 
priniesli množstvo neopakovate ných zážitkov 
a skúseností.                              Ivana Rebrová

PRIEMYSLOVKA V ZAHRANI Í

NEPREHLIADNITE!
 Po rokoch sa opä  môžeme teši
na novomestský stolový kalendár 
DOBOVÉ FOTOGRAFIE s archívnymi
snímkami Nového Mesta nad Váhom.
     Kalendár na rok 2014 vyjde v novembri.
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 TSM v Novom Meste  nad Váhom pristavia 
v novembri ve koobjemové kontajnery na objem-
ný odpad pod a nasledovného harmonogramu:

4. novembra: Ulice: Železni ná, Dolná, 
Slne ná, Letná, Stredná, Fándlyho, 5. novem-
bra: Brigádnická, Lipová, Budovate ská, Vyso-
ká, Vinohradnícka, 6. novembra: Jilemnického,
Sasinkova, Fr. Krá a, Bratislavská, 7. novem-
bra: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorin-
ská, Škultétyho, 8.novembra: Vajanského, kpt. 
Uhra, Kme ova, Tehelná, Mnešická, Tušková, 
Turecká 11. novembra: Severná, O. Plaché-

ho, Kuku ínova, Ružová, ulenova, Izbická,
12. novembra: He kova, Sadová, Tajovského, 
Severná, Záhradná, Kvetinová, 13. novem-
bra: Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,
14. novembra: Dibrovova, Krátka, Hollé-
ho, Dr. I. Markovi a, D. Štub u, Partizánska,
15. novembra: Športová, Južná, achtická
a Benkova.
 Žiadame ob anov, aby nevkladali do VOK 
biologicky rozložite ný odpad (konáre, lístie, …) 
a oddelene vytriedený odpad s obsahom škodli-
vín.                                                                 -rt-

V NOVEMBRI ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU

PONDELOK S PRÍVLASTKOM KRVAVÝ
 4. novembra uplynie 95 rokov od  tragickej 
udalosti, ktorá sa  udiala  v našom meste a o ktorej 
nenájdete zmienku v žiadnej encyklopédii ani 
v u ebnici dejepisu. V aka svedectvám vtedajších 
sú asníkov M. Lackovi ovej - Markovi ovej, 
F. Loubalovi a J. Trnovskému nezapadol „krvavý 
pondelok“ z roku 1918 do zabudnutia. Písal 
o om aj pamätník I. sv. vojny Juraj Polá ek
z Dolného Srnia vo svojom denníku, ktorý o. i. 
poslúžil  k príprave nedávno prezentovanej  knihy 
A. ernochovej: MEDZI ŽIVOTOM A SMR OU:
 ,,... 4. novembra som išiel domov. Mal som 
na posteli sedem diek a iných erárnych vecí, o
tam ostali po dovolenkujúcich. Napakoval som 
si ich do kufrov, že si ešte po ne prídem. Ale 
v Novom Meste nad Váhom už bola rabova ka.
Niesol som si iba jeden batoh a jeden kufor som 
si nechal na stanici. Ke  som si išiel ráno pre ,
videl som, ako udia rabovali. Na Lúke ved a
drevára Eisenberga mal  žid Perla obchodík so 
zmiešaným  tovarom. Lubin ania prišli s konským 
povozom, štyria chlapi schytili roletu a na povel: 
Hej rup! ju zdvihli hore. Tam bolo ve ké sklenené 
okno. Jeden z chlapov vytiahol z voza lešnu 
(dosku), všetko odstúpilo nabok a on s tou lešnou 
praskol do skla! Sklo sa rozsypalo a cez okno  sa 
udia hrnuli dovnútra ako v ely pred búrkou do 

ú a. To najprv vynášali zvnútra chlieb a všelijakú 
živnos , duchny a šatstvo, potom o kto mohol.
 Zobral som si svoje veci zo stanice a išiel 
domov krížom cez novomestský rínok. Uprostred 
neho bola vážnica. Tam bola najchýre nejšia
kr ma, pod ou pivnice a pri nej stud a, pumpa. 
Pri vážnici stál chlap s novým vedrom a meral 

víno, toho som si aj ja dal za hrn ek.
 Rabova ky židovských obchodov trvali 
týžde . Neobišli ani Dolné Srnie. Vyrabovali 
aj mäsiara Rotbárta, prezývaného Lofká . Mal 
vzdelaných synov a vo vojne boli dôstojníkmi. 
 Tí však prišli s dvadsiatimi vojakmi a dali 
vybubnova , že kto o zobral, aby to vrátil spiatky. 
Niektorí narabované veci vracali. Potom sa však 
vojaci vystrojili na Bošácku dolinu, že odtia  bola 
slúžka od Lofká ov. Bošá ania ich aj prepustili, 
ale ke  sa vracali spä , ich pristavili a odzbro-
jili. Prišli s nimi až do Srnia a všetko, o už aj 
mali nachystané na odvoz, zase si udia rozobrali 
a ich s posmechom  vyhnali zo Srnia, viac sa 
ani neukázali. alších židovských obchodníkov 
- Bergerových a Weiserových udia nechali na 
pokoji. Berger sa zav asu zabezpe il - navolal si 
Sr ancov za strážcov, pozabíjal ovce a baranov, 
navarili guláš. Strážcom s úbil za odmenu lichvu. 
Lebo ke  nie Sr anci, ale lieskovskí a bošácki 
kopani iari sa dobíjali do jeho majera a boli by ho 
vykradli, ale strážcovia ich hne  odohnali. 

alšia udalos  bola pri Šimovcovej pálenici. 
Na okolí pálenice boli v kadiach slivky, za-
kúpené novomestským židom Wisterom. udia si 
odpe atili kotol a pálilo sa veselo, každý pil, ko ko
chcel. Ale to trvalo iba nieko ko dní. 
 Na ich potla enie prišlo vojsko z Moravy 
a východných iech. Vojaci ostre ovali udí, ktorí 
išli do Mesta a z Mesta, najviac cielili k mnešickým 
mostom, a pretože  niektorých aj zranili, rabovanie 
pomaly ustávalo. Zria ovali sa národné výbory 
a gardy z dobrovo níkov na ochranu bezpe nosti.
Život sa dostával do normálnych ko ají.“
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 Za iatkom októbra žiaci zo Strednej odbornej 
školy, Bzinskej 11, spolu so svojimi pedagógmi 
navštívili švédske mesto Malmö.   
 Návšteva sa konala v rámci pokra ovania
v programe Leonardo da Vinci pod názvom 
EnTraiMo, venovanému u ebným štýlom na 
stredných odborných školách. Na tomto stretnutí 
sa zú astnili partneri z Nemecka, Španielska, 
Ve kej Británie, Ma arska, domáceho Švédska 
a Slovenska. Stretnutie sa uskuto nilo na strednej 
škole Värnhemsskolan v Malmö. 
 Každý zo zú astnených partnerov dos-
tal po privítaní riadite a školy úlohu zame-
ranú na nájdenie a uplatnenie sa absolventov 
v budúcom zamestnaní. Naša škola mala za 
úlohu vytvori  tri vyu ovacie  hodiny zamerané 
na vytvorenie vlastného životopisu. Jednotliví 
partneri sa zhodli na nedosta ujúcom formulári 
Europasu pre CV. Po vzájomných diskusiách 
o tejto problematike prišli všetci zú astnení 
k záveru, že v sú asnom Europase pre CV chýba 
možnos  poukáza  na to najlepšie zo života danej 
osoby. 
 V rámci denného programu vytvoreného 
usporiadate mi zo Švédska sa naši študenti a ich 
u itelia zoznámili s krásami mesta. Poprechádzali 
sa po centre, kde obdivovali historické bu-
dovy,  kostoly, sochy a fontány. Dojmy z tejto 
prechádzky sú ve mi pozitívne, pretože mes-
to, aj ke  je pomerne ve ké, bolo upravené 
a ve mi isté. Ich trasa smerovala na pláž 
v Malmö. Potom navštívili múzeum, v kto-
rom im podrobnejšie predstavili históriu 
tejto severskej krajiny. Ve er sa všetci par-

tneri zú astnili operného predstave-
nie Miss Saigon v miestnej opere. 
Predstavenie bolo v pôvodnom 
znení, no potvrdilo sa, že opera ne-
potrebuje preklad. Bol to skuto ne
obrovský kultúrny zážitok.
 V predposledný de  stret-
nutia sa opätovne pracovalo na 
projekte. Žiaci si prezreli školu 
a zoznámili sa s jednotlivými 
študijnými zameraniami školy. Mohli 
vidie , ako prebieha vyu ovanie 
a aké odbory sa na tejto strednej 
škole u ia. Pre našich študentov 
to bol ur ite ve ký zážitok. Po 
poslednom obede, na ktorom 

sa podávali miestne špeciality, nasledovalo 
už len závere né zhodnotenie celého týžd a.
Poobede sa žiaci rozlú ili s domácimi a spolu 
s partnermi sa po akovali za prijemný pobyt, 
ktorí im pripravili kolegovia zo Švédska. Už 
teraz sa dohodli na alšom stretnutí, ktoré 
sa uskuto ní v januári 2014 v Španielsku 
a samozrejme ani tam nebude naša priemyslovka 
chýba .
 Pri spiato nej ceste mali naši žiaci a ich 
u itelia naplánovanú návštevu dánskeho hlavného 
mesta Koda . Na ceste z Malmö do Kodane 
využili rýchlovlak, ktorý premáva cez najdlhší 
most na svete 
spájajúci dva 
štáty. Pozreli 
si známu mor-
skú vílu, pa-
lác krá ovskej 
r o d i n y 
a historické cen-
trum Kodane. 
 Z tohto stretnutia si so sebou ú astníci 
priniesli množstvo neopakovate ných zážitkov 
a skúseností.                              Ivana Rebrová

PRIEMYSLOVKA V ZAHRANI Í

NEPREHLIADNITE!
 Po rokoch sa opä  môžeme teši
na novomestský stolový kalendár 
DOBOVÉ FOTOGRAFIE s archívnymi
snímkami Nového Mesta nad Váhom.
     Kalendár na rok 2014 vyjde v novembri.

9

 TSM v Novom Meste  nad Váhom pristavia 
v novembri ve koobjemové kontajnery na objem-
ný odpad pod a nasledovného harmonogramu:

4. novembra: Ulice: Železni ná, Dolná, 
Slne ná, Letná, Stredná, Fándlyho, 5. novem-
bra: Brigádnická, Lipová, Budovate ská, Vyso-
ká, Vinohradnícka, 6. novembra: Jilemnického,
Sasinkova, Fr. Krá a, Bratislavská, 7. novem-
bra: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorin-
ská, Škultétyho, 8.novembra: Vajanského, kpt. 
Uhra, Kme ova, Tehelná, Mnešická, Tušková, 
Turecká 11. novembra: Severná, O. Plaché-

ho, Kuku ínova, Ružová, ulenova, Izbická,
12. novembra: He kova, Sadová, Tajovského, 
Severná, Záhradná, Kvetinová, 13. novem-
bra: Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,
14. novembra: Dibrovova, Krátka, Hollé-
ho, Dr. I. Markovi a, D. Štub u, Partizánska,
15. novembra: Športová, Južná, achtická
a Benkova.
 Žiadame ob anov, aby nevkladali do VOK 
biologicky rozložite ný odpad (konáre, lístie, …) 
a oddelene vytriedený odpad s obsahom škodli-
vín.                                                                 -rt-

V NOVEMBRI ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU

PONDELOK S PRÍVLASTKOM KRVAVÝ
 4. novembra uplynie 95 rokov od  tragickej 
udalosti, ktorá sa  udiala  v našom meste a o ktorej 
nenájdete zmienku v žiadnej encyklopédii ani 
v u ebnici dejepisu. V aka svedectvám vtedajších 
sú asníkov M. Lackovi ovej - Markovi ovej, 
F. Loubalovi a J. Trnovskému nezapadol „krvavý 
pondelok“ z roku 1918 do zabudnutia. Písal 
o om aj pamätník I. sv. vojny Juraj Polá ek
z Dolného Srnia vo svojom denníku, ktorý o. i. 
poslúžil  k príprave nedávno prezentovanej  knihy 
A. ernochovej: MEDZI ŽIVOTOM A SMR OU:
 ,,... 4. novembra som išiel domov. Mal som 
na posteli sedem diek a iných erárnych vecí, o
tam ostali po dovolenkujúcich. Napakoval som 
si ich do kufrov, že si ešte po ne prídem. Ale 
v Novom Meste nad Váhom už bola rabova ka.
Niesol som si iba jeden batoh a jeden kufor som 
si nechal na stanici. Ke  som si išiel ráno pre ,
videl som, ako udia rabovali. Na Lúke ved a
drevára Eisenberga mal  žid Perla obchodík so 
zmiešaným  tovarom. Lubin ania prišli s konským 
povozom, štyria chlapi schytili roletu a na povel: 
Hej rup! ju zdvihli hore. Tam bolo ve ké sklenené 
okno. Jeden z chlapov vytiahol z voza lešnu 
(dosku), všetko odstúpilo nabok a on s tou lešnou 
praskol do skla! Sklo sa rozsypalo a cez okno  sa 
udia hrnuli dovnútra ako v ely pred búrkou do 

ú a. To najprv vynášali zvnútra chlieb a všelijakú 
živnos , duchny a šatstvo, potom o kto mohol.
 Zobral som si svoje veci zo stanice a išiel 
domov krížom cez novomestský rínok. Uprostred 
neho bola vážnica. Tam bola najchýre nejšia
kr ma, pod ou pivnice a pri nej stud a, pumpa. 
Pri vážnici stál chlap s novým vedrom a meral 

víno, toho som si aj ja dal za hrn ek.
 Rabova ky židovských obchodov trvali 
týžde . Neobišli ani Dolné Srnie. Vyrabovali 
aj mäsiara Rotbárta, prezývaného Lofká . Mal 
vzdelaných synov a vo vojne boli dôstojníkmi. 
 Tí však prišli s dvadsiatimi vojakmi a dali 
vybubnova , že kto o zobral, aby to vrátil spiatky. 
Niektorí narabované veci vracali. Potom sa však 
vojaci vystrojili na Bošácku dolinu, že odtia  bola 
slúžka od Lofká ov. Bošá ania ich aj prepustili, 
ale ke  sa vracali spä , ich pristavili a odzbro-
jili. Prišli s nimi až do Srnia a všetko, o už aj 
mali nachystané na odvoz, zase si udia rozobrali 
a ich s posmechom  vyhnali zo Srnia, viac sa 
ani neukázali. alších židovských obchodníkov 
- Bergerových a Weiserových udia nechali na 
pokoji. Berger sa zav asu zabezpe il - navolal si 
Sr ancov za strážcov, pozabíjal ovce a baranov, 
navarili guláš. Strážcom s úbil za odmenu lichvu. 
Lebo ke  nie Sr anci, ale lieskovskí a bošácki 
kopani iari sa dobíjali do jeho majera a boli by ho 
vykradli, ale strážcovia ich hne  odohnali. 

alšia udalos  bola pri Šimovcovej pálenici. 
Na okolí pálenice boli v kadiach slivky, za-
kúpené novomestským židom Wisterom. udia si 
odpe atili kotol a pálilo sa veselo, každý pil, ko ko
chcel. Ale to trvalo iba nieko ko dní. 
 Na ich potla enie prišlo vojsko z Moravy 
a východných iech. Vojaci ostre ovali udí, ktorí 
išli do Mesta a z Mesta, najviac cielili k mnešickým 
mostom, a pretože  niektorých aj zranili, rabovanie 
pomaly ustávalo. Zria ovali sa národné výbory 
a gardy z dobrovo níkov na ochranu bezpe nosti.
Život sa dostával do normálnych ko ají.“
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 Od 1. júla 2013 nadobudol ú innos  nový 
zákon . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
( alej len  Zákon o ochrane osobných údajov). 
Nový zákon zoh ad uje a spres uje právnu 
úpravu, ako aj odstra uje nejasnosti, ktoré obsa-
hoval zákon . 428/2002 Z.z o ochrane osobných 
údajov ( alej  len Predchádzajúci zákon) a týmto 
dosahuje vä šiu  právnu istotu. Medzi zmeny 
patrí napríklad:
 *sprísnenie podmienok na výkon funkcie 
zodpovednej osoby, 
 *zjednodušenie cezhrani ného prenosu o-
sobných údajov, 
 *zavedenie povinnosti Úradu na ochranu o-
sobných údajov ( alej len  Úrad) uloži  pokutu pri 
každom porušení Zákona o ochrane osobných 
údajov (pod a predchádzajúceho zákona bolo na 
zvážení Úradu, i pokutu udelí alebo nie),
 *zavedenie  zmluvy o spracovaní osobných 
údajov a jej náležitostí,
 *nové kritériá pre ustanovenie zodpovednej 
osoby a jej povinností a povinnos  absolvova
skúšku na Úrade,
 *registrácia jednotlivých informa ných sys-
témov a taktiež sa zavádzajú poplatky za ich 
registráciu,
 *spres ujú sa podmienky evidencie infor-
ma ných systémov, ktoré nepodliehajú regis-
trácii,
 *spresnenie definícií tak prevádzkovate a,
ako i sprostredkovate a a iných a iné.
 Dnes sa budeme venova  niektorým vy-
braným zmenám uvedených ustanovení.

Zmluva o spracovaní osobných údajov
 Prevádzkovate  je povinný uzatvori  so
sprostredkovate om zmluvu pred za atím 
spracúvania osobných údajov, najneskôr v de
za atia spracúvania osobných údajov. Spros-
tredkovate  je oprávnený spracúva  osobné údaje 
len v rozsahu, za podmienok a na ú el dojed-
naný s prevádzkovate om v zmluve a súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov a inými 
právnymi predpismi.
 Zákon o ochrane osobných údajov za-
vádza povinné náležitosti zmluvy, ktorú uzat-
vára prevádzkovate  (napr. zamestnávate
spracúvajúci údaje svojich zamestnancov 
alebo klientov) so sprostredkovate om (napr. 

tretí subjekt zabezpe ujúci spracovanie úda-
jov pre prevádzkovate a). Medzi tieto náležitosti 
okrem iného patrí napríklad aj vyhlásenie 
prevádzkovate a, že pri výbere sprostredkovate a
dbal na jeho odbornú, technickú, organiza nú
a personálnu spôsobilos  a schopnos  zaru i
bezpe nos  spracúvaných osobných údajov. 
 Je zrejmé, že vä šina zmlúv v sú asnosti
nebude obsahova  takúto náležitos  a zákon 
o ochrane osobných údajov stanovuje povinnos
zosúladi  zmluvu s požiadavkami zákona 
a doplni   aj takéto ustanovenie najneskôr do
1. júla 2014.
 Zaujímavou je možnos  zakomponova
do zmluvy aj možnos  sprostredkovate a
spracováva  osobné údaje prostredníctvom 
subdodávate a, avšak sprostredkovate   si musí 
s prevádzkovate om písomne v zmluve dohod-
nú , že spracúvanie osobných údajov vyko-
ná prostredníctvom inej osoby ( alej len 
„subdodávate “).
Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

 Zákon o ochrane osobných údajov oproti 
predchádzajúcej právnej úprave výslovne upra-
vuje, že zamestnávate  je  oprávnený zverejni
osobné údaje zamestnanca ako napríklad meno, 
priezvisko, pozíciu a kontaktné údaje, ak je to 
potrebné v súvislosti s plnením jeho pracovných 
povinností. Zverejnenie osobných údajov však 
nemôže naruši  jeho vážnos , dôstojnos
a bezpe nos .

Zodpovedná osoba 
 Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje 
povinnos  prevádzkovate a poveri  doh adom 
nad ochranou osobných údajov zodpovednú 
osobu v prípade, ak prevádzkovate  zamest-
náva 20 a viac osôb, prostredníctvom ktorých 
spracúva osobné údaje. Pod a predchádzajúcej 
úpravy mali túto povinnos  tí, ktorí zamestnávali 
viac ako pä  osôb, a to bez oh adu na to, i tieto 
osoby spracúvali osobné údaje alebo nie. Zákon 
o ochrane osobných údajov stanovuje pre zod-
povednú osobu povinnos  absolvova  skúšku, 
ktorú vykonáva úrad. Absolvovanie skúšky je 
spoplatnené (pozri ustanovenia § 23 a nasl. 
Zákona o ochrane osobných údajov).
 Pokra ovanie v budúcom ísle.    

JUDr. Adriana Ru kayová, advokátka 
Nové Mesto nad Váhom (www.akr.sk)

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (I.)
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„Dokud síla, hle me díla, by památka po nás 
zbyla.“ Toto sú slová, ktoré vo svojej súkromnej 
korešpondencii adresoval pedagóg, bibliograf 
a spisovate udovít Vladimír Rizner svojej ne-
teri udmile Riznerovej - Podjavorinskej, ke  ju 
povzbudzoval v jej literárnej innosti.
 7. októbra sme si pripomenuli 100. výro ie
úmrtia tohto významného a inorodého loveka,
ktorého meno hrdo nesie naša mestská knižnica. 

Pre Slovákov v Uhorsku ažkým asom po 
revolúcii 1849 dokázal eli  oddanou a za-
nietenou prácou u ite a detí, mládeže i udu,
písaním u ebníc a zakladaním školských knižníc 
a vzdelávacích spolkov v Zemianskom Podhradí 
a  okolí. Jeho životné dielo však predstavuje roz-
siahla bibliografia slovenského písomníctva, na 
ktorej pracoval takmer štyri desa ro ia.
 Pri príležitosti 100. výro ia jeho úmrtia 
sa v kongresovej sále Tren ianskeho samo-
správneho kraja (TSK) v Tren íne uskuto nilo
seminárne stretnutie a spomienková slávnos
venovaná práve životu, dielu a odkazu . V. 
Riznera. Jej ú astníkmi boli aj študenti Gymnázia 
M. R. Štefánika s pedagógmi. Spolo ne si 
vypo uli zaujímavé prednášky a boli  svedkami 
odovzdávania pamätných listov a plakiet Matice 
slovenskej významným kultúrnym a osvetovým 
pracovníkom kraja, ktoré  si ocenení prevzali 
priamo z rúk predsedov MS M. Tká a a TSK 
P. Sedlá ka. Sú as ou spomienkovej slávnosti 
bola aj výstava o innosti študentského spolku 
Detvan, inštalovaná vo vstupných priestoroch 
budovy TSK.                 
                  Mgr. M. Kobidová

ODKAZ .  V. RIZNERA PRE DNEŠOK

 Anna Balážová (11.11.1903 - 20.3.1945) 
- ú astní ka protifašistického odboja. Zomrela 
v Tren íne, pochovaná  je v hromadnom hrobe 
na tren ianskej Brezine.
 Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 110. 
výr. narodenia,
 Rudolf Bednárik (17.11.1903 - 25.9.1975) 
- pedagóg, etnograf. Zomrel v Bratislave
 Nové Mesto n. V.: rodák - 110. výr. narode-
nia,

Ján Karol Garaj
(12.6.1903 - 15.11. 1973) - 
literárny historik, publicista. 
Zomrel v Bratislave. Nové 
Mesto n. V.: rodák - 40. výr. 
úmrtia,

Karol Rovan (11.11.1908 
- 15.12.1982) - vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Nem-

inanoch, Zomrel v Bratislave. Nové Mesto n. 
V.: pôsobenie - 105. výr. narodenia.

 SOŠ so sídlom na Pieš anskej a Weisseho 
ulici v Novom Meste nad Váhom  organizuje 

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ.
 Akcia sa uskuto ní v budove školy na 
Weisseho .1

Streda 20. 11. od 12.00 do 17.30
Štvrtok 21. 11. od 8.00 do 17.30

»  prezentácia študijných a u ebných odborov,
»  ukážky výrobkov a prác študentov,
» ochutnávka miešaných nápojov, studenej 
kuchyne a flambovania,
» úprava ú esov, ukážky lí enia a nechtový 
dizajn,
» zakúpenie si výrobkov cvi nej firmy 
a študentskej spolo nosti,
» zapojenie sa do anima ných a športových 
hier,
»  prehliadka odborných u ební a alších pries-
torov školy
» konzultácie s výchovnou poradky ou, škol-
skou psychologi kou a vedením školy.

www.prvasosnmnv.sk

DE
OTVORENÝCH DVERÍ
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 Od 1. júla 2013 nadobudol ú innos  nový 
zákon . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
( alej len  Zákon o ochrane osobných údajov). 
Nový zákon zoh ad uje a spres uje právnu 
úpravu, ako aj odstra uje nejasnosti, ktoré obsa-
hoval zákon . 428/2002 Z.z o ochrane osobných 
údajov ( alej  len Predchádzajúci zákon) a týmto 
dosahuje vä šiu  právnu istotu. Medzi zmeny 
patrí napríklad:
 *sprísnenie podmienok na výkon funkcie 
zodpovednej osoby, 
 *zjednodušenie cezhrani ného prenosu o-
sobných údajov, 
 *zavedenie povinnosti Úradu na ochranu o-
sobných údajov ( alej len  Úrad) uloži  pokutu pri 
každom porušení Zákona o ochrane osobných 
údajov (pod a predchádzajúceho zákona bolo na 
zvážení Úradu, i pokutu udelí alebo nie),
 *zavedenie  zmluvy o spracovaní osobných 
údajov a jej náležitostí,
 *nové kritériá pre ustanovenie zodpovednej 
osoby a jej povinností a povinnos  absolvova
skúšku na Úrade,
 *registrácia jednotlivých informa ných sys-
témov a taktiež sa zavádzajú poplatky za ich 
registráciu,
 *spres ujú sa podmienky evidencie infor-
ma ných systémov, ktoré nepodliehajú regis-
trácii,
 *spresnenie definícií tak prevádzkovate a,
ako i sprostredkovate a a iných a iné.
 Dnes sa budeme venova  niektorým vy-
braným zmenám uvedených ustanovení.

Zmluva o spracovaní osobných údajov
 Prevádzkovate  je povinný uzatvori  so
sprostredkovate om zmluvu pred za atím 
spracúvania osobných údajov, najneskôr v de
za atia spracúvania osobných údajov. Spros-
tredkovate  je oprávnený spracúva  osobné údaje 
len v rozsahu, za podmienok a na ú el dojed-
naný s prevádzkovate om v zmluve a súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov a inými 
právnymi predpismi.
 Zákon o ochrane osobných údajov za-
vádza povinné náležitosti zmluvy, ktorú uzat-
vára prevádzkovate  (napr. zamestnávate
spracúvajúci údaje svojich zamestnancov 
alebo klientov) so sprostredkovate om (napr. 

tretí subjekt zabezpe ujúci spracovanie úda-
jov pre prevádzkovate a). Medzi tieto náležitosti 
okrem iného patrí napríklad aj vyhlásenie 
prevádzkovate a, že pri výbere sprostredkovate a
dbal na jeho odbornú, technickú, organiza nú
a personálnu spôsobilos  a schopnos  zaru i
bezpe nos  spracúvaných osobných údajov. 
 Je zrejmé, že vä šina zmlúv v sú asnosti
nebude obsahova  takúto náležitos  a zákon 
o ochrane osobných údajov stanovuje povinnos
zosúladi  zmluvu s požiadavkami zákona 
a doplni   aj takéto ustanovenie najneskôr do
1. júla 2014.
 Zaujímavou je možnos  zakomponova
do zmluvy aj možnos  sprostredkovate a
spracováva  osobné údaje prostredníctvom 
subdodávate a, avšak sprostredkovate   si musí 
s prevádzkovate om písomne v zmluve dohod-
nú , že spracúvanie osobných údajov vyko-
ná prostredníctvom inej osoby ( alej len 
„subdodávate “).
Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

 Zákon o ochrane osobných údajov oproti 
predchádzajúcej právnej úprave výslovne upra-
vuje, že zamestnávate  je  oprávnený zverejni
osobné údaje zamestnanca ako napríklad meno, 
priezvisko, pozíciu a kontaktné údaje, ak je to 
potrebné v súvislosti s plnením jeho pracovných 
povinností. Zverejnenie osobných údajov však 
nemôže naruši  jeho vážnos , dôstojnos
a bezpe nos .

Zodpovedná osoba 
 Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje 
povinnos  prevádzkovate a poveri  doh adom 
nad ochranou osobných údajov zodpovednú 
osobu v prípade, ak prevádzkovate  zamest-
náva 20 a viac osôb, prostredníctvom ktorých 
spracúva osobné údaje. Pod a predchádzajúcej 
úpravy mali túto povinnos  tí, ktorí zamestnávali 
viac ako pä  osôb, a to bez oh adu na to, i tieto 
osoby spracúvali osobné údaje alebo nie. Zákon 
o ochrane osobných údajov stanovuje pre zod-
povednú osobu povinnos  absolvova  skúšku, 
ktorú vykonáva úrad. Absolvovanie skúšky je 
spoplatnené (pozri ustanovenia § 23 a nasl. 
Zákona o ochrane osobných údajov).
 Pokra ovanie v budúcom ísle.    

JUDr. Adriana Ru kayová, advokátka 
Nové Mesto nad Váhom (www.akr.sk)
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„Dokud síla, hle me díla, by památka po nás 
zbyla.“ Toto sú slová, ktoré vo svojej súkromnej 
korešpondencii adresoval pedagóg, bibliograf 
a spisovate udovít Vladimír Rizner svojej ne-
teri udmile Riznerovej - Podjavorinskej, ke  ju 
povzbudzoval v jej literárnej innosti.
 7. októbra sme si pripomenuli 100. výro ie
úmrtia tohto významného a inorodého loveka,
ktorého meno hrdo nesie naša mestská knižnica. 

Pre Slovákov v Uhorsku ažkým asom po 
revolúcii 1849 dokázal eli  oddanou a za-
nietenou prácou u ite a detí, mládeže i udu,
písaním u ebníc a zakladaním školských knižníc 
a vzdelávacích spolkov v Zemianskom Podhradí 
a  okolí. Jeho životné dielo však predstavuje roz-
siahla bibliografia slovenského písomníctva, na 
ktorej pracoval takmer štyri desa ro ia.
 Pri príležitosti 100. výro ia jeho úmrtia 
sa v kongresovej sále Tren ianskeho samo-
správneho kraja (TSK) v Tren íne uskuto nilo
seminárne stretnutie a spomienková slávnos
venovaná práve životu, dielu a odkazu . V. 
Riznera. Jej ú astníkmi boli aj študenti Gymnázia 
M. R. Štefánika s pedagógmi. Spolo ne si 
vypo uli zaujímavé prednášky a boli  svedkami 
odovzdávania pamätných listov a plakiet Matice 
slovenskej významným kultúrnym a osvetovým 
pracovníkom kraja, ktoré  si ocenení prevzali 
priamo z rúk predsedov MS M. Tká a a TSK 
P. Sedlá ka. Sú as ou spomienkovej slávnosti 
bola aj výstava o innosti študentského spolku 
Detvan, inštalovaná vo vstupných priestoroch 
budovy TSK.                 
                  Mgr. M. Kobidová

ODKAZ .  V. RIZNERA PRE DNEŠOK

 Anna Balážová (11.11.1903 - 20.3.1945) 
- ú astní ka protifašistického odboja. Zomrela 
v Tren íne, pochovaná  je v hromadnom hrobe 
na tren ianskej Brezine.
 Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 110. 
výr. narodenia,
 Rudolf Bednárik (17.11.1903 - 25.9.1975) 
- pedagóg, etnograf. Zomrel v Bratislave
 Nové Mesto n. V.: rodák - 110. výr. narode-
nia,

Ján Karol Garaj
(12.6.1903 - 15.11. 1973) - 
literárny historik, publicista. 
Zomrel v Bratislave. Nové 
Mesto n. V.: rodák - 40. výr. 
úmrtia,

Karol Rovan (11.11.1908 
- 15.12.1982) - vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Nem-

inanoch, Zomrel v Bratislave. Nové Mesto n. 
V.: pôsobenie - 105. výr. narodenia.

 SOŠ so sídlom na Pieš anskej a Weisseho 
ulici v Novom Meste nad Váhom  organizuje 

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ.
 Akcia sa uskuto ní v budove školy na 
Weisseho .1

Streda 20. 11. od 12.00 do 17.30
Štvrtok 21. 11. od 8.00 do 17.30

»  prezentácia študijných a u ebných odborov,
»  ukážky výrobkov a prác študentov,
» ochutnávka miešaných nápojov, studenej 
kuchyne a flambovania,
» úprava ú esov, ukážky lí enia a nechtový 
dizajn,
» zakúpenie si výrobkov cvi nej firmy 
a študentskej spolo nosti,
» zapojenie sa do anima ných a športových 
hier,
»  prehliadka odborných u ební a alších pries-
torov školy
» konzultácie s výchovnou poradky ou, škol-
skou psychologi kou a vedením školy.

www.prvasosnmnv.sk
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www. katkatours.sk

 Touto cestou sa chcem 
po akova  za osemro nú 
starostlivos  dvom úžasným 
zdravotným sestrám Gastro-
enterologickej ambulancie 

v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste n/V –

p. Alenke Bušovej a p. Zuzke Šickovej.
 O ich prístupe k pacientovi by mali prednáša
budúcim zdravotným sestrám, aby vedeli, že toto 
je vzor empatického a profesionálneho prístupu 
k pacientom :) Držím im palce.                    
                 S úctou B. Heldes

PO AKOVANIE ZDRAVOTNÝM SESTRÁM

13

 Môžete sa nám bližšie predstavi ?
 Vyštudoval som právnickú fakultu 
v Banskej Bystrici a postgraduálne štúdium 
so špecializáciou Master of Laws in 
Corporate Law. Momentálne už desiaty rok 
pracujem ako advokát v Novom Meste nad 
Váhom. Pochádzam z Bošáce, mám dve 
dcéry a syna, aktuálne kandidujem  na 
poslanca do VÚC. Po as mojej kariéry som 
bol viackrát oslovený rôznymi politickými 
stranami. Až teraz však cítim, že je ten 
správny as.
 Pre o ste sa rozhodli kandidova  práve 
za Slovenskú národnú stranu? Predsa len, 
SNS si mnohí spájajú skôr so škandálmi, 
než s pragmatickou a konštruktívnou poli-
tikou.
 Bohužia , excesy možno pritiahnu 
pozornos , no na dôveryhodnosti nepri-
dajú. Pritom SNS existuje už od roku 1871, 
je to sú as  našej histórie a hrdosti. Strana, 
ktorá  tu vždy musí by . Nie je striktne 
pravicová ani avicová. Tak som to vždy vní-
mal, no personálne zloženie loveka skôr 
zarmucovalo, než motivovalo. Teraz je SNS 
pozna ená, chor avá, ale verím, že s novým 
zložením vedenia sa obrodí. Tomuto proce-
su chcem prispie . Neobzera  sa za tým o
bolo, nevyplakáva , o nám zostalo, ale ís
progresívne dopredu. SNS má prezentova
tradi né hodnoty našich predkov a ja sa 
k nim nehanbím prihlási . Verím v hrdos
na našu krajinu a vo vlastenectvo, ktoré 
sú úplne prirodzené v krajinách západnej 
Európy, Škandinávii i v USA. Na Slovensku 
si ju udia priznajú len pri MS v hokeji 
 Pri sú asnom ahostajnom prístupe 
udí a šíriacemu sa skepticizmu je potrebné 

zamyslie  sa, kto sme a kam siahajú naše 
korene. Spo ahnú  sa na zdravý rozum, 
srdce a intuíciu, robi  veci preto, lebo ich 

lovek pokladá za správne.
 SNS istý as pôsobila vo ve kej politike. 
Máte tam namierené?
 Krajinu tvoríme my, jej ob ania. Správne 
fungova  môže len vtedy, ak my správne 
fungujeme, preto by mal každý za a
sám od seba. lovek musí ma  poriadok 
najskôr sám v sebe, zachova  si pokoru, 
ale aj pracova  na svojom rozvoji, potom 
vo svojej rodine, váži  si a rešpektova
sa v manželstve, deti vychováva  tak, aby 
sa z nich stali vzorní ob ania, prispie
k fungovaniu vo svojej komunite. Nema
„upratané“ len vo svojom dvore, ale 
prispieva  aj k rozvoju obce, mesta, okresu, 
kraja... Je to ve mi dlhá cesta, na ktorej sa 
nedá ni  presko i . Ja sa momentálne sú-
stredím na rozvoj nášho mesta, chcem 
rieši  veci v súvislostiach a logicky. alej
zatia  nepozerám. 

 Vašim krédom je, že robíte veci 
z presved enia...
 Už takmer 10 rokov som advokát. 
Som aj otcom troch detí. Moja práca nám 
zabezpe uje živobytie a moja rodina mi dá-
va zmysel života. Nepotrebujem si politikou 
ni  dokazova , ani si zarobi  na ve ký dom 

i auto. S manželkou zdie ame rovnaké 
hodnoty a vštepujeme svojim de om, aby 
boli hrdé na to, odkia  pochádzajú, že dob-

ré meno a poves  si 
lovek musí  zaslúži .

   Veríme, že im ideme 
 dobrým príkladom
 taktiež v oblasti
dobrovo níctva,     po-

moci a rozvoja svo-
jej komunity, 

p r e t o ž e 
len slová 
   nesta ia.

P R E D S T A V U J E M E  K A N D I D Á T A  
N A  P O S L A N C A  D O  V Ú C  Z A  S N S

NA SLOVÍ KO S JUDr. VLADIMÍROM FRA OM
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N A  P O S L A N C A  D O  V Ú C  Z A  S N S

NA SLOVÍ KO S JUDr. VLADIMÍROM FRA OM



 Viliam Polák, len Spolku výtvarníkov Slo-
venska, sa na výstave v MsKS bude prezento-
va  výberom zo svojej tvorby v ma be, fotogra i 
a videu. Ako napísal uznávaný kunsthistorik 
PhDr. Marián Kvasni ka,  „autorove múzy (nie-
len maliarske, ale aj fotogra cké, videoartné, 
dizajnérske a gra cké) okrem výpovede o kreh-
kých témach loveka, jeho sveta, partnerstva, 
telesnosti, dotýkania, štruktúr a rytmov vypove-
dajú aj o organizujúcej a stvorite skej vôli umelca” 
Jeho maliarska tvorba je charakteristická zvlášt-
nou symbiózou mystiky, reálna a abstrakcie, kto-
rá umož uje divákovi stotožni  sa s nazna enou 
 lozo ou obrazu, ale aj vytvára  si vlastné nové 
asociácie. „Významovou vô ou týchto neagre-
sívnych kompozícií so zvláštnou, až poetickou 
citlivos ou je dozvedie  sa, o je za svetom, 
pod povrchom, za vidite nou stránkou života.” 
(M. K.) Vo ná fotogra cká tvorba Vila Poláka je 
zastúpená súborom kompozícií nahého ženské-
ho tela v akomsi snovom tušenom priestore. 
„ udská postava je tu konfrontovaná s matériou, 

ktorá ju znejas uje, zárove  však zdôraz uje 
priestorovú intenzitu kontaktu. Obrysy obmýva 
preduchovnelé svetlo, ohe  zvnútra, ktorý mäkko 
ohrani uje priestor pre jas a tmu, a ich die a, teda 
tie .” (M. K.) Pozývame vás na výstavu V. Po-
láka od 8.11. (vernisáž o 17,00 h) do 6.12. po-
okria  a pozastavi  sa v hektike všedných dní.

sTVORENIE

KLUBY V NOVEMBRI
Pondelok - Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
    Únia nevidiacich a slabozrakých SR
                  18. 11. o 14,00 h    - SZ tel. postih.
Druhý utorok v mesiaci 
12. 11. od 12,30 - 17,30 h  
     Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda        6. 11. o 17,00 h    - Výbor MO MS
           13. 11. o 14,00 h - Klub chorých 
                                         na sklerózu multiplex
Štvrtok     od 18,00 h             - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub 

Pondelok  15,45 do 18,00 h klavír
    16,15 a 18,00 h joga
                  18,30 h cvi enie pre ženy
                               Spolo enský dom
Utorok   15,45 do 18,00 h klavír
Streda       18,15 h  joga
    18,30 h  cvi . pre ženy Spolo . dom
Štvrtok      15,45 do 18,00 h klavír
                  16,15 a 18,00 h joga
Piatok   15,00 do 17,30 h klavír

KURZY V NOVEMBRI

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ru kayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
uje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 

 Najbližší termín stretnutia s advokátom je 
7. a 21. novembra o 17,00 h. 
 V mestskom kultúrnom stredisku na 
1. poschodí . dv. 11 vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a ob ianskeho 
práva. 
 Poradenstvo nezah a spisovanie poda-
ní i zastupovanie klienta pred súdom. Ke že 
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
ur ené osamelým matkám s de mi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným ob anom 
a dôchodcom.

PRÁVNA PORAD A

 29. novembra o 16,30 h Divadielko ga-
léria a autorka Daniela Václavová vás pozý-
vajú do priestorov DG na  prezentáciu knihy  
pre deti s ilustráciami Mgr. Miroslavy Juzekovej 
s názvom Zázra ná bonboniéra alebo Sladké 
rozprávky kuchára Kakavka. 

PREZENTÁCIA KNIHYPROGRAMY MsKS
 november 2013

VÝSTAVA: V. POLÁK

DIVADLÁ PRE ŠKOLY

20. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskuto ní v poradí druhý koncert 
jesenného abonentného cyklu, na ktorom sa 
predstavia renomovaní umelci: Peter Michalica
- husle a Viera Bartošová - klavír. Na koncerte 
odznejú skladby G. B. Pergolesiho, W. A. Mozar-
ta, L.  van Beethovena, F.  Schuberta, L.  Kup-
kovi a, H. Cotteliho, J. Brahmsa a B. Smetanu.

sTVORENIE

PETER BLACK 2
8. novembra v zrekonštruovanej sále 

MsKS  Divadelné centrum Martin uskuto ní tri 
predstavenia pre školy s názvom  Peter Black 
2 „a new beinning“. Ide  o divadlo v angli tine
koncipované ako u ebná pomôcka, tentoraz na 
tému h adania  správneho zamestnania.
 Peter Black prechádza sériou profesií 
a prác, pri ktorých podstupuje test vlastnej o-
sobnosti a svojich možností.

EZOP
28. novembra v sále MsKS Divadelné 

centrum Martin uvedie rozprávku  s pesni kami
inšpirované Ezopovými bájkami. Prostredníc-
tvom  nej zavítajú deti do antického Grécka, kde 
im pravdu o skuto ných hodnotách v živote pre-
zradí múdry otrok - Ezop. 

DIVADIELKO GALÉRIA

8. novembra o 17,00 h vo výstavnej  sie-
ni MsKS sa uskuto ní vernisáž výstavy Novo-
meš ana - návratistu Mgr. Viliama  Poláka, na 
ktorej  predstaví ukážky zo svojej tvorby. Výsta-
va  potrvá do 6. decembra.

VE ERNÝ KONCERT10. novembra o 15,00 a 16,00 h Diva-
dielko galéria uvedie reprízu rozprávky Zlatá
priadka.

VÁHOVANKA A DUO SONET
14. novembra o 19,00 h v sále  MsKS sa 

uskuto ní koncert DH Váhovanka a Dua Sonet 
(a možno bude i alšie  prekvapenie).
 Vstupenky po 6 € si môžete zakúpi
v pokladni MsKS.

18. novembra o 19,00 h v  sále MsKS sa 
uskuto ní  interaktívne  komediálne predsta-
venie s protagonistami Petrom Batthyánym, 
Romanom Fratri om a skupinou Gitanas. Ide 
o otvorený príbeh, ktorý po íta s divákmi, ktorí 
sa dokážu  zasmia  aj sami na sebe. 
 Dvaja nezamestnaní bratranci prejdú rôz-
nymi školeniami a za nú sami prednáša .
Považujú sa za sveta znalcov, ktorí ako dvoji-
ca kou erov u ia všetko, a to ve mi zvláštnym 
spôsobom, z ktorého vychádza ve a komických 
situácií.
 Hra s láskavým humorom, ktorý nekritizuje, 
ale nastavuje zrkadlo bez zbyto ného moralizo-
vania, je ur ená všetkým vekovým skupinám.
 Vstupenky po 6 € si môžete zakúpi
v pokladni MsKS.

KOLAPS

20. novembra o 17,00 h v sále MsKS sa 
deti stretnú s maškrtami pre uško, bruško aj 
dušu. Ide  o obdobu televíznej relácie STV na 
javisku, ur enú  de om vo veku od dvoch rokov, 
škôlkárkom i školá ikom. Akciu organizujú 
Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci 
s Materským centrom BAMBI a MsKS Nové 
Mesto nad Váhom.
  Vstupné: 3 €, predaj vstupeniek v MC BAMBI.

MAŠKRTNÍ EK



 Viliam Polák, len Spolku výtvarníkov Slo-
venska, sa na výstave v MsKS bude prezento-
va  výberom zo svojej tvorby v ma be, fotogra i 
a videu. Ako napísal uznávaný kunsthistorik 
PhDr. Marián Kvasni ka,  „autorove múzy (nie-
len maliarske, ale aj fotogra cké, videoartné, 
dizajnérske a gra cké) okrem výpovede o kreh-
kých témach loveka, jeho sveta, partnerstva, 
telesnosti, dotýkania, štruktúr a rytmov vypove-
dajú aj o organizujúcej a stvorite skej vôli umelca” 
Jeho maliarska tvorba je charakteristická zvlášt-
nou symbiózou mystiky, reálna a abstrakcie, kto-
rá umož uje divákovi stotožni  sa s nazna enou 
 lozo ou obrazu, ale aj vytvára  si vlastné nové 
asociácie. „Významovou vô ou týchto neagre-
sívnych kompozícií so zvláštnou, až poetickou 
citlivos ou je dozvedie  sa, o je za svetom, 
pod povrchom, za vidite nou stránkou života.” 
(M. K.) Vo ná fotogra cká tvorba Vila Poláka je 
zastúpená súborom kompozícií nahého ženské-
ho tela v akomsi snovom tušenom priestore. 
„ udská postava je tu konfrontovaná s matériou, 

ktorá ju znejas uje, zárove  však zdôraz uje 
priestorovú intenzitu kontaktu. Obrysy obmýva 
preduchovnelé svetlo, ohe  zvnútra, ktorý mäkko 
ohrani uje priestor pre jas a tmu, a ich die a, teda 
tie .” (M. K.) Pozývame vás na výstavu V. Po-
láka od 8.11. (vernisáž o 17,00 h) do 6.12. po-
okria  a pozastavi  sa v hektike všedných dní.

sTVORENIE

KLUBY V NOVEMBRI
Pondelok - Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
    Únia nevidiacich a slabozrakých SR
                  18. 11. o 14,00 h    - SZ tel. postih.
Druhý utorok v mesiaci 
12. 11. od 12,30 - 17,30 h  
     Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda        6. 11. o 17,00 h    - Výbor MO MS
           13. 11. o 14,00 h - Klub chorých 
                                         na sklerózu multiplex
Štvrtok     od 18,00 h             - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub 

Pondelok  15,45 do 18,00 h klavír
    16,15 a 18,00 h joga
                  18,30 h cvi enie pre ženy
                               Spolo enský dom
Utorok   15,45 do 18,00 h klavír
Streda       18,15 h  joga
    18,30 h  cvi . pre ženy Spolo . dom
Štvrtok      15,45 do 18,00 h klavír
                  16,15 a 18,00 h joga
Piatok   15,00 do 17,30 h klavír

KURZY V NOVEMBRI

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ru kayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
uje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 

 Najbližší termín stretnutia s advokátom je 
7. a 21. novembra o 17,00 h. 
 V mestskom kultúrnom stredisku na 
1. poschodí . dv. 11 vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a ob ianskeho 
práva. 
 Poradenstvo nezah a spisovanie poda-
ní i zastupovanie klienta pred súdom. Ke že 
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
ur ené osamelým matkám s de mi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným ob anom 
a dôchodcom.

PRÁVNA PORAD A

 29. novembra o 16,30 h Divadielko ga-
léria a autorka Daniela Václavová vás pozý-
vajú do priestorov DG na  prezentáciu knihy  
pre deti s ilustráciami Mgr. Miroslavy Juzekovej 
s názvom Zázra ná bonboniéra alebo Sladké 
rozprávky kuchára Kakavka. 

PREZENTÁCIA KNIHYPROGRAMY MsKS
 november 2013

VÝSTAVA: V. POLÁK

DIVADLÁ PRE ŠKOLY

20. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskuto ní v poradí druhý koncert 
jesenného abonentného cyklu, na ktorom sa 
predstavia renomovaní umelci: Peter Michalica
- husle a Viera Bartošová - klavír. Na koncerte 
odznejú skladby G. B. Pergolesiho, W. A. Mozar-
ta, L.  van Beethovena, F.  Schuberta, L.  Kup-
kovi a, H. Cotteliho, J. Brahmsa a B. Smetanu.

sTVORENIE

PETER BLACK 2
8. novembra v zrekonštruovanej sále 

MsKS  Divadelné centrum Martin uskuto ní tri 
predstavenia pre školy s názvom  Peter Black 
2 „a new beinning“. Ide  o divadlo v angli tine
koncipované ako u ebná pomôcka, tentoraz na 
tému h adania  správneho zamestnania.
 Peter Black prechádza sériou profesií 
a prác, pri ktorých podstupuje test vlastnej o-
sobnosti a svojich možností.

EZOP
28. novembra v sále MsKS Divadelné 

centrum Martin uvedie rozprávku  s pesni kami
inšpirované Ezopovými bájkami. Prostredníc-
tvom  nej zavítajú deti do antického Grécka, kde 
im pravdu o skuto ných hodnotách v živote pre-
zradí múdry otrok - Ezop. 

DIVADIELKO GALÉRIA

8. novembra o 17,00 h vo výstavnej  sie-
ni MsKS sa uskuto ní vernisáž výstavy Novo-
meš ana - návratistu Mgr. Viliama  Poláka, na 
ktorej  predstaví ukážky zo svojej tvorby. Výsta-
va  potrvá do 6. decembra.

VE ERNÝ KONCERT10. novembra o 15,00 a 16,00 h Diva-
dielko galéria uvedie reprízu rozprávky Zlatá
priadka.

VÁHOVANKA A DUO SONET
14. novembra o 19,00 h v sále  MsKS sa 

uskuto ní koncert DH Váhovanka a Dua Sonet 
(a možno bude i alšie  prekvapenie).
 Vstupenky po 6 € si môžete zakúpi
v pokladni MsKS.

18. novembra o 19,00 h v  sále MsKS sa 
uskuto ní  interaktívne  komediálne predsta-
venie s protagonistami Petrom Batthyánym, 
Romanom Fratri om a skupinou Gitanas. Ide 
o otvorený príbeh, ktorý po íta s divákmi, ktorí 
sa dokážu  zasmia  aj sami na sebe. 
 Dvaja nezamestnaní bratranci prejdú rôz-
nymi školeniami a za nú sami prednáša .
Považujú sa za sveta znalcov, ktorí ako dvoji-
ca kou erov u ia všetko, a to ve mi zvláštnym 
spôsobom, z ktorého vychádza ve a komických 
situácií.
 Hra s láskavým humorom, ktorý nekritizuje, 
ale nastavuje zrkadlo bez zbyto ného moralizo-
vania, je ur ená všetkým vekovým skupinám.
 Vstupenky po 6 € si môžete zakúpi
v pokladni MsKS.

KOLAPS

20. novembra o 17,00 h v sále MsKS sa 
deti stretnú s maškrtami pre uško, bruško aj 
dušu. Ide  o obdobu televíznej relácie STV na 
javisku, ur enú  de om vo veku od dvoch rokov, 
škôlkárkom i školá ikom. Akciu organizujú 
Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci 
s Materským centrom BAMBI a MsKS Nové 
Mesto nad Váhom.
  Vstupné: 3 €, predaj vstupeniek v MC BAMBI.

MAŠKRTNÍ EK



   

V novembri sme pre návštevníkov kina Považan pripravili až 22  lmov a jeden  lmový festival. 

Pre najmenších divákov sme vybrali na každý víkend úspešné animované  lmy alebo 
ich premiéry. V sobotu 9. o 15. 00 h a  nede u 10. už o 13.30 h sa môžu teši  na pokra ova-
nie rodinnej komédie Šmolkovia 2. Príbeh zlého arodejníka Gargamela a nezbedných trpaslí-
kov je momentálne najúspešnejším  lmom roka  v slovenských kinách. Obla no, miestami fašír-
ky 2 (16. a  17. o 15,00 h) dejovo nadväzuje na 1. as  úspešnej animovanej komédie o mladom 
vynálezcovi Flintovi. Na alší víkend - 23. a 24. o 15,00 h sme pripravili animovanú komédiu 
o malom slimákovi, ktorý nechce ži  slima ím tempom  - Turbo. V sobotu 30. 11. a nede u 1.12. 
o 15,00 h ponúkame animovanú komédiu Vtá í úlet. Príbeh dvoch odvážnych moriakov, ktorí chcú 
zachráni  seba aj ostatných moriakov od istého konca na sviato ných stoloch. 
 Mládež sa môže teši  na premiéru o akávanej 2. asti  lmovej série Hry o život: Skúška oh om
s J. Lawrence v hlavnej úlohe (23. o 19,00 h a 24. o 17,00 h), aj na premiéru pokra ovania ak nej
sci-  série o Thorovi -Thor: Temný svet (30. 11. o 17,00 h a 1. 12. o 17,00 h). V Universe sa objavuje 
temná rasa na ele s pomstychtivym Malekithom.
 Milovníkom inteligentného humoru aj ahšej zábavy ponúkame štyri komédie. Do pozornosti dáva-
me dánsku tragikomédiu Nerada ruším (13. o 19,00 h), príbeh krásnej mladej ženy a jej pátraní 
po svojom biologickom otcovi. Film My sme Millerovci (9. a 10. o 17,00 h) je  o dílerovi trávy, jeho 
susedoch a ich ceste do Mexika. Táto komédia sa v SR teší ve kému diváckemu záujmu. Ve mi ahkú
zábavu môžete zaži  16. a 17. o 19,00 h na premiére novej eskej komédie Kame ák 4. Ma ánovci 
(30. 11.  a 1. 12. o 19,00 h) je nová ierna komédia z dielne L. Bessona s R. de Niro, M. Pfeiffer 
a T. Lee Jonesom.
 Záujemcovia o osudy známych osobností si tiež prídu na svoje. Z dôvodu zúženého hracie-
ho pro lu kina (bez piatka) a širokej ponuky tieto  lmy hráme len 1 - x. Pre dámy je ur ený  lm 
Diana (10. o 19,00 h), anglický kontroverzný  lm so sloganom JEJ SKUTO NÝ ŽIVOT. JEJ 
NAOZAJSTNÁ LÁSKA. JEJ PRAVDIVÝ PRÍBEH. Pánov so vz ahom k technológiám poteší  lm 
o spoluzakladate ovi spolo nosti Apple Jobs (17. o 17,00 h) - ikona 21. storo ia, techno-
logický génius. Bergman & Magnani: Vojna vulkánov (27. o 19,00 h) je zaujímavý bio-
gra cký dokument zo sveta šoubiznisu. I. Bergmann a A. Magnani boli dve osudové ženy 
v živote najuznávanejšieho režiséra Hollywoodu 50. rokov - R. Rosselliniho.
 Pre mladých milovníkov hororu a napätia sú ur ené projekcie v neskorších ve erných hodinách. 
Najnavštevovanejší horor v slovenských kinách V zajatí démonov (9. o 21,00 h) rozpráva príbeh 
inšpirovaný skuto nými udalos ami. Vedecký pár zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov je 
privolaný na pomoc rodine, ktorú terorizujú temné sily. Carrie (16. o 21,00 h), adaptácia predlohy S. 
Kinga sa vracia na plátna kín. Aj teraz bude hlavnou hrdinkou uzavreté a introvertné diev a, ktoré trpí 
tým, že jej spolužiaci nemajú pochopenie pre jej osobitý štýl obliekania a chovania. Žena v klietke (30. 
o 21,00 h) je dánsky triler o vyšetrovaní pä  rokov starého prípadu tajomného zmiznutia politi ky.

16. o 17,00 h sa vrátime aj k letnému intelektuálnemu hitu Jasmínine slzy, najnovšiemu výborné-
mu  lmu W. Allena s vynikajúcou C. Blanchett v hlavnej úlohe. Do programu sa nám podarilo zaradi
najo akávanejší slovenský  lm. Kandidát (9. o 19,00 h). Je to cynický triler s prvkami iernej komédie 
s M. Majeským v hlavnej úlohe.

Pena dní (6. o 19,00 h), medzinárodne oce ovaná  lmová adaptácia slávneho románu  B. Viana 
v typickom výtvarnom a vizuálnom štýle režiséra M. Gondryho, je pre náro nejších divákov. Hlavne 
študentom je 20. o 19,00 h ur ené Pásmo krátkych  lmov z tvorby vysokoškolákov. Uvidíme dva 
animované, po jednom dokumentárnom a  hranom  lme.
 Filmový festival SNOW FILM FEST bude 12. od 17,00  do 21,00 h. o nás aká? Sneh, ad,
extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting, skialpinizmus a alšie zimné šialenosti. Do tepla Afriky 
nás prenesie hos  festivalu, cestovate , fotograf a spisovate  Peter Bulík. Tešíme sa na vašu ú as .

POZVÁNKA DO KINA
streda 6. o 19:00 h                                          
PENA DNÍ                                                       ASFK
Adaptácia románu Borisa Viana. 
Fr., Belg.,            fantastický, dráma,    125 min., 
eské titulky, MP 12+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 

sobota 9. o 15:00 h, nede a 10.  o 13:30 h                                     
ŠMOLKOVIA 2                                                  ITA FILM
Pokra ovanie príbehu arodejníka Gargamela a Šmolkov 
USA, animovano-hraná rodinná komédia,   105 min.,      
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 3 €

sobota 9., nede a 10.  o 17:00 h    
MY SME MILLEROVCI                   CONTINENTAL FILM  
Díler trávy, jeho susedia a ich cesta do Mexika. 
USA,                         komédia,                           110 min.,         
slovenské titulky, MP 15+                          vstupné: 3,50 €  

sobota 9. o 19:00 h   LEN 1x!!! 
KANDIDÁT                                        CONTINENTAL FILM
Marek Majeský v úspešnej novom slovenskom filme. 
SR, R,                cynický thriller,                     106 min.,      
originálna verzia, MP 15+                               vstupné: 4 €

sobota 9. o 21:00 h   LEN 1x!!!            HOROROVÁ NOC 
V ZAJATÍ DÉMONOV                 CONTINENTAL FILM
Najnavštevovanejší horor na Slovensku. 
USA,                         horor,                                 112 min.,         
slovenské titulky, MP 15+                          vstupné: 3,50 €  

nede a 10. o 19:00 h   LEN 1x!!! 
DIANA                                                         BONTON FILM
Naomi Watts v úlohe Lady Di. 
VB,                 životopisný, dráma,                    108 min.,         
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 3 €  

utorok 12. od 17:00 h do 21:30 h
SNOW FILM FEST                Sneh    ad    Adrenalín 
Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting, 
skialpinizmus a alšie zimné šialenosti  + hos  festivalu - 
cestovate , fotograf a spisovate  Peter Bulík.
vstupné: 3 € /
FK, dôchodcovia a študenti  2 € /  
deti do 12 rokov 0 €                    

streda 13. o 19:00 h
NERADA RUŠÍM                                                    ASFK
Mladá žena pátra po svojom biologickom otcovi. 
Dánsko,                    tragikomédia,                      90 min.,             
eské titulky, MP 15+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

sobota 16., nede a 17.  o 15:00 h                                  
OBLA NO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2              ITA FILM
Pokra ovanie úspešnej komédie o mladom vynálezcovi. 
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min., 
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 € 

sobota 16. o 17:00 h   LEN 1x!!!                                   
JASMÍNINE SLZY                                        MAGIC BOX 
Cate Blanchett v najnovšom filme Woody Allena. 
USA,                              dráma,                            90 min.,               
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 3 € 

nede a 17. o 17:00 h   LEN 1x!!! 
JOBS                                                          BONTON FILM
Vizionár a génius – zakladate  spolo nosti Apple.           
USA,                  životopisný, dráma,                122 min.,               
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 3 € 

sobota16., nede a 17.  o 19:00 h
KAME ÁK 4                                                 SATURN
Ob úbení hrdinovia z Kame ákova po desiatich rokoch.             

R,                              komédia,                           86 min.,           
originálna verzia, MP 15+                               vstupné: 4 €  

sobota 16. o 21:00 h   LEN 1x!!!          HOROROVÁ NOC 
CARRIE                                                         FORUM FILM
Adaptácia predlohy Stephena Kinga. 
USA,                      horor,                                      98 min.,         
eské titulky, MP 15+                                vstupné: 3,50 €  

streda 20. o 19:00 h
PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV                            ASFK            
Slovak Shorts I – výber krátkych filmov. 
SR,     2 animované, 1 dokument, 1 hraný,        68 min.,           
slovenská verzia, MP 12+        vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

sobota 23., nede a 24. o 15:00 h
TURBO                                                   BARRACUDA MOVIE
On jazdí rýchlo, oni zbesilo. Slimák a jeho sen. 
USA,         animovaná rodinná komédia,           96 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 € 

sobota 23. o 17:00 h, nede a 24. o 19:30 h                       
LÁSKY AS                                 BARRACUDA MOVIE

o, keby sa dalo ži  nane isto?
VB,               romantická komédia,                    123 min.,
slovenské titulky, MP 12+                          vstupné: 3,50 € 

sobota 23. o 19:00 h, nede a 24. o 17:00 h                       
HRY O ŽIVOT: Skúška oh om             FORUM FILM 
Druhá as  úspešnej filmovej série s Jennifer Lawrence. 
USA,               ak ný fantasy thriller,                146 min.,
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

streda 27. o 19:00 h                                     FILM EUROPE
BERGMAN & MAGNANI: Vojna vulkánov
Dve osudové ženy v živote režiséra Roberta Rosselliniho 
Taliansko,       biografický dokument,                 52 min.,           
eské titulky, MP 12+                    vstupné: 3 €, FK 2,50 €    

sobota 30., nede a 1.12. o 15:00 h   
VTÁ Í ÚLET                            CONTINENTAL FILM
Dvaja moriaci a stroj asu.
USA,        animovaná rodinná komédia,            90 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 €

sobota 30., nede a 1.12. o 17:00 h
THOR: Temný svet                                               SATURN
Thor musí zachráni  Zem a všetkých Devä  svetov. 
USA,                      ak né sci-fi,                         113 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30., nede a 1.12. o 19:00 h
MAFIÁNOVCI                                                    MAGIC BOX
Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones v 
réžii Luc Bessona
Franc,                   ierna komédia,                    111 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30. o 21:00 h LEN 1x!!!                  NOC NAPÄTIA 
ŽENA V KLIETKE                             CONTINENTAL FILM
Prípad tajomného zmiznutia politi ky 
Dánsko,                      thriller,                               97 min.,          
eské titulky, MP 15+                                  vstupné: 3,5 € 

viac na www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB a www.msks.sk

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nede a hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého d a v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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V novembri sme pre návštevníkov kina Považan pripravili až 22  lmov a jeden  lmový festival. 

Pre najmenších divákov sme vybrali na každý víkend úspešné animované  lmy alebo 
ich premiéry. V sobotu 9. o 15. 00 h a  nede u 10. už o 13.30 h sa môžu teši  na pokra ova-
nie rodinnej komédie Šmolkovia 2. Príbeh zlého arodejníka Gargamela a nezbedných trpaslí-
kov je momentálne najúspešnejším  lmom roka  v slovenských kinách. Obla no, miestami fašír-
ky 2 (16. a  17. o 15,00 h) dejovo nadväzuje na 1. as  úspešnej animovanej komédie o mladom 
vynálezcovi Flintovi. Na alší víkend - 23. a 24. o 15,00 h sme pripravili animovanú komédiu 
o malom slimákovi, ktorý nechce ži  slima ím tempom  - Turbo. V sobotu 30. 11. a nede u 1.12. 
o 15,00 h ponúkame animovanú komédiu Vtá í úlet. Príbeh dvoch odvážnych moriakov, ktorí chcú 
zachráni  seba aj ostatných moriakov od istého konca na sviato ných stoloch. 
 Mládež sa môže teši  na premiéru o akávanej 2. asti  lmovej série Hry o život: Skúška oh om
s J. Lawrence v hlavnej úlohe (23. o 19,00 h a 24. o 17,00 h), aj na premiéru pokra ovania ak nej
sci-  série o Thorovi -Thor: Temný svet (30. 11. o 17,00 h a 1. 12. o 17,00 h). V Universe sa objavuje 
temná rasa na ele s pomstychtivym Malekithom.
 Milovníkom inteligentného humoru aj ahšej zábavy ponúkame štyri komédie. Do pozornosti dáva-
me dánsku tragikomédiu Nerada ruším (13. o 19,00 h), príbeh krásnej mladej ženy a jej pátraní 
po svojom biologickom otcovi. Film My sme Millerovci (9. a 10. o 17,00 h) je  o dílerovi trávy, jeho 
susedoch a ich ceste do Mexika. Táto komédia sa v SR teší ve kému diváckemu záujmu. Ve mi ahkú
zábavu môžete zaži  16. a 17. o 19,00 h na premiére novej eskej komédie Kame ák 4. Ma ánovci 
(30. 11.  a 1. 12. o 19,00 h) je nová ierna komédia z dielne L. Bessona s R. de Niro, M. Pfeiffer 
a T. Lee Jonesom.
 Záujemcovia o osudy známych osobností si tiež prídu na svoje. Z dôvodu zúženého hracie-
ho pro lu kina (bez piatka) a širokej ponuky tieto  lmy hráme len 1 - x. Pre dámy je ur ený  lm 
Diana (10. o 19,00 h), anglický kontroverzný  lm so sloganom JEJ SKUTO NÝ ŽIVOT. JEJ 
NAOZAJSTNÁ LÁSKA. JEJ PRAVDIVÝ PRÍBEH. Pánov so vz ahom k technológiám poteší  lm 
o spoluzakladate ovi spolo nosti Apple Jobs (17. o 17,00 h) - ikona 21. storo ia, techno-
logický génius. Bergman & Magnani: Vojna vulkánov (27. o 19,00 h) je zaujímavý bio-
gra cký dokument zo sveta šoubiznisu. I. Bergmann a A. Magnani boli dve osudové ženy 
v živote najuznávanejšieho režiséra Hollywoodu 50. rokov - R. Rosselliniho.
 Pre mladých milovníkov hororu a napätia sú ur ené projekcie v neskorších ve erných hodinách. 
Najnavštevovanejší horor v slovenských kinách V zajatí démonov (9. o 21,00 h) rozpráva príbeh 
inšpirovaný skuto nými udalos ami. Vedecký pár zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov je 
privolaný na pomoc rodine, ktorú terorizujú temné sily. Carrie (16. o 21,00 h), adaptácia predlohy S. 
Kinga sa vracia na plátna kín. Aj teraz bude hlavnou hrdinkou uzavreté a introvertné diev a, ktoré trpí 
tým, že jej spolužiaci nemajú pochopenie pre jej osobitý štýl obliekania a chovania. Žena v klietke (30. 
o 21,00 h) je dánsky triler o vyšetrovaní pä  rokov starého prípadu tajomného zmiznutia politi ky.

16. o 17,00 h sa vrátime aj k letnému intelektuálnemu hitu Jasmínine slzy, najnovšiemu výborné-
mu  lmu W. Allena s vynikajúcou C. Blanchett v hlavnej úlohe. Do programu sa nám podarilo zaradi
najo akávanejší slovenský  lm. Kandidát (9. o 19,00 h). Je to cynický triler s prvkami iernej komédie 
s M. Majeským v hlavnej úlohe.

Pena dní (6. o 19,00 h), medzinárodne oce ovaná  lmová adaptácia slávneho románu  B. Viana 
v typickom výtvarnom a vizuálnom štýle režiséra M. Gondryho, je pre náro nejších divákov. Hlavne 
študentom je 20. o 19,00 h ur ené Pásmo krátkych  lmov z tvorby vysokoškolákov. Uvidíme dva 
animované, po jednom dokumentárnom a  hranom  lme.
 Filmový festival SNOW FILM FEST bude 12. od 17,00  do 21,00 h. o nás aká? Sneh, ad,
extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting, skialpinizmus a alšie zimné šialenosti. Do tepla Afriky 
nás prenesie hos  festivalu, cestovate , fotograf a spisovate  Peter Bulík. Tešíme sa na vašu ú as .

POZVÁNKA DO KINA
streda 6. o 19:00 h                                          
PENA DNÍ                                                       ASFK
Adaptácia románu Borisa Viana. 
Fr., Belg.,            fantastický, dráma,    125 min., 
eské titulky, MP 12+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 

sobota 9. o 15:00 h, nede a 10.  o 13:30 h                                     
ŠMOLKOVIA 2                                                  ITA FILM
Pokra ovanie príbehu arodejníka Gargamela a Šmolkov 
USA, animovano-hraná rodinná komédia,   105 min.,      
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 3 €

sobota 9., nede a 10.  o 17:00 h    
MY SME MILLEROVCI                   CONTINENTAL FILM  
Díler trávy, jeho susedia a ich cesta do Mexika. 
USA,                         komédia,                           110 min.,         
slovenské titulky, MP 15+                          vstupné: 3,50 €  

sobota 9. o 19:00 h   LEN 1x!!! 
KANDIDÁT                                        CONTINENTAL FILM
Marek Majeský v úspešnej novom slovenskom filme. 
SR, R,                cynický thriller,                     106 min.,      
originálna verzia, MP 15+                               vstupné: 4 €

sobota 9. o 21:00 h   LEN 1x!!!            HOROROVÁ NOC 
V ZAJATÍ DÉMONOV                 CONTINENTAL FILM
Najnavštevovanejší horor na Slovensku. 
USA,                         horor,                                 112 min.,         
slovenské titulky, MP 15+                          vstupné: 3,50 €  

nede a 10. o 19:00 h   LEN 1x!!! 
DIANA                                                         BONTON FILM
Naomi Watts v úlohe Lady Di. 
VB,                 životopisný, dráma,                    108 min.,         
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 3 €  

utorok 12. od 17:00 h do 21:30 h
SNOW FILM FEST                Sneh    ad    Adrenalín 
Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting, 
skialpinizmus a alšie zimné šialenosti  + hos  festivalu - 
cestovate , fotograf a spisovate  Peter Bulík.
vstupné: 3 € /
FK, dôchodcovia a študenti  2 € /  
deti do 12 rokov 0 €                    

streda 13. o 19:00 h
NERADA RUŠÍM                                                    ASFK
Mladá žena pátra po svojom biologickom otcovi. 
Dánsko,                    tragikomédia,                      90 min.,             
eské titulky, MP 15+               vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

sobota 16., nede a 17.  o 15:00 h                                  
OBLA NO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2              ITA FILM
Pokra ovanie úspešnej komédie o mladom vynálezcovi. 
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min., 
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 € 

sobota 16. o 17:00 h   LEN 1x!!!                                   
JASMÍNINE SLZY                                        MAGIC BOX 
Cate Blanchett v najnovšom filme Woody Allena. 
USA,                              dráma,                            90 min.,               
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 3 € 

nede a 17. o 17:00 h   LEN 1x!!! 
JOBS                                                          BONTON FILM
Vizionár a génius – zakladate  spolo nosti Apple.           
USA,                  životopisný, dráma,                122 min.,               
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 3 € 

sobota16., nede a 17.  o 19:00 h
KAME ÁK 4                                                 SATURN
Ob úbení hrdinovia z Kame ákova po desiatich rokoch.             

R,                              komédia,                           86 min.,           
originálna verzia, MP 15+                               vstupné: 4 €  

sobota 16. o 21:00 h   LEN 1x!!!          HOROROVÁ NOC 
CARRIE                                                         FORUM FILM
Adaptácia predlohy Stephena Kinga. 
USA,                      horor,                                      98 min.,         
eské titulky, MP 15+                                vstupné: 3,50 €  

streda 20. o 19:00 h
PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV                            ASFK            
Slovak Shorts I – výber krátkych filmov. 
SR,     2 animované, 1 dokument, 1 hraný,        68 min.,           
slovenská verzia, MP 12+        vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

sobota 23., nede a 24. o 15:00 h
TURBO                                                   BARRACUDA MOVIE
On jazdí rýchlo, oni zbesilo. Slimák a jeho sen. 
USA,         animovaná rodinná komédia,           96 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 € 

sobota 23. o 17:00 h, nede a 24. o 19:30 h                       
LÁSKY AS                                 BARRACUDA MOVIE

o, keby sa dalo ži  nane isto?
VB,               romantická komédia,                    123 min.,
slovenské titulky, MP 12+                          vstupné: 3,50 € 

sobota 23. o 19:00 h, nede a 24. o 17:00 h                       
HRY O ŽIVOT: Skúška oh om             FORUM FILM 
Druhá as  úspešnej filmovej série s Jennifer Lawrence. 
USA,               ak ný fantasy thriller,                146 min.,
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

streda 27. o 19:00 h                                     FILM EUROPE
BERGMAN & MAGNANI: Vojna vulkánov
Dve osudové ženy v živote režiséra Roberta Rosselliniho 
Taliansko,       biografický dokument,                 52 min.,           
eské titulky, MP 12+                    vstupné: 3 €, FK 2,50 €    

sobota 30., nede a 1.12. o 15:00 h   
VTÁ Í ÚLET                            CONTINENTAL FILM
Dvaja moriaci a stroj asu.
USA,        animovaná rodinná komédia,            90 min.,  
slovenský dabing, MP                                vstupné: 3,50 €

sobota 30., nede a 1.12. o 17:00 h
THOR: Temný svet                                               SATURN
Thor musí zachráni  Zem a všetkých Devä  svetov. 
USA,                      ak né sci-fi,                         113 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30., nede a 1.12. o 19:00 h
MAFIÁNOVCI                                                    MAGIC BOX
Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones v 
réžii Luc Bessona
Franc,                   ierna komédia,                    111 min.,         
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 30. o 21:00 h LEN 1x!!!                  NOC NAPÄTIA 
ŽENA V KLIETKE                             CONTINENTAL FILM
Prípad tajomného zmiznutia politi ky 
Dánsko,                      thriller,                               97 min.,          
eské titulky, MP 15+                                  vstupné: 3,5 € 

viac na www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB a www.msks.sk

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nede a hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého d a v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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 Monotónny zvuk 
vlaku ma uspáva. Do 
podvedomia mi preni-
kajú útržky rozhovo-
rov. Ni nehovoriace
frázy o po así, štu-
dentské povzdychy 
nad kôpkami neuspo-
riadaných predná-

šok, súkromno-verejné telefonáty, bezstarostný 
smiech nás ro ných, nástoj ivý pla  doj a a, kde-
tu i nadávky. Náhle moju pozornos  pritiahne dvo-
jica dobre vyzerajúcich mužov v strednom veku. 
Sebavedomie, inteligencia i elegancia oboch mu-
žov ostro kontrastuje s obsahom ich rozhovoru:
 „Ako bolo na dovolenke?“
 „Výborne, more skvelé, ubytovanie tiež... 
Som ako znovuzrodený. Nie o nové v práci?“
 „Aaale, v podstate ni . Klasika. Tie plánované 
vraždy prebehli bez najmenších komplikácií. Zaj-
tra dokon íme ten zvyšok... A kam sa chystáš cez 
zimu?...“
 Strasie ma. Zdá sa, že okrem m a im nik 
nevenuje pozornos . V mysli si opakujem – zavo-
la  políciu, nepod ahnú  panike! Na najbližšej sta-
nici ich v putách odvedú tam, kam si zaslúžia – na 
dlhé roky do väzenia – a svet si môže na okamih 
vydýchnu . Samozrejme, tento scenár sa odohrá-
va len v mojej mysli. Všetci vôkol m a sa tvária, že 
ni  nepo uli... Spánok ma však de nitívne prešiel. 
Celkom vyko ajená prítomnos ou vraha bezmy-
šlienkovite listujem v tzv. mami kovskom aso-
pise, dokážem vníma  len nadpisy. Dve iarky
nádeje. Devä  mesiacov zaujímavostí. Nevidite -
ný zázrak menom die a. Naša Fazu ka v brušku. 

Ahoj, mami – to po u  moje srdie ko! Chystajte 
výbavi ku pre vaše bábätko! Magický okamih 
pôrodu sa blíži...a pod. Cítim zvláštnu úzkos .
Mala to by  celkom oby ajná cesta z práce domov, 
namiesto toho... Na povrch sa derú neodbytné 
myšlienky nútiace premýš a  nad dvojtvárnos ou
spolo nosti, v ktorej žijem. 
 Rozcitlivená nastávajúca matka sa stáva 
objektom záujmu ochotných obchodníkov, ktorí 
sa na u vyrútia skôr, ako jej vykukne tehotenské 
bruško. Podporné vitamíny, špeciálne spodné prá-
dlo, top BIO-produkty, základná výbava pre die a v 
hodnote tisícok eur, ko ík nad asového dizajnu... 
Ak ide o zisk, nikto nepolemizuje o d žke teho-
tenstva. V prípade, že je die a plánované, vhod-
ne na asované, vytúžené – ide o devä  mesia-
cov zaujímavostí, najkrajšie obdobie v živote 
ženy. Farmaceutické spolo nosti, obchodníci – na 
rukách by vás nosili! Avšak ak je die a z nejakých 
prí in nepohodlné, podsúva sa nám absurdný 
argument, že život neza ína po atím, ale nieke-
dy...kedy??? Absolútna schizofrénia spolo nos-
ti!   Používanie  najrozmanitejších eufemizmov 
– „Aaale, v podstate ni . Klasika. Tie plánované 
interupcie prebehli bez najmenších komplikácií. 
Zajtra dokon íme ten zvyšok...“ – úspešne za-
hmlieva desivú pravdu. 
 Lekári nerušene diskutujú alej. Uvažujem, i
by sa nie o zmenilo, ak by nazývali svoju „prácu“ 
pravým menom... Poobzerám sa po kupé. Rôzno-
rodos  cestujúcich akoby symbolizovala sloven-
ský národ – v o iach sa zra í odsúdenie, nesú-
hlas, nezáujem i strach. Jedno máme spolo né.
Ml íme!
 Monotónny zvuk vlaku nedokáže prehluši
otázku, ktorá sa nástoj ivo derie na povrch – aká 
je cie ová stanica tých, ktorým je ahostajný ud-
ský život? PaedDr. Monika Kocifajová

CIE OVÁ STANICA

 - Mojím snom je ešte v meste vytvori  pä  slo-
venských svätcov, modely  už mám, v zime  ich 
spolu s betlehemom vystavím, ale i  sa ich podarí 
zrealizova , neviem.  A ke  sa tu už  spomína  slo-
venský rekord, alší je po  ruke - najvyšší, 10 - 
metrový slovenský drevený kríž s trojv ším, ktorý 
sa vypína na  Ostrom vrchu. Každoro ne, aj tento 
rok,  vždy 1. septembra, k nemu absolvujú výstup 
desiatky záujemcov. Pod ním, vo výške zhruba 
750 m nad  morom, sa nachádza  alšia, tentoraz 
prírodná kuriozita, o ktorej  málokto vie -  morské 
oko. Popri Vihorlate  jediné na Slovensku. Zhotovil 
som  k nemu tabu u, aby  sa udia  dozvedeli, o
za  raritu máme  v blízkom okolí. -

 Raritné vcelku je, ako  sa novembrový jubi-
lant dostal do nášho mesta. Nebola to vojen ina
ani diev ina, ako by sa o akávalo, ale  atletika, 
ktorá priviedla mladého Ferdinanda  študova
na  novomestskú priemyslovku. Behával jarné 
a zimné biatlony a maratóny. Vyše 20 ro níkov
Považského maratónu  má v nohách ...
 Ferdinand  Bolebruch síce už dávno marató-
ny  nebeháva, ale  v cieli nie  je. Napriek choré-
mu srdie ku a upozorneniu lekárov, aby sa šetril, 
denne, v piatky - sviatky vchádza  do svojej dielne 
v Mnešiciach, aby  pre  rados  svoju, ale  hlavne 
iných, vytvoril z dreva alšie  dielko.
            -r-
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 Lásku k drevu a práci s ním dostal do vienka 
v kolíske. Jeho starý otec, otec i otcovi bratia boli 
stolári. Stare ek, - volali ho viedenský pán maj-
ster, lebo sa vyu il vo Viedni u svojho krstného 
otca, robil vyrezávaný nábytok, otec už novodo-
bejší. I generácie pred nimi boli stolári.

Ferdinand Bolebruch má skrátka rezbárstvo 
v krvi. Ako malý chlapec sedával v stolárskej diel-
ni, vrštati, v rodných Gbeloch a pozoroval deda 
i otca pri práci.  Nezostalo pri tom, zo zvyškov 
si osi malé i sám vystružlikal.  K dlátu, hoblíku 
a alšiemu drevárskemu náradiu sa vrátil až 
omnoho neskôr. Po tom, o si postavil chatu 
v Kálnici, de om  pre rados  urobil z dreva roz-
právkové postavi ky. Vodník spred azda 40 rokov 
dodnes  stojí v jeho prírodnej  galérii pred  chatou 
v Kálnici. asom k nemu  pribudol mladší drevený 
„súrodenec“  a mnohé alšie sochy. Usadil sa tu 
dokonca  i Salvador  Dali, lepšie  povedané as
z neho. Maestrovu ve kú hlavu s typickými baj-
úzmi vidno zospodu lúky. Sochy  F. Bolebrucha 
svojho asu v Kálnici zaujali aj vtedajšieho prezi-
denta R. Schustera.
 Neby  však výstavy skalických výtvarníkov 
v roku 1988 v našom meste, ktovie, ako by to 
dopadlo. Od  20. novembra erstvý sedemdesiat-
nik sa stal ich lenom, dnes  je dokonca  už vyše 
10 rokov predsedom Klubu skalických výtvarní-
kov.
 Vystavoval kdekade, v interiéroch i exterié-
roch. Evidenciu výstav si nevedie, nepokladá 
to za  potrebné. Je  lenom Klubu P. Matejku 
v Novom Meste nad Váhom a medzinárodného 

z d r u ž e n i a 
Mosty, pro-
s t r e d n í c -
tvom ktoré-
ho sa dostal 
na medzi-
n á r o d n é 
s y m p ó z i á 
do iech,
N e m e c k a , 
R a k ú s k a , 
Ma arska... 
Teší ho, že 
už dvakrát 
sa svojím  umením prezentoval vo Francúzsku.
 - Prvú plastiku, ktorú som zhotovil, bol môj 
stare ek. Mama  s chlebom v rukách vyše  20 
rokov vítala ú astníkov Východnej. Do dejiska 
chýrneho folklórneho festivalu v roku 2009 pribud-
li 3,5 m vysoké Božie  muky, ktoré som vytvoril 
z p a dutého stromu.-
 V tvorbe sa spo iatku orientoval na  svojich 
predkov a  rodákov z Gbelov. Pustil sa  i do nanic
ludzí,  - ako hovorievala jeho maminka, -  udí na 
okraji spolo nosti...
  Práve dokon il návrhy na 2,5 m vysokú plas-
tiku Ctibora pre obec Beckov z príležitosti nad-
chádzajúceho 600. výro ia vojvodovho úmrtia 
(v r. 2014).
 -  Dali mi zabra . V tejto lokalite je známa 
len  jediná  Ctiborova  podobize , a to v brnení. V 
múzeu sme museli spolu s Jožkom Karlíkom pre-
lúska  množstvo dobových materiálov, aby sme 
sa dopátrali, do akých šiat ho odie . Socha  musí 
zodpoveda  dobe, v ktorej postava žila. Zdôraz u-
jem  to aj  svojim študentom monumentálnej tvor-
by v bratislavskom Ú UV-e, kde od septembra 
každý pondelok popoludní vyu ujem v jednom 
kurze mládež a v alšom dospelých. Zasväcujem
ich do teórie i praktickej stránky drevorezbárstva.-
 Popritom v novembri uskuto ní výstavu 
v pieš anskom Dome umenia, od polovice 
decembra bude  jubilejná prezentácia už 55 – ro -
ného Novomeš ana v Novom Meste nad Váhom.
  V  meste bol jedným z iniciátorov  založenia 
tradície rezbárskeho sympózia. Po nieko kých
rokoch výsledkom je certi kát o slovenskom rekor-
de potvrdzujúcom, že Nové Mesto nad Váhom má 
najvä ší udový betlehem v krajine.

LÁSKU K DREVU DOSTAL DO VIENKA V KOLÍSKE

11. novembra o 18,00 h vo výstavnej  sieni 
MsKS sa uskuto ní prednáška  Dr. I. Kafku, PhD. 
zo Špecializovaného centra alternatívnej medicí-
ny v Košiciach. 
 Tento o. i. známy prispievate asopisu Vita-
lita  ú astníkov prednášky Ako používa  lie ivé
rastliny na jednotlivé choroby vovedie do tajom-
stiev správneho používania a miešania lie ivých
rastlín  a oboznámi ich, ako z darov prírody pri-
pravi  tinktúry, aje, masti, balzamy a kúpele. 
  Podujatie organizujú MsKS a Spolo nos
Joga v dennom živote, pobo ka Nové Mesto nad 
Váhom.

O LIE IVÝCH RASTLINÁCH
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 Monotónny zvuk 
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kajú útržky rozhovo-
rov. Ni nehovoriace
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hodnote tisícok eur, ko ík nad asového dizajnu... 
Ak ide o zisk, nikto nepolemizuje o d žke teho-
tenstva. V prípade, že je die a plánované, vhod-
ne na asované, vytúžené – ide o devä  mesia-
cov zaujímavostí, najkrajšie obdobie v živote 
ženy. Farmaceutické spolo nosti, obchodníci – na 
rukách by vás nosili! Avšak ak je die a z nejakých 
prí in nepohodlné, podsúva sa nám absurdný 
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pravým menom... Poobzerám sa po kupé. Rôzno-
rodos  cestujúcich akoby symbolizovala sloven-
ský národ – v o iach sa zra í odsúdenie, nesú-
hlas, nezáujem i strach. Jedno máme spolo né.
Ml íme!
 Monotónny zvuk vlaku nedokáže prehluši
otázku, ktorá sa nástoj ivo derie na povrch – aká 
je cie ová stanica tých, ktorým je ahostajný ud-
ský život? PaedDr. Monika Kocifajová
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ani diev ina, ako by sa o akávalo, ale  atletika, 
ktorá priviedla mladého Ferdinanda  študova
na  novomestskú priemyslovku. Behával jarné 
a zimné biatlony a maratóny. Vyše 20 ro níkov
Považského maratónu  má v nohách ...
 Ferdinand  Bolebruch síce už dávno marató-
ny  nebeháva, ale  v cieli nie  je. Napriek choré-
mu srdie ku a upozorneniu lekárov, aby sa šetril, 
denne, v piatky - sviatky vchádza  do svojej dielne 
v Mnešiciach, aby  pre  rados  svoju, ale  hlavne 
iných, vytvoril z dreva alšie  dielko.
            -r-

14

 Lásku k drevu a práci s ním dostal do vienka 
v kolíske. Jeho starý otec, otec i otcovi bratia boli 
stolári. Stare ek, - volali ho viedenský pán maj-
ster, lebo sa vyu il vo Viedni u svojho krstného 
otca, robil vyrezávaný nábytok, otec už novodo-
bejší. I generácie pred nimi boli stolári.

Ferdinand Bolebruch má skrátka rezbárstvo 
v krvi. Ako malý chlapec sedával v stolárskej diel-
ni, vrštati, v rodných Gbeloch a pozoroval deda 
i otca pri práci.  Nezostalo pri tom, zo zvyškov 
si osi malé i sám vystružlikal.  K dlátu, hoblíku 
a alšiemu drevárskemu náradiu sa vrátil až 
omnoho neskôr. Po tom, o si postavil chatu 
v Kálnici, de om  pre rados  urobil z dreva roz-
právkové postavi ky. Vodník spred azda 40 rokov 
dodnes  stojí v jeho prírodnej  galérii pred  chatou 
v Kálnici. asom k nemu  pribudol mladší drevený 
„súrodenec“  a mnohé alšie sochy. Usadil sa tu 
dokonca  i Salvador  Dali, lepšie  povedané as
z neho. Maestrovu ve kú hlavu s typickými baj-
úzmi vidno zospodu lúky. Sochy  F. Bolebrucha 
svojho asu v Kálnici zaujali aj vtedajšieho prezi-
denta R. Schustera.
 Neby  však výstavy skalických výtvarníkov 
v roku 1988 v našom meste, ktovie, ako by to 
dopadlo. Od  20. novembra erstvý sedemdesiat-
nik sa stal ich lenom, dnes  je dokonca  už vyše 
10 rokov predsedom Klubu skalických výtvarní-
kov.
 Vystavoval kdekade, v interiéroch i exterié-
roch. Evidenciu výstav si nevedie, nepokladá 
to za  potrebné. Je  lenom Klubu P. Matejku 
v Novom Meste nad Váhom a medzinárodného 

z d r u ž e n i a 
Mosty, pro-
s t r e d n í c -
tvom ktoré-
ho sa dostal 
na medzi-
n á r o d n é 
s y m p ó z i á 
do iech,
N e m e c k a , 
R a k ú s k a , 
Ma arska... 
Teší ho, že 
už dvakrát 
sa svojím  umením prezentoval vo Francúzsku.
 - Prvú plastiku, ktorú som zhotovil, bol môj 
stare ek. Mama  s chlebom v rukách vyše  20 
rokov vítala ú astníkov Východnej. Do dejiska 
chýrneho folklórneho festivalu v roku 2009 pribud-
li 3,5 m vysoké Božie  muky, ktoré som vytvoril 
z p a dutého stromu.-
 V tvorbe sa spo iatku orientoval na  svojich 
predkov a  rodákov z Gbelov. Pustil sa  i do nanic
ludzí,  - ako hovorievala jeho maminka, -  udí na 
okraji spolo nosti...
  Práve dokon il návrhy na 2,5 m vysokú plas-
tiku Ctibora pre obec Beckov z príležitosti nad-
chádzajúceho 600. výro ia vojvodovho úmrtia 
(v r. 2014).
 -  Dali mi zabra . V tejto lokalite je známa 
len  jediná  Ctiborova  podobize , a to v brnení. V 
múzeu sme museli spolu s Jožkom Karlíkom pre-
lúska  množstvo dobových materiálov, aby sme 
sa dopátrali, do akých šiat ho odie . Socha  musí 
zodpoveda  dobe, v ktorej postava žila. Zdôraz u-
jem  to aj  svojim študentom monumentálnej tvor-
by v bratislavskom Ú UV-e, kde od septembra 
každý pondelok popoludní vyu ujem v jednom 
kurze mládež a v alšom dospelých. Zasväcujem
ich do teórie i praktickej stránky drevorezbárstva.-
 Popritom v novembri uskuto ní výstavu 
v pieš anskom Dome umenia, od polovice 
decembra bude  jubilejná prezentácia už 55 – ro -
ného Novomeš ana v Novom Meste nad Váhom.
  V  meste bol jedným z iniciátorov  založenia 
tradície rezbárskeho sympózia. Po nieko kých
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O LIE IVÝCH RASTLINÁCH
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NOVOMESTSKO-MNEŠICKO-IZBICKÁ SLOVEN INA II.
 Dnes, ako sme  s úbili,  pokra ujeme 
v listovaní novomestsko – mnešicko 
– izbickom slovníku:
parkan – murované oplotenie                                  
kacabajka – vesti ka
vercajch – náradie                                                      
kravatla  – viazanka
echcajch – príbor                                                         
brajgel – neporiadok
kapsa – taška                                                              
nochty – nechty
škarnicla – krabica, sá ok                    
škatula – krabica
rachetla – prskavka, stará žena
šenk – kr ma
paznocht –  necht
dochtor – lekár
š epit – o kova                                                         
fá  – obväz
zachlomaždit – zabi

okoštuvat – ochutna
šúveri  sa – kr i  sa
skydol sa – spadol 
curiga  – ustupova                                                 
spadel – spadol
uklohnit – navari                                                    
nesácaj ma – nestrkaj do m a
štrikuvat – plies
nedžugaj ma – nestrkaj do m a
hekluvat – ha kova                                             
nesúraj ma – nepotlá aj ma
chosnuvat – používa                                           
okjepit sa – obriadi  sa
rechnuvat – po íta                                            
scvrkla – zmenšila                                             
ordung –  poriadok                                            
druzgnút – hodne pi , spadnú
friško – rýchle                                                    
nerob garazdu – nerob problém
furt – slále                                                            
lamfári  – zhá a , mota  sa
gramblavá – nešikovná                                       
zblýnat – zhá a , mota  sa
kr ica – prefíkaná malá žena
namrkotaný – opitý
bugriš – silné die a, chlap                     
otrtúlený – hodne pripitý
krchnavá – avoruká                                           
otrandžený – pripitý
šubra – ne istá žena
puchor –   žalúdok                                
hofer – nájomník                                                 
pucher – odutý lovek 
lofet – sedie
cvangori – zdrapy
zachopit sa – náhle odís                       
báleš – kolá  s plnkou navrchu                      
núrat – snori                                                         
calta – kolá  bez plnky
chav at – slabo hovori                                        
cohnit – ve a jes                                  
trtošit, trtolit  - náhli  sa                        
koh nat - kašla
grupuvat sa – zhromaždova  sa            
kabá ki - pagá iky
chosen - úžitok

Anna Paulechová

Ve er so zaujímavým programom a hos ami venujeme
ako dar seniorom a všetkým ob anom regiónu
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STRATA SLOBODY „V MENE SLOBODY“
 V tomto mesiaci si opä  budeme pripomína
výro ie tzv. nežnej revolúcie. Pred 24 rokmi 
nášmu národu kone ne svitla sloboda. Vtedy sme 
to aspo  tak vnímali. Kde sa nachádzame dnes? 
Je to skuto ná sloboda? Takto sme si tú slobodu 
predstavovali?
 Ktorí ste za bývalého režimu boli už v takom 
veku, že ste vnímali politickú situáciu, dáte mi za 
pravdu, že v podstate jedna totalita vystriedala 
druhú. Mnohí si to ani nevšimli, nie sú ochotní to 
pripusti  a bránia sa: „Ve  sme slobodne volili svo-
jich predstavite ov a aj dnes ich slobodne volíme!“ 
Práve v tom je podstata veci. Vo bou sú asných
politikov sa v našej spolo nosti zhora presadzuje 
to, o sme nikdy nechceli. Sme as ou EÚ. Chceli 
sme by  jej sú as ou, ve  pre o by sme sa mali 
líši  od ostatných európskych krajín? Ani si však 
neuvedomujeme, že z roka na rok je toho stále 
viac a viac, o sa nám „zhora“ diktuje. Niekto 
nám diktuje, o máme vyrába  a o nie. Iný nám 
zasa diktuje, ktoré plodiny máme pestova , ktoré 
zvieratá máme chova  a o všetko, o tu dlhé roky 
fungovalo, máme zlikvidova . Poslúchli sme! Ani 
sme si nevšimli, v ko kých oblastiach už nie sme 
sebesta ní. Zrazu sme zhrození, o všetko mu-
síme dováža , že v obchodoch je vä šina výrob-
kov vyrobených nie na Slovensku. Naši politici sú 
pod neustálym tlakom EÚ, aby v našom malom 
štáte presadili to, o vyhovuje lídrom v európskom 
parlamente. A aké mocenské a lobistické záujmy 
sú tam, to si ažko dokážeme predstavi .
 Mäso, ktoré kupujeme v našich obchodoch, 
pochádza zo zvierat, ktoré boli k mené geneticky 
upravovanými plodinami. Mnohé z týchto plodín 
sa pestujú už aj v našej krajine. Málokde sa však 
dozviete pravdu o negatívnych ú inkoch tejto no-
vodobej metódy. Všetko je prazvláštne zahalené, 
aby sme sa nedopracovali k pravde. Naše médiá 
nám v drvivej vä šine prinášajú informácie, ktoré 
vôbec k životu nepotrebujeme. Informujú nás 
zvä ša iba o negatívnych udalostiach a tra-
gédiách. Vyzerá to tak, že s cie om – drža  nás 
v strachu. Zobrazujú len duševnú prázdnotu 
a telesnú nahotu. Už sa skuto ne kdekto vyzliekol 
pred kamerami. Na druhej strane – mnohé dôležité 
správy sa k nám nedostanú, lebo pre niekoho 
vplyvného nie je vhodné, aby sa verejnos  doz-
vedela pravdu. Mnohí redaktori a novinári pocítili 
na vlastnej koži nepríjemnosti, ke  sa pustili 

do nie oho, na o bolo uvalené spravodajské 
embargo. Kto však o om rozhodol? i azda 
nežijeme v slobodnej krajine? Kto sa snaží skry
pred nami pravdu?
 Ur ite ste po as posledného leta zachy-
tili správu o odhalení utajovaných informácií 
v USA. Edward Snowden, technický poradca pre 
tajnú službu CIA, odhalil informácie, ktoré pod a
neho ohrozujú „základné slobody udí na celom 
svete“. Išlo o sledovanie mailov, telefonátov, po-
hybov na kreditných kartách mnohých udí nielen 
v USA, ale aj v mnohých iných krajinách. Americká 
vláda najskôr poprela túto skuto nos , no potom 
pod tlakom ostatných krajín musela prizna , že 
v záujme národnej bezpe nosti prijala ur ité 
bezpe nostné opatrenia. Pod rúškom boja proti 
teroristom, v mene akejsi neidentifikovanej slo-
body, strácame svoju osobnú slobodu. A ak som 
podozrivý, môže sa o mne vedie  úplne všetko: 
odpo úvajú sa moje telefonáty, skúmajú sa moje 
maily, pod a kreditnej karty sa vie, kde a o som 
kupoval a pod. Žia , prichádza nie o omnoho 
rafinovanejšie a nebezpe nejšie, ako to, o sme 
poznali v ase vlády komunistov.
 Ur ite ma niekto z itate ov obviní, že ako 
farár by som nemal šíri  takéto zlé správy, ale mal 
by som hovori  o pokoji, o nádeji. Prorok Jeremiáš 
sa v svojej dobe postavil proti falošným prorokom, 
ktorí vyzývali národ: „Pokoj, pokoj!“ Boh ho poslal, 
aby odha oval pravdu a zvestoval, že sa blíži 
pohroma na národ. Preto ani ja nemôžem ml a .
 Do nášho parlamentu sa bez verejnej dis-
kusie mali dosta  zákony, ktoré v kone nom
dôsledku zotierajú rozdiely medzi úlohou muža 
a ženy, podkopávajú funkciu rodiny ako základnej 
inštitúcie ur enej na výchovu die a a. Tieto zá-
kony sa snažia zavies  sexuálnu výchovu do škôl, 
ba už aj do materských škôlok, aby die a za alo
už v takom veku odha ova  svoje sexuálne cítenie 
a za alo skúma , ktoré pohlavie ho pri ahuje. Zdá 
sa vám to normálne? Nie je to zvrátené a proti 
poriadkom, ktoré ustanovil Boh? Žia , je to realita, 
ktorá „funguje“ už v mnohých lenských štátoch 
EÚ a tla í sa aj k nám. Prosím vás, vezmime to 
na vedomie! Ve  sa to týka našich detí a vnú at.
Za nime sa kone ne všetci o to zaujíma ! Ve  aj 
Kristus povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí“ (J 8,32).

ubomír ura ka, ev. farár
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NOVOMESTSKO-MNEŠICKO-IZBICKÁ SLOVEN INA II.
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Anna Paulechová

Ve er so zaujímavým programom a hos ami venujeme
ako dar seniorom a všetkým ob anom regiónu
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93 rokov
Emília Heldová

92 rokov
Mária Lužová

91 rokov
Jozef  Be a ka
Mária Daneková

 Filoména Haš icová
90 rokov

Alžbeta Kr ulová
Jaromír Oš ádal

Mária Smatanová
85 rokov

Magdaléna Albertová  

Anton Bokora
Ing. Martin Hu ko
 Alžbeta Juríková  

Milan Paška
 Helena Záme níková

 Elena Za ovi ová

80 rokov
Milan Guriš

Alice Hrudková
 Mária Chromcová  

Jozef Kremen
Robert Kubica

Juliana Luká ová

 Marta Miklánková  
 Marta Sojáková  

 Brigita Soldánová  
Lýdia Šujanová

Josef Vítek
Jaroslav Zlatý

75 rokov
Emil Hanic

 Mária Nedbalová  
 Milan Rubaninský  

Mária Sláviková
 Anna Stanová  

 Božena Straková  

Štefánia Tangelmajerová 
Mária Tichá  
 Ján Tupý  

70 rokov
Ivan Bílik

 Ferdinand Bolebruch  
 Božena Bušová  

 Ján Halgas  
Anna Janegová
Jaroslav Križák

 Viera Maxianová  
 Magdaléna Polláková  

Ján Zorni ka

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

akujem všetkým priate om a známym, ktorí 27. septembra 
odprevadili na poslednej ceste môjho drahého vnuka 

Romanka JURIGU.
akujem za sústras  a kvetinové dary.

Osobitne akujem vedeniu a zamestnancom firmy COOPBOX.
Smútiaca rodina

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

Tomáš Polák a Aissatou Bah
Mgr. Ján Kobida a Mgr. Michaela Kurišová

Marián Fa kovec a Miluše Králová
Peter Kallo a Mária Miženková

Richard Zemko a Martina Sevaldová
Juraj Adamus a Michaela Revayová 
Róbert Šimonffy a Lenka Vávrová  

Marián Matejovi  a Monika Balažovi ová
Martin Hruda a Janka Be ová

Miroslav Zigmánek a Marcela Homolová

SOBÁŠE
 V SEPTEMBRI

 Jozef Balcer ík          (1950) 
 Zuzana Biesiková      (1952) 
 Ing. Mikuláš Havran   (1934) 
 Ladislav Hodál          (1949) 

 Vladimír Horák         (1951) 
 Roman Juriga          (1986) 
 Ján Kl ovský           (1930) 
 Emília Marková        (1938) 

 Ján Meravý                (1939) 
 Mária Pechová           (1937) 
Ján Uhlárik                 (1963) 
 Agneša Uhríková        (1922)

ÚMRTIA V SEPTEMBRI

Juliana Be ová
Samuel Toman

Viktória Majerníková
Sofia Foltánová

Leo Gindl
Matej Kraisl

Diana Hvož arová
Adela Kone ná

Adela Dobranská
Lea Chnupková

Štefan Herák
Terézia Heráková
Richard Horváth

Matej Juriš
Teodor Trebatický

Dominik Hések
Teodor Bradá

Ján Herák
Michal Hnát

UVÍTANIA KRSTY 
V SEPTEMBRI

Annabel Gwen O ga Grant Pechová

N O V O M E S T S K Ý  C H Ý R N I K

19

as nedokáže  zahna  smútok a mami ka nám chýba stále a všade...
15. októbra sme  si pripomenuli nedožité 91. narodeniny a rok, 

o nás navždy opustila naša drahá mami ka a stará mama
Anna HATALOVÁ.

S láskou spomínajú dcéry ubica a Zora s rodinami

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
as plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.

1. novembra si pripomenieme 3. výro ie úmrtia 
môjho milovaného manžela, brata, dedka 

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

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

as  plynie, ale  spomienky zostávajú. 
6. novembra uplynie desa  rokov, o nás navždy  opustil náš  drahý

Jozef VOJTEK.
Kto ste ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.

Manželka Helena, syn Jarko, nevesta Janka a vnuk Lukáško

6. novembra  uplynie rok, o nás  navždy opustil 
náš  drahý manžel,  otec, dedko a  pradedko

Jozef ŠULGAN.
 Kto ste ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.

Rodiny  Šulganová a Jamrichová

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len boles  v srdciach, 
smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. 

13. novembra uplynie rok, o nás ne akane a náhle opustil 
náš otec a dedko 

Ján CHABEN.
Spome te si na ho spolo ne s nami, synovia Ján a Martin s rodinami

15. novembra si pripomenieme 20. výro ie úmrtia nášho drahého
Emila JAMRICHA.

Kto ste  ho poznali, spome te si spolu s nami.
S láskou a úctou mama, manželka s rodinou a bratia s rodinami

as plynie, spomienky zostávajú...
15. novembra uplynú štyri roky, o nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Pavol IRKA.

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

SPOMÍNAME
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6. novembra uplynie desa  rokov, o nás navždy  opustil náš  drahý

Jozef VOJTEK.
Kto ste ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.

Manželka Helena, syn Jarko, nevesta Janka a vnuk Lukáško

6. novembra  uplynie rok, o nás  navždy opustil 
náš  drahý manžel,  otec, dedko a  pradedko

Jozef ŠULGAN.
 Kto ste ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.

Rodiny  Šulganová a Jamrichová

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len boles  v srdciach, 
smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. 

13. novembra uplynie rok, o nás ne akane a náhle opustil 
náš otec a dedko 

Ján CHABEN.
Spome te si na ho spolo ne s nami, synovia Ján a Martin s rodinami

15. novembra si pripomenieme 20. výro ie úmrtia nášho drahého
Emila JAMRICHA.

Kto ste  ho poznali, spome te si spolu s nami.
S láskou a úctou mama, manželka s rodinou a bratia s rodinami

as plynie, spomienky zostávajú...
15. novembra uplynú štyri roky, o nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Pavol IRKA.

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

SPOMÍNAME
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Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
17. novembra uplynú  dva  roky, o 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

18. novembra si pripomíname 10. výro ie, o nás navždy opustila 
naša drahá mami ka a stará mama

Božena JURÁKOVÁ.
S láskou a v akou spomínajú syn Zdenko s manželkou a vnú atá Alica a Peter

24. novembra uplynie rok od  úmrtia našej drahej
Štefánie KUKU KOVEJ.

Kto ste ju poznali, spome te si spolu s nami.
S úctou a láskou dcéra Zuzana s rodinou

Odišiel si bez rozlú ky, o nikto ne akal.
Už len kyti ku Ti na hrob môžeme da ,

modlitbu tichú odrieka  a s láskou spomína .
29. novembra uplynú tri roky, o nás opustil 

náš drahý starý otec, otec a brat
 ANTON DOLINSKÝ.

S úctou spomína celá rodina

 Tmavý závoj noci v nede u nadránom  13. 
októbra na  námestí pre ala žiara do výšky 
š ahajúcich plame ov. Ohnivé jazyky sa pus-
tili do  dreveného obchodíku s chrumkavými 
fornetkami, na ktorých si tak radi pochutnávali 
malí i ve kí. Zostalo z neho len obhorené torzo 
a kopa  popola.
 Pod a slov riadite a Okresného riadite stva
Hasi ského a záchranného zboru (HAZZ) 
v Novom Meste nad Váhom  Ing. K. Prnu  hlás 

enie o požiari hasi ská stanica dostala v nede u
o 04,47 h.  V ase  príjazdu  hasi ov do malé-
ho par íka na  Námestí slobody sa pokúšal 
ohe  uhasi  príslušník  mestskej  polície vodou 
z  hadice z ved ajšieho domu.
 Hasi i ohe  lokalizovali za 10 minút, úplne 
ho zlikvidovali za osi vyše  pol hodiny, presne 
za 32 minút. Naš astie, pri požiari ani pri hasi -
skom zákroku  nebol nikto zranený. Škoda  na 
stánku bola  vy íslená do 6 000 €. Ohe  sekun-
dárne poškodil aj fasádu susednej  budovy, ško-
da sa odhaduje  na 3 000 – 5 000 €.

o spôsobilo požiar, je v sú asnosti  v štádiu 
vyšetrovania. Pravdepodobne išlo o podpa a -
stvo.
 Za ína  to by  u nás  ako na  divokom Zápa-
de. Dva týždne predtým horelo auto na parko-
visku vo vnútrobloku Ul. 1. mája, teraz ohe
zase ukázal svoju silu. Opä  sa  raz potvrdilo 
známe príslovie o dobrom sluhovi a zlom páno-
vi.                                                                    -r-

FORNETKY V PLAME OCH
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 Jordan Petrov má 23 rokov, pochádza 
z bulharského mesta Dobrid , kde žije v ažkých
životných podmienkach spolu so svojimi 12 
súrodencami. Elektrickú energiu im doma zaviedli 
len nedávno po odvysielaní dokumentu o tomto 
talentovanom mladom športovcovi v bulharskej 
televízii. Našli sa udia, ktorým nezostal jeho osud 
ahostajný. Bulharský reprezenta ný futbalový 

brankár Nikolaj Michaelov mu poskytol školské šti-
pendium 150 € a stará sa o jeho športový výstroj. 
 Príbeh nadaného športovca  prekro il hranice 
jeho rodnej krajiny. U ite  telocviku na novomest-
skom gymnáziu a oduševnený športovec Mgr. 
Roberto Iliev  okrem spomínaného autobiogra c-
kého  lmu videl Jordana na viacerých pretekoch, 
a tak sa rozhodol, že Jordanov talent podporí. Na 
vlastné náklady pozval talentovaného mladíka 
na mesa né sústredenie do Nového Mesta nad 
Váhom. To bola príležitos  položi  mladému Bul-
harovi zopár otázok.

*Jordan, odkia  z Bulharska pochádzaš?
 Žijem v meste Dobrid , 200 km od So e na 
severovýchode, 35 km od mora.

*Ako si sa dostal k atletike?
 Ako vä šina chlapcov aj ja som za al hráva
futbal. Tréner oskoro zbadal, že som omnoho 
vytrvalejší a rýchlejší, a tak mi poradil atletiku. 

*Ako dlho sa už atletike aktívne venuješ 
a aké sú tvoje doteraz  najvä šie úspechy?
 Krá ovnej športu som sa  upísal pred  troma 
rokmi, pri om sa zameriavam na vytrvalostné 
behy. Vyhral som viacero pretekov, spomeniem 
posledné - 7.  septembra som vyhral Kopani-
iarsku desiatku. Predtým beh Radošovskými 

vinohradmi, preteky v Borskom Mikuláši, turec-
kej Antálii, viacero bulharských pretekov... No 
za najvä ší úspech považujem ú as  na maj-
strovstvách sveta v polmaratóne, kde som asom
1 hodina 16 minút obsadil 75. miesto.

*Aké máš plány do budúcna?
6. októbra sa zú astním medzinárodného mara-
tónu v So i, ktorý by som rád vyhral, a tým splnil 
kritérium na olympijské hry v Riu.

*Ako si sa dostal na Slovensko a o tu 
robíš?
 Pán profesor Iliev videl o mne autobiogra c-
ký  lm a stretli sme aj na viacerých pretekoch. 

Rozhodol sa, že 
ma podporí a 
pozval ma na me-
sa né sústredenie 
do Nového Mesta 
nad Váhom, kde 
mi hradí všetko: 
cestu, ubytovanie 
a stravu.  Chcem 
sa mu za to aj tou-
to formou po ako-
va .

*Aký je tvoj 
denný program?
 Ráno za í-
nam o 6:00 dlhším 
behom - 18 - 20  km, po obede mám tréning špe-
cializovaný na rozvoj vytrvalosti v rýchlosti a ve er
chodievam na dôležitú regeneráciu, navštevujem 
posil ov u a masáže.

* o sa ti v Novom Meste nad Váhom 
pá i?
 Všetko, mám tu výborné podmienky na tréno-
vanie a je o m a dobre postarané. 

*Máš ešte v pláne sa sem vráti ?
 Vrátim sa sem ve mi rád, ve  pán profesor 
Iliev má pre m a nachystané alšie sústredenia. 
          Za rozhovor po akoval Mgr. Ján Pavlí ek

BULHARSKÝ REPREZENTANT JORDAN PETROV:
„VRÁTIM SA SEM VE MI RÁD“

ZÁPASY AHL
Kolo  Domáci    Hostia               Dátum
6    Arizona    Márna Snaha       9.11.
6    Gold Herold    Warriors      
6    Wild Flock    Magna Mirrors    
6    Old Boys    Black Angels    
7    Magna Mirrors    Gold Herold        16.11.
7    Black Angels    Wild Flock    
7    Márna Snaha     Old Boys    
7    Warriors    Arizona       
8    Old Boys            Wild Flock          23.11.
8    Black Angels    Gold Herold    
8    Magna Mirrors      Arizona    
8    Warriors    Márna Snaha  
9    Old Boys         Arizona              30.11.
9    Gold Herold    Márna Snaha    
9    Wild Flock    Warriors      
9    Black Angels    Magna Mirrors
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 V našom jarmo nom ase sa v Košiciach (21. 
- 22. septembra) uskuto nili majstrovstvá SR 
žiactva v atletike jednotlivcov. Úspešne si na 
nich viedli aj naši mladí adepti atletiky, ke  získali 
tri zlaté, jednu striebornú a tri bronzové medaily 
a k tomu rad finálových umiestnení, pri om vä šina
výkonov bola v nových osobných rekordoch.
 Výsledky a výkony našich medailistov a fina-
listov:
 Majstrami SR sa stali Mária Šimlovi ová 
v behu na 60 m - 8,12 s a 150 m - 18,96 s a Adam
Krch avý na 1 500 m prek. - 4,44,46 min. Na 
hladkej 1 500 m trati skon il na 2. mieste asom
4,23,75 min., ke  celú tra  viedol a vo finiši 
ne akane pod ahol Novozám anovi Verbovskému. 
Tri 3. miesta obsadila Žaneta Heldesová, ktorá je 
od septembra študentkou Športového gymnázia 
v Tren íne. Jej výsledky: 100 m prek. 15,61 s, 200 
m prek. - 32,00 s, dia ka - 534 cm.
 Nepopulárne 4. miesta obsadili: Lucia 
Beláková - 800 m zabehla za 2,29,64 min 
a Paulína Vojteková - hod kladivom 30,68 m. 
„Zemiaková“ medaila sa ušla aj štafete diev at
4 x 300 m - 3,01.64 min. Na 5. mieste skon ila
štafeta diev at 4 x 60 m - 32,61 s.  Ako šiesta 
dobehla do cie a Lucia Beláková na 1 500 m 
asom 5,17,79 min. V hode  diskom tiež šiesta 

skon ila Paulína Vojteková výkonom 23,78 m. 
Ôsmy skon il v dia ke Peter Divinec s 543 cm. 
Tu treba  po akova  rodi om, ktorí ho v sobotu 
doviezli do Košíc a naspä  domov, aby si v nede u
mohol uži  jarmo nú atmosféru, pre mladých takú 
prí ažlivú.
 Škoda, že mnohí dali prednos  jarmoku pred 
vrcholnou atletickou sú ažou. Ur ite by do našej 
zbierky z M SR pribudli ak nie medaily, ur ite

alšie finálové umiestnenia.

 Všetkým ú astníkom šampionátu patrí 
po akovanie za vzornú reprezentáciu mesta, oso-
bitná v aka patrí  trénerke Mgr. Soni Vallášovej za
kvalitnú prípravu svojich zverencov.
 Posledným pretekom na dráhe už tradi ne
bývajú atletické majstrovstvá západoslo-
venskej oblasti jednotlivcov v kat. mladšie 
a staršie žiactvo.
 V tomto roku sa  konali v závere  septembra 
v Trnave za slne ného po asia sprevádzaného 
ob asným studeným severným vetrom, ktorý však 
nádejným atletickým talentom neodobral chu
v zápolení o o najlepšie výkony, umiestnenie 
a zisk medailí. Aj našim pretekárom sa podarilo 
prebojova  na stupne ví azov, kde získali spolu 
sedem medailí. 
 Najúspešnejšia bola dlhonohá Anetka 
Macejková, ví azka v dia ke so 448 cm a  dvakrát 
druhá na 60 m - 8,73 s a 150 m - 21,44 s. 
Bronzové boli Eva Machová v dia ke - 403 cm 
a Lenka erná, ktorá zabehla 600 m v ase
1,56,22 min.
 Z najmladších bol najúspešnejší Vallášovej 
objav sezóny – šprintér Hasala, ktorý získal dve 
striebra za 60 m - 8,79 s a 150 m - 22,54 s. V behu 
na 300 m, kde  štartoval medzi trinás ro nými,
dobehol šiesty v ase 46,87 s. Dúfajme, že svoj 
talent bude aj alej  pod vedením trénerky Mgr. S. 
Vallášovej rozvíja .                      

Ján Jurá ek, tréner atletiky

ATLETIKA MÁ ZA SEBOU VRCHOL A ZÁVER SEZÓNY

IV. ZŠ 
Sobota 16. novembra 

o 10,00 a 14,00 h 
St. žia ky - Púchov

Nede a 17. novembra
 o 10,00 a 14,00 h 

Ml. žia ky – Skalica

Športová hala 
Sobota 9. novembra

o 15,00 a 17,00 h
Muži - Púchov

Sobota 16. novembra
o 11,00 a 13,00 h 
Juniorky – Senica

Nede a 17. novembra 
o 11,00 a 13,00 h

Juniori   - Bilíkova BratislavaK
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 Družstvo diev at mladších mini basketbalis-
tiek BK Nové Mesto nad Váhom za alo s prí-
pravou na novú sezónu 2013/14. V telocvi ni III. 
ZŠ Ul. Kpt. Nálepku trénovali štyrikrát do týžd a
po dve hodiny a pred  záverom leta sa zú astnili
sústredenia v Myjave. 
 Koncom augusta zohrali každý de  dve pria-
te ské stretnutia so staršími diev atami z Popra-
du. I ke  výsledky hrali v prospech družstva hostí 
– 29 : 57, 16 : 62 a 32 : 51, 29 : 66, naše diev atá
zanechali dobrý dojem, i ke  ur itý rešpekt proti 
fyzicky zdatnejšiemu súperovi bol badate ný.
 V sobotu 7. septembra sa družstvo na pozva-
nie Starej Turej zú astnilo  turnaja za ú asti
štyroch družstiev.  BK Nové Mesto nad Váhom 
nenašlo premožite a, ke  vyhralo nad Starou 
Turou 32 : 19,  Žilinu -  Závodie naši  ierni panteri 
porazili 85 : 4 a Galantu 63 : 18. Po troch ví az-
stvách sa naše diev atá  tešili z prvého miesta na 
turnaji.

 V nede u 8. septembra  sa  uskuto nil druhý 
turnaj, ale už bez ú asti Galanty.  Situácia sa  zo 
soboty zopakovala a naše basketbalistky opä
skon ili prvé, ke  Žilinu - Závodie zdolali vysoko 
64 : 3 a  Starú Turú 45 : 25.
 O necelý týžde  v sobotu 14. septembra 
vycestovalo družstvo do Žiliny, aby si zmeralo 
sily so starším družstvom BKM Žilina - Závodie. 
V prvom stretnutí naše diev atá síce prehrali 
12 : 36, ale potom predviedli doteraz najkvalitnejší 
výkon, prekvapili súpera nebojácnos ou v súbo-
joch, vyrovnali sa rýchlostne a hostite om pripravi-
li nepríjemné prekvapenie v podobe nášho ví az-
stva 39 : 35. O to však bola vä šia rados  našich 
hrá ok trénerov a prítomných rodi ov.
 Z celkovo 12 prípravných stretnutí posledný 
prípravný zápas zohrali diev atá v Pieš anoch.
V priate skom stretnutí zví azili proti starším 
diev atám 36 : 34. 
 Tak ako v minulej sezóne, ke  hrali v kategórii 
mini, ale ro . nar. 2002, pri om postúpili do  ná-
lového turnaja majstrovstiev SR v Spišskej Novej 
Vsi, túto sezónu už budú hra  vo svojej vekovej 
kategórii mini ro . nar. 2003. Do sú aže sú prihlá-
sené družstvá Šamorína, Ivanky pri Dunaji, Starej 
Turej, Trnavy, Nitry, Petržalky a Nového Mesta 
nad Váhom. 
 Prvé majstrovské dvojstretnutie odohrali 19. 
októbra v Ivanke pri Dunaji a druhé doma o týžde
neskôr so Starou Turou.

    Milan Šustík,
tréner

BASKETBALISTKY PO PRÍPRAVE

DIEV ATÁ NAPOKON TRETIE
 V závere nom dueli sú aže družstiev star-
ších žiakov a žia ok ZsAZ na sklonku leta na 
štadióne v Tren íne  nechýbalo ani naše družstvo 
diev at. V hre bolo ve a. V prípade, ak  by 
skon ilo druhé pred  Nitrou, malo šancu postúpi
do finále o majstra Slovenska.
 Naše  atlétky skon ili napokon tretie, ke
Nitra posledné kolo vyhrala pred istými postu-
pujúcimi Bojni kami, ktoré vyhrali všetky  pred-
chádzajúce kolá.
 Teši  nás  môže skuto nos , že  tento náš 
súper v boji o slovenský primát sa delil o 2. a 3. 
miesto s Bojni kami za  ví aznou Dubnicou nad 
Váhom s jasným  bodovým ziskom pred alšími

družstvami stredného a východného Slovenska.
o nebolo tento rok, môže sa podari  v budú-

com roku. Držme diev atám palce!                -jj-

Sobota 2. novembra  o 10,00 h
AFC st. dorast - Ša a

 o 12,30 h
AFC ml. dorast - Ša a

Nede a 3. novembra o 10,00 h
AFC st. žiaci - Dolné Vestenice

o 12,00 h
AFC ml. žiaci - Dolné Vestenice
Sobota 9. novembra o 13,30 h

AFC dospelí - Levice
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 Výsledky a výkony našich medailistov a fina-
listov:
 Majstrami SR sa stali Mária Šimlovi ová 
v behu na 60 m - 8,12 s a 150 m - 18,96 s a Adam
Krch avý na 1 500 m prek. - 4,44,46 min. Na 
hladkej 1 500 m trati skon il na 2. mieste asom
4,23,75 min., ke  celú tra  viedol a vo finiši 
ne akane pod ahol Novozám anovi Verbovskému. 
Tri 3. miesta obsadila Žaneta Heldesová, ktorá je 
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skon ila Paulína Vojteková výkonom 23,78 m. 
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alšie finálové umiestnenia.
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kvalitnú prípravu svojich zverencov.
 Posledným pretekom na dráhe už tradi ne
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Ján Jurá ek, tréner atletiky

ATLETIKA MÁ ZA SEBOU VRCHOL A ZÁVER SEZÓNY

IV. ZŠ 
Sobota 16. novembra 

o 10,00 a 14,00 h 
St. žia ky - Púchov

Nede a 17. novembra
 o 10,00 a 14,00 h 

Ml. žia ky – Skalica

Športová hala 
Sobota 9. novembra

o 15,00 a 17,00 h
Muži - Púchov

Sobota 16. novembra
o 11,00 a 13,00 h 
Juniorky – Senica

Nede a 17. novembra 
o 11,00 a 13,00 h

Juniori   - Bilíkova BratislavaK
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 Družstvo diev at mladších mini basketbalis-
tiek BK Nové Mesto nad Váhom za alo s prí-
pravou na novú sezónu 2013/14. V telocvi ni III. 
ZŠ Ul. Kpt. Nálepku trénovali štyrikrát do týžd a
po dve hodiny a pred  záverom leta sa zú astnili
sústredenia v Myjave. 
 Koncom augusta zohrali každý de  dve pria-
te ské stretnutia so staršími diev atami z Popra-
du. I ke  výsledky hrali v prospech družstva hostí 
– 29 : 57, 16 : 62 a 32 : 51, 29 : 66, naše diev atá
zanechali dobrý dojem, i ke  ur itý rešpekt proti 
fyzicky zdatnejšiemu súperovi bol badate ný.
 V sobotu 7. septembra sa družstvo na pozva-
nie Starej Turej zú astnilo  turnaja za ú asti
štyroch družstiev.  BK Nové Mesto nad Váhom 
nenašlo premožite a, ke  vyhralo nad Starou 
Turou 32 : 19,  Žilinu -  Závodie naši  ierni panteri 
porazili 85 : 4 a Galantu 63 : 18. Po troch ví az-
stvách sa naše diev atá  tešili z prvého miesta na 
turnaji.

 V nede u 8. septembra  sa  uskuto nil druhý 
turnaj, ale už bez ú asti Galanty.  Situácia sa  zo 
soboty zopakovala a naše basketbalistky opä
skon ili prvé, ke  Žilinu - Závodie zdolali vysoko 
64 : 3 a  Starú Turú 45 : 25.
 O necelý týžde  v sobotu 14. septembra 
vycestovalo družstvo do Žiliny, aby si zmeralo 
sily so starším družstvom BKM Žilina - Závodie. 
V prvom stretnutí naše diev atá síce prehrali 
12 : 36, ale potom predviedli doteraz najkvalitnejší 
výkon, prekvapili súpera nebojácnos ou v súbo-
joch, vyrovnali sa rýchlostne a hostite om pripravi-
li nepríjemné prekvapenie v podobe nášho ví az-
stva 39 : 35. O to však bola vä šia rados  našich 
hrá ok trénerov a prítomných rodi ov.
 Z celkovo 12 prípravných stretnutí posledný 
prípravný zápas zohrali diev atá v Pieš anoch.
V priate skom stretnutí zví azili proti starším 
diev atám 36 : 34. 
 Tak ako v minulej sezóne, ke  hrali v kategórii 
mini, ale ro . nar. 2002, pri om postúpili do  ná-
lového turnaja majstrovstiev SR v Spišskej Novej 
Vsi, túto sezónu už budú hra  vo svojej vekovej 
kategórii mini ro . nar. 2003. Do sú aže sú prihlá-
sené družstvá Šamorína, Ivanky pri Dunaji, Starej 
Turej, Trnavy, Nitry, Petržalky a Nového Mesta 
nad Váhom. 
 Prvé majstrovské dvojstretnutie odohrali 19. 
októbra v Ivanke pri Dunaji a druhé doma o týžde
neskôr so Starou Turou.

    Milan Šustík,
tréner

BASKETBALISTKY PO PRÍPRAVE

DIEV ATÁ NAPOKON TRETIE
 V závere nom dueli sú aže družstiev star-
ších žiakov a žia ok ZsAZ na sklonku leta na 
štadióne v Tren íne  nechýbalo ani naše družstvo 
diev at. V hre bolo ve a. V prípade, ak  by 
skon ilo druhé pred  Nitrou, malo šancu postúpi
do finále o majstra Slovenska.
 Naše  atlétky skon ili napokon tretie, ke
Nitra posledné kolo vyhrala pred istými postu-
pujúcimi Bojni kami, ktoré vyhrali všetky  pred-
chádzajúce kolá.
 Teši  nás  môže skuto nos , že  tento náš 
súper v boji o slovenský primát sa delil o 2. a 3. 
miesto s Bojni kami za  ví aznou Dubnicou nad 
Váhom s jasným  bodovým ziskom pred alšími

družstvami stredného a východného Slovenska.
o nebolo tento rok, môže sa podari  v budú-

com roku. Držme diev atám palce!                -jj-

Sobota 2. novembra  o 10,00 h
AFC st. dorast - Ša a

 o 12,30 h
AFC ml. dorast - Ša a

Nede a 3. novembra o 10,00 h
AFC st. žiaci - Dolné Vestenice

o 12,00 h
AFC ml. žiaci - Dolné Vestenice
Sobota 9. novembra o 13,30 h

AFC dospelí - Levice
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ÚSPEŠNE POKRA OVALI V PRÍPRAVE

 Mladšie žia ky VK Nové Mesto nad Váhom 
úspešne pokra ovali v príprave na sú ažný ro ník
2013/14.  Na alšom turnaji v Púchove  22. sep-
tembra obsadili v konkurencii šiestich družstiev 
1. miesto, ke  v prvom zápase pod ahli druhému 

družstvu turnaja VK UNIZA Žilina až v tiebreaku 
2:1 po ve mi vyrovnanom priebehu. 
 V alšej asti však už nenašli premožite a
a turnaj vyhrali pred Žilinou a adcou. Výkon 
diev at bol od zápasu k zápasu lepší a na konci 
predvádzali výborné kolektívne výkony.
 Na úspešný víkend nadviazali aj staršie žia ky
(na foto), ktoré v Senici na medzinárodnom turna-
ji milo prekvapili a skon ili druhé z 10 družstiev, 
ke  nesta ili len na družstvo KP Brno. 
 V priebehu turnaja porazili družstvá 
zvu ných mien: Bílikova Bratislava, UK Bratislava 
a Senica “B“. O pekný úspech novomest-
ského volejbalu sa postarali: Žáková, Benková, 
Loffayová, Vojtechová, Šprinclová, Dedíková, 
Hlinková a Knezlová.         

 Peter Riecky, tréner

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA PRE NAJMENŠÍCH
 Volejbalový klub v spolupráci s CV  v Novom 
Meste nad Váhom otvoril v tomto školskom roku 
nový krúžok Športová príprava pre najmenších.  
 V rámci neho sa kvalifikovaní tréneri 2 - krát 
do týžd a starajú o pohybový rozvoj našich 
malých budúcich športovcov.
 Na tréningoch u detí prebúdzajú a cie-
lene podporujú záujem o pohyb, budujú v nich 

pozitívny vz ah k športu so zameraním na ich 
všeobecný rozvoj a komplexnú športovú prípravu.
 Neskôr môžu nádejní volejbalisti  pokra ova
vo všeobecnej pohybovej príprave a športu sa 
venova  rekrea ne, alebo alej rozvíja  svoj 
talent a postupne za a  sú aži  pod hlavi kou
Volejbalového  klubu Nové Mesto nad Váhom.

-š-

 V telocvi ni ZŠ kpt. Nálepku  sa v závere ný
septembrový de  uskuto nila Veselá olympiáda.
Deti  I. a II. oddelenia školského klubu si preverili 
svoje zru nosti v netradi ných disciplínach,  napr. 
v sú aži  lezenia korytna iek, behu po veselej 
prekážkovej dráhe, hádzaní kruhov, sú ažiach so 
švihadlom a hádzaní kolkov. 
 Týmto podujatím sme nadviazali na júnovú 

Veselú olympiádu, ktorá mala u detí ve ký úspech. 
V rámci relaxa nej innosti sa snažíme, aby deti 
pochopili význam pravidelného pohybu a cvi e-
nia. Ví azmi boli všetci sú ažiaci. Za ich športo-
vé výkony si odniesli sladkú pozornos  a dobrý 
pocit.                                          TZ

V ŠKOLSKOM KLUBE VESELO

8. kolo – 2. november 
Mláti ky - FC Šupátko 9:00 -10:35 h 

Bé ko - Parti ka 10:45 -12:20 h
Univerzál - Varion 12:30 -14:05 h

9. kolo – 9. november 
Univerzál - Mláti ky 9:00 -10:35 h 

Varion - Bé ko 10:45 -12:20 h 
Parti ka - FC Šupátko 12:30 -14:05 h

10. kolo – 16. november 
Mláti ky - Parti ka 9:00 -10:35 h

FC Šupátko - Varion 10:45 -12:20 h
Bé ko - Univerzál 12:30 -14:05 hR
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tel.: 032 202 8929
mob.: 0905 331 530

e-mail: info@imz.sk
web: www.iMZ.sk

Otváracia doba: Po - Pia: 9.00-17.00 So: 9.00-12.00 Ne: Zatvorené

Predajňa iMZ
J. Kollára 2014/13

(bývalá budova polície),
Nové Mesto nad Váhom

www.iMZ.sk

Počítače, Notebooky
U nás si vyberie každý

» Notebooky od 199,-€
» Počítače od 149,-€
»Tablety od 59,-€

» Predaj Satelitnej techniky
» Aktivácie platenej ponuky skylink
» Platby Servisného poplatku
» Predaj a Registrácia kariet Skylink
» Predaj a Aktivácie karietVýmena
» Montáže, servis

Satelitná Technika
skylink - satelitná televízia

●Tlačiarne a príslušenstvo●Tablety,Telefóny,Vysielačky, Hračky●
●Veci pre domácnosť aj kanceláriu●Vytvorenie PC sietí - LAN ajWIFI●
●Servis počítačov, notebookov a tabletov●Odvírovanie a ESET●

●VytvorímeVám webstránku a zabezpečíme webhosting (umiestnenie)●
●ČB a FA Kopírovanie ajTlačenie do A3●Hrebeňová väzba, Laminovanie●

Zabezpečíme Vám:
5G Internet bez obmedzení aj bez viazanosti užod 9,90€mesačne

ˇVianočná SÚTAŽ
o skvelé ceny

Bližšie informácie na www.imz.sk/sutaz
alebo v našej novej predajni.

www.eXulto.sk
Navštívte náš E-SHOP
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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Správna odpoveď
Archívna  snímka zachytáva tzv. Žilinčanovec 

(v súčasnosti v rekonštrukcii) na Hurbanovej ulici.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?


