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KULTÚRNY PROGRAM
Piatok – 18. SEPTEMBRA

10,00 h                        Stražanovo bábkové divadlo 
        MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK - MsKS
14,00 – 15,00 h     DFS Čakanka
        Helena Vrtichová    
15,30 – 16,30 h     HS ALOJZ
        Helena Vrtichová
17,00 – 18,00 h     Mango Salseros 
        Svetové hity v salsových aranžmánoch
18,30 – 19,30 h     Robo Šimko a skupina MassRiot 

17,00 h Vernisáž výstavy XV. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ
 a slávnostné vyhlásenie výsledkov - výstavná sieň MsKS               

Sobota – 19. SEPTEMBRA od 10,00 h

 XII. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB: DH Skalanka, Bošáčanka

V. NOVOMESTSKÁ NOTA - Národná autorská súťaž
XII. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB: DH Bučkovanka, Lieskované

Od 8,00 - 18,00 h Výstava XV. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - MsKS

Nedeľa  -  20. SEPTEMBRA
10,00 – 12,00 h     ATMOSFERIK   
                  Miriam Klimentová
12,00 – 14,00 h     ĽH Borovienka    
14,30 – 16,00 h     HS Slniečko

Od 10,00 - 16,00 h Výstava XV. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - MsKS

X X X .  N OVO M E S T S K Ý  JA R M O K
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 Prvé poprázdninové snemovanie  poslancov 
sa  uskutoční o pár dní - 8. septembra. 17. zasa-
daniu Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom 
Meste nad Váhom  20. augusta  predchádzala 16. 
schôdzka mestskej rady (MsR).
 Po procedurálnych  otázkach a kontrole uzne-
sení z 15. schôdzky poradného orgánu primátora 
mesta   pokračovala  augustová schôdzka moni-
torovacou správou k Programovému rozpočtu 
mesta k 30. júnu.
 Ako sa v nej konštatuje, mesto splnilo príjmy 
vo výške 7 276 901 €, čo je 31,36 % a výdavky 
čerpalo vo výške 6 395 527 €, čo je 28 %. TSM 
splnili výnosy vo výške 1 917 507 €, čo je 62,23 
% a výdavky čerpali vo výške 1 755 632 €, čo je 
53,43 %. MsKS splnilo výnosy vo výške 234 313 € 
na 53,11 % a výdavky  čerpali vo výške 224 306 €, 
t.j. na 50,85 %. MsR odporučila poslancom monito-
rovaciu správu k programovému rozpočtu mesta k 
30. júnu schváliť.
 Návrh na schválenie úverovej linky bol ďalším 
bodom rokovania. Po prerokovaní tohto návrhu 
MsR odporučila  MsZ schváliť čerpanie úveru 
maximálne  do  výšky 3 300 000 € s tým, že  úver 
sa  bude  čerpať podľa aktuálnej  potreby realizá-
cie  projektov financovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Ide  o schválené projekty: 
1. Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
ZŠ na  Odborárskej ul. vo výške  1 240 530,63 € a 
2. Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
ZŠ Tematínska  ul. vo výške 1 197 398,07 €. Tieto 
projekty  sa  budú financovať systémom refundácie, 
t. z., že  mesto po zaplatení faktúr od dodávateľa
podá žiadosť na Ministerstvo výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR (MVaRR SR), ktoré  finančné 
prostriedky  mestu do 60 dní refunduje. Úverom sa-
mospráva  pokryje obdobie  od  zaplatenia faktúry 
dodávateľovi  do prijatia finančných prostriedkov z 
ministerstva  výstavby na  účet mesta.

Ďalšie dva  schválené projekty, konkrétne 
Skládka  odpadov Mnešice – Tušková vo výške 
3 244 606,08 € a Modernizácia odpadového hos-
podárstva II. etapa (kompostáreň)  vo výške 647 
039,38 €  pôjdu systémom predfinancovania, t.z., 
že finančné prostriedky budú  zaslané na účet 
mesta po predložení zálohových faktúr na  MŽP 
SR. Finančná inštitúcia, prostredníctvom ktorej 
bude  mesto čerpať úver, bude  známa  na  základe 
výsledku  výberového konania.

 Na rokovací stôl  sa  v zmysle príslušného VZN 
mesta na  schválenie  dostal návrh poradovníka 
uchádzačov o byty  - 100 b.j. na Ul. Čachtickej 
vypracovný komisiou pre rozvoj bývania  MsZ. MsR 
návrh poradovníka  uchádzačov o byt schválila.

Ďalším bodom programu bol  návrh Dodatku 
č. 2 k VZN mesta č. 4/2003 – Poplatky za 
poskytovanie opatrovateľskej služby (OS). 
V prípade  jeho schválenia mestským 
zastupiteľstvom po odporučení MsR s účinnosťou 
od  1. septembra sa zvýšia poplatky za  OS. 
 Na  tento rok je na OS v rozpočte  mesta 
vyčlenených 194 184 €, pritom za  prvých sedem 
mesiacov sa vyčerpalo už 121 317 €. Podľa
toho  predpokladaný celkový výhľad  dosahuje 
čiastku  207 972 €. Vychádzajúc z  predpokladu 
porovnateľných výkonov OS počas celého roka, 
rozpočet by sa prekročil o 13.788 €. Po 100 % - 
nom navýšení platieb od 1. septembra ( naposledy 
sa platby  upravovali pred 2,5 rokom – vo februári 
2007)  by predpokladané náklady na OS klesli zhru-
ba o 14,5 tis. €. Konečné slovo k tejto problematike 
by  mali povedať poslanci 8. septembra.
 Po správe o výsledku z následnej finančnej 
kontroly v Meste Nové Mesto nad Váhom za rok 
2008 a vyhodnotení činnosti hlavného kontrolóra 
za  1. polrok 2009, ktoré MsR zobrala  na  vedomie, 
prišli na  rad odpovede na  pripomienky poslancov 
a bod rôzne. V ňom o.i. odzneli požiadavky  na 
informácie o  súčasnom stave na Zelenej vode a 
v areáli bývalého vojenského kúpaliska, na riešenie 
dopravnej situácie na Ul. Banskej a osvetlenia 
ovaálu  štadióna.
 16. schôdzka  MsR skončila  prijatím uznesenia.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY  

ZVESTI – RADY – POSTREHY
1. september - Deň Ústavy SR
8. september - Svetový deň besnoty
9. september - Deň obetí holokaustu 

            a rasového násilia
10. september - Svetový deň prevencie 
                         samovrážd
15. september - Sedembolestná Panna Mária
19. september - Deň vzniku Slovenskej  
                         národnej  rady
21. september - Medzinárodný deň mieru 
                         Svetový deň Alzheimerovej 
                         choroby
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      September sa spája so 
začiatkom školského roka, 
prináša tradičné podujatia, a 
tým aj zvyčajné otázky pre 
primátora mesta. No nielen 
tie zarezonovali v rozhovore 
s Ing. Jozefom  Trstenským.

  • Tradičná poprázdni-
nová otázka  - aké bolo leto 
Ing. Jozefa Trstenského  - 

ako primátora mesta i ako súkromnej osoby? 
 Dovolenku sme strávili  v USA, kde sme boli 
na pozvanie susedov Varmuzových.   
 Oddychovali sme v príjemnom prostredí 
Floridy a mali sme sa dobre.
 Ani dovolenka ani leto nie sú dôvodom na 
pracovný oddych. Mesto pokračovalo v začatých
investičných akciách a nie je ich málo. Finišuje 
dostavba I. etapy výstavby 100 nájomných by-
tov na Čachtickej ulici, kde sa prví obyvatelia 
nasťahujú už v októbri a pokračuje  výstavba 
II. etapy výstavby ďalších 100 nájomných by-
tov, ktoré chceme ukončiť do októbra 2010. 
Dokončili sme rekonštrukciu priestorov pre ZUŠ, 
rekonštruujeme vnútrobloky sídlisk, atď. Máme 
čo robiť aj napriek súčasnej hospodárskej a fi-
nančnej kríze, ktorá tvrdo zasiahla aj naše mesto.

• Je tu september a s ním  začiatok no-
vého školského  roka. Aké zmeny prináša 
pre novomestské školstvo? Ako sa darí v 
dnešných neľahkých dobách  hlavne finančne
zabezpečiť fungovanie a prevádzku škôl v 
pôsobnosti mesta? 
 V prvom rade treba povedať, že prebieha 
rekonštrukcia IV. ZŠ Odborárska ul. a I. ZŠ 
Tematínska ul., čo trošku sťaží vyučovací pro-
ces na týchto školách. K žiadnym významným 
zmenám sa nechystáme, nie sú na to dôvody. 
Financie sú samostatná kapitola, uvidíme,  aký 
bude ich vývoj. Súčasná zložitá doba však pre-
verí lokálpatriotizmus zamestnancov ku svojim 
školám, ale i k mestu a ich ochotu urobiť niečo
naviac pre  dobré fungovanie  a úspech školy.

• K septembru v našom meste 
neodmysliteľne patrí Novomestský jarmok, 
tento rok dokonca s prívlastkom jubilejný.  Do 
akej miery sa na  30. ročníku   a jeho sprievod-
ných akciách  podpíše súčasná hospodárska 
a finančná kríza?

 Organizačný výbor sa zodpovedne pripravu-
je, takže verím, že 30. ročník bude nemenej úspeš-
ný ako tie predošlé. Novomestský jarmok je 
miestom zábavy a oddychu, kde ľudia radi re-
laxujú, o čom svedčí i jeho vysoká návštevnosť.
Dúfam, že  bude dobré počasie, čo je prvým 
predpokladom dobrej  účasti i zábavy  jeho 
návštevníkov. Aj touto cestou chcem pozvať
všetkých do nášho mesta na jubilejný  - 30. 
Novomestský jarmok v dňoch 18. – 20. septem-
bra. Kto príde, neoľutuje.

• Od septembra býva  cez víkendy pre 
verejnosť k dispozícii krytý bazén. Bude tak 
i naďalej? Táto otázka sa vynára ani nie 
tak v súvislosti s personálnou zmenou vo 
vedení SOŠ na Bzinskej ul., ale v kontexte 
s  deklarovanou potrebou šetrenia peňazí z 
mestskej kasy.
 V súčasnosti prebieha rekonštrukcia bazéna, 
takže začiatok septembra nestihneme, ale verím, 
že od októbra sa budú môcť ľudia kúpať. Je mi 
však trochu ľúto, že do bazéna nechodí viac ľudí.
Na základe analýzy prehodnotíme dobu jeho 
prevádzky pre  verejnosť.

• Milovníkov zimných športov - kor-
čuľovania a ľadového hokeja zase zaujíma, 
odkedy bude v prevádzke zimný štadión.
 ZŠ bude v prevádzke od 1. októbra do konca 
apríla 2010. Doteraz v letných mesiacoch sa 
zimný štadión neyužíval, čo sa však na budúci 
rok zmení, pretože mesto zakúpi plochu na in-
line hokej. Tým na radosť mnohých občanov
rozšírime jeho využitie na celý rok, čím vy-
hovieme ich  požiadavkám, po ktorých volali už 
v tomto roku.

• Keď už sme nakusli otázku športov, čo
jeho ďalšie odvetvia, prípadne podujatia - 
Považský maratón, resp. mini PM a volejbal, 
bude  v našom meste  pokračovať ich tradí-
cia?
 To závisí v prvom rade od organizátorov, 
resp. vedenia klubov. S tým, že by sa usporiadal 
Považský maratón,  viac -  menej už nepočítame.
Vo vzťahu k volejbalovému klubu máme všetky 
záväzky vysporiadané. Mesto už vyplatilo všetky 
finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte mesta 
na rok 2009 schválené, a to aj napriek finančnej
kríze.  Na volejbale sme nešetrili a teraz je to už 
v rukách vedenia klubu.

N A  L I N K E  P R I M Á T O R  M E S T A
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 Po dvojmesačných prázdninách sa otvárajú 
brány škôl. Nový školský rok v našom meste 
sprevádza niekoľko noviniek. Porozprávali sme 
sa o nich s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim 
oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy 
MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
 - Zásadnou zmenou oproti predchádzajúce-
mu školskému roku je  nové sídlo Základnej ume-
leckej školy (ZUŠ) J. Kréna v Novom Meste nad 
Váhom.  Po ukončení rekonštrukcie priestorov 
bývalej Základnej školy na  Štúrovej ul. pre potre-
by  ZUŠ zo strany mesta a odstránení zistených 
drobných závad  sa škola  cez prázdniny presu-
nula do nových priestorov. –
 Hoci sa  presťahovala, v adrese „ZUŠ-ky“  sa 
zmenilo len popisné číslo,  Štúrova  ul. zostala. 
Je priam symbolické, že v roku, kedy si pripomí-
name štyri desaťročia od  úmrtia umelca, meno 
ktorého  má  škola  vo svojom názve, získala 
vynovené, lepšie a väčšie priestory s možnosťou
parkovania podobne ako v minulosti  a bližšie k 
centru mesta. A čo  je tiež prínosné,  ku prospe-
chu veci,  je  rysujúca sa  užšia spolupráca ZUŠ s 
centrom voľného času, ktorú  ponúka fakt, že obe 
zariadenia  sídlia teraz pod jednou strechou. 
 - V priestoroch po bývalej ZUŠ mesto v 
budúcnosti  plánuje  vybudovať dom dôchodcov. 
Dokiaľ sa tak stane, budeme uvoľnené  priestory 
prenajímať, - zdôraznil Ing. Dušan Macúch.
 Nový školský rok prináša zmenu i na ZŠ na 
Odborárskej ul., priivíta  ho  v novom šate a s 
kvalitnejším a modernejším vybavením.
 - Ako sme  už občanov informovali,  prvou ak-
ciou  mesta realizovanou z prostriedkov Európskej 
únie  (EÚ) je  rekonštrukcia obvodového plášťa na 
ZŠ Odborárska ul. S prácami na nej sme výrazne 
pokročili. Ide  nám o to, aby do začiatku školského 
roka 2009/10 sa vymenenili všetky  okná a znútra 
boli osadené parapety,  aby sa v triedach mohlo 
bez rušenia pokojne učiť. V súčasnom období sa 
zatepľujú obvodové steny školy. Našou snahou 
je, aby od prvého poprázdninového zvonenia 
prebiehali  už len vonkajšie práce. -
 V  rámci tejto akcie, ako upozornil  vedúci 
oddelenia výstavby,  rozvoja mesta a dopravy, 
sa   ešte uskutočnia   menšie úpravy  vnútorných 
priestorov.  
 Škola sa čiastočne dovybavila školským ná-
bytkom, kuchynským zariadením a výpočtovou

technikou. Chceli by sme a podľa prísľubu 
zhotoviteľa je reálny predpoklad,  že  kompletná 
rekonštrukcia  sa  zavŕši  do konca októbra 2009. 
Okrem toho sa už realizuje  aj druhá stavba z 
prostriedkov  EÚ. Opätovne ide o rekonštrukciu 
obvodového plášťa, tentoraz na ZŠ Ul. 
Tematínska. Práce začali v priebehu prázdnin,  o 
niečo neskôr ako na Ul.Odborárskej.  Do začiatku
školského roka  by sme  chceli stihnúť výmenu 
okien  hospodárskeho  pavilónu, kde  je  kuchyňa
s výdajňou, aby bol funkčný a v prevádzke. 
Postupne, tkp. za pochodu,  budeme  vo výmene 
okien pokračovať v  triedach. Keďže časť okien 
sa tu  v minulosti  na náklady  mesta už vyme-
nila, dočasné  pendlovanie žiakov z tried do tried 
nebude až také  dlhodobé a dramatické.-
 Súčasťou tejto akcie, ako ďalej uviedol Ing. D. 
Macúch,  bude  aj  čiastočná modernizácia vnú-
torných priestorov  školy s ich čiastočným dovy-
bavením novým nábytkom, počítačovou tech-
nikou  a gastrozariadením, ako aj   vybudovanie 
nového  viacúčelového  ihriska na pôvodných 
povrchoch   v areáli školy.
 - Hoci  termín dokončenia prác je až v budú-
com roku, boli by sme radi, keby sa  nám podaril 
skrátiť a hotovo! mohlo zaznieť  do konca tohto 
roka. -
 Do konca roka 2009, resp. tohoročné Vianoce 
by  podľa slov Ing. D. Macúcha  mali pod novou 
strechou prežiť dnes budúci užívatelia  100 bytov 
na Čachtickej ul. (na foto).
 - V súčasnosti vrcholí I. etapa výstavby piatich 
bytových domov v tejto lokalite. Ich kolaudácia  by 
sa mala uskutočniť  niekedy v októbri a je reálny 
predpoklad, že  po odstránení prípadných závad 
by  sa  nájomníci mohli v decembri do nových 
bytov sťahovať.

Z VÝSTAVBY: O ŠKOLÁCH I BYTOVÝCH DOMOCH



V Ý H E R C O V I A
  Alena Škulecová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercov našej súťaže
s kupónom. 
 Šťastnými majiteľmi 16,60 €  sa stali:

Jozefína GAŠPAROVIČOVÁ, Ul. J. Kollára 
a Peter TINKA, Športová 31

 z Nového Mesta nad Váhom.  
 Srdečne blahoželáme a žiadame výher-
cov,  aby si ceny prevzali  v MsKS. 
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 Súčasťou nového sídliska budú  parkova-
cie  plochy, viacúčelové ihrisko a detské ihriská, 
nízka a vysoká zeleň. V porovnaní s  niekdajšou  
„betónovou džungľou“ bývalých vojenských 
skladov  pôjde  o peknú, oku lahodiacu,  príjemnú 
zónu so zeleňou  a farebne  odlíšenými fasádami 
jednotlivých domov  napojenú na Dolné Samoty.-
 Zároveň sa  na  Čachtickej  ul., ako zdôraznil 
Ing. D. Macúch,  naplno rozbieha  aj  II. etapa 
výstavby ďalších  piatich bytových domov s cel-
kovo so 100 bytmi. 
 – Asi po 3-mesačnom sklze spôsobenom 
archeologickým výskumom, kedy nám pracovníci 
Archeologického ústavu SAV v Nitre dočasne  
stopli práce spočiatku na troch, neskôr na  dvoch  
a nakoniec už len na jednom bytovom dome, sa 
od konca júla robí na všetkých bytových domoch.
 Objektívne štvrťročné zdržanie  prác dokáže  
zhotoviteľ podľa vlastného vyjadrenia   dohoniť. 
Čo je však horšie, mesto  musí v intenciách záko-
na vykonaný archeologický výskum  zaplatiť, čo 
znamená peniaze  z mestskej pokladnice navyše. 

Snažíme  sa aspoň   zjednať čo najnižšiu cenu. -
 Podľa slov Ing. D. Macúcha v rámci tejto 
etapy bude  upravená aj  časť Ul. Čachtickej, 
pribudnú nové chodníky,  verejné osvetlenie  a 
zastávky autobusov. K skvalitneniu prispeje aj 
čiastočne  nové odvodnenie ulice. Po týchto 
úpravách bude Čachtická ul. tvoriť dôstojnejší 
vstup od  Čachtíc do Nového Mesta nad Váhom. 
 -V súvislosti s touto lokalitou v ostatnom 
čase rezonuje i otázka odstránenia dnes už 
nepoužívaného vlečkového priecestia. Keďže
podľa stanoviska Úradu pre  reguláciu  železničnej 
dopravy nejde v tomto čase už o vlečkové prieces-
tie, bolo dohodnuté, že problém jeho likvidácie by 
mal riešiť svojím rozhodnutím Obvodný úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
v Novom Meste nad Váhom prostredníctvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho 
správcu komunikácie, aby  ho odstránili a komu-
nikáciu vrátili do pôvodného stavu.-
 Po ukončení II. etapy výstavby bytových 
domov  v závere roka 2010  by sa  mala tvár tejto 
lokality nášho mesta výrazne zmeniť. Dotvárať by 
ho mala  nová benzínová pumpa na Banskej ul., 
čo by dozaista uvítali majitelia vozidiel či iní mo-
torizovaní účastníci  cestnej premávky. Investor 
- fa Agronovaz - momentálne hľadá finančné 
prostriedky na jej realizáciu. Stavebné povolenie  
má už vo vrecku  a stavenisko je  už ohradené. –
 Tak či onak, s benzínkou alebo bez nej, bude 
po spomínaných úpravách vstup  od Čachtíc dôs-
tojnou bránou do  Nového Mesta nad Váhom. 

SŤAHOVANIE
 Nejde  síce  o sťahovanie národov, ale  pre 
tých, ktorých sa tento „presun“ dotýka, ale i pre 
samotných občanov, má sťahovanie,  a hlavne 
vedomosť o tom, veľký význam.
 Do novovybudovanej nadstavby budovy 
priamo susediacej s mestským úradom, ktorá 
bola  súčasťou rozsiahlej investície fa  Bonmax, 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, sa presťahovali, 
resp. v čase  našej uzávierky  sa sťahujú od-
delenia  a referáty MsÚ.
 Rozšírenie doterajších  stiesnených priesto-
rov umožní MsÚ zabezpečiť a vykonávať i 
činnosti, ktoré súvisia  s prechodom kompeten-
cií zo štátnej správy na samosprávu.
 Komplexnú informáciu o tom, kde sídlia 
jednotlivé kancelárie,  prinesieme v ďalšom vy-
daní. Zatiaľ vám prezradíme aspoň toľko, že do 
pôvodnej  budovy  na  Weisseho ul. sa  z domu 
štátnej správy perspektívne presunie matrika, 
sekretariát a kancelária primátora mesta zos-
távajú na  pôvodnom mieste, do nadstavby sa  
o. i. presťahovali  prednosta mestského úradu,  
pokladňa, podateľňa a sekretariát prednostu 
MsÚ, odd. školstva, mládeže a telesnej  kultúry, 
celé finančné oddelenie i referát na spracovanie 
rozvojových programov mesta.

DEŇ ÚSTAVY SR 
 Na 1. septembra pripadá Deň ústavy  
SR. V  našom meste sme si tento významný  
sviatok pripomenuli 30.augusta o 18,00 h. 
V  kultúrnom programe vystúpili Juraj Sarvaš  
a ĽH BEZANKA pod vedením Š. Dudíka.

Banka pre životwww.dexia.sk

Výhodné a bezpečné sporenie

Odložte si
u nás

peniaze na lepšie časy
Kupón vystrihnite 

a pošlite, alebo osobne 
doručte do 21. septembra 

na adresu: 
Mestské kultúrne stredisko,
redakcia Novomestského 
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto nad 
Váhom.

Na jedného z vás sa 
usmeje šťastie v podobe

výhry 16,60 €,
ktorú venuje:

SEPTEMBER 
2009

✂
KUPÓN

NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU
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KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO

 SPRAVODAJCU

✂

           Námestie slobody 1/1
  Nové Mesto nad Váhom
  Tel.: 032/ 7401 450
  Fax: 032/ 771 6334-5

Prevádzkové hodiny

  Pondelok       8,00 – 16,00
  Utorok       8,00 – 16,00
  Streda       8,00 – 16,00 
  Štvrtok       8,00 – 16,00
  Piatok       8,00 – 16,00

Tešíme sa na vašu návštevu
Banka pre život

 www.dexia.sk
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 Tradičnou súčasťou  septembrového diania 
v našom meste je Novomestský jarmok (NJ). O 
tom, že nejde o nejakú krátkodobú záležitosť,
svedčí fakt, že tohto roku sa bude konať jeho 
jubilejný – 30. ročník.
 Svoju históriu  v našom meste  začal  písať
v roku 1978. Spočiatku jarmoky bývali raz za 
dva roky. Úspech a priaznivá odozva  medzi 
občanmi a návštevníkmi mesta primäli vedenie  v 
tom čase  mestského národného výboru  zmeniť
jeho periodicitu  a od roku 1983, od štvrtého 
ročníka,  jarmočný virvar  vládne v našom meste 
každoročne. Tentoraz „vypukne“ v dňoch 18. 
– 20. septembra.  O tom, čo  jubilejný jarmok 
prinesie a na čo všetko sa môžu jarmočníci
tešiť, sme  sa  porozprávali s riaditeľkou  NJ Ing.
Vierou Vienerovou.
 -K príprave jarmoku každoročne  pristupujeme 
s patričnou  vážnosťou a zodpovednosťou. O to 
viac  teraz, keď chystáme jeho jubilejný ročník.
30. výročie nášho jarmoku chceme zvýrazniť
predovšetkým tým, že  jeho návštevníkom ponúk-
neme hodnotný program so zaujímavými  sprie-
vodnými akciami. Na svoje  by  si  mal prísť každý. 

Kúpychtivým občanom bude  okrem  obchodov  v 
tradičných lokalitách k dispozícii okolo 400 pre-
dajných stánkov s pestrým sortimentom tovaru. 
Milovníci krásy  budú môcť  pred stánkom kultúry 
obdivovať zručnosť a fortieľ ľudových remesel-
níkov. Deti  a mládež sa  budú môcť vyblázniť na 
kolotočoch, húsenkovej  dráhe, autodrome  a inej 
technicko – zábavnej činnosti.
 V gastrocentre na trhovisku  budú môcť gur-
máni ochutnať čo – to z tradičných jarmočných
špecialít. Vyznavačom duševnej potravy dá-
vame  do  pozornosti pestrý program na  tribúne 
pred OD COOP Jednota. O  konkrétnych ak-
ciách jarmoku  sa záujemcovia  dozvedia z 
jarmočných plagátov a napokon, aj zo stránok 
Novomestského spravodajcu. „Vypichnem“  z 
nich aspoň niektoré. Okrem jubilejného – XV. 
Novomestského ostňa  s vernisážou a slávnost-
ným vyhlásením  jeho výsledkov v úvodný deň jar-
moku  a sobotňajšej V. Novomestskej noty  počas
XII. Festivalu dychových  hudieb  výsledky  svojej 
práce predstavia i novomestskí drobnochovatelia. 
Po roku   budeme opäť  hľadať najsilnejšieho 
Novomestského siláka, ochudobnení nebudú ani 
súťažechtiví návštevníci, ktorých  láka  vidina 
výhry. Bezpochyby vyhrajú všetci milovníci dobrej 
hudby, ktorí v predvečer jarmoku – vo štvrtok o 
18,00 h prídu do múzea na  vernisáž výstavy  o 
živote  a diele novomestského rodáka, hudob-
ného skladateľa Š. A. Pyšného spojenú s prezen-
táciou jeho skladieb. Okrem tejto novinky čaká
na  návštevníkov NJ veľa zaujímavého, treba  len 
prísť a nechať sa  vtiahnuť do neopakovateľnej
jarmočnej atmosféry.  V mene  vedenia mesta 
i  ako  riaditeľka  NJ všetkých  srdečne pozý-
vam   od 18., resp. 17.  do 20. septembra do 
nášho mesta na  toto   najvýznamnejšie  kultúrno 
– spoločensko – obchodné podujatie roka.

JARMOK S PRÍVLASTKOM JUBILEJNÝ

 Samospráve leží na srdci  rozvoj  a  roz-
mach  mesta a jeho prezentácia. Na podporu 
svojho snaženia sa  usiluje získať  prostriedky 
z grantov. Dnes už vieme, ako nám potvrdila 
Mgr. Katarína Pavlíčková, pracovníčka MsÚ 
z referátu na spracovávanie rozvojových pro-
jektov mesta, že s  podanými tromi  žiadosťami
o dotácie z grantového systému Ministerstva

kultúry SR na rok 2009  aj uspela. Na pro-
jekt: Monografia Nového Mesta nad Váhom
mesto dostalo  dotáciu 7000 €, na Literárne
osobnosti Podjavorinského kraja rezort kultúry 
vyčlenil 2000 € a o 1000 € viac (3000 €)
predstavuje „finančná injekcia“ na Festival 
A. Jurkovičovej. Okrem toho  Nové Mesto 
nad Váhom získalo  dotáciu 3319 € z pros-
triedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
XIII. ročník spomínanej celonárodnej  divadel-
nej prehliadky s tematikou ženy.      

MESTO ÚSPEŠNÉ
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 Do škol. roka 2009/2010 vstupujú školy a 
školské zariadenia (ŠZ) v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta s množstvom zmien a noviniek. 
 V sieti škôl došlo k jednej zmene, a to k 
zmene sidla základnej umeleckej školy (ZUŠ), 
ktorá sa presťahovala do zrekonštruovaných 
priestorov prístavby bývalej I. ZŠ na Štúrovej ul., 
kde už na 1. poschodí sídli aj CVČ.
 V ZŠ na Odborárskej ul. a na  kpt. Nálepku, 
ako i v ZUŠ a CVČ prebehli výberové konania na 
obsadenie miesta riaditeľa v novom funkčnom
období (v ZŠ na Ul. kpt. Nálepku v čase uzávierky 
NS nebolo meno riaditeľa ZŠ isté. Ako o adeptke 
na riaditeľský post sa neoficiálne hovorilo o Mgr. 
M. Horváthovej - pozn. redakcie), v ostatných 
školách primátor mesta akceptoval návrhy ŠR na 
opätovné vymenovanie doterajších riaditeľov.
 Po prázdninách zasadne do školských lavíc 
„mestských” ZŠ v 66 triedach 1 462 žiakov (pokles 
o vyše 70 žiakov a tri triedy oproti predchádza-
júcemu škol. roku), z toho 137 prváčikov. Mierny 
pokles  žiakov zaznamenala aj ZŠ sv. Jozefa, 
ktorá má cca 350 žiakov vrátane 37 prvákov. 
Ako každoročne, na privítanie mesto  pripravilo 
pre  všetkých prváčikov, vrátane cirkevnej ZŠ, 
balíček školských potrieb. Pre nedostatočný záu-
jem sa v tomto škol. roku neotvorí trieda nultého 
ročníka ZŠ, špeciálnu triedu pre žiakov so zdrav. 
postihnutím v ZŠ na Tematínskej ul. naďalej budú 
navštevovať 4 žiaci.
 Zmeny k lepšiemu čakajú školy v priestorovom 
a materiálnom vybavení. Okrem už ukončenej
rekonštrukcie priestorov ZUŠ sa cez prázdniny 
rozbehli v rámci ROP Infraštruktúra vzdelávania 
rekonštrukčné práce v ZŠ na Odborárskej a 
na Tematínskej ul., vo finálnej faze je príprava 
na rekonštrukciu všetkých budov MŠ. Projekt 
rekonštrukcie zostávajúcej ZŠ na Ul. kpt. Nálepku 
sme opätovne predložili na MVaRR SR a čaká sa 
na rozhodnutie výberovej komisie. 
 Stavebný ruch v školách bude pokračovať aj 
počas škol. roka a vyžiada si dávku trpezlivosti 
zo strany zamestnancov a žiakov škôl i rodičov
žiakov. Treba si však uvedomiť, že harmonogram 
prác ovplyvňuje množstvo okolností, ktoré škola 
ani jej zriaďovateľ nemôžu zmeniť. Výsledkom 
projektov bude  výrazné skvalitnenie podmienok 
na výchovu a vzdelávanie. 
 V pedagogickej oblasti prináša školská re-

forma ďalšie zmeny. Po pilotnej fáze v 1. a 5. 
ročníku ZŠ bude v tomto škol. roku prebiehať
výchova a vzdelávanie podľa školských vzde-
lávacích programov už aj v 2. a 6. ročníku ZŠ 
vo všetkých ostatných školách a ŠZ. Kvalita 
a príťažlivosť výchovných a vzdelávacích pro-
gramov závisí najmä od šikovnosti pedagogic-
kých kolektívov, ale k naplneniu svojich predstáv v 
tomto smere môžu prispieť aj rodičia detí a žiakov 
prostredníctvom školských rád.
 Pre samotných pedagógov prináša zmeny od 
1. novembra zákon č. 317/2009 o pedagogických 
zamestnancoch, ktorý im ako chránenej osobe 
na jednej strane má poskytnúť väčšiu ochranu, 
na 2. strane sa zvýrazňujú ich povinnosti. Nový 
kariérový systém má vplyv aj na odmeňovanie
zamestnancov. 
 Osobitne treba rodičom detí a žiakov 
pripomenúť termín 15. september, ktorý rozhodu-
je o výške pridelených finančných prostriedkov 
pre školy a ŠZ. Podľa počtu detí a žiakov, ktorí 
k tomuto termínu navštevujú ZŠ, ZUŠ, MŠ, 
CVČ, školský klub či školské stredisko záuj-
movej činnosti, bude mestu ako zriaďovateľovi
pridelený objem finančných prostriedkov na fi-
nancovanie školstva v roku 2010. Významnú 
úlohu to hrá najmä v súčasnej situácii, keď sa v 
dôsledku finančnej krízy výrazne znížili príjmy do 
štátneho rozpočtu a následne do rozpočtu mesta. 
V prípade, že sa rodič rozhodne umiestniť svoje 
dieťa do školy alebo ŠZ až po 15. septembri, 
už nemusí byť úspešný, pretože v takomto prí-
pade už nemožno získať finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu alebo z podielových daní na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
 Podobný systém funguje v oblasti záuj-
mových útvarov (krúžkov) v ZŠ a CVČ, na 
ktoré sa prideľujú finančné prostriedky podľa
počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov. Ak 
rodičia prostredníctvom žiakov a študentov ZŠ a 
SŠ neodovzdajú do 25. septembra vybranej ZŠ 
alebo CVČ vzdelávací poukaz žiaka, ukracujú tým 
školy, a tým i svoje ratolesti.
 Mgr. Dušan Hevery,ved. oddelenia školstva,

mládeže a telesnej kultúry

V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU SO ZMENAMI

BOLI SME TAKÍ
 11. septembra o 19,00 h v MsKS sa 
uskutoční repríza muzikálu CVČ.
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 Na zánovnom okrúhlom drevenom stolíku z 
ateliéru maestra Petra Matejku  malú novodobú 
encyklopédiu o výtvarných umelcoch nášho 
regiónu, ako  knihu Galéria Petra Matejku s 
podtitulom Výtvarné umenie regiónu Nového 
Mesta nad Váhom označila jedna z jej autoriek  
dr. E. Porubänová, pokropili vodou z Váhu. 
Slávnostný akt vyprevadenia  reprezentatívnej 
knihy  na cestu, ktorá vyšla za podpory  mesta 
i sponzorov, 13. augusta  v Divadielku galéria 
vykonali  primátor mesta Ing. Jozef Trstenský 
a jeho zástupkyňa Ing. Viera  Vienerová.
 V tej  vážskej vode  bol kus symboliky. 
Parafrázujúc slová odbornej  pracovníčky 
Galérie M. A. Bazovského: Tak ako  rieka, ktorej 
voda osviežuje a rozteká sa ďalej  do sveta, aj 
talent, ktorý  umelci  dostali do  vienka a prezen-
tuje  sa  i v knihe zostavenej akad. mal. Jánom 
Mikuškom,  osviežuje  zmysly človeka  a šíri sa 
ďalej do iných miest i krajín.  
 Publikáciou sa podarilo zaznamenať  pôso-
benie výtvarníkov  v rodnom  alebo srdcu blíz-
kom meste a jeho okolí a pripomenúť  terajším 
i budúcim generáciám  génius loci tohto miesta 
na Považí v okolí Váhu. V knihe sa  spomína  
viac ako 80 výtvarných umelcov, teoretikov či 
iných osobností, ktorí  zasiahli do  vývoja  výt-
varného  umenia v Novom Meste  nad Váhom a 
jeho okolí. 

 Dielom, tak ako mestom  rieka, prete-
kajú dejiny  výtvarného umenia novomestského 
regiónu. No ako až v 20. storočí bolo možné 
najviac vody zachytiť pomocou priehrad, tak aj 
20. storočie prinieslo najvýraznejší rozvoj výt-
varného umenia v Novom Meste nad Váhom. 
Najmä prostredníctvom  Návratov do Nového 
Mesta nad Váhom, veľkých výstavných pre-
hliadok, ktoré  sa v meste  pravidelne orga-
nizujú. Preto aj najrozsiahlejšia obrazová a 
textová časť patrí  návratistom, ktorí v Novom 
Meste nad Váhom. vystavujú od roku 1984. Z 
pôvodných 16 dnes sú ich vyše štyri desiat-
ky. Okrem 40 výtvarníkov prezentovaných v 
knihe s farebnými reprodukciami ich diel oso-
bitne v rozsiahlejších medailónoch a viacerých 
ukážkach prác sa čitateľ zoznamuje so životom 
a dielom najvýznamnejších novomestských 
rodákov – výtvarníkov: akademických maliarov 
Petra Matejku a Juraja Kréna. 
 Z diel návratistov je  zostavená  aj expozícia 
v novej Galérii P. Matejku. Jej dobré meno sa  
šíri už aj  do vzdialenejších končín Slovenska 
i  zahraničia. Nie inak to určite bude aj s in-
teresantným  knižným  dielom, ktoré  v onen 
š t v r t k o v ý 
letný deň 
augusta  po 
Letnom dni 
v prevedení 
Divadielka  
g a l é r i a  
v y k r o č i l o 
na cestu, 
aby dôstoj-
ne a  na
úrovni pre-
z e n t o v a -
lo naše 
m e s t o ,
novomest-
ský región 
a jeho
kultúru. 

KNIHU O GALÉRII VYPREVADILI NA CESTU

POKROPENÁ VÁŽSKOU VODOU
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KRÍZA A (NE) ZAMESTNANOSŤ
 Hospodárska a finančná kríza  sa podpísala 
na viacerých, pre zamestnanosť negatívnych 
skutočnostiach s dopadmi na životnú úroveň,
neraz i na samotné existenčné istoty ľudí.
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Novom Meste nad Váhom s pôsobnosťou pre 
okresy Nové Mesto nad Váhom (k 31. júlu 
s  mierou nezamestnanosti 10,35%) a Myjava 
(10,88 %) sa realizáciou svojich opatrení usiluje 
o zmiernenie  dopadov krízy. Uplatňuje nástroje 
aktívnej politiky na trhu práce, zaviedol perso-
nálny dispečing, zriadil protikrízovú koordinačnú
radu,  tzv. infodni pre  primátorov, starostov miest 
a obcí a zamestnávateľov a pracovno – právne 
poradenstvo. Podľa doterajších skúseností 
v súčasnosti najproblematickejšie obsadzovaný-
mi profesiami na trhu práce sú: stolár, robot-

ník drevospracujúcej výroby, učiteľ jazykov a 
informačných technológií, operátor na CNC a NC 
strojoch, zvárač, kuchár a čašník.
 Náš región sa vyznačuje významným hos-
podárskym potenciálom. Ten zabezpečuje, že 
kríza nemá až také dopady ako v lokalitách bez 
silného zastúpenia priemyslu a je predpoklad, 
že po jej ústupe nastane oživenie, ktoré do 
Novomestského a Myjavského okresu prinesie 
prácu a zamestnanosť. Veríme, že z celkového 
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva – v 
Novomestskom okrese  je to 31 369 a okrese 
Myjava 13 958 ľudí –  pracovné uplatnenie nájde 
väčšina zo 4441 nezamestnaných (k 30. júnu),
z toho 3 042 v okrese Nové Mesto nad Váhom, 
zvyšok  v okrese Myjava. 
  Ing. J. Jakubeová, riad. odboru zamestnanosti

S JUBILEJNOU NOVOMESTSKOU NOTOU
 Nielen Novomestský jarmok je tento rok  jubi-
lejný. Malé „okrúhliny“  v septembri oslávi aj jedna 
z jeho   sprievodných akcií  - Novomestská nota.
Priaznivcom dychovej  hudby netreba  zvlášť túto 
národnú autorskú súťaž predstavovať. Koná sa 
v rámci obľúbeného Festivalu dychových hu-
dieb. Kým na 30. jarmoku sa uskutoční tuctý (12.) 
ročník tohto netuctového festivalu, Novomestská 
nota sa do histórie zapíše po jubilejný - piaty raz. 
Aby aj tentoraz ladila a jej tóny  boli v harmónii, 
na  to  bude  rovnako ako po iné roky dohliadať
„duša“  festivalu  - Ing. Ivan Trchala.
 - Piata Novomestská nota  sa uskutoční
tradične  počas dychovkovej soboty 19. septem-
bra. Národná autorská súťaž prebieha od roku 
2001, kedy sa uskutočnil jej 1. ročník. Svoje  po-
menovanie má od IV. ročníka spred dvoch rokov 
na 10. FDH. Do užšieho výberu V. Novomestskej 
noty postúpilo do 15 skladieb. Rovnako ako 
počas posledného súťažného ročníka aj teraz 
pôjde o súťaž spievaných  a nespievaných skla-
dieb bez ohľadu na  ich hudobný žáner.  
 Na účasť na súťažnej Novomestskej note 
majú návštevníkov Novomestského jarmoku 
navnadiť od 10,00 h vystúpenia  DH Skalanka
a Bošáčanka. Prvé tóny súťažných skladieb pre 

objektívnosť ich posúdenia v prevedení  jedného 
hudobného  telesa, štúdiového orchestra, zaznejú 
o 13,30 h. 
 Po skončení Novomestskej noty svoje hu-
dobné majstrovstvo ukážu Bučkovanka a 
Lieskované. Účastníci festivalu vo svojich zhruba 
1,5 – hodinových programoch zahrajú piesne  zo 
svojich bohatých repertoárov, do ktorých aktuálne 
zaradili aj súťažné piesne z predchádzajúcich 
ročníkov národnej autorskej súťaže.
 Skladby, ktoré sa  tohto roku budú uchádzať
o najcennejšie vavríny, bude posudzovať odborná 
porota na čele s jej predsedom Mgr. A. Hudecom.
Okrem tohto naslovovzatého odborníka a hudob-
ného skladateľa v jednej osobe jej členom bude  i 
Mgr. J. Burič, riaditeľ Kabinetu scénického folklo-
rizmu NOC v Bratislave.
 O tom, ktoré spievané a inštrumentálne diel-
ka z finále uspejú na  jubilejnej – V. Novomestskej 
note,  sa jarmočníci, hudobníci, v prípade  prí-
tomnosti aj  ich autori dozvedia  podvečer 
na slávnostnom vyhodnotení národnej autor-
skej súťaže, ktorej vyhlasovateľmi sú: mesto, 
Združenie dychových hudieb na Slovensku, 
Národné osvetové centrum, Hudobný fond a 
Ministerstvo kultúry SR.-

TUCTÝ ROČNÍK NETUCTOVÉHO FESTIVALU
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 Horúce prázdninové dni využívali žiaci škôl 
na oddych a regeneráciu svojich síl. 40 žiakov 
základných škôl však zásluhou štedrosti mesta 
a starostlivosti zamestnancov CVČ strávilo práz-
dniny atraktívnym podujatím - prázdninovým tá-
borom na náklady mesta. Takýmto spôsobom sa 
mesto rozhodlo už  po piatykrát pomôcť žiakom, 
ktorých sociálne zázemie nie je priaznivé a 
zároveň v škole vykazujú veľmi dobré výsledky.
 Tábor sa uskutočnil od 18. do 25. júla v 
Belušských Slatinách. Množstvo zábavy, hier a 
súťaží v tábore, ale aj výlety na zaujímavé miesta 
Slovenska  priniesli účastníkom tábora bohaté 
zážitky. Okrem návštevy zoologickej záhrady v 
Bojniciach a Oravského zámku, vozenia sa na 
koníkoch či vychádzok do prírody si deti užívali 
horúce prázdninové dni na kúpalisku, zabavili sa 
na diskotéke, karnevale i pri táboráku a nechýba-
lo ani hľadanie ukrytého pokladu v lese. 
 K zábave prispela aj hudobná skupina 

Experiment z CVČ, ktorá im pripravila hudobný 
koncert. Deti z tábora  ešte dlho budú mať na čo
spomínať.                                                 -hd-

OBZRETIE SA ZA PRÁZDNINAMI

CHYSTÁ SA REKONŠTRUKCIA STANICE

 V auguste Železnicami SR odštartovaný pro-
jekt Moderná stanica „oprášil“ náš záujem o 
situáciu s novomestskou železničnou stanicou. 
Pred vyše rokom  sme  vás  prostredníctvom 
hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Mgr. 
Martiny  Pavlíkovej informovali  o pripravovanej 
rekonštrukcii železničnej stanice v našom meste. 
 Podľa jej vyjadrenia vo vlaňajšom júnovom 
vydaní NS stavbu Železničná stanica Nové 
Mesto nad Váhom – rekonštrukcia prijímacej 
budovy Železnice SR zaradili do  finančného
plánu na rok 2008 s tým, že akcia začne  buď ešte 
v roku 2008, alebo  začiatkom roka 2009 s pred-
pokladaným ukončením v rokoch 2010 – 2011.

 Rok 2009 je viac ako  za  svojou polovicou 
a nás  zaujímalo, aká je situácia dnes. Ako 
nám uviedla Mgr. Zuzana Chalupová z odboru 
komunikáciie ŽSR, projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu stanice  je ukončená a schválená 
na  úrovni Generálneho riaditeľstva  ŽSR a 
Ministerstva  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 
Financovať sa  bude  z prostriedkov štátneho 
rozpočtu v r. 2009 až 2010. Momentálne  sa 
ukončuje  proces verejného obstarávania na 
zhotoviteľa stavby. Z dôvodu, že  verejná  súťaž
nebola   v čase zabezpečovania týchto informá-
cií ešte ukončená, nebolo možné získať údaje  o 
procese verejného obstarávania, cene (v príspev-
ku z NS 6/2008 ŽSR uvádzali ako predpokla-
dané rozpočtové náklady na  projektovú prípravu 
a realizáciu stavby čiastku zhruba 59 mil. Sk 
– pozn. red.) a ďalších podmienkach. Podľa
súčasného vyjadrenia ŽSR stavba  by mala 
začať v mesiacoch august – september 2009 
a ukončená by  mala byť  do konca  budúceho 
roka.
  Podľa toho i v našom meste  svitá nádej, že 
po tejto  rekonštrukcii  získa i novomestská stani-
ca prívlastok moderná  a bude zodpovedať úrovni 
a kritériám  kultúry cestovania 21. storočia.

● Do jarmočného rámca spadá vernisáž 
výstavy v Podjavorinskom múzeu vo štvrtok 
17. septembra o 18,00 h o živote a diele hu-
dobného skladateľa Š. A. Pyšného s prezen-
táciou skladieb z jeho autorskej dielne.
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 Brány škôl sa opäť otvorili, aby žiaci a študenti 
mohli získavať nové vedomosti a pripravovať sa 
na budúce povolania. Všetci sa z toho tešíme, 
podporujeme mladú generáciu. Je priam zážitkom 
sledovať svoje dieťa či vnúča, ako sa učí, napre-
duje, ako sa jeho vedomosti rozširujú. Každý rodič 
je hrdý na svoju ratolesť a želá si, aby dosahovala 
tie najlepšie výsledky.
 Na druhej strane si však uvedomujeme, že 
informácie, vedomosti, ktoré človek získa štúdiom, 
ešte samy o sebe neznamenajú múdrosť pre 
život. Určite poznáte vo svojom okolí ľudí s 
vysokoškolským vzdelaním – mnohých i s via-
cerými titulmi, na ktorých nevidieť, že by ich in-
telektuálne vedomosti ovplyvnili ich správanie. 
Neexistuje priama úmera medzi množstvom ve-
domostí a čestnosťou, mravným spôsobom života, 
úspešnosťou manželského spolužitia a pod. Často 
sa stretáme s pravým opakom, že na jednodu-
chého, prostého robotníka sa možno viac 
spoľahnúť, dodrží svoje slovo. Pravá múdrosť preto 
nie je podmienená vzdelaním a titulmi, ale charak-
terom, ktorý sa formuje trochu odlišným spôsobom, 
aký predstavuje dnešný vzdelávací systém.
 Spomenul som si na svoje štúdiá. Som rád, že 
ako študent teológie som nevyrastal v izolovanom 
prostredí, ale som strávil tri roky medzi ostat-
nými vysokoškolskými študentmi iných odborov v 
Mlynskej doline v Bratislave. Videl som, čo sa tam 
dialo po večeroch a nociach. Bol som šokovaný 
pri predstave, že práve títo ľudia možno budú o 
niekoľko rokov na významných postoch ako politici, 
inžinieri, vedci, lekári. Dnes sa nečudujem, prečo je 
spoločnosť taká, aká je: vzdelanie samotné nesfor-
muje charakter človeka.
 V Písme Svätom sa niekoľkokrát opakuje 
tvrdenie, že „počiatkom múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom“. Teda nie samotné vedomosti nás 
robia múdrymi pre život. V Písme sa môžeme 
dočítať, že „v poslednom čase“ nastane priam 
explózia informácií. Posledné storočie je jasným 
dokladom, že ani v tomto sa Biblia nemýli. Sme 
svedkami toho, ako každým rokom narastá objem 
informácií a poznatkov v každej oblasti života. 
Otázka však znie: Žijeme múdrejšie ako generá-
cie pred nami? Máme lepšie vzťahy? Podarilo sa 
nám odstrániť utrpenie, nespravodlivosť, násilie 
a všetko, čo považujeme za negatívne v našej 
spoločnosti? Je vďaka tejto informačnej explózii 
lepší život človeka ako kedykoľvek predtým? 

Obávam sa, že musíme odpovedať záporne.
 „Počiatkom múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom.“ Mať bázeň pred Bohom zna-
mená uznať Ho ako najvyššiu autoritu. Prijať a 
rešpektovať to, čo On hovorí. Prijať a osvojiť si 
Jeho zásady ako tie najlepšie smernice pre život. 
Nie ako obmedzenia, ale ako tie najlepšie rady pre 
každého z nás. Kto odmieta uznať autoritu Boha, 
kto odmieta podriadiť sa Jemu, volí si svoju vlastnú 
cestu. Môže byť presvedčený, že je to to najlepšie, 
že je múdry, že so svojou inteligenciou svoj život 
zvládne lepšie. No žiaľ, nevidieť okolo nás dobré 
a presvedčivé príklady tohto typu. Jednoznačne 
platí: Kto ignoruje Boha, odmieta návod na to, ako 
žiť múdro.
 Určite budete so mnou súhlasiť, že príklady 
priťahujú. Aj mňa najviac ovplyvnili príklady tých, na 
ktorých som videl ovocie múdrosti – v ich rodinách, 
vzťahoch, postojoch, charaktere, konaní. Hoci som 
pozoroval životy mnohých, dobré ovocie múdrosti 
som našiel tam, kde bola bázeň pre Bohom.
 Často počúvam staršiu generáciu sťažovať 
sa, akí sú dnešní mladí. Na jednej strane sa jej 
nečudujem, aj ja sa obávam, kam speje naša 
spoločnosť, keď dnešná mládež bude niesť 
zodpovednosť za rodiny, naše obce, náš národ. 
Na druhej strane sa pýtam: Od koho si dnešní 
mladí berú príklad? Čo im ukázali ich rodičia? Čo 
sme im odovzdali a odovzdávame? Čo sme urobili 
preto, aby sme im namiesto negatívnych životných 
vzorov (ktoré vidia deň čo deň na televíznej obra-
zovke, v časopisoch a na internete) ukázali jasný, 
dobrý, nasledovaniahodný príklad? Byť kritický voči 
niekomu ešte nič nerieši. Maximálne to, že druhá 
strana sa nám bude vyhýbať. Vôbec nechcem 
obraňovať dnešnú mladú generáciu, no to, aká 
je, má niekde svoje korene. Určitým spôsobom 
nesieme zodpovednosť za tých, čo prichádzajú po 
nás. Či chceme, či nie, oni nás sledujú. Žiaľ, často 
iba kopírujú to, čo im ukazujeme deň čo deň.
 Namiesto kritiky a odsudzovania stojí pred 
nami jedna veľká výzva: staňme sa dobrým príkla-
dom, hodným nasledovania. Túto výzvu nám Boh 
názorne ukázal na svojom Synovi. Ten sa stal jed-
ným z nás. Hoci všetci okolo Neho konali zvrátene, 
sebecky, On sa nedal nikým ovplyvniť a zviesť. 
Neustúpil, nevzdal to. Ukazoval dobrý príklad až do 
konca. Učme sa od Neho. On zreteľne ukázal, ako 
správne a múdro žiť. 
                                 Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ABSENCIA PRAVEJ MÚDROSTI A DOBRÝCH PRÍKLADOV



12

Branislav Baláž - BAREC
    

Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 
   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0905 163 856
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  OCEĽOVÉ DVERE
 

  Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky 
  0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
 Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm 
 

 Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
 11 - bodové zamykanie 
 Prevedenie mahagón alebo zlatý dub

 Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

  PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
 
 Päťkomorový systém
 Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
 Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
 Vysoká odolnosť proti vlámaniu
 Znamenitá ochrana proti hluku

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
 

 Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

 INTERIÉROVÉ DVERE
 Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
 Dvere povrchová úprava fólia
 Dvere povrchová úprava dyha
 Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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Prejdite aj vy na elektronické bankovníctvo vyššej triedy. BusinessNet bol
vytvorený s cieľom uspokojiť najnáročnejšie potreby podnikateľov. Vyskúšajte si
ho cez Biznis Balík Smart, ktorý je len za 1 euro mesačne, a získate viac:
� BusinessNet v cene balíka
� všetky tuzemské jednorazové prevody cez BusinessNet zadarmo
� rýchle a komfortné posielanie platieb

www.unicreditbank.sk | UniTel 0800 180 180

BUSINESSNET
MOŽNO DO SVOJEJ
BANKY SA DOŤUKÁM
KEDYKOĽVEK

Biznis

Balík Smart

za 1 euro

mesačne
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ZÁHRADNÍCKE 
PRÁCE

- úprava a údržba záhrad 
- kosenie kosačkami
  a krovinorezom

TEL : 0904 686 409

M A S Á Ž E 
JAROSL AVA KOŠTI ALOVÁ

Holubyho 2,  Nové Mesto n.V.
(nad reštauráciou Ambróz ia)

O tváracie  ho diny :
 Po – Pia o d 11,00 – 18,00 h 

w w w. odbornemasaze.szm.sk
č .tel .  0904 614 396

 Po prázdninových aktivitách s novým školským 
rokom sa  okrem škôl otvárajú  aj brány Centra 
voľného času (CVČ)  v Novom Meste nad Váhom 
s ponukou  celej  plejády  záujmových krúžkov.
 V novom školskom roku  2009/2010  CVČ
umožní školákom rozvíjať aktivity a zmyslu-
plne  vypĺňať  ich voľný čas v týchto  krúžkoch: 
spoločenský tanec, brušné tance, írske tance, 
moderné tance – break dance a hip-hop, 
muzikálový spev, aerobic, výtvarný ZŠ, výtvarný 
MŠ, angličtina, babinec – klub dievčat, plavecký, 
judo, karate, žonglérsky, pohybové hry, basket-
bal, volejbal, futbal - chlapci, futbal - dievčatá,
stolný tenis, korčuľovanie, počítače, internetový 
klub, leteckí modelári, automodelári, rybársky, 
turistický, šachový klub, kanoistiky, prírodovedný, 
poľovníctvo, včelárstvo, záhrada a kvety. 
 Okrem toho chystá II. ročník Supertanca. 
Kastingy na Supertanec 2 budú v októbri,  ich 
konkrétne termíny sa dozviete v októbrovom vy-
daní Novomestského spravodajcu. 
 Do krúžkov sa možno prihlásiť do 11. septem-
bra, bližšie informácie získate v CVČ na Štúrovej 
ul. alebo t.č. 771 24 20.                                 -jh-

KRÚŽKY V CVČ  V dňoch 18. – 20. septembra sa usku-
toční jubilejný – 30. Novomestský jarmok s 
množstvom sprievodných akcií. Tie začnú už vo 
štvrtok vernisážou výstavy v múzeu. Milovníci 
výtvarného umenia a dychovky sa môžu tešiť v 
piatok na vernisáž XV. NO a v sobotu od 10,00 h
na XII. FDH so súťažnou, tiež jubilejnou – 
V. Novomestskou notou.

23. septembra od 17,00 h bude v 
MsKS vďaka spolupráci Mestského úradu 
v Novom Meste nad Váhom a advokátskej 
kancelárie JUDr. A. Ručkayovej pokračo-
vať projekt Bezplatnej právnej poradne.
 V stánku kultúry na 1. posch. č.dv. 11
advokát záujemcom poradí v oblasti trestného, 
pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie poda-
ní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
určené osamelým matkám s deťmi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

PROGRAMY MsKS
september 2009

18. septembra o 17,00 h sa v MsKS v 
Novom Meste nad Váhom  uskutoční vernisáž 
výstavy kresleného humoru a satiry. Počas nej 
sa návštevníci výstavnej  siene  dozvedia, komu 
odborná porota prisúdila Zlatý, Strieborný a 
Bronzový osteň.
 Výstavu kresleného humoru a satiry si zá-
ujemcovia môžu pozrieť do 16. októbra.

Na 17. októbra pripravujeme zájazd do 
Prahy do divadla  Hybernia  na obnovený 
muzikál DRACULA v réžii J. Bednárika a cho-
reogra i R. Hesa (hudba: K. Svoboda, text: Z. 
Borovec).Účinkujú v alternáciách: Daniel Hůlka / 
Josef Vojtek /Marián Vojtko, Monika Absolonová 
/ Leona Machálková / Radka Fišarová,  Zdenka 
Trvalcová / Šárka Vaňková / Kamila Nývltová, 
Bohuš Matuš /Tomáš Savka / Josef Vágner, 
Alan Bastien / Juraj Bernáth / Martin Pošta  a 
iní. Vstupenky sú za 26,17 € alebo 18,68 € + 
cestovné.
 Bližšie informácie na č. tel. 771 0640 alebo 
osobne v MsKS.

VÝSTAVA PRIPRAVUJEME

NOVOMESTSKÝ JARMOK

PRÁVNA PORADŇA

XV. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 21.9. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok     8.9. od 12,30 h - 17,30 h 
                 Klub alter. medicíny - p. J. Dedík 
Streda     9.9. o 14,00 h - Klub chorých na SM
Štvrtok    od 18,00 h - Klub  latelistov 
Každý párny štvrtok od 16,00 h  A klub

KLUBY V SEPTEMBRI

Mestské kultúrne stredisko otvorí tieto kurzy:
JAZYKOVÉ:             POHYBOVÉ:
anglický jazyk               joga
francúzsky jazyk             cvičenie pre ženy

Zápis do kurzov sa uskutoční 7. a 8. sep-
tembra do 16,30 h,  v ostatné dni  septembra 
od 7,30 do 15,30 h.
 Bližšie informácie  získate  osobne v MsKS 
alebo na č.tel. 771 2770 alebo 771 0640.

ZÁPIS DO KURZOV V MsKS



Podľa „veku“ patrí Novomestský osteň k 
tinedžerom. Ale  nespráva sa tak. Žiadne  bláz-
novstvá a pestvá tinežerského veku. Aj keď ide 
o (kreslený) humor  a satiru. 

Humor je  vážna  vec, povedal ktosi múdry 
a asi to tak bude. S vážnosťou k tomuto tradič-
nému súputníkovi Novomestského  jarmoku 
pristupujú tak  jeho organizátori, ako  i samotní 
autori. Vo svetle jubilea Novomestského ostňa,
ktorý sa celkom seriózne chystá na svoj pätnás-
ty ročník, aj my sa seriózne obzrieme za  uply-
nulými Ostňami, lepšie  povedané ich víťazmi.

Všetky boli úspešnými prezentáciami naj-
lepších slovenských i zahraničných autorov. 
Novomestský stánok kultúry vďaka festivalu 
kresleného humoru a satiry vlastní jednu z naj-
väčších zbierok  s dielkami  majstrov kresliar-
skej skratky.

História Novomestského ostňa sa začala
písať roku 1982, kedy sa uskutočnil z iniciatívy 
skupiny novomestských nadšencov jeho prvý 
ročník. Pri zrode Novomestského ostňa  okrem 
novomestských výtvarníkov ( Miro Ďurža, Vlado 
Pavlík a i.) stál  i nestor kresleného humoru Vik-
tor Kubal. Osteň  odvtedy privítal celú plejádu 
ďalších popredných slovenských karikaturistov. 

Historicky prvé  víťazstvo z 1. ročníka  r. 
1982  si z Nového Mesta nad Váhom  odnie-
sol V. Krumpolec, o rok neskôr si Zlatý osteň
„vykreslil“ F. Mráz.

Počnúc III. ročníkom sa NO zmenil na  bie-
nále – rok 1985 priniesol najcennejšie  vavríny 
V. Živickému. V IV. ročníku o dva  roky neskôr 
(1987)  exceloval F. Vico. Z V. ročníka (1989) 

si najcennejšiu trofej – Zlatý osteň odniesol L. 
Juhás. Na  VI. ročníku r. 1991 zvíťazil P. Sedlák. 
Sedmička  z ďalšieho ročníka (1993) priniesla 
šťastie O. Solgovi , na  VIII. ročníku (1995) uspel 
A. Mišanek. V IX. ročníku (1997)  si úspech z II. 
roč. zopakoval F. Mráz,  mimochodom, na  VIII. 
a hneď  v úvodnom ročníku – strieborný autor. 
Hattrick Zlatých ostňov tento Fiľakovčan  zavŕšil
na  jubilejnom -  X. NO (1999) .

Tým sa F. Mráz  stal najúspešnejším kari-
katuristom  desiatich  ročníkov  Novomestského 
ostňa, a nielen  tých. Ale  nepredbiehajme ...

Na  XI. ročníku (2001)  zabodoval Ľ. Kotrha. 
Na  XII. ročníku r. 2003 si víťazstvo zopakoval F. 
Mráz, čím získal   štvrtý Zlatý osteň. Na svojom 
konte má najviac  týchto zlatých trofejí. Trinást-
ka bola  v roku  2005 šťastná pre K. Leššu. Na 
ostatnom – XIV. ročníku roku 2007 Zlatý osteň
putoval do Michaloviec J. Olšavskému (striebro 
sa  ušlo F. Mrázovi - pozri kresbu).

Komu bude patriť zlato z jubilejného NO, sa 
dozvieme 18. septembra na  vernisáži a sláv-
nostnom vyhlásení výsledkov 15. bienále kres-
leného humoru a satiry. 

O B Z R E T I E  S A  Z A  H I S T Ó R I O U  O S TŇA

   Leto bolo horúce, a nielen podľa stupňov
na teplomeri. Horúce bolo i na  aktivity, vďaka
čomu bolo aj bohaté, - a nielen na prázdninové 
zážitky.

Občanom, dovolenkárom a ďalším návštev-
níkom mesta vrchovatou mierou prinieslo na 
námestie, k fontáne, do parku, stánku kultúry i 
na Zelenú vodu  kultúrne,  v rekreačnom areáli i 
športové vyžitie sa.    

Kultúra cez prázdniny, skrátka, neprázdni-
novala, naopak. Oproti minulosti sa ešte  viac 
rozvinula  do rôznych podôb  a domácim i 
dovolenkárom  sprostredkovala príjemné  a 
ducha pozdvihujúce  hudobné, divadelné a iné 
zážitky, ktoré im obohatili prežívanie letných 
mesiacov. 

K  letu v Novom Meste  nad Váhom, - ako 
vidno, - patria nielen slnko, voda a vzduch, ale 
i - kultúra. Verme, že  aj v budúcnosti  sa u nás 
tento dobrý zvyk zachová.

HORÚCE LETO

štvrtok 3., piatok 4., sobota 5., nedeľa 6.   o 19.00 h 
HARRY POTTER A POLOVI NÝ PRINC 
Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi čarodejníkov aj 
Muklov získava čoraz väčšiu moc. Rokfort už nie je ani 
zďaleka taký bezpečný ako predtým.
USA, UK               dobrodružný fantasy                143 min. 
slovenský dabing                         vstupné: 2,80 €   84,35 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov

štvrtok 10., piatok 11.   o 19.00 h 
KRVAVÝ VALENTÍN 
V mestečku Harmony sa po rokoch kľudu objavuje vrah, 
ktorý nosí banícku masku a ako zbraň použivá krompáč...
USA                                  horor                                97 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 12., nedeľa 13.   o 19.00 h
TRANSFORMERS: POMSTA PORAZENÝCH 
Mimozemskí roboti meniaci sa v pozemské autá sú späť.
Ako to už pri pokračovaniach býva, druhí Transformers 
chcú byť akčnejší, napínavejší a zábavnejší. Pri spomienke 
na prvý diel to vyvoláva otázku, či je to vôbec možné. 
USA                               sci-fi ak ný                       128 min. 
eský dabing                               vstupné: 2,50 €   75,31 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 17., piatok 18.   o 19.00 h 
ZACK A MIRI TO IA PORNO 
Zack a Miri sú dobrými priateľmi a spolubývajúcimi, ktorí 
majú problémy a hromadia sa im dlhy. Keď im odpoja vodu 
a elektrinu, napadne ich spásonosná myšlienka, ako rýchlo 
zarobiť nejaké peniaze – s pomocou priateľov natočia
pornofilm. Zaprisahajú sa, že to, že sa spolu vyspia, nijako 
nenaruší ich priateľstvo…
USA                                   komédia                        101 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,30 €   69,28 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 19., nede a 20.    o 17.00 h

DOBA ADOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUROV 
Hrdinovia z prostredia pod bodom mrazu sa vracajú, aby 
zažili ďalšie neuveriteľné dobrodružstvo. Nová „doba 
ľadová“ zavedie hlavných hrdinov i divákov do ohromného 
podzemného sveta dinosaurov. Je to krajina nebez-
pečenstva, ohromných tvorov, rastlín, pojedajúcich 
mamuty, krajina plná tajomných miest. 
USA animovaná rodinná komédia               94 min. 
slovenský dabing                         vstupné: 2,70 €   81,34 Sk  
tento film je vhodný pre maloletých  

                                        o 19.00 h

PRED ÍTA
Povojnové Nemecko. Len pätnásťročný študent Michael 
Berg ochorie a jeho život visí na vlásku. Zachráni ho 
dvakrát staršia Hanna a ich vzťah sa postupne zmení na 
krátky, ale o to intenzívnejší zážitok. Kate Winslet získala 
za úlohu Hanny cenu Zlatý Glóbus a cenu OSCAR! 
USA, Nemecko dráma                       123 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €   75,31 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 24., piatok 25.   o 19.00 h 
VÍNO ROKU 
Do dejín ľudstva sa zapísalo množstvo udalosti, v ktorých 
Amerika preukázala svoje kvality, napríklad Armstrongova 
prechádzka po mesiaci, ale jedna významná udalosť sa 
nikdy takéhoto uznania nedočkala. V roku 1976 vyvolala 
senzáciu vo vinárskych kruhoch malá americká vinica tým, 
že pri slepej ochutnávke vín porazila slávne francúzske 
vína a definitívne tak zapísala Kaliforniu na mapu 
vinárskeho sveta. 
USA                              komédia                             110 min.
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 26., nedeľa 27.   o 19.00 h 
BRATISLAVAFILM 
Jeden deň v meste z pohľadu mafiána (Peter Batthyany), z 
pohľadu taxikára (Jozef Kapec), ktorý prežíva manželskú 
krízu, z pohľadu mladého dílera drog (Michal Nemtuda), 
ktorý žije na „druhej strane“ mesta - v Petržálke a z 
pohľadu človeka, ktorý prichádza do Bratislavy za prácou 
(Ľuboš Kostelný) a má idealistické predstavy o veľkomeste.
Príbehy sa navzájom prelínajú a vyúsťujú do drámy. 
SR                         underground film                       80 min. 
slovenská verzia                               vstupné: 2 €   60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk



Je tu nielen začiatok školského roka a blížiaci sa 30. Novomestský jarmok, 
ale i aktuálna ponuka na návštevu kina Považan z programu na september.

TRANSFORMERS: POMSTA PORAZENÝCH - sobota 12. a nedeľa 13. 9. o 19,00 h:
Pubertiak Sam sa začína  pripravovať na  opustenie  rodného hniezda. Náladu mu kazí len 

skutočnosť, že  vzťah s rozkošnou Mikaelou sa premení na  vzťah na diaľku. Odlúčenie ale  netr-
vá dlho. Keď Sam objaví úlomok matérie, o ktorú spolu v jednotke Autoboti a Deceptikoni toľko
bojovali a získa v nej pre  obe  strany cenné informácie, začnú po ňom ísť mechanickí gauneri z 
celej galaxie ...
Akčný sci-    lm USA s českým dabingom trvá 105 minút a je  MN do 12 rokov.

ZACK A MIRI TOČIA PORNO - štvrtok 17. a piatok 18. 9. o 19,00 h:
 Zack a Miri sú kamaráti a spolubývajúci, ktorí majú   nančné problémy a množstvo dlhov. 
Keď  im odpoja elektriku a vodovod, rozhodnú sa zarobiť si  peniaze podomácky  natočeným
porno lmom. Zaprisahajú sa, že to, že sa spolu vyspia, nijako nenaruší ich priateľstvo. Počas
natáčania sa ale  ukáže,  že sa pôvodne čisto obchodné záležitosti medzi nimi  menia  na čosi
oveľa  väčšie.
Film USA trvá 101 minút a je MN do 15 rokov. 

DOBA  ĽADOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUROV - sobota 19. a nedeľa 20. 9. o 17,00 h:
   Večný smoliar, prehistorický krysoveveričiak Scrat má pred  sebou osudové stretnutie s kry-
soveveričkou Scratte. Mamutí Manny a Ellie čakajú svoj prvý prírastok do  rodiny. Leňochod
Sid sa  zase  dostane  do problémov, keď si založí vlastnú rodinu s nájdenými dinosaurími 
vajíčkami. Šabľozubý tiger Diego rieši dilemu, či sa  z neho nestáva ,,mäkkýš". Keď sa  objavia 
dinosaury, Manny prestáva byť kráľom džungle. Je tu i jednooký lasičiak Buck, ktorý neúnavne 
loví dinosaurov.
Animovaná rodinná komédia má všetky  esencie  prvých dvoch dielov s tým, že má viac humoru, 
akcie, vizuálnych predstavení, a hlavne kúzlo zvané 3-D. Film USA so slovenským dabingom 
trvá 100 minút a je MP.

PREDČÍTAČ - sobota 19. a nedeľa 20. 9. o 19,00 h:
 Je to príbeh sexuálneho vzťahu 15-ročného gymnazistu a zrelej, vyše 30-ročnej ženy, ktorá 
neskôr stojí pred súdnym tribunálom obžalovaná z najťažších zločinov. Mala ich spáchať na 
sklonku II. svetovej vojny ako dozorkyňa v koncentračnom tábore.
Spojenie chlapčenskej nevinnosti a tragickej životnej skúsenosti v ľúbostnom vzťahu je  osudo-
vým mostom medzi zločinmi minulosti a prítomnosťou, v ktorej a ktorou žijeme.
Farebná romantická dráma USA/Nemecko v hlavnej úlohe s ocenenou Kate Winslet (Zlatý 
glóbus a Oskar) trvá 124 minút a je MN do 15 rokov.

BRATISLAVAFILM - sobota 26. a nedeľa 27. 9. o 19,00 h:
 Film je  pohľadom na  dobu, v ktorej žijeme. Ide o prvý slovenský undergroundový  lm. 
Skutočný undergroundový  lm so skutočnými charaktermi.  Profesionálni herci sú tu premiešaní 
s obyčajnými ľuďmi  v jednom projekte.
Ide o  sondu života v Bratislave. Ukazuje  jeden deň zo štyroch  rôznych pohľadov - z pohľa-
du  taxikára, z pohľadu mladého dílera drog z Petržalky, ma ánskej hlavy a z pohľadu človeka
„zvonku“, ktorý prichádza do Bratislavy za  prácou.
Film SR podľa  scenára a v réžii Jakuba Kronera s hercami Z. Fialovou, P. Batthyanyim, A. Šiš-
kovou, J. Kronerom a i.  trvá 80 minút a je  MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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  Vo farnosti Nové 
Mesto nad Váhom došlo 
dňom 1. augusta k zmene. 
Trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák ustanovil za nové-
ho farára vdp. MgrTh. 
Ľudovíta Malého, ktorého 
zároveň menoval za dekana 
novomestského dekanátu.

    Nový duchovný pastier je 
pomerne mladý, v Pánovej 

vinici ako kňaz pôsobí  12   rokov.
  Narodil sa 6. augusta 1972, detstvo prežil 
v Bratislave - Rači. Po šesťročnom štúdiu na 
Teologickej fakulte UK v Bratislave a vykonaní 
štátnych skúšok získal vysokoškolský titul MgrTh. 
a  14. júna 1997 ho v bratislavskom Dóme sv. 
Martina vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo 
farnostiach Senica, Galanta, Levice, Bratislava 
– Blumentál a  Šahy. Od roku 2003 pôsobil 
ako správca farnosti Krakovany, vykonával úlohu 
školského dekana v piešťanskom dekanáte a je 
inšpektorom katechizácie Trnavskej arcidiecézy.  
 Zaujímalo nás, na čo okrem tradičných úloh 
v poslaní  duchovného pastiera, ktorými sú: ohla-
sovanie Božieho slova -  katechizovanie – evanje-
lizácia a vysluhovanie sviatostí, kladie  nový no-
vomestský farár  dôraz.
 -Treba povedať, že na viacero oblastí, napr.  
na založenie spoločenstva miništrantov a ich 
formovanie, školské vyučovanie náboženskej 
výchovy, zastrešenie existujúcich spoločenstiev 
pod hlavičkou farnosti s vytvorením možností 
stretávania sa, dôraznejšie a aktívnejšie zapo-
jenie laikov do života farnosti, oživenie farskej 
katechézy a vyzdvihnutie farského spoločenstva 

ako základnej platformy, z ktorej sa odvíjajú ďalšie. 
Taktiež budem dohliadať na koordináciu aktivít 
vo farnosti, dokončenie a uvedenie do prevádzky 
pastoračného centra s možnosťou aktívne vyvíjať 
činnosť rôznych spoločenstiev, organizovanie 
spoločných aktivít, ako napr. púte, poznávacie 
zájazdy...
 Za účinný nástroj pokladám  založenie 
pastoračnej rady, v ktorej budú mať zastúpenie 
rôzne spoločenstvá za účelom koordinácie ak-
tivít a vytvorenia jednoty v budovaní farského 
spoločenstva, formovanie animátorov, organi-
zovanie festivalov, modlitieb chvál, ekumenický di-
alóg a iné...V hmotnej oblasti v najbližšom období  
pôjde  najmä o opravu krovu a strešnej krytiny 
farského kostola a  vykurovanie chrámu v zimnom 
období. -
 Pastoračné pôsobenie vdp. Ľ.  Malého, ako 
sám zdôraznil,  sa bude silno inšpirovať líniou II. 
vatikánskeho koncilu, pôsobením Jána Pavla II., 
magistériom pápeža Benedikta XVI., Pastoračným 
plánom Katolíckej cirkvi na r. 2007 - 2013 a 
smerovaním trnavského diecézneho biskupa 
Mons. Róberta Bezáka. 
 -Touto cestou využívam príležitosť, aby  
som poďakoval svojmu predchodcovi vdp. Dr. J. 
Gábrišovi za všetko, čo pre dobro farnosti a veria-
cich počas pôsobenia v Novom Meste nad Váhom 
urobil. Nech odmenou a dedičným podielom je 
sám Pán a Jeho milosť. Vyprosujem mu hojnosť 
zdravia, pokoja a hlavne Božieho požehnania. 
 Srdečne pozdravujem  všetkých čitateľov tohto 
časopisu. Budeme sa príležitostne stretávať aj 
na jeho stránkach. Verím, že svojou troškou pris-
pejem k tomu, aby ste aj prostredníctvom písaného 
slova našli povzbudenie, inšpiráciu a poučenie...-

PREDSTAVUJEME NOVÉHO DEKANA

  
  
  
 Od roku 2005 vo funkcii  dekana - farára 
v našej farnosti a  dekanáte pôsobil  dr. Jozef 
Gábriš.  V polovici leta  cesty  Pánove  zaviali 
nášho duchovného pastiera  do inej  farnosti.
 Za relatívne  krátky čas pôsobenia v Novom 
Meste  nad Váhom vykonal vdp. dekan  veľa 
dobrého pre duchovné a hmotné povznesenie 
Prepozitúry  Panny  Márie a jej veriacich, prezen-
táciu mesta  a farnosti  svojou obetavou kňazskou 

službou, úzkou spoluprácou s vedením mesta i 
vydaním dvoch kníh z histórie mesta, prepozitúry 
a jej  významných osobností. 
Svojimi fundovanými kázňami 
s hlbokými myšlienkami, po-
danými civilizovaným  a kul-
tivovaným prejavom, zasial v 
srdciach mnohých veriacich  
nové semiačka viery a lásky, 
za čo dr. J. Gábrišovi patrí   
naše úprimné poďakovanie.        
Veriaci novomestskej farnosti

POĎAKOVANIE
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SPÄTOSŤ  SO SLOVANSKÝMI ZVYKMI

 Nové, v istom zmysle slova, nebolo stretnutie, 
veď sa  konalo už po 31. raz; nové – aspoň podľa 
svojich názvov – boli mestá, prítomné na Stretnutí 
Nových Miest 3. až 5. júla.
 Tradičné  stretnutie spoločenstva európskych 
miest s jednotným základom v názve bolo predsa 
len v určitom ohľade nové.
 Konalo sa v najmenšom Novom Meste v 
Európe ležiacom nedaľeko hranice s Poľskom - vo 
východonemeckom lužickosrbskom Neustadt an 
der Spree, ktoré je súčasťou obce Spreetal. Jeho 
obyvatelia  napriek tomu, že žijú v germánskej  
krajine, dodnes dodržiavajú bohaté slovanské 
tradície. Nimi najviac oslovili ostatných, vrátane  
nás, vážskych  Novomešťanov. 
 S neskrývaným záujmom a obdivom sme 
sledovali lužickosrbské zvyky, ich ľudové kroje, 
piesne a tance, s ktorými sa hosťujúce mestečko 
zhruba s 300 obyvateľmi prezentovalo. Jazyk svo-
jich predkov na škole učia v rámci krúžku, nie ako 
predmet. O to viac i našu delegáciu v čele s vice-
primátorkou mesta  Ing. V. Vienerovou a jej členmi 
- trojicou poslancov MsZ: PhDr. I. Machalom, 
PhDr. J. Kazdom a D. Valovičom, prednostom 
MsÚ Ing. D.Današom a vedúcim odd. školstva, 
mládeže a T.K. Mgr. D. Heverym oslovila ich 
spätosť a naviazanosť na korene minulosti. 
 No nezostalo len pri nej. Najnovším plodom 
spolupráce 36 členov Spoločenstva Nových Miest 
zo SRN, Rakúska, ČR, Maďarska, Poľska a SR 
je vydanie publikácie Sternküche - regionale 
und internationale Rezepte o Nových Mestách 
v Európe a ich typických regionálnych jedlách. 
Do diela, ktoré vyšlo v nemčine, prispelo i naše 
mesto tradičnými jedlami zo slovenskej regionál-

nej  kuchyne, napr.  fazuľovou polievkou s údeným 
mäsom, bryndzovými haluškami, veľkonočnou 
pečkou či makovou štrúdľou. Tak ako pri každom 
Stretnutí, aj teraz bola súdržnosť Spoločenstva vy-
jadrená odhalením stavebného dielka so zemepis-
ným zobrazením členských miest. V Neustadt an 
der Spree bolo na námestíčku v strede obce post-
avené odpočívadlo s fontánou, na ktorom si oko-
loidúci môže vytvoriť predstavu o polohe a vzdia-
lenosti všetkých Nových Miest Spoločenstva.
 V súčasnosti  Spoločenstvo pripravuje na vy-
danie Knihu erbov Nových Miest v Európe, takisto 
v nemeckej jazykovej mutácii, ku ktorej Nové 
Mesto nad Váhom už zaslalo svoje podklady.
 Naše mesto a unisono s ním ďalšie Nové 
Mestá podporili návrh z rokovania starostov 
členských miest za okrúhlym stolom, aby všetky 
členské Nové Mestá umiestnili k oficiálnym ta-
buliam na vstupoch do obcí a miest dodatkovú 
tabuľu vyjadrujúcu príslušnosť k Spoločenstvu a 
myšlienku európskej spolupráce.
  Najbližšie – 32. Stretnutie Nových Miest bude 
v roku 2010 v Novom Meste na Morave. Kratšia 
vzdialenosť do dejiska ponúka bohatšie možnosti 
na prezentáciu Nového Mesta nad Váhom, trebárs 
aj v podobe účinkovania niektorého  z našich  
súborov, ako to bolo v prípade DH Bučkovanka 
v Rakúsku v roku 2008.                            H + M
 ● HALUZICKÉ MÚZ(R)Y mali svoju 
premiéru 30. augusta. Vystúpenie plzen-
skej skupiny Góthien  prinieslo do  blízkych 
Haluzíc  závan stredoveku v dobovom šate, 
historické nástroje a spev i múzy návratistu 
J. Hubinského (keramika, maľba).
 Organizátori  tohto Festivalu hudby a 
zaujímavých persón z nášho regiónu Mgr. 
Art. Mária Volárová a Mgr. Slavomír Ježko 
pozývajú  našich občanov do zrúcaním opev-
neného kostolíka v Haluziciach  na jeho ďalšie 
pokračovanie .
 13. septembra o 19,00 h sa uskutoční  
prostredníctvom PaCoRa tria (husle, cimbal, 
kontrabas) z Banskej Bystrice putovanie za 
jazzom so slovenským a moldavským kolo-
ritom s cestovateľom Petrom Ondrejovičom.
 V prípade  nepriaznivého počasia sa kon-
cert presunie do  farského kostola v Bošáci. V 
cene  lístka (4 €) je aj dúšok dobrého vína.
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SVOJ KRÁTKY ŽIVOT PREŽIL AKO SVIATOK
   Sviatkov v porovnaní s profánnymi dňami je 
ako šafranu. Juraj Krén svojím vyznaním a kré-
dom Žiť život je  sviatok,  ktoré  denne  napĺňal, 
akoby predznamenal trvanie svojej pozemskej 
púti. Človeka  veľkého srdca  zradilo -  srdce. 
Bolo choré a v 44 rokoch  umelca už nevládalo 
biť pre život. Dotĺklo 9. septembra pred štyrmi 
desaťročiami.
 Hovorí sa, že  nie je podstatná dĺžka života, 
ale ako tento dar využijeme, ako s ním zaob-
chodíme. Či  ho  prežijeme zmysluplne a užitočne, 
alebo ho premárnime.
 Novomešťan – výtvarník  „zmestil“  do svojho 
krátkeho žitia toľko dobrého a osožného, čo iní 
nestihnú za svoj  dvojnásobne  i viac dlhý život.
 Miloval život, miloval ľudí. A nezaváhal  ani 
na  okamih a  opustil  krátko pred absolutóriom 
vysokoškolské  štúdium, aby sa po matkinej  smrti 
staral o svojho chorého otca. 
 Miloval  umenie, chcel tvoriť a tvoril. Svoj 
výtvarný talent a nadanie   niekdajší žiak ďalšieho 
význačného Novomešťana - akad. mal. Petra 
Matejku predstavil krátko po  odchode z Akadémie 
výtvarných umení v Prahe  na výstave svojich 
raných prác v bratislavskej  galérii Práca.
  Už v čase svojho  okolnosťami vynúteného 
pobytu v Novom Meste  nad Váhom  sa Juraj Krén 
začal venovať maľbám v architektonickom pros-
tredí. V oblasti monumentálno – dekoratívnej 
tvorby Novomešťanovi  po otcovi s holandskými 
koreňmi dodnes patrí jedno z navýznamnejších 
miest na Slovensku. V nej zanechal i vo svojom 
rodisku  niekoľko vzácnych pamiatok v podo-
be sgrafita na činžiaku na Ul. 1. mája, troch 
štukolustier vo vestibule mestského kultúrneho 
strediska a keramickej steny v mestskej  knižnici. 
 Venoval sa i gobelínovej tvorbe. Známy je  
jeho triptych Veľká Morava, Tisíc rokov poroby 
a Súčasnosť pre  zasadaciu sieň Bratislavského 
hradu, návrhy gobelínov pre Českoslovnské 
veľvyslanectvo v Ženeve a Čs. pavilón na svetovej 
výstave v Ósake  či návrhy gobelínov  Poklady 
zeme a Raj domova a i. Popri  monumentálno 
– dekoratívnych dielach  (o.i.  zvíťazil  v súťaži 
na  doriešenie interiéru pamätníka na Slavíne v 
Bratislave i v konkurze na výtvarné umocnenie 
fasády PF v Trnave a pod.) sa  J. Krén práve v 
gobelínovej  tvorbe  radí k najvýznamnejším slo-
venským  autorom.

 Poctu svoj-
mu rodákovi 
vzdalo mesto  
nazvaním jednej 
z ulíc v meste je-
ho menom i  tým, 
že od roku 2000 
pri príležitosti 
nedožitých 75. 
narodenín  Juraja 
Kréna   novomest-
ská základná 
umelecká škola   
oficiálne nesie  
umelcovo meno. 
Je  v tom kus  
symboliky, že  práve v roku  40. výročia  výtvar-
níkovho úmrtia začína ZUŠ J. Kréna svoju činnosť 
v nových priestoroch na Štúrovej ul. v areáli 
bývalej I. Základnej školy. Táto skutočnosť  iste  
odznie na  chystanom slávnostnom otvorení ZUŠ 
v novom sídle  v priebehu  práve  začínajúceho 
školského roka.
 Vzťah Juraja Kréna k rodisku  sa prejavil i 
po jeho smrti, keď 3. novembra 2006   vdova  po 
umelcovi  na vernisáži výstavy Staré Nové Mesto 
II.  odovzdala  Galérii Petra Matejku ako dar  
niekoľko umelcových diel.
   – Nie  je  to moja  zásluha, - poveda  vtedy 
p.Anna Krénová.  - Ja som len splnila prianie  
môjho manžela, ktorý Nové Mesto nad Váhom a 
jeho ľudí miloval. – 
  Dielam  akad. mal. J.Kréna  patrí čelné miesto 
v novomestskej Galérii P. Matejku  slávnostne  ot-
vorenej 1.decembra 2006 a  Jurajovi Krénovi aj 40 
rokov po jeho  smrti  miesto v srdciach tých, ktorí 
mali tú česť akademického  maliara poznať.  -eg-

 1. septembra pred 70 rokmi vypukla II. sv. 
vojna,  najstrašnejšia apokalypsa novodobých 
dejín. Zahynulo v nej od 45 – 60 miliónov 
ľudí - bezbranných detí, žien, mužov a voja-
kov.  Za 6 rokov jej trvania boli zničené celé 
mestá s nevyčísliteľnými škodami na majetku a 
kultúrnom dedičstve ľudstva.
 Nech je nám toto smutné výročie mementom!

SMUTNÉ VÝROČIE
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SÍDLISKO VYRASTIE NA NIEKDAJŠOM SÍDLISKU
   V pries-
t o r o c h        
bývalých vojen-
ských skladov 
na Čachtickej 
ulici v Novom 
Meste nad 
Váhom pre-
bieha II. etapa 
výstavby mest-
ských nájom-

ných bytov. Na  krátky čas ju pozdržal archeo-
logický výskum Archeologického ústavu SAV v 
Nitre, ktorý sa   pod vedením vedúceho výskumu 
Dr. I. Chebena, CSc. zavŕšil koncom júla. 
 Podľa vyjadrenia Mgr. B. Zajacovej a M. 
Richtárika archeológovia objavili niekoľko desia-
tok zásobníkových, asi 80 cm hlbokých jám cha-
rakteristického hruškovitého tvaru. Podľa všet-
kého slúžili na uskladnenie obilia. Ich počet 
nasvedčuje tomu, že išlo o hospodársku časť 
niektorej z kultúr praveku, keď si ľudia vyhľadávali  
osídlenie na vyvýšeninách, kam nedosiahli laboru-
júce vody veľkých riek, akým tu kedysi bola rieka 
Váh. 

 Trinásť  brigádnikov z radov  stredoškolákov 
a vysokoškolákov denne trpezlivo odstraňovalo 
hlinu a ich úsilie  nebolo  márne. Našli  keramické 
úlomky, črepy, miniatúrne zdobené nádobky, 
súčasti odevov, zvieracie kosti, ale aj bronzo-
vý vlasový krúžok, bronzovú ihlicu, závažia z 
tkáčskeho stavu a iné drobnosti z mladšej až z 
neskorej bronzovej doby (1200 – 800 rokov pred 
Kristom). Raritou bol nález pekne  upraveného 
hrobu psa  zhruba spred 7000 rokov, aký sa na 
území Slovenska  údajne ešte nenašiel.
 Už v r. 1971  pri plynofikácii okolitých objektov 
bytoviek a závodov  objavil Dr. Ladislav Veliaček 
väčšie množstvo nálezov, týmto sa  jeho pred-
poklady ďalších nálezov splnili. 
 Podobné nálezy zásobníkových jám sa na-
chádzajú aj v neďalekých Čachticiach. Ako píše 
Vladimír Ammer vo svojej publikácii Čachtice, 
ľudia si tu uschovávali najdôležitejšiu plodinu 
– obilie v jamách, podnes známe  ako zbožné 
jamy (od slova zbožie, obilie). 
 Je nesporné, že nedávne  archeologické  
nálezy budú  obohatením dejín  mesta, ako i práve 
pripravovanej mnohostránkovej monografie o 
Novom Meste nad Váhom.     Anna Černochová

REZBÁRI DOKONČILI SVOJE DIELO
 Výsledkom štvrtého rezbárskeho sympózia, 
ktoré  sa konalo od  polovice  augusta a zavŕšilo 
sa krátko pred záverom letných prázdnin, sú 
ďalšie sochy, ktoré  doplnia doterajší betlehem. 
Občania a návštevníci mesta ich  budú môcť v 
celej  ich  kráse obdivovať  vo vianočnom čase, 
kedy  bude betlehem od  príchodu sv. Mikuláša až 
do Troch kráľov  vystavený na  námestí.
 Pozorným divákom a okoloidúcim, ktorí už 
betlehem  minulé Vianoce videli, bude zrejmé, že 
do jasličiek pribudli ďalšie dielka, konkrétne  tri 
postavy:  žena s košíkom, Detvanec, oznamovateľ 
narodenia  Ježiša Krista, dievčatko nesúce holu-
bicu  a k zvieratkám  - strážny pes.
 Z kmeňov tentoraz veľmi kvalitného lipového 
dreva s minimálnymi kazmi, ktoré celú zimu po 
okolí zháňal Ferdinand Bolebruch,  ich -  každé 
z jedného kusa - vytvorila trojica ľudových rez-
bárov:  už spomínaný Ferdinand Bolebruch, ďalej 
Miroslav Hochman a Ernest Slabý, ktorého mnohí 
poznajú aj z ĽH Borovienka. 

 Vďaka ich úsiliu a záujmu mesta, ktoré rez-
bárske sympózium od začiatku (od roku 2006)  
podporovalo,  nám  posolstvo Vianoc  od 6. de-
cembra v centre mesta sprítomní unikátny betle-
hem  zavŕšený IV. rezbárskym sympóziom.

Zdroj internet - PRAVDA
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KUKULIENKA - SRBSKO A VYŠE ŠESŤSTO DIVÁKOV
Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podo-

prená ... Pre  Novomešťanov ako hostí  rovnomen-
ného detského folklórneho festivalu zahraničných
Slovákov  v srbskom Kysáči sa Zlatá brána 
otvorila už po tretíkrát. Tentoraz  bábkársky súbor 
Divadielka  galéria zavítal do družobného mesta s 
Princeznou Kukulienkou.
 - Pozdraviť takýmto spôsobom našich srb-
ských priateľov sme  mohli  vďaka  pochopeniu  a 
finančnej podpore mesta, hlavne  primátora mes-
ta, - hovorí Ivan  Radošinský, vedúci Divadielka 
galéria a pokračuje ďalej:
 - Stali sme  sa priam  súčasťou, i keď  neo-
ficiálnou,  tohto detského folklórneho festivalu. 
Podobne  ako  v predchádzajúce  roky, aj tentoraz 
sa  nám dostalo vrúcneho prijatia. Kukulienka  ma-
la  u malých i veľkých divákov nečakaný úspech. 
Po tom, čo roztlieskala  rúčky  škôlkárov  v Kysáči
a Petrovci, zažili sme  priam šok na večernom
predstavení pod kysáčskym holým nebom pre 
verejnosť, keď sa na naše predstavenie prišlo 
pozrieť vyše 600 ľudí. Vrelá odozva bola i u detí 
na ďalší deň v dedinke  Lug.-
 Na takéto čosi nie  sú zvyknutí ani ostrieľaní
divadelní kozáci.
 - Boli sme prekvapení i dojatí, - v mene 
všetkých 16 novomestských účastníkov  detského 
folklórneho  festivalu  vyznal vedúci súboru. 
 - Aplauz, ktorý sme  zažili  s pozvaním na 
budúci ročník Zlatej brány, nás úprimne  potešil 
a hrial pri srdci. Milé bolo aj  nabádanie orga-
nizátorov, aby  sme  sa  pustili do nácviku ďalšej
inscenácie, nech sa o necelý rok máme čím v 
Srbsku prezentovať.-
 Podľa slov Ivana Radošinského herci 
Divadielka galéria by si mali cestu do Srbska 
zopakovať už skôr, ešte  v tomto roku niekedy v 
jeseni.
 - Ako víťazi  tohoročného – XII. Festivalu A. 
Jurkovičovej máme podľa štatútu tejto prehliad-
ky  právo zúčastniť sa obdobného podujatia v 
Srbsku. Robíme  všetko pre  to, aby  sme  na 
Festival Zuzany  Kardelisovej mohli ísť a dôstojne 
reprezentovať naše  mesto i Slovensko medzi 
krajanmi.-
 Divadelníci majú pred sebou aj ďalšie  povin-
nosti.
 - Na  sklonku roku nás čaká 90. výročie ochot-
níckeho bábkového divadla  v Novom Meste nad 

Váhom. V súvislosti s tým chystáme na  decem-
ber  pre  našich priaznivcov a ostatných divákov 
prekvapenie.-
 Pre  DG je a  zdá sa, že i bude, rok 2009 
mimoriadne úrodný. Po Festivale A. Jurkovičovej
sa pre jeho členov otvorila srbská Zlatá brána, 
k tomu niekoľko premiér a repríz činoherných a 
bábkových predstavení, od  ktorých si neoddýchli 
ani cez prázdniny, naposledy hrali 30. augusta 
Princeznú Kukulienku. V budúcnosti sa divadel-
ná brána novomestských ochotníkov nechystá 
zavrieť, naopak. Máme sa na teda  na  čo tešiť ... 

 Neďaleko Nového Mesta nad Váhom, v 
jazdeckom areáli kaštieľa Kočovce,  môžu jeho 
návštevníci počas dvoch septembrových ví-
kendov  zažiť nevšedný zážitok zo stretnutia
s koníkmi.
 V sobotu 5. septembra od 9,30 do 16,00 h 
sa uskutoční 4. ročník pretekov v parkúrovom
skákaní a ďalší víkend, tentoraz v nedeľu 13.
septembra v rovnakom čase bude 1. ročník
súťaže v drezúrovom jazdení.
 Cieľom týchto podujatí je  podľa slov  gene-
rálneho riaditeľa  novomestskej firmy TC Contact 
Ing. T. Teleckého, ktorá jazdecké súťaže o 
Považský jazdecký pohár pod záštitou preds. 
TSK MUDr.  P. Sedláčka organizuje, upriamiť
pozornosť verejnosti na historické korene  tohto 
regiónu a zachovanie  ich odkazu pre  súčasnosť
a budúcnosť, podporiť cezhraničnú spoluprácu 
vyšších územných celkov Trenčín a Zlín a v 
neposlednom rade poskytnúť deťom a mládeži 
možnosť príjemne prežiť  chvíle voľna v prekrás-
nom prostredí kočovského parku.    -tcc-

VÍKENDY S KONÍKMI



KYTICA PRE GABRIELU VRÁNOVÚ
    Uprostred leta 
(27. júla) okrúhle 
životné jubileum  o-
slávila  známa česká 
herečka Gabriela 
Vránová, na ktorú 
si  Novomešťania 
ako na novomest-
skú rodáčku robia 
aspoň malý nárok.
    Herečkin otec  

- lyrický básnik Jaroslav Vrána pôsobil od 1. 
septembra 1936 do 31. marca 1939 ako profe-
sor na novomestskom gymnáziu, matka bola 
učiteľka. Krátko po narodení Gabriely musela 
rodina českého profesora Slovensko opustiť. 
 Vzťah k rodisku, ktoré  G. Vránová navštívila 
pred  15 rokmi, vyjadrila v knihe Magnetický vítr 
takto: „Moje rodné město je teď už v zahraničí na 
Slovensku. Nové Mesto nad Váhom, kde jsem 

se narodila českému profesorovi a jeho bývalé 
žákyni – slovenské mamince. No teda, sloven-
ské?! Maminka mé maminky, moje babička, byla 
Maďarka. Tedy Maďarka?! Narodila se v Lendavě 
u Varaždína chorvátskemu tatínkovi a rakouské 
mamince. A ta moje rakouská prababička měla 
kořeny na Moravě, odkud pochází rod mého 
tatínka ...“
 Jubilantke sa ku gratulantom dodatočne 
pripájajú aj Novomešťania a touto cestou jej 
do Prahy posielajú pomyselnú kyticu kvetov.                                                                                             
                                                                  -eb-

UŽITOČNÁ SPOLUPRÁCA
 II. Stretnutie seniorov Podjavoriny v Lubine 
v júli, na  ktorom  sa zúčastnili členovia základ-
ných organizácií JDS z okolitých obcí i hostia zo 
Zlínskeho kraja, sa konalo i prispením Okresnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) 
v Novom Meste nad Váhom. Priateľské styky a 
spoluprácu dnes už so zahraničím nadviazala ZO 
JDS v Hrušovom.
 Užitočnosť spolupráce seniorov z oboch  strán 
Javoriny vyzdvihol zástupca Zlínskeho kraja. V 
mene Predsedníctva OO JDS v Novom Meste nad 
Váhom a Rady KO JDS v Trenčíne účastníkov 
stretnutia pozdravila predsedníčka OO JDS M. 
Lovásová a podčiarkla význam stretávania sa 
Čechov a Slovákov. Tento vzájomne  osožný 
zvyk neprekazil ani vznik štátnej hranice, naopak. 
Spolupráca medzi príslušníkmi  národov bývalého 
Československa sa zintenzívnila. Mnohé orga-
nizácie „jednotárov“, ktorých je na Slovensku oko-
lo 900, uzatvorili dohody o spolupráci so seniormi 
z moravských obcí a miest. Svojím speváckym 
vkladom k poduajtiu prispeli i naše Zvonky.
 Záverečnú – hudobnú bodku za podujatím 
spravila spoločne zaspievaná pieseň Na tom 
vŕšku Javoriny, tam je krásny sveta kraj.           
                       Mária Lovásová, preds. OO JDS

ŠTYRI ROKY S POHODOU
  Pred štyrmi rokmi začala 
vysielať novomestská televí-
zia Pohoda. 
  Po prvýkrát ju mohli di-
váci sledovať 1. septem-
bra 2005. Divákov oslovu-
je predovšetkým  tým, že  

prináša  aktuálne  informácie a mapuje  dianie 
pre nich  v dôverne známom  prostredí.
 Pohoda je  členom LOToS-u, Spolku lokál-
nych televíznych staníc Slovenska v Martine a 
vo svojom vysielaní sa  orientuje  predovšetkým 
na  vlastnú tvorbu. TV Pohoda vysiela 24 hodín 
denne, v 2-hodinových vysielacích blokoch.

 Účinkovaniu Bučkovanky na XII. Festivale  
dychových hudieb predchádzala nedávna 
účasť tejto  známej novomestskej  kapely v 
auguste na  jubilejnom - 50. svetovom festi-
vale chmeľu vo francúzskom meste Hagenau, 
kde  úspešne  reprezentovala naše mesto i 
krajinu. Jej interpretačnému  a hudobnému  
umeniu tlieskali účastníci a návštevníci sve-
tového hudobného festivalu,  na  ktorom sa  o. 
i. predstavili účinkujúci z Tahiti, Beninu, Mexika, 
Kolumbie, Argentíny, Luxemburgska....   
 Onedlho budú mať túto  príležiosť všetci 
tí, ktorí  prídu do nášho mesta na XII. Festival 
dychových hudieb 19. septembra  počas jubi-
lejného 30. Novomestského jarmoku v dňoch 
18. – 20. septembra.

Z FRANCÚZSKA NA JARMOK

 pohoda
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NECHÁVA SNY MENIŤ JEJ ŽIVOT
 „Nechaj sny, aby premenili tvoj život, nie  
život, aby  premenil tvoje sny.“ 
 Krédo, ktoré pri rozlúčke s predsedníctvom 
študentského parlamentu na  gymnáziu ako svoj 
odkaz  v  Slove odovzdala   svojim nasledovníkom 
a pokračovateľom, dobodky napĺňa dnes už býva-
lá študentka najstaršej strednej školy v našom 
meste  Andrea Tittelová.
 Túto mladú, ambicióznu a pre každú vec, do 
ktorej sa  zahryzne, zapálenú mladú dievčinu ma-
la možnosť poznať  nielen študentská, ale  i širšia  
verejnosť. Občania sa s ňou stretali  v role mode-
rátorky mládežníckych  podujatí, ale hlavne   ako  
s recitátorkou básní pri pietnych spomienkach, 

naposledy pri pietnom akte kladenia vencov z 
príležitosti 60. výročia SNP na miestnom cintoríne.
  Do prednesu, tak ako do všetkého, do čoho 
sa  pustila, vždy dávala celé srdce a dušu. 
Bola  nielen interpretkou, ale väčšinou i autorkou 
veršov, ktoré prednášala.
 Je  tu  nový školský rok. Do lavice, donedávna 
patriacej  tejto študentke  oktávy, zasadne niekto 
iný. A Andrejka? Čo nevidieť začne uskutočňovať 
svoje  veľké sny ako poslucháčka vysokej školy. 
Aby zmenili  nielen jej doterajší život, ale  aj život v 
novom prostredí, v ktorom sa  ako vysokoškoláčka 
bude pohybovať.  Nech  jej takéto „snívanie“ pre 
dobro veci vydrží čo najdlhšie.         

NAŠEJ STRIEBORNEJ JUBILANTKE!
 V auguste v zdraví oslávila svoje  krásne, 
striebrom sa  ligotajúce životné jubileum - 
sedemdesiat rokov p. Mgr. Darina Bonevová.
 Naša Darinka! Činorodý kultúrny duch v klube  
dôchodcov. Akoby mala v hlave kalendár. S pred-
stihom eviduje a pripravuje pamätné dni našich 

dejateľov  - klasikov i novodobých.
 Slovom i hudbou znejú spomienkové popolud-
nia, a tak s nevšedným, sebe vlastným zanietením 
obohacuje v spolupráci s členkami výboru nejed-
no jesenné či zimné hrejivé popoludnie vďačných 
seniorov od šesťdesiatky po deväťdesiatku.
 Vrele ďakujeme, srdečne blahoželáme a do 
ďalších rokov želáme pevné zdravie, elán a po-
hodu na každý deň v rodinnom kruhu s drahou 
mamičkou a láskavým a starostlivým synom.
                                      Vďační seniori KD

KÔŇ MÁ ŠTYRI NOHY ...
 Dievčatko veselo poskakuje za rodičmi s 
kočiarikom. Na  Kollárovej ul. sa  zrazu zastaví pri 
tabuli na  múre a hláskuje: Ň - E - Š -Ť - A  - S - T 
- N -  Á       D - O - R -A - S- T - O -V -Á   A - M 
- B - U - L - A- N - C - I - A.
 - Ocií, ockoó...., prečo je nešťastná?, - privo-
láva hlavu rodiny.
 - Čože?, - pýta sa ocko a vráti  sa k dcérke.
- No, tu je  - nešťastná ambulancia, ale prečo, 
čo jej urobili?
 - Fíha!, - zapíska ocko (pod fúzy sa  usmie-
va) a vraví:
 - Nože, čítaj ešte raz, dcérka, bol by  v tom 
čert, aby sme  na  to neprišli ... –
 - NE – ŠŤAS – TNÁ..., - slabikuje.
- Počkaj, počkaj, kde je  tam mäkčeň na T a kde 
je čiarka na A, no? Čítaj  pekne ešte raz, veď si 
jednotkárka!-
 - N - E - Š -T -Á - T - N -A.  Aháá..., nó..., to je  
toho, že  ocko, veď kôň má štyri nohy a predsa ...- 
- .... sa podkne, - doloží ocko a veselo ruka v 
rúčke sa pobrali za mamkou a kočiarikom. 
     M. Ch.

 ● Horúce letné dni trávila skupina Premeny 
v nahrávacom štúdiu. Čo vypotili, budete mať 
možnosť  v krátkom čase posúdiť sami. 
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MEDIÁCIA ALEBO VÝHRA OBOCH STRÁN (II.)
 V prvej časti rozhovoru s mediátorkou Ing. 
Dagmar Mlčúchovou, ktorú sme  priniesli v 
letnom dvojčíslí,  sme sa zoznámili s tým, čo   
mediácia vlastne  je a kedy sa využíva. Dnes 
pokračujeme v ďalších informáciách.
       * Keby som sa rozhodla pre mediáciu, ako 
mám postupovať?
 Najskôr by ste museli osloviť mediátora. 
Podľa zákona si môžete osobu mediátora slo-
bodne zvoliť.
 * Kde ho nájdem?
 Na internetovej stránke Ministerstva spravodli-
vosti SR www.justice.gov.sk v sekcii civilné právo, 
časť mediácia v civilnom práve je uverejnený zoz-
nam mediátorov. Ak nemáte prístup k internetu, v 
budove každého okresného súdu je zverejnený 
zoznam mediátorov pôsobiacich v regióne. 
 * Ak využijem služby mediátora v mieste 
bydliska, nemusím sa báť, že si budú o mojom 
probléme „vrabce čvirikať?“
 Takéto obavy nie sú opodstatnené. Dôvernosť 
procesu mediácie je jej základným znakom. V 
každej fáze procesu sú účastníci konania zo 
zákona viazaní mlčanlivosťou. Vzťah ku klien-
tovi je vyjadrený takzvanou „profesionálnou eti-
kou“. Profesijné združenie Asociácia mediátorov 
Slovenska zostavilo Etický kódex, ktorý stanovuje 
požiadavky kladené na profesionálny a morálny 
kredit vykonávateľa mediácie.
 * Ako mám osloviť druhú stranu sporu?
 Môžete to urobiť osobne alebo prostredníc-
tvom mediátora. Mediátor spravidla na podnet 
jednej zo strán konfliktu osloví druhú stranu s 
návrhom na jeho riešenie mediáciou, pričom jej 
objasní výhody mediácie a jej priebeh. Ak pro-
tistrana zareaguje kladne, vyžiada si jej krátke 
stanovisko ku konfliktu a začne samotnú prípravu 
mediačného stretnutia. Pred otvorením rokovania 
podpíšu zúčastnené strany dohodu o riešení 
sporu mediáciou.
 * Aký priebeh má mediačné konanie?
 Mediátor na začiatku konania poučí osoby 
zúčastnené v procese mediácie o svojej úlohe, 
o spôsobe vzájomnej komunikácie, o povinnosti 
zachovať mlčanlivosť a ďalších skutočnostiach 
tak, ako to vyžaduje zákon. Následne udelí medi-
átor slovo tomu účastníkovi, ktorý mediáciu ini-
cioval. Každá zo strán má dostatočný priestor na 
vyjadrenie svojho stanoviska. Mediátor vedie stra-

ny k otvorenej komunikácii. Postupne sa formuje 
dohoda. Pri ukončení mediácie spisuje mediátor 
záznam o priebehu mediácie. Ak sa účastníci 
dohodnú na spoločnom riešení, potom spisuje 
dohodu o mediácii.  
 * Čo robiť v prípade, ak účastník sporu už 
podal návrh žaloby na súd?
 Spory mediáciou môžu riešiť aj účastníci počas 
prebiehajúceho súdneho konania. Ak účastníci
skončia konanie schválením súdneho zmieru do 
začiatku 1. pojednávania, je možné vrátenie
zaplateného súdneho poplatku vo  výške 90%.
Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednáva-
nia, vráti sa im 50 % poplatku. Pri vyriešení čas-
ti sporu súdnym zmierom sa im vráti 30 % zo za-
plateného poplatku za ďalšie konanie v tejto veci.
 * Možno niekoho nútiť k účasti na mediácii?
 Účasť na mediácii závisí výlučne na slo-
bodnej vôli oboch strán. Nemožno nikoho 
nútiť, aby sa mediácie zúčastnil. Rovnako 
je výlučným právom účastníkov sporu 
odstúpiť v ktorejkoľvek fáze procesu.
 * To najdôležitejšie na záver. Aké výhody 
poskytuje mediácia oproti tradičným spôso-
bom riešenia konfliktov a prečo podľa vás 
uprednostniť práve tento spôsob?
 Mediácia je rýchla, neformálna, diskrétna a 
relatívne lacná. Dosahuje pomerne vysoké % 
úspešnosti, umožňuje tvorbu kreatívnych riešení, 
odstraňuje negatívne pocity, nenarúša budúce 
vzťahy; vylepšuje ich. Strany sa na nej zúčastňujú 
dobrovoľne, zameriava sa na problém, nie na 
právne aspekty sporu. Mediácia hľadá možnosti 
pre obojstranne akceptovateľné riešenia. Verí v 
schopnosť účastníkov prebrať zodpovednosť za 
následky svojho konania. Dohoda dosiahnutá v 
mediácii má šancu byť naplnená. Cieľom celého 
procesu je dosiahnuť výhru oboch strán.   

 Zabudla sa v kontajneri na odpadky. 
2. júla oznámili na MsP, že v stavebnom 
kontajneri na Ul. Javorinskej je opitá žena
a nevhodne sa správa. Hliadka na mieste zistila,
že ide o známu „firmu“ -  bezdomovkyňu Dagmar.
Hliadka MsP musela alkoholom podguráženej 
žene pomôcť dostať sa von z kontajnera.
            Mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP

  

Kristína Pristašová
Michal Pavlech
Samuel Beňo
Peter Macko
Jakub Miškár

Miroslav Vavro
Marco Vido

Andrej Blaťák
Patrik Lipták

Timotej Petkanič
Sofia Petkaničová

Sára Bulantová
Ela Oravcová
Dávid Sendrei

Martin Šutovský
Filip Adámek

Olivier Gerard Dormans
Kristína Mazínyová

Juraj Oprchal
Adam Deák

Simon Pokorný
Rastislav Gábor
Alex Pomajbo
Ondrej Krupa

Matúš Jozef Kučera
Marko Marián Škarka

Dominik Bakala
Laura Dominika Lacková

Nina Pomajbová
Sofia Begalová

Tereza Trebatická
Nela Blažejová

Jaroslava Ružičková
❁❁❁

Mária Boroviaková
Emília Ochodnická

Michal Markech
Božena Medová
Anna Lobíková
Michal Franko

Pavla Tuschelová
Andrej Eliaš

Viera Gabrielová

Olívia Šimanová
Božena Podolanová

Anna Ševčíková
Želmíra Hanová
Anna Šteinerová

❁❁❁
Ján Sedlák

Anna Filipová
Anna Kadrabová
Samuel Obuch
Rudolf Kozic

Ján Hladký
❁❁❁

Anna Masaryková
❁❁❁

Alžbeta Andreánska
❁❁❁

Irena Očenášová
❁❁❁

Emil Kováč
Štefan Jakubček

❁❁❁

Helena Ábelová
❁❁❁

Imrich Kubinec
František Hulínsky

Milan Kolník
Miroslav Macháček
Oľga Komorechová
Anna Lopušanová

Drahoslava Stuparičová
Karolína Bubeníková

Anna Jarábková

BLAHOŽELÁME

Ján Dedík      (1942)
Štefan Dobiš                (1920)
Ing. Ján Hanzlík           (1949)
Dušan Havlík               (1945)
Miloslav Hurtík             (1925)
Igor Jankovič               (1946)
Jaroslava Kišová       (1952)
Pavel Kolečanský         (1934)
Johanka Maceková      (1919)

Alžbeta Pašmiková      (1925)
Helena Peťovská         (1923)
Ján Skovajsa               (1925)
Anna Skúpa                (1916)
Ján Stolárik                 (1922)
Milan Svetlák               (1941)
 •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••  •• •• •• 
Jozef Bajzík      (1958)
Juraj Benetin               (1925)
Anna Fraňová              (1934)
Ing. Miroslav Gulán      (1947)
Milan Haruska             (1925)
Miroslav Hejbal            (1957)

Ján Kopunec               (1938)
Anna Krajičková          (1929)
Karol Kunda                (1933)
Emília Masárová          (1932)
Rudolf Olaš                 (1930)
Jozef Pekarovič           (1942)
Ján Pokopec               (1926)
Ján Sadloň                  (1940)
Ján Staňo                   (1930)
Terézia Svoradová       (1937)
Monika Šišovská          (5 dní)
Eliška Uhlíková            (1934)     
Viera Vráblová             (1921)

Branislav Pepel a Zdenka Konečná
Martin Bednár a Daniela Šimková

Miroslav Zemka a Miriama Mareková
Ondrej Bačík a Natália Denková

Marek Kukuča a Lenka Kuchariková
Martin Danko a Jana Hašanová

Peter Landsfried a Andrea Kubicová
Róbert Facona a Martina Stuparičová
Ľubomír Hrabčák a Iveta Dedíková

Ján Kallo a Andrea Tunová 
❊❊❊

Anton Kreperát  a  Andrea Benianová
Alojz Masár a Emília Šimová
Michal Marek a Jitka Klíčová

Jozef Kolman a Adriána Heráková 
Ľubomír Blažej a Katarína Kališová

Ing. Richard Chválny a MartinaVavrová
Ján Lesay a Jana Trepáková

UVÍTANIA A KRSTY 
V JÚNI A JÚLI

ÚMRTIA 
V JÚNI A JÚLI

SOBÁŠE 
V JÚNI A JÚLI

V septembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým manželom, otcom a dedkom 

Milanom HARUSKOM,
ktorý nás opustil 2.júla vo veku 84 rokov. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 7. júla 
odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného otca, svokra, dedka a starkého 

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

Dcéry s rodinami 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli 20. júla rozlúčiť
s naším milovaným manželom, otcom a deduškom 

Jozefom PEKAROVIČOM.
 Zvlášť  by sme chceli poďakovanie vyjadriť MUDr. S. Černokovi

za profesionálny a ľudský prístup, veľkú starostlivosť a opateru. 
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 25. júla prišli rozlúčiť
s naším milovaným manželom, tatičkom, deduškom a pradeduškom 

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

Ďakujeme aj p. Ing. I. Trchalovi a DH za prispenie k dôstojnej rozlúčke.
Smútiaca rodina 

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
                     Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym,

ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého 
Miroslava HEJBALA.

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

Matka a bratia Jaroslav a Marián s rodinami

                  Ako je ťažko bez Teba, mamička, žiť, keď nemá kto poradiť.
 Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života.

 30. augusta uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, babička a prababička

Helenka PLAVINOVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Odpočívaj, mamička, v pokoji, 

nech Ti je staroturianská zem ľahká.
Zároveň si 29.septembra pripomenieme jej nedožitých 90 rokov. 

S láskou spomínajú dcéry Anka, Evka, Macka  a brat Jaroslav s rodinami, po nebohom bratovi 
manželka Kvetoslava s dvoma dcérami a ostatná smútiaca rodina. 

SPOMÍNAME
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                 6.septembra budeme intenzívnejšie ako inokedy spomínať 
na vzácneho človeka, našu mamičku a babičku 

Emíliu KOPECKÚ.
Ďakujeme všetkým, ktorí tak urobia spolu s nami. 

Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom

7.septembra si pripomenieme 10. výročie úmrtia manžela a otca
Rogera BAJČÍKA.

 S úctou spomínajú manželka a synovia s rodinou 

Ten, kto ho poznal, spomenie si. Ten, kto ho mal rád, nezabudne.
                   11.septembra uplynú dva roky, čo nás opustil  môj manžel

Jozef HRÚZ.
                         Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
         Spomína manželka s rodinou

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
 14. septembra si pripomenieme nedožité 90. výročie narodenia nášho milovaného otca 

Jána GULÁNA.
Zároveň si pripomíname 8.výročie jeho úmrtia a 3.výročie úmrtia milovanej mamičky 

Emílie GULÁNOVEJ. 
Len kyticu kvetov Vám môžeme dať a s bolesťou v srdci spomínať. 

 Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 
Dcéra s manželom a ostatná rodina  
Čas plynie, spomienky zostávajú.

 14.septembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
Michal VICEN.

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku.
Priateľka  Anna a ostatná rodina 

               20. septembra si pripomenieme 11 rokov, čo nás navždy opustila
         naša drahá mama a stará mama
     Mária ROHÁČKOVÁ. 

                                Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
                                     Deti s rodinami  

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia. 

 21. septembra si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej 
Anny KUCHARIKOVEJ.

 S láskou spomínajú dcéra s priateľom a vnuci s priateľkami

Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, ale v našich srdciach budete stále s nami. 
 V týchto dňoch si pripomíname  tretie výročie, 

čo od nás navždy odišla naša mama  Jožka KOSTKOVÁ  
a  krátko po nej aj otec Ján KOSTKA.

Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, vnučka Zuzana

s manželom, vnučka Janka a syn Jozef s rodinou
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   Do nového ročníka 
2009/2010 vstúpilo AFC 
Nové Mesto nad Váhom 
pod trénerským vedením 
Petra Vojtecha. Pre 
fanúšikov novomestského 
futbalu iste nie  neznáme 
meno. 
  Futbalu sa tento 
Novomešťan venuje  od 
detstva. Do tajov futba-

lového umenia spolu s ostatnými zverencami 
trénera  Š. Palcúta nový trénr AFC prenikal od  
svojich siedmich rokov. Niekdajší  hráč AFC  
novomestský dres obliekal až na  krátke obdobie  
vojenčiny a dvojročné pôsobenie v Podolí do 
svojich 35 rokov. Svoje  dlhoročné skúsenosti na  
poste záložníka  dal potom  na pol druha roka do 
služieb  rakúskeho futbalu.
 - Futbal milujem, je  celý môj život, - vyznáva  
sa dnes 40 – ročný odchovanec novomestského 
Považanu. Skúsenosti, ktoré získal ako hráč 
tiež pod trénerským vedením D. Bartoviča a J. 
Trebatického, dnes odozdáva ako tréner.
 - Trénerskú prax  mám  chudobnejšiu ako 
hráčsku.  Získal  som  ju a uplatňoval  dva  roky 
v žiackom kádri. Minulú sezónu som trénoval 
mladší dorast. –
 Od 29. júna pôsobí Peter Vojtech ako tréner 
AFC dospelých. Aké ciele si kladie na  novom 
poste?
 - S vedením AFC sme  si  nestanovili konkrét-
ny  cieľ, do akého miesta sa  chceme umiestniť. 
Prirodzene, boli by  sme  radi, keby sme sa  
pohybovali niekde  v strede  hornej časti tabuľky 
okolo šiesteho miesta. Spravíme  všetko pre  to. 
Vlani mužstvo bojovalo o záchranu, dúfam, že 
sa podobný  scenár už nezopakuje. Tomu sme  
podriadili celú letnú prípravu. Spolu s mojím 
asistentom Petrom Škrátkom  sme sa zamerali 
na kondíciu, i keď počas krátkych piatich týždňov 
nebolo možné spraviť zázraky a dohnať resty zo 
zimy. Trénujeme štyrikrát do týždňa -   v ponde-
lok, utorok,  stredu  a  piatok. V sobotu zvyčajne 
bývajú zápasy.
 Súťaž jesennej časti II. ligy ročníka 
2009/2010 začala 1. augusta. Počas nej chceme 
využiť výhodu domáceho prostredia, keď z 15 kôl 
jesene hráme na materskom trávniku osem.

 Prvý „majstrák“ doma s Dunajskou Stredou 
sme  vyhrali  2:1, ďalší  v zápase vonku s Račou  
sme  remizovali 2:2. Druhý domáci zápas so 
Sencom 15. augusta sme prehrali 0:2. 
 Okrem toho sme v auguste  odohrali 1. kolo 
Slovenského pohára. S Vrábľami sme na penalty 
vyhrali a  postúpili do druhého kola, ktoré bude v 
septembri. –
 Podľa slov nového trénera Nové Mesto nad 
Váhom má vcelku mladé mužstvo, ktoré, keď 
zabojuje, môže čosi dokázať.
 -  Oproti minulému ročníku nastali určité 
zmeny v kádri. Odišiel A. Homér i bývalý do-
rastenec M. Jurčo, ktorý absolvoval prípravu u 
mužov a  teraz hosťuje v Podolí. Na skusy do 
Rakúska sa vydal  J . Hulínek.  Nové posily sme  
získali doplnením kádra z  dorastu  o  M. Hracha 
a R. Horňáka, z Podolia  k nám prišiel  J. Križák. 
Oporami mužstva  by mali byť L. Šebek s T. 
Marčekom  so skúsenosťami z  ligy v Trenčíne.
  Do brány nastúpil  staronový brankár Martin 
Trančík  zo Senice. Skúsený gólman  naposledy  
chytal v Olomouci  II.českú ligu. Nahradil uply-
nulú sezónu chytajúceho M. Kopčana, ktorý  vy-
menil mančaft . Druhým naším  brankárom  je  R. 
Korček, mladý chalan, ktorý sa od   skúseného 
M.Trančíka môže  veľa naučiť. 
   V 20 - člennom kádri máme  obsadené 
všetky posty. Očakávame , že muži do hry  vložia 
všetky  svoje  hráčske skúsenosti a majstrovstvo,  
tiež chuť a elán, ktoré pri troške  športového 
šťastia prinesú do Nového Mesta nad Váhom a 
ihriská súperov nielen herne, ale  i na  výsledky  
pre nás zaujímavý a kvalitný futbal.-
 Aká  bude realita, dozvieme sa na záver  je-
sennej časti v novembri. Ale  už teraz  vieme,  že 
napomôcť  môže dobrá a kultúrne  sa správajúca 
divácka  kulisa  a jej povzbudenie  najmä počas  
domácich zápasov na štadióne AFC v Novom 
Meste  nad Váhom.                           -eg-

HRAŤ I NA VÝSLEDKY ZAUJÍMAVÝ FUTBAL

NOVÝ ROČNÍK MFL
 5. septembra začne ďalší ročník Mestskej 
futbalovej ligy na čele s novým výborom, ktorý 
bol zvolený na augustovej schôdzi MFL. 
 Predsedom výboru sa stal doterajší tajom-
ník Marián Broska, túto funkciu teraz vykonáva 
Roman Blaťák.                                      -mb-
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 Seniori Box-clubu Považan v Novom Meste 
nad Váhom sa pripravujú na  septembrovú  účasť
v TOKAJ LIGE proti Vranovu nad Topľou. Do 
ringu by  mali predbežne nastúpiť  Janko Hraško, 
Michal Plesník, Jozef Čerňan, príp. thaiboxer 
Tomáš Klimáček.

Čo do úspechov príkladom  im môžu byť
najmladší borci klubu, ktorí sa  v polovici júna 
zúčastnili medzinárodného turnaja  BOXING 
TOUR. Okrem našich  a domácich pretekárov 
z Talianska  na turnaji štartovali i Francúzi a 
Austrálčania.
 O tom, že  predstavitelia prístavného mes-
ta Stinino prikladali tomuto podujatiu patričnú
vážnosť, svedčí  prijatie všetkých výprav u 
tamojšieho primátora  s následnou veľkolepou
recepciou.
 Novomestské a slovenské farby na 
Apeninskom poloostrove hájili: Janko Hraško do 
51 kg, Dávid Didi do 57 kg, Radoslav Bača do 
60 kg, Patrik Čermák do 62 kg, Jakub Oravec 
do 64 kg a Tomáš Žold do 66 kg. Celkovo sme 
sa umiestnili na  peknom druhom mieste. Hlavný 
manažér a sponzor turnaja Alberto Mura bol z 

výkonu nášho družstva nadšený a hneď sa vy-
jadril, že s ním ráta aj na budúci rok.
 Po chvíľke oddychu čaká našich juniorov v 
októbri I. SDL v Bratislave. Pripravujú sa na ňu:
Pavol Žucha, Dávid Didi, Jakub Oravec, Patrik 
Čermák, Tomáš Martiš, Erol  Huseini a i.
 November bude  náročný hlavne pre Mariána 
Horňáka, ktorý už od  leta  svedomito trénuje 
na majstrostvá Európy študentov, ktoré budú v 
Španielsku.
 Dobrou prípravou na ne  bol  pre syna  tré-

ÚSPECH NA SARDÍNII I V DOMÁCOM RINGU

 Po svojom úspešnom premiérovom 
súťažnom ročníku 2008/2009 v Openlige, kedy 
sa novomestská ETNA SK prebojovala až do 
baráže a zviedla tuhé boje  o postup do fut-
salovej Extraligy, začalo mužstvo prípravu na 
novú sezónu  10. augusta  v športovej hale s 
tréningovými jednotkami trikrát do týždňa.
 Do novej sezóny vstupuje  ETNA SK s 
čiastočnou obmenou kádra s tým, že sa  viac ako 
na futbalistov orientuje špeciálne na futsalistov. 
Naším zámerom je získať vhodné typy, ktoré 
by sa venovali výlučne futsalu. To však  nezna-
mená, že v prípade potreby nedoplníme káder 
o kvalitných futbalistov z Nového Mesta nad 
Váhom. To však prichádza do úvahy až počas
zimnej futbalovej prestávky. 
 1. Openliga začne úvodným kolom v sobotu 
5. septembra. V tejto sezóne chceme ukázať
peknú tímovú hru, na celkovom umiestnení až 
tak veľmi nezáleží. Naším cieľom je  uhrať pokoj-
ný stred tabuľky. 
 Do prípravy na novú sezónu sa v mužstve 

ETNA SK zapojili  brankári : Denis Kukučka a 
Stano Bango a  hráči do poľa - Tomáš Kolník, 
Zdenko Hrehor, Pavol Guriš, Ľuboš Ondrášek, 
Marián Fraňo, Peter Kotvan, Juraj Rajoš, Peter 
Pevala, Ján Slanina, Milan Jurčo, Jozef Tuka, 
Paľo Vavro a Peter Luža. Otázni sú hráči:  Rado 
Luža, Erik Doboš a Peter Hikel, ktorí majú po-
nuky z extraligových klubov.
  Počas zimnej futbalovej prestávky doplnia 
naše mužstvo ďalší  športovci -  Jaro Gardian, 
Richard Horňák, Juraj Vlado a Miro Osuský. 
 Domáce zápasy by sme chceli hrávať  počas
sobôt v čase niekedy od  19 - 19.30 h. Podľa
našich doterajších informácií počet účastníkov
v Openlige by sa mal  pohybovať v rozmedzí od 
12 do 14 účastníkov. Naším zámerom je  posilniť
tiež realizačný tím. Tieto otázky sú však momen-
tálne  v štádiu riešenia.  Jedno už ale  vieme 
teraz – chceme divákom , ostatným mužstvám, 
a napokon i sebe, prinášať herne zaujímavú a 
férovú hru. 
          Bc. Zdeno Hrehor, manažér mužstva

PRED ÚVODNÝM KOLOM 1. OPENLIGY
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Foto: Marián Broska, Ladislav Tomašov

nera Františka Horňáka aj kvalitne zorganizovaný 
Memoriál F. Švarku a M. Gajdoša, ktorý sa v 
našom meste konal v dňoch 20. – 21. júna.  V 
domácej  aréne   vo finále s olomouckým borcom 
si Marián vyboxoval Memoriál Františka Švarku, 
Memoriál Michala Gajdoša putoval naopak do 
Olomouca do rúk P. Polakoviča.
 Za domáci klub nastúpili a kvalitnými výkon-
mi úspešne zviditeľnili naše mesto: Dávid Didi, 
Marián Juriga, Nikolas Hoang, Andrej Herák 

a Martin Kufel.  Na tradičnom podujatí malo 
zastúpenie celé Slovensko a prišli aj  borci z 
Olomouca a Temíc. Škoda len, že  z technických 
príčin  sa nemohli dostaviť avizovaní Taliani z 
Monfalkone. Možno nabudúce. 
 Touto cestou by  sme  chceli poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí prispeli na toto poduja-
tie a dúfame, že  nám zachovajú svoju priazeň.
                   JUDr. Slavomír Miček
       prezident klubu

    V Novom 
Hrozenkove 
pri miestnej 
nádrži zvanej 
Balatón sa 1. 
augusta konal 
16. ročník 
vzpieračského
Hexagonálu. 
Na podujatie, 

ktoré usporadúval  domáci vzpieračský oddiel 
TJ Nový Hrozenkov, si  prišlo sily zmerať 70 
vzpieračov a vzpieračiek z Čiech, Moravy a 
Slovenska.
 O prestíži Hexagonálu svedčí fakt, že do 
Hrozenkova prišla generalita českého vzpierania 
na čele s  prezidentom  zväzu P. Krolom, ba i 
poslanci českého parlamentu.
 V kategórii žiakov nastúpilo 9 pretekárov. 
Farby nášho mesta hájili  Christopher Bím (na
foto vpravo) a Matej Kubák (vľavo) zo ŠK vzpie-
rania Považan Nové Mesto nad Váhom.
  V trhu sa  Christopherovi podarilo trhnúť 15 
kg a Matejovi o šesť kg viac -  21 kg.  V nadhode 
Ch. Bím ustálil nad hlavou 22 kg a M. Kubák 
nadhodil 27 kg.
 Ch. Bím   za svoj výkon získal 72,553 sin-
clerových bodov  a umiestnil  sa na 6 mieste. 
M.  Kubák  dostal 103,55 sinclerových bodov a 
skončil  na 5. mieste. K svojmu veku dosiahli naši 
žiaci uctyhodný výkon, keďže boli najmladšími 
pretekármi  žiackej kategórie.
 Súťažili aj kategórie juniorov, v nich  však 
Slovensko nemalo zastúpenie. Divácky zaují-
mavá bola i kategória žien, v ktorej si svoje 
sily zmeralo tucet vzpieračiek, ktoré súťažili 
iba v nadhode. Prvenstvo v  kategórii  junioriek 
získala Hana Gasiorová z Bohumína, druhú  a 
tretiu priečku  si vybojovali domáce pretekárky. Z 

usporiadateľského mesta bola aj víťazka kat. žien 
- L. Orságová, ktorá nadhodila 110 kg. Druhé a 
tretie miesto  sa ušlo pretekárkam z Ostravy. 
 V kategórii mužov v disciplínach nadhod 
a pozdvih reprezentovali naše mesto štyria 
pretekári:  Marcel Konopa, Róbert Padač , Peter 
Bím a Milan Kubák.
 V nadhode M. Konopa dostal nad hlavu 
90 kg, R. Padač nadhodil 100 kg, P. Bímovi sa 
podarilo dostať nad hlavu 105 kg a M. Kubák 
nadhodil 115 kg.
  V disciplíne pozdvih R. Padač a P. Bím 
pozdvihli zhodne po 165 kg. M. Kubák dosiahol 
182 kg a najviac z Novomešťanov pozdvihol M. 
Konopa  - 202 kg. 
 Víťazom kategórie mužov sa stal český 
reprezentant Libor Walzer z Prahy, ktorý nadhodil 
201 kg a pozdvihol 300 kg.                            -r-

NOVOMEŠŤANIA A VZPIERAČSKÝ HEXAGONÁL

Sobota 5.9. o 10,00 h 
St. žiaci  A -  Prievidza

o 12,00 h 
Ml. žiaci A  - Prievidza 
Nedeľa 6.9. o 10,00 h 

St. dorast - Spartak Trnava B
o 12,30 h 

Ml. dorast -  Spartak Trnava B
Sobota 12.9. o 16,30 h 

Dospelí – Nemšová
Sobota 19.9. o 10,00 h 

St. žiaci A – Galanta
o 12,00 h 

Ml. žiaci A Galanta 
Nedeľa 20.9. o 10,00 h

St. dorast – Boleráz
o 12,30 h

Ml. dorast – Boleráz 
Sobota 26.9. o 15,00 h
Dospelí – Bernolákovo
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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Správna odpoveď
Archívna snímka p. Pasmikovej zachytáva domy a dvory pod kostolom, 

kde natáčali lm Námestie sv. Alžbety.


