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Splňte si sen o vlastnom
bývaní
´

Bytový komplex Kamenná bude tvorený troma 4-podlažnými domami. V každom
z nich je 20 bytov a18 parkovísk v podzemnom podlaží. V ponuke sú 2-, 3-, 4-izbové byty s výmerami 60–101 m2. Všetky bytové jednotky sú slnečné, každá má nadštandardnú
výbavu a samostatné kúrenie, ktoré umožňuje reguláciu spotreby energie.
Bytový komplex Kamenná je tou najlepšou voľbou pre bytové bývanie v Novom Meste nad Váhom. Uzavretosť obytného súboru, bezpečnosť, súkromie, pokoj a zdravé
prostredie ho predurčujú k tomu, aby život v ňom naplnil všetky vaše doterajšie sny
o ideálnom bývaní.

Pred Poľom 8, 911 01 Trenčín
tel. 032/744 05 87, 0902/96 00 75
e-mail: kobzova@adoztn.sk
www.adoztn.sk

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
September je bohatý
na dianie v spoločnosti,
naše mesto nevynímajúc.
Tento fakt sa odzrkadlil i
na témach, ktoré „sme
skloňovali“ v rozhovore s primátorom nášho
mesta Ing. Jozefom
Trstenským.
● Na 18. septembra prezident republiky vyhlásil
SaS iniciované referendum. V tomto čase sa koná i Novomestský
jarmok. Neovplyvní referendum čas konania
31. ročníka NJ? Neuvažuje mesto so zmenou termínu jarmoku?
Neuvažujeme, myslím si, že na to nie je
dôvod. Kto sa referenda bude chcieť zúčastniť,
ten si čas nájde. Termín NJ je známy už rok a má
väzbu na podobné jarmoky v iných mestách.
● Neokliešti súčasná hospodárska situácia v našom meste rozsah sprievodných akcií NJ? Na čo by ste občanov a návštevníkov
Nového Mesta nad Váhom pozvali?
Určite neokliešti. Myslím si, že náš jarmok
má veľa fanúšikov z bližšieho či širšieho okolia
a ako sa hovorí, „dobré sa pozýva samo“. Na NJ
nebudú samozrejme chýbať burčiak, cigánske,
púťové atrakcie, dobrá hudba a verím, že ani
dobrá nálada. Nech sa páči prísť, všetci ste na
31. Novomestskom jarmoku vítaní.
● Do 31. júla sa mohli občania nášho
mesta a okresu zapojiť do verejnej zbierky
na pomoc ľuďom v najviac postihnutých
oblastiach povodňami. Do akej výšky (eur)
sa prejavila solidarita ľudí?
Podarilo sa vyzbierať vyše 15 100 €, ktoré sme 19. augusta osobne odovzdali starostovi obce Ždaňa pri Košiciach. Tieto peniaze smerovali dvom najviac postihnutým
rodinám Lakatošovcov a Matisovcov, ktoré
sme aj navštívili. Ďakujem všetkým občanom,
podnikateľom, obciam i mestám, ktoré túto
zbierku podporili a samozrejme i poslancom
MsZ, ktorí odsúhlasili pomoc vo výške 5 000 €.
● Podľa predbežných plánov do konca
septembra by mala byť hotová kompostáreň
lokalizovaná spolu s budúcim zberovým
dvorom v priestoroch bývalého centrálne-

ho tepelného zdroja na Banskej ul. Stihne
mesto do tohto termínu ukončiť investíciu
v oblasti životného prostredia financovanú
z prostriedkov EÚ?
Ak mám dobré informácie, tak stihne.
● Kedy sa začne s realizáciou zberového dvora?
V súčasnosti prebieha výberové konanie
na dodavateľa stavby, žiaľ, brzdia ho meniace
sa podmienky zo strany riadiaceho orgánu. Bol
by som veľmi rád, ak by sme s výstavbou začali
ešte tento rok, alebo aspoň začiatkom budúceho
roka.
● Je po prázdninách, stihli ste si oddýchnuť? Aké úlohy má pred sebou samospráva v najbližšom období?
To, že v lete môžete oddychovať, je v mojom
prípade len fikcia. Musíme stihnúť všetky rozpracované investičné akcie, či už projekty spolufinancované z fondv EÚ (školy, MŠ, kompostáreň,
skládku TKO), skolaudovať 100 nájomných bytov na Ul. Čachtickej, rekonštrukciu MsKS a
Parku P. Matejku, vnútrobloku na Ul. 1. mája a
iné aktivity. Nemožno zabudnúť ani na vydanie
dlhoočakávanej prvej ucelenej monografie o
našom meste. Ako bonus vyjde i kniha kresleného humoru a satiry, čerpajúca materiál
z Novomestského ostňa.
● V poslednom čase sa po meste ako keby roztrhlo vrece s ľuďmi s pokladničkami v
rukách žiadajúcich okoloidúcich o finančnú
pomoc na to či ono. Potrebujú na to povolenie z MsÚ alebo nie? Sú tu náznaky (pozn.
red.: pozri príspevok na str. 7), že niektorí
sa nepekne zahrávajú s citmi ľudí a ich
ochotou pomôcť. Nemali by sa mestu, resp.
občanom, od ktorých pýtajú peniaze, niečím
preukázať?
Nepotrebujú na to súhlas z MsÚ, musí však
ísť o riadne registrovanú zbierku zaevidovanú
na príslušnom obvodnom úrade. Každá fyzická
osoba, ktorá takúto zbierku robí, by mala mať na
viditeľnom mieste identifikačný lístok s menom
a ostatnými údajmi o zbierke (názov, registr.
číslo, dobu trvania a iné).
Zlí ľudia dokážu častokrát skaziť i ten
najušľachtilejší úmysel. Aj to bol dôvod, prečo
sme našu zbierku organizovali prostredníctvom
obecných a mestských úradov.
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KOLESO ČASU ROZTOČÍ JARMOČNÝ KOLOTOČ
Koleso času sa krúti závratným tempom, babiemu letu na päty šliape jeseň. Čo nevidieť je
tu tradičný Novomestský jarmok. Riaditeľka jeho
aktuálneho – 31. ročníka Ing. Viera Vienerová,
zástupkyňa primátora mesta, spolu s vedením
mesta a radou Novomestského jarmoku v týchto
dňoch už len dolaďujú posledné záležitosti okolo
jeho organizácie a programu.
- 31. Novomestský jarmok sa uskutoční
v dňoch 17. – 19. septembra. Po tieto dni sa
Nové Mesto nad Váhom, resp. jeho časť, premení na mesto stánkov. Okolo 400 ich bude
lemovať Ulice Hurbanovu, Hviezdoslavovu a
M. R. Štefánika. Okrem pestrej ponuky tovaru
v nich a obchodnej sieti, tak ako po iné
roky, na návštevníkov pred OD COOP Jednota
bude čakať bohatý kultúrny program. Chýbať
nebudú ani sprievodné akcie. Za všetky spomeniem výstavu Slovenský humor a satira – 15
ročníkov Novomestského ostňa, prezentáciu

chovateľov, súťaž Novomestský silák, XIII.,
tentoraz nesúťažný Festival dychových hudieb a i. Na svoje si samozrejme prídu i deti a
ďalší vyznávači kolotočov, púťových atrakcií a
inej technicko – zábavnej činnosti. Prezentovať
sa budú aj ľudové remeslá a ich produkty.
V gastrocentre na trhovisku gurmáni a ostatní záujemcovia si budú môcť pochutnať na
tradičných jarmočných špecialitách, v ponuke
tiež bude k nášmu jarmoku neodmysliteľne patriaci burčiak. To všetko a mnohé iné má prispieť
k vytvoreniu neopakovateľnej atmosféry, ktorá
neodmysliteľne patrí k nášmu jarmoku. V mene
mesta ako jeho organizátora i v mene svojom
ako riaditeľky jarmoku, prijmite pozvanie na
návštevu nášho najvýznamnejšieho obchodno
– spoločensko – kultúrneho podujatia, zažiť a
plnými dúškami si vychutnať jarmočnú náladu.
Nezabudnite preto – 31. Novomestský jarmok
sa koná v dňoch 17. – 19. septembra.-

REFERENDUM U NÁS V PÄTNÁSTICH OKRSKOCH
18. septembra sa v celej SR, a teda i v
našom meste, uskutoční referendum. Oprávnení
občania sa v ňom budú môcť vyjadriť k šiestim
referendovým otázkam (ich znenie - str. 5).
Akým spôsobom? Po nevyhnutných úkonoch spojených s každými voľbami a referendom
v osobitnom priestore určeného na úpravu HL
oprávnený občan v príslušnom rámčeku značkou
„X“ vyznačí, že na otázku odpovedá ÁNO, alebo
že na otázku odpovedá NIE. Tento postup platí
samostatne pre každú z otázok. HL je platný, ak
je správne označená odpoveď (teda krížikom
v jednom z dvoch rámčekov) aspoň na jednu

V SEPTEMBRI ZBER
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
TSM uskutočnia podľa harmonogramu 21. a
22. septembra od 14,00 do 18,00 h na tradičných
zberných miestach zber nebezpečného odpadu.
Mimo týchto termínov môžu obyvatelia mesta
nebezpečný odpad priniesť do TSM každý utorok a stredu v čase od 8,00 – 15,00 h (viac na
www.nove-mesto.sk/nebezpecny-odpad/ ).
-TSM-
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otázku. Po tom HL treba zložiť tak, aby jeho
úprava nebola viditeľná. Po opustení osobitného
priestoru určeného na úpravu HL oprávnený
občan vloží HL pred okrskovou komisiou do
schránky na hlasovanie. V závažných prípadoch
možno požiadať o hlasovanie do prenosnej
schránky.
Vyjadriť sa k referendovým otázkam budú
môcť oprávnení občania 18. 9. v čase od 7,00
do 22,00 h v 15 okrskoch nášho mesta. Ich zoznam sme uverejnili v júnovom čísle NS, platí
naďalej s jediným doplnkom, že do 15. okrsku
patrí už i nová ulica v Mnešiciach – Pri vode.

VÝHERKYNE
Albína Hlinková z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercov našej súťaže s kupónmi.
Šťastnými majiteľkami 16,60 € sa stali:
Mária KOŠŤÁLOVÁ, SNP 16 a
Monika ŠVACHOVÁ, Južná 6,
obe z nášho mesta.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyne,
aby si ceny prevzali v MsKS.

Kupón
vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne
doručte do
20. septembra
na adresu:
MsKS,
redakcia
Novomestského
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01
Nové Mesto n. V.

K dobrému
životu patrí
dobré bývanie

Na jedného
z vás sa
usmeje
šťastie
v podobe
výhry

úroková
sadzba

ktorú venuje:

-1 %

✂
KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

pre dobrých klientov úroková sadzba znížená až o 1 % ročne
50 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru
kreditná karta zadarmo

Banka pre život
www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007

Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5
Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk

✂

Dexia - P-U-007/17/0810

Znížená úroková sadzba platí pre dobrých klientov Dexia banky, t.j. aktívnych klientov, ktorí majú v banke otvorený osobný účet,
využívajú debetnú alebo kreditnú platobnú kartu, realizujú aspoň 2 debetné operácie mesačne a ich aspoň 1 kreditný klientsky
príjem je min. 200 EUR mesačne. Kreditná karta bez poplatku v prvom roku a s limitom do 1 000 EUR po splnení bankou
stanovených podmienok.

SEPTEMBER 2010

Optim úvery na bývanie

16,60 €,
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH
Po prázdninách sa brány škôl otvoria 2.
septembra. Do štátnych základných škôl má v
škol. roku 2010/2011 do 68 tried nastúpiť zhruba
1 450 žiakov (pre porovnanie v šk. r. 2001/2002
to bolo 2 394 žiakov). Cirkevná ZŠ počíta s 340
žiakmi v 16 triedach. Oproti minulosti sa mierne
zníži naplnenosť tried, pretože nový školský zákon
znížil maximálne počty žiakov v triedach.
V novom škol. roku do školských lavíc po
prvýkrát zasadne 185 prváčikov, z toho v štátnych
školách asi 150. ZŠ na Odborárskej ul. pripravuje opätovne jednu triedu nultého ročníka pre 8
žiakov. Na uvítanie pripravilo mesto pre prvákov
a „nulťákov“, tak ako každoročne, pekný balíček
školských potrieb.
Postup rekonštrukcie ZŠ na Ul. kpt. Nálepku
ukazuje, že hlavné práce by sa mali stihnúť do
začiatku školského roka a žiakov by v septembri mala privítať z väčšej časti vynovená škola.
Zostatok prác sa dá realizovať aj za plnej prevádzky bez toho, aby sa obmedzila činnosť školy.
Spojená materská škola vo svojich šiestich prevádzkach poskytne druhý domov pre zhruba
570 detí (26 tried). Ak sa podarí dokončiť projekt

rekonštrukcie a modernizácie materských škôl
podľa plánu, deti sa v septembri dočkajú vynovených priestorov a podstatne lepších podmienok.
V r. 2010 sa tak zavŕši rekonštrukcia a modernizácia všetkých školských budov v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, od ktorej sa očakáva nielen
skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie,
ale aj úspora prevádzkových nákladov.
V novom škol. roku sa ZUŠ, CVČ a školského
strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Odborárskej
ul. pravdepodobne dotknú zmeny vo financovaní
vyplývajúce z novely nariadenia Vlády SR č.
668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a
úpravy metodiky zberu údajov o počte žiakov na
účely financovania. Tieto zmeny môžu negatívne
zasiahnuť aj do počtu žiakov prijatých do týchto
zariadení, pretože od r. 2011 by sa už nemali
obciam poskytovať finančné prostriedky na vzdelávanie žiakov ZUŠ v ďalšom odbore ani na
činnosť CVČ a ŠSZČ pre žiakov s trvalým bydliskom v iných obciach a pre žiakov do 6 a nad 15
rokov.
Mgr. Dušan Hevery,
vedúci oddelenia ŠM a TK MsÚ

TÁBOR, DOBRÁ MOTIVÁCIA PRE ŽIAKOV
Prázdninové dni využili žiaci novomestských
základných škôl na oddych a regeneráciu svojich
síl podľa vlastných možností a predstáv. Mesto
Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s CVČ časti
z nich spríjemnilo prázdniny už po 6 - krát prázdninovým táborom na náklady mesta. Samospráva
sa tak rozhodla pomáhať žiakom, ktorí v škole
dosahujú veľmi dobré výsledky, ale ich sociálne
zázemie nie je priaznivé a oceniť tiež aspoň niek-

torých za príkladnú reprezentáciu školy a mesta.
Tohtoročný tábor sa uskutočnil v dňoch
24. - 31. júla v Belušských Slatinách. Množstvo
zábavy, hier a súťaží, ale aj výlety za poznávaním
Slovenska poskytli účastníkom tábora bohaté
zážitky. Veď nie každý má možnosť pozrieť si
ľudovú architektúru v Múzeu slovenskej dediny v
Martine či navštíviť Oravský hrad alebo Budatín.
Veríme, že takáto forma odmeny prispeje k
motivácii i ďalších žiakov v ich prístupe k školským
povinnostiam a reprezentácii svojich škôl aj v
novom školskom roku.
-hd-

PRED REKONŠTRUKCIOU
5. septembra by Nemocnica s poliklinikou v
Novom Meste nad Váhom mala vyhlásiť verejné
obstarávanie na rekonštrukciu a nákup zdravotníckej technológie v predpokladanom náklade
3,169 mil. Eur bez DPH. Projekt financovaný z
OP Zdravotníctvo by sa mal ukončiť o dva roky.
(Zdroj: trencin.sme.sk)
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DOSTANE SA DO KNIHY SLOVENSKÝCH REKORDOV?

Tak to tu ešte nebolo! Unikátny betlehem,
ktorého ďalších päť postáv vzniklo počas dvoch
augustových týždňov jubilejného, V. rezbárskeho
sympózia, sa chystá uchádzať sa o zápis do Knihy
slovenských rekordov!
Skutočnosť, že novomestský betlehem je
podľa všetkého svojho druhu najväčším ľudovým
betlehemom na Slovensku s postavami v životnej
veľkosti, podnietil medzi rezbármi úvahu pokúsiť
sa o jeho zaradenie do Knihy slovenských rekordov. Tomuto snaženiu nahráva i neoficiálny názor
Igora Svitoka z Pezinka, spolutvorcu Knihy slovenských rekordov. Na potvrdenie rekordu je
však potrebné pozvať tohto zberateľa sloven-

OTÁZKY REFERENDA
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky (NR SR) zákonom zrušila
povinnosť fyzických a právnických osôb platiť
úhradu za služby verejnosti poskytované STV
a SRo? 2. ..., aby NR SR zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako
priestupok na všetky priestupky podľa zákona o
priestupkoch? 3. ..., aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s
účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. ..., aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány
verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne
40 tisíc €? 5. ..., aby NR SR ustanovila možnosť
voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho
parlamentu prostredníctvom internetu? 6. ..., aby
NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na
odpoveď podľa tlačového zákona?

ských rekordov do nášho mesta v zime, kedy vo
vianočnom čase bude betlehem v celej svojej
kráse vystavený na obdiv občanov a návštevníkov
Nového Mesta nad Váhom, aby si ho mohol
pozrieť, premerať, prip. vykonať ďalšie náležitosti
súvisiace so zisťovaním, či ide, alebo nejde o
rekordný kúsok.
Bez ohľadu na výsledok niet pochýb, že
novomestský betlehem a jeho zhotovovanie sa
tešia veľkému záujmu verejnosti. Ľudia sa pri
rezbároch pristavujú, niektorí s nimi prehodia
slovko - dve, ďalší sú zvedaví, ako sa kus kmeňa
mení na umelecké dielo. Mnohí z hostí mesta si
dokonca vraj zámerne plánujú návštevu Nového
Mesta nad Váhom na dni, kedy sa na námestí
koná rezbárske sympózium. Pozerajú na zručné
ruky rezbárskych majstrov, viacerí sa pri nich,
príp. s nimi fotografujú.
Ernest Slabý a jeho brat Štefan, Miroslav
Hochman a Ferdinand Bolebruch si na záujem
okoloidúcich už zvykli. Aj v čase našej návštevy
neodložili z rúk náčinie – dláto, sekerku či kopále,
tradičné náradie Rómov a pokračovali v práci.
Ferdinand Bolebruch na pastierikovi prikrytom
mechom, Štefan Slabý na Panne Márii, pretože
pôvodná sa rozpadla na dva kusy, Ernest Slabý
na dievčatku s bábikou a chlapcovi s koníkom
v rukách a Miroslav Hochman na anjelovi.
V pláne je i nová maštaľ. Do jej výroby sa na jeseň
chystá podľa návrhu akad. mal. Jána Mikušku
pustiť Ferdinand Bolebruch, pretože pôvodná
maštaľ, keďže bola vytvorená len pre zopár postáv, už nestačí a nie je schopná pojať terajších
dvadsaťosem.
Takže, či už s potenciálnym slovenským
rekordom vo vrecku , alebo bez neho, je sa na čo
tešiť. S príchodom sv. Mikuláša do nášho mesta
vďaka finančnej podpore letného rezbárskeho
sympózia zo strany samosprávy námestie obohatí vynovený betlehem sprítomňujúci posolstvo
Vianoc.

ZVESTI - RADY - POSTREHY
1. september
9. september

Deň Ústavy SR
Deň obetí holokaustu a rasového
násilia
15. september Medzinárodný deň demokracie
Sedembolestná Panna Mária
21. september Medzinárodný deň mieru
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REŠTAUROVANIE FRESIEK VRCHOLÍ
Zhruba v 50 krajinách, od r. 1993 i za účasti
Slovenska, sa v septembri organizujú Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Otváracie podujatia
v SR sa uskutočnia 8. – 12. septembra v Banskej
Štiavnici. 19. septembra sa k nim pridá i naše
mesto a usporiada prehliadku areálu novomestskej prepozitúry, ktorá sa môže pochváliť viacerými vzácnosťami a bohatým historickým, kultúrnym
a duchovným dedičstvom.
V tomto období bude na budove prepoštského
paláca vrcholiť reštaurovanie v období výmeny
strechy farskej budovy náhodne objavených fresiek.
Nečakaný nález odštartoval z iniciatívy
vdp. dekana Mgr. Th. Ľ. Malého, ktorý si uvedomil jeho nesmierny význam, sériu ďalších prác.
- Uskutočnili sa prieskumné sondy, úlohou
Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorý
som oslovil, bolo určiť, za akých podmienok možno
objavené fresky reštaurovať. V úsilí prezentovať
a sprístupniť tieto vzácne kultúrne pamiatky sme
požiadali Ministerstvo kultúry SR o grant v rámci
programu Obnovme si svoj dom.Maľby, ktoré vznikajú nanášaním vlhkého
kriedového prachu na hrubú omietku, sa nachádzajú na druhej vrstve, to znamená, že ide o ich
druhú úpravu.
- Diela od neznámeho autora podľa zistení
KPÚ v Trenčíne pochádzajú zo XVII. storočia.
Prvá maľba predstavuje archanjela Michala v
purpurovom šate v rytierskom brnení pri poslednom súde. Druhý fragment znázorňuje archanjela

Rafaela s Tobiášom. Na treťom je ochranca
archanjel Gabriel pri Danielovi v jame levovej.
Štvrtá freska je zatiaľ ukrytá pod hrubou vrstvou
omietky.Fresky, ktorých reštaurovanie by malo stáť
zhruba 29 tis. € a malo by sa zavŕšiť do konca
septembra, nie sú jediným cenným pokladom
novomestskej fary. Časť z tohto nesmierneho
kultúrno – historického a duchovného bohatstva
novomestskej prepozitúry si budú mocť občania
a návštevníci mesta pozrieť 19. septembra v
rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Túto
jedinečnú možnosť by mali využiť i mimomestskí návštevníci jarmoku, ktorí do nášho mesta
zavítajú z rôznych končín našej vlasti i spoza jej
hraníc.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

19. septembra Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Nové Mesto nad Váhom a Krajský
pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s
Mestom Nové Mesto nad Váhom organizujú
v areáli Prepozitúry Narodenia Panny Márie
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. O 9,00 h bude
v kostole slávnostná svätá omša, dopoludňajší
program pre pozvaných hostí zavŕši prezentácia bulletinu o prepozitúre. Vstupy pre širokú
verejnosť za účasti odborných lektorov budú
o 14,00, 15,30 a 17,00 h. Návštevníci areálu si
budú môcť pozrieť krypty, prepoštskú kaplnku,
refektár prepoštského paláca, prípadní záujemcovia môžu absolvovať výstup na vežu.

STÁNOK ZÁHRADKÁROV I V NAŠOM MESTE
Začiatkom leta sa pôvodná záhradkárska
rodina rozdelila na dva menšie celky. Rozhodla
o tom okresná konferencia Slovenského zväzu
záhradkárov v Trenčíne. Od 1. júla existuje nový
okresný výbor (OV) s pôsobnosťou v Novom
Meste nad Váhom. Podľa veľkosti sa radí medzi
prvú tretinu okresných organizácií v SR.
Nový OV združuje 29 ZO SZZ Novomestského
okresu s vyše 1900 – členskou základňou. V samotnom Novom Meste nad Váhom je 9 ZO SZZ.
Predsedom sa stal M. Franko, tajomníkom a
hospodárom je Ing. V. Verecký, preds. kontrolnej
a revíznej komisie Ing. J. Klačanský. Sídlo OV
je v záhradkárskom dome na Jánošíkovej ul. 5,
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kde má vytvorené podmienky pre svoju činnosť.
K dispozícii záhradkárom je napr. päť videokaziet
s praktickými ukážkami pestovania jabloní a kôstkovín a bohatá odborná knižnica. Úradné hodiny
sú každý párny pondelok v čase: 9,00 - 11,00 h a
od 14,00 - 16,00 h.
Veríme, že po počiatočnom rozbehu nový výbor spolu s novomestskými záhradkármi dokážu
úspešne prezentovať svoje výsledky. V budúcnosti plánujeme usporadúvať okresné výstavy
ovocia a zeleniny, ktoré, dúfame, svojou úrovňou
budú môcť smelo konkurovať podobným akciám
v Trenčíne.
Ing. Viliam Verecký,
taj. OV SZZ Nové Mesto nad Váhom

NOVÁ TRIEDA NA PRIEMYSLOVKE

Stredná priemyselná škola na Bzinskej ulici v
novom školskom roku po prvýkrát otvára triedu,
ktorej študenti sa budú pripravovať špeciálne pre
potreby automobilového priemyslu. Je to výsledok
spolupráce medzi priemyslovkou a spoločnosťou
TRW Steering Systems Slovakia.
Otvorenie nového študijného odboru je
prirodzeným vyústením vzájomne dobrých a
prospešných vzťahov medzi odbornou školou
a firmou, ktorá patrí medzi najvýznamnejších

CHARITA ČI PODVOD ?
Ponáhľajúc sa ráno na poštu s listom a
40 centami v rukách ma oslovila dievčina s
pokladničkou v rukách, či neprispejem na
detský domov. Keďže som nemala žiadne peniaze navyše, nemala som čím.
Krátko pred obedom sa na Weisseho
ul. scenár zopakoval - s jediným rozdielom,
že pred dverami pošty tentoraz stáli už dve
ženičky s pokladničkami v rukách. Jedna z nich
s neslovenským prízvukom ma požiadala o
pomoc chlapcovi chorému na rakovinu. Keďže
okrem erárnej pošty som nič nemala, nič som
nedala. Za to som dostala. Podozrenie, či je
to všetko „košer“, či získané peniaze skutočne
putujú uvádzaným adresátom. Nemôžem sa
akosi zbaviť dojmu, že niektorí ľudia zneužívajú
ľudskosť a ochotu druhých pomôcť a kalkulujú
s tým, že pokladničky v rukách otvoria srdcia
a hlavne peňaženky občanov (ak to tak nie je,
ospravedlňujem sa!). Tento môj pocit podporuje i zistenie, že novomestský detský domov
žiadnu takúto iniciatívu nevyvíjal.

globálnych dodávateľov pre automobilový priemysel. Závod TRW v Novom Meste nad Váhom
sa radí k jedným z najväčších zamestnávateľov
v našom regióne. Túto skutočnosť vo svojom
príhovore zdôraznil na slávnostnom ukončení uplynulého školského roka osobne prítomný riaditeľ
spoločnosti TRW Steering Systems Slovakia,
pán Christopher Moorhouse. Vyzdvihol prácu
študentov počas celého školského roka a zaželal
im úspešný návrat do školských lavíc po prázdninách s načerpaním nových síl potrebných pre
ďalšie štúdium.
To však nebol jediný dôvod jeho návštevy priemyslovky. Hlavným dôvodom bolo odovzdávanie
cien trom najúspešnejším absolventom školy. Na
ich ocenenia spoločnosť TRW Steering Systems
Slovakia prispela sumou 200 €. Študentov
určených na odmenu vybrali členovia špeciálne
vytvorenej komisie na základe viacerých kritérií. Medzi hlavné patrili dosiahnutý študijný
priemer počas celého štúdia, mimoškolské aktivity a úspechy v rôznych súťažiach. Počas
slávnostného zhromaždenia im pán Moorhouse
v mene spoločnosti odovzdal ceny a zaželal veľa
úspechov v budúcnosti.
Spoločnosť TRW Steering Systems Slovakia
chce takýmto spôsobom motivovať mladých
ľudí k svojmu osobnému rozvoju. Aj preto mieni i v budúcnosti naďalej prispievať na ocenenia
tých, ktorí dosiahli významné úspechy počas
svojho štúdia. Zároveň bude so školou užšie
spolupracovať aj na novom projekte, ktorého
realizácia vstupuje do života v septembri prvým
zvonením školského zvonca.
Zdenka Hruštincová

VÝSTAVA V MÚZEU
Do 11. septembra (utorok
– sobota 9,00 - 17,00 h) si záujemcovia môžu vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea v
Novom Meste nad Váhom pozrieť
výstavu: JOSEF ŠÍMA (1859 –
1929), KRESLIAR A FOTOGRAF. Usporiadali
ju TSK, Trenčianske múzeum – Podjavorinské
múzeum v Novom Meste nad Váhom a Moravské
zemské muzeum – Etnografický ústav v Brne so
slávnostnou vernisážou 17. augusta.
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KEĎ V MESTE PULZUJE ŽIVOT
Deň po tom, čo som si v televízii vypočula
lamentáciu rozčarovaného Ružomberčana, že jeho mesto nežije, nedýcha niekdajšou atmosférou,
v našom meste sa mi naskytol úplne iný obraz.
Na slnkom zaliatom námestí pri fontáne muzicírovala miestna kapela, obďaleč v tôni stromov
pri svätom Floriánkovi sa s náradím šikovne
zvŕtali ruky miestnych rezbárov. Medzi nimi pendlovali, sem - tam na chvíľu postáli mladí i starší,
rodinky s deťmi, aby nasali príjemnú letnú idylku
s kultúrou. Pri ľudových umelcoch sa pristavovali
zvedavé skupinky a jednotlivci a so záujmom
sledovali prácu s drevom. Malý špunt si dokonca
pod dohľadom mamy vyskúšal párkrát zaťať
sekerkou, skoro väčšou ako on sám, do pníka.
Pyšný na svoj chlapský výkon, ktovie, možno sa
mu v tej chvíli v jeho strapatej hlavičke zrodilo
rozhodnutie, že keď vyrastie, bude aj on tvoriť
takúto nádheru. Pri hudbe tiež postávali ľudia a
počúvali svojrázne pesničky skupiny Premeny,
nejednu z vlastnej tvorivej dielne. Trebárs aj túto,
letno spomienkovú, s názvom Do trenék:

Na vojenskom kúpalisku, bývalo tam vresku
stisku/ bazén svietil zelenú, vodičku teplú, skoro
termálnu/. Do trenék sa chlapci chytro dajme ani
chvíľku neváhajme/, ved zajtra ju chcú vypustit a
to nám teda stáhne rit/. Od tej modrej ladovice
scvrkajú sa všetky sviece/, scvrkajú sa, scvrkajú, zuby od nej cvakajú/. Tá vodička zelená,
tá je ale príjemná/, trenky mokré, žemla v kapsi,
času more, staré karty/. Školáci, babky, vojáci/,
dievčatá , krása, čmeláci/, dievčatá , krása, sladky
med/, uchmatnút všetko a to hned...
Bolo to príjemné, bolo to milé. Kúpalisko
síce odvial čas a zostali naň už len spomienky
- a pesnička, - ale kto chcel, letnú páľavu zahnal
chutnou zmrzlinou, ďalší sa osviežil chladivým
prúdom vody z pitnej fontánky pri „skleníku.“
Ja som si pre zmenu nechala poradiť textom pesničky a do zásoby som si „uchmatla“ z
tejto životom pulzujúcej letnej žúrky v centre
mesta, ktorá sa v obdobnej, a predsa odlišnej
– jarmočnej podobe zopakuje čo nevidieť v septembri.
-eg-

I Z NÁŠHO MESTA ADEPTI NA DETSKÝ ČIN ROKA
Krátko po začiatku školského roka sa do
škôl dostane 30 nominácií, ktoré počas prázdnin
vybrala expertná skupina ako horúcich kandidátov na ocenenie Detský čin roka 2010 v šiestich
kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine,
Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc
prírode a Dobrý nápad.
V XI. ročníku odborná porota vyberala z
8 057 správ detí a kolektívov o vykonaných dobrých skutkoch. Ambície postúpiť do finále medzi
tridsiatku najlepších majú aj 27 žiaci novomest-
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ských základných škôl – po jednom zo ZŠ
Tematínska a z III. ZŠ; rovná štvrťstovka je zo
IV. ZŠ.
O víťazoch jednotlivých kategórií svojimi hlasmi rozhodne detská porota. Prípadné „prebojovanie sa“ mladých Novomešťanov do najužšieho
výberu by mohlo motivovať žiakov našich ZŠ,
aby sa aktívne zapojili do hlasovania o Detský
čin roka. Určite stojí za to podporiť vykonanie
dobrého skutku, o to viac, keď ho vykonali deti z
nášho mesta.

TRI DNI PRE HRDINOV

Tri dni pre hrdinov je názov projektu, ktorý
vystihuje podstatu toho, čo sa udialo príchodom
leta v novomestskom Parku J. M. Hurbana. Počas
troch dní mladí ľudia v štyroch krajoch, vrátane
Trenčianskeho, ukázali, že aj dnes žijú hrdinovia,
ktorí robia hrdinské skutky.
Jeden z množstva projektov sa niesol v duchu
skrášliť novomestský park, najmä detské ihrisko a
okolie. Projektom sme dokázali, že keď mladí ľudia
spoja svoje sily, dokážu pomôcť svojmu okoliu či
komunite. Akciu v regióne koordinovala Rada
trenčianskej mládeže (RTM). V obciach kraja sa
uskutočnilo niekoľko desiatok dobrovoľníckych
projektov. Ten novomestský samotní organizátori
označili za jeden z najvydarenejších. Jedným z
dôvodov jeho úspešnosti bola aj ústretovosť a
materiálna podpora zo strany mesta, bez ktorej by
sme nemohli v dostatočnej miere realizovať naše
plány. V tejto spolupráci by sme radi pokračovali.
Pre účastníkov to neboli len určené tri dni, ale
aj veľa ďalších, ktoré strávili prípravou projektu.
Dvaja dobrovoľníci, organizátori z Osvetového
centra Rómov, ktoré RTM prizvala k spolupráci,
museli vybavovať povolenia, podmienky a nevyhnutné veci potrebné pre hladký priebeh projektu.
Až na počasie sa dalo zabezpečiť všetko.
*Leto nám mnoho dalo, ale i vzalo. V KD
budeme spomínať na niekdajšie vzácne speváčky
Zvonkov p. O. Kotúčovú (86) a p. L. Institorisovú
(87) i na p. uč. F. Rišku (95), veľkého šachistu
klubu. Všetci traja nás opustili v júli.
Ch.

Prvý deň nám práve to počasie nevyšlo, ale
naučili sme sa aspoň namiešavať farby, pripravili
sme základné návrhy a dúfali, že ďalší, hlavný
deň bude svietiť slnko. Naše očakávania sa
naplnili a keď sme sa zišli, každý už vedel, čoho
sa má chytiť. Namiešali sme farby, brúsili lavičky,
vyzametali potrebné miesta a začali sme. Nad
detským ihriskom visel plagát s nápisom TRI
DNI PRE HRDINOV. Dobrovoľníci sa zápalisto
oháňali štetcami a parkom sa šírili smiech a dobrá nálada. Ľudia, ktorí si boli predtým cudzí, sa
spojili a nadšene robili správnu vec. Na múriku
a preliezkach postupne vznikali rôzne maľby
s edukačnými motívmi a na chodníku začal
nadobúdať tvar veľký smiešny panák, ktorý dotváral prostredie detského ihriska. Popri ňom sa
pristavovali kamaráti dobrovoľníkov, ochotní tiež
pomôcť a priložiť ruku k dielu.
Najsilnejším posolstvom celej akcie je, že sa
spojili rôzne vekové skupiny, štýly a pohlavia a
vznikla živá spolupráca. Ľudia prechádzajúci cez
park sa teraz pri pohľade na umelecké výtvory
usmievajú a môžu svoje deti zaviesť na ďalšie
pekné miesto v meste. Nebolo to len o tom
prísť a natrieť park. Bolo to o skvelej atmosfére,
kreativite, spolupráci, zábave, odhodlanosti, no
hlavne o výnimočnosti každého jedného človeka,
ktorý sa zúčastnil. Ešte počas realizácie projektu
sme dostali ponuku od súkromníka na spoluprácu
pri premaľovaní jeho predajne. Jedným z našich
ďalších plánov do budúcnosti je dohodnúť sa s
mestom na úprave podchodu pri stanici, ktorý
je počmáraný a nepríjemný na vzhľad. Chceli
by sme pripraviť návrhy na jeho premaľovanie a
vniesť tak do neho veselšiu atmosféru. Niekedy
dať mladým ľuďom priestor nestačí, treba ich v
vzdelávať v zodpovednosti a spolupráci, k solidarite. Myslím, že to sa nám darí a radi by sme v tom
Miloš Ondrášik
pokračovali aj naďalej.

PODPORTE BOJ PROTI
SKLERÓZE MULTIPLEX
zaslaním darcovskej SMS
správy v tvare DMS NADEJ
na číslo 877
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KOLÁŽ ŠŤASTIA PRINIESLA ŠŤASTIE
V septembri vstupuje Slovenský skauting,
15. zbor Javorina v Novom Meste nad Váhom
do nového skautského roka. A vstupuje s dobrým
pocitom. V závere vlaňajšieho skautského roka v
spolupráci so SDOS – MDS Javorinka pri MsKS
20. júna po niekoľkomesačnom nácviku odohral
vlastnú hru novomestskej skautky Michaely
Švachovej: KOLÁŽ ŠŤASTIA. Divadlo okrem
kultúrneho zážitku malo hlboko ľudský rozmer.
Išlo totiž o benefičné predstavenie, ktorého
výťažok sa skauti po porade s odborom sociál-

ROZLÚČKA S LETOM
Na Zelenej vode sa chystá rozlúčka s letnou
turistickou sezónou ako sa patrí. Premiérovo
pripravovaný pivný festival sa uskutoční v
sobotu 4. septembra na pláži pri BarBare.
Na návštevníkov okrem niekoľkých druhov
piva budú čakať rôzne gurmánske pochúťky
a špeciality, ako sú pečené kolená , klobásy a
cigánska. Vrcholom, povestnou čerešničkou na
torte bude pečenie býka na grile. Na svoje si
prídu i „fajnšmekri“ v oblasti duševnej potravy.
Firma Bolt, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom pre
nich pripravila bohatý kultúrny program – vystúpenie country skupiny z Prahy, kolísky piva,
Seredského dixieland bandu, chýbať nebude ani
živá hudba do tanca.

nych vecí a rodiny ÚPSVaR rozhodli venovať
konkrétnemu adresátovi, sociálne slabšej rodine
žijúcej v našom meste.
Myšlienka a samotné podujatie sa stretli so
záujmom a pochopením divákov. Rozdané plagátiky, avízo v miestnej televízii a živá pozvánka
v dobových kostýmoch a podobe chodiaceho
bilbordu padli na úrodnú pôdu. Organizátori vyzbierali 235 €. Peniaze prišli rodine slávnostne
odovzdať vodca zboru A. Dedík spolu s ďašími
skautami a samotnou autorkou hry M. Švachovou.
Pani Rácová, ktorá sa spolu s maželom stará
okrem svojej nevidiacej dcéry i o syna svojej
ďalšej dcéry a v jednoizbovom byte ich žije päť,
bola dojatá. Plagát s podpismi účinkujúcich, ktorý
skauti priniesli spolu s eurami, si chce rodina
nechať zarámovať a hneď vedela, ako naloží s
prineseným finančným darom. Za časť peňazí
nakúpili školské potreby pre čerstvého prváčika,
vnuka Mirka a nezabudli ani na svoju nevidomú
dcéru.
- Mám pocit, že sme skutočne spravili dobrý
skutok, čo je i poslaním skautingu,- povedal plný
dojmov bezprostredne po návrate zo stobytovky
na Javorinskej ul. Adrián Dedík. Hrou Koláž
šťastia, ktorá vďaka dobrým ľuďom pomohla a
urobila šťastnou jednu životom ťažko skúšanú
novomestskú rodinu, sa skauti plánujú predstaviť
novomestským školám v septembri.

ZOMRELA PRAVNUČKA ANIČKY JURKOVIČOVEJ
11. augusta vo veku
nedožitých 99 rokov (* 5.
novembra 1911) dotĺko
vzácne srdce pani Jarmily
Hrúzovej, dcéry dr. Rudolfa Markoviča a Viery,
rod. Hurbanovej, vnučky

S. H. Vajanského a pravnučky J. M. Hurbana
a jeho manželky Aničky, rod. Jurkovičovej, jednej z prvých slovenských herečiek.
S jediným priamym potomkom významnej
novomestskej rodiny „panslávov“ – Markovičovcov
sa rodina a široká verejnosť naposledy rozlúčili na
novomestskom cintoríne 19. augusta.

ZA VLADISLAVOM KRÍŽOM
Jeho hlas neodmysliteľne patril k motocyklovým pretekom, známemu Podjavorinskému
okruhu. Tento rok sa komentátorský mikrofón
Vladislava Kríža odmlčal, žiaľ nadobro. Už nikdy
naživo nebude znieť nezameniteľný zamatový
hlas jedného z prvých športových hlásateľov STV,
reportéra, komentátora a moderátora športových i
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iných akcií (napr.začiatkom 80. rokov XX. stor. aj
televízneho armádneho magazínu Azimut).
Niekdajší gymnaziálny spolužiak akad. mal.
Viktora Bilčíka, PaedDr. Jána Piteka a i. zomrel
nečakane 31. júla vo veku 72 rokov. Miestom
posledného odpočinku známeho Novomešťana
sa stala Bratislava.

KRÚŽKY V CVČ
Centrum voľného času v Novom Meste nad
Váhom v školskom roku 2010/11 otvorí tieto
záujmové krúžky: spoločenský tanec, brušné
tance, írske tance, moderný tanec - hip-hop,
zumba (od 10 r.), výtvarný ZŠ, výtvarný MŠ,
angličtina, babinec - klub dievčat, plavecký,
judo, karate, pohybové hry, volejbal chlapci,
volejbal dievčatá, futbal - chlapci, futbal dievčatá, stolný tenis, internetový klub, leteckí

modelári, automodelári, rybársky, prírodovedný - poľovníctvo, včelárstvo, záhrada a kvety,
vzpieračský – zdravá chrbtica, gitarový krúžok,
atletický, žonglérsky krúžok, francúzsky jazyk
a ľudový tanec pre deti MŠ.
Prihlásiť sa možno osobne v CVČ od 2. septembra denne od 10.00 do 16.30 h.
Informácie priamo v CVČ Štúrova 590/31
alebo na č.tel. 771 2420.
-jh-

NECHÝBA Ť T A M, K DE TREBA
V istej piesni sa vo vzťahu k Panne Márii
spieva: „...aby som nechýbala tam, kde som
potrebná...“ Podľa kardinála Meisnera kresťan žije
v troch hlavných životných priestoroch. Priestor
tichého klaňania a pripravenosti pred Bohom,
predstavuje ho Máriina izba, dom v Nazarete.
Naša prítomnosť uprostred sveta, medzi ľuďmi,
je druhým životným priestorom, môžeme ho vidieť medzi
svadobčanmi v Káne Galilejskej.
Večeradlo v Jeruzaleme napokon
predstavuje tretí životný priestor, v
spoločenstve veriacich - Cirkvi.
Boh nás denne pozýva k spolupráci, k spoločnej púti životom.
Priestor ticha, klaňania, je predpokladom Jeho hlas zachytiť, život
pred Jeho tvárou disponuje k pripravenosti dať odpoveď na Jeho
hlas. Byť doma - byť tam, kde
treba, znamená byť s pravdou o
sebe, s Bohom, v tichom klaňaní
a disponovanosti dať odpoveď.
Mária je v službe radosti.
Pri nedostatku vína, ktoré je v
Biblii symbolom radosti, v Káne
Galilejskej na svadbe upozorňuje
na tento fakt. Je prítomná medzi
ľuďmi a svojimi očami odhaľuje to, čo chýba.
Núdza sa prevažne ukrýva, hanbí sa ukázať
svetu. Môže ju vidieť citlivé, dobré a otvorené oko,
oko srdca. Pozerať očami Márie znamená vidieť
za fasádu, vidieť hlbšie, v širších súvislostiach,
pravdivo, ale zároveň citlivo upozorniť na to, čo
chýba, čo je v danom okamihu dôležité, zároveň
poukázať na prameň nápravy : „...urobte, čo
vám povie...“. Práve o to ide, urobiť, čo nám Boh

povedal ústami jeho Syna. Nastúpiť na túto cestu
znamená pričiniť sa o skutočnú zmenu a nastoliť
správny kurz. Skutočný nedostatok je nedostatok
lásky, tej Božej i ľudskej. Kto ho môže zaplniť...?
Mária nás upozorňuje na nedostatok vína Božej
lásky v našich srdciach. Nedostatok vína radosti
je len dôsledkom toho predošlého nedostatku.
Po nanebovstúpení Krista sa Mária
stáva putom rozptýlených, zhromažďuje
pri jednom stole, pod jednou strechou,
vedie spoločenstvo očakávajúcich Dar
Turíc - Ducha Svätého. Odstredivé sily
vedú na okraj. Mária láskou matky a
ochotou učeníčky vedie k samému
stredu, ku Kristovi v spoločenstve veriacich - v dome Cirkvi.
Aby som nechýbal tam, kde treba.
Ako Mária. V tichosti pred Bohom i sám
pred sebou, v ochote počúvať Boží
hlas, v múdrosti striedať reč i mlčanie, v
pripravenosti dať seba a svoje schopnosti ako odpoveď na Božie pozvanie.
Aby som nechýbal tam, kde treba. Ako
Mária. V radostnej službe, v pravdivom
svedectve, v hlbšom pohľade, v neochvejnej istote, že On je odpoveďou na
všetky otázky a nedostatky.
Aby som nechýbal tam, kde treba.
Ako Mária. Nezabúdajúc, že v jednote prameniacej v láske je sila prekonať trieštivú silu rozdelenia
a hriechu, ktorý ho spôsobuje. Že pri Ňom a s
Ním sa buduje ten opravdivý dom spoločenstva
viery, nádeje a lásky, Cirkev, uprostred ktorej,
nech sa zdá ľudskému pohľadu akákoľvek, žije
živý Kristus.
Aby som nechýbal tam, kde treba. Ako
Mária...
Mgr.Th. Ľudovít Malý
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

Jiráskova 187/3
Stará Turá

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

Tel.: 0910 363 407

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní
v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými
profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné
uzamykacie otvory.
Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
Cena 395 EUR (11 900 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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POLYFUNKïNÝ DOM „ BAJHAUS “
CAFÉ & RESTAURANT TEREZA
-

Kvalitné stravovanie formou Denného menu v cene 2,90 € - 3,00 €
Spoloðenské posedenia (firemné posedenia, školenia, promócie, rodinné oslavy a pod. )
Výroba cukrárenských výrobkov
Objednávky „ A la carte “
WIFI zóna, letná terasa

Našu kompletnú ponuku nájdete na webovej stránke: www.unikovnm.sk
Info na tel. ðíslach: 0908 395 508
Kde nás nájdete?
0917 638 700
PiešĘanská 16
(pri železniðnom podjazde smer TESCO)
Nové Mesto nad Váhom

Firma UNIKOV N.M., s.r.o. Vám ponúka:
Projektovanie energetických stavieb – zdravotechnika (plyn, voda, kúrenie)
Montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení s revíznou
správou.
Informácie získate : www.unikovnm.sk
email: unikovnm@unikovnm.sk
tel. ð. 0918 395 721, 0905 858 059
Sídlo firmy je na Ul. PiešĘanskej 2588/16, Nové Mesto nad Váhom, v budove BAJHAUS
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PROGRAMY MsKS

september 2010
V Ý S TAVA

OTVÁRAME KURZY V MsKS

PÄTNÁSŤ ROČNÍKOV
NOVOMESTSKÉHO OSTŇA

Mestské kultúrne stredisko otvorí tieto kurzy:
JAZYKOVÉ: anglický jazyk a francúzsky jazyk
POHYBOVÉ: joga, cvičenie pre ženy a kalanetika.
Zápis do kurzov sa uskutoční 6. a 7. septembra do 16,30 h, ostatné dni v priebehu
septembra od 7,30 do 15,30 h.
Bližšie informácie získate osobne v MsKS
alebo na č. tel. 771 2770 alebo 771 0640.

17. septembra o 17,00 h sa vo výstavnej
sieni MsKS uskutoční vernisáž výstavy: Slovenský kreslený humor a satira - 15 ročníkov Novomestského ostňa.Výstavu si možno
pozrieť do 18. októbra (viac na 2. str. program.
prílohy).

NOVOMESTSKÝ JARMOK
V dňoch 17. – 19. septembra sa v našom
meste uskutoční tradičný, v poradí už 31. ročník
Novomestského jarmoku. Na jeho návštevníkov čaká bohatý kultúrny program a sprievodné
akcie (viac na 3. strane obálky).

PRÍĎTE NA PARTIČKU!
27. septembra o19,00 h príde partia humoristov a zabávačov do nášho mesta na Partičku.
Ak sa chcete k nim pridať, stačí si v pokladni MsKS zakúpiť vstupenky po 12 €.
O dobrú zábavu s aktívnym prispením divákov sa postarajú čerstvá mamina P. Polnišová,
D. Dangl, R. Pomajbo, M. Miezga, L. Latinák
a R. Jakab v hudobnom sprievode M. Čurka.
Informácie: MsKS, č.t. 771 0640, 771 2770.

PRÁVNA PORADŇA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v
spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A.
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je
8. septembra o 17,00 h. V mestskom kultúrnom stredisku na 1. poschodí č. dv. 11 vám
advokát poradí v oblasti trestného, pracovného
a občianskeho práva.
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú
určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a
dôchodcom.

KLUBY V SEPTEMBRI
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
20. 9. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 14. 9. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 8. 9. o 17,00 h - Výbor MO MS
8. 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

K R E S L E N Ý H U M O R A S AT I R A
OPÄŤ V NAŠOM MESTE
Výstavu kresleného humoru a satiry
Novomestský osteň (NO) organizuje mestské kultúrne stredisko tradične v dvojročných
intervaloch práve v čase konania Novomestského jarmoku už od roku 1982. Aj keď rok
2010 je len jeho medzičasom, organizátori na
priaznivcov dobrého humoru nezabudli. Pri príležitosti výročia už 15 uskutočnených ročníkov
(XV. ročník sa konal vlani) sa rozhodli pripraviť
reprezentatívnu výstavu pod názvom Slovenský kreslený humor a satira - 15 ročníkov
Novomestského ostňa od renomovaných slovenských autorov - karikaturistov výberom ich
najlepších, prevažne ocenených kresieb a malieb, ktorých sa takmer za 30 rokov trvania podujatia nazbieralo neúrekom.
Výstava predstaví časť zbierky slovenského
kresleného humoru, ktorá sa s novými a novými
ročníkmi NO postupne rozrastala a v súčasnosti patrí medzi najpočetnejšie a najkvalitnejšie v
SR.
Zbierka, ktorú spravuje MsKS ako hlavný
organizátor NO, je postavená na autorských kolekciách renomovaných slovenských humoristov, z ktorých mnohí dodnes získavajú ocenenia
na významných medzinárodných európskych i
celosvetových súťažiach humoristickej tvorby.
Na výstave, ktorá prezentuje najkvalitnejšie
práce takmer 50 umelcov, sa možno zasmiať
na vtipnom a kvalitnom humore nestorov slovenského humoru a prvých iniciátorov NO: V.
Kubala (od roku 1997 už nie je medzi nami)
a M. Vavru. Kolekcia zastrešuje diela ďalších
známych slovenských výtvarníkov – karikaturistov. Patria medzi nich kresby Kaza Kanalu,
prezidenta Slovenskej únie karikaturistov a člena viacerých vrcholných orgánov domácich aj
zahraničných inštitúcií karikaturistov, ktorý je iniciátorom a organizátorom mnohých výstav kresleného humoru. Návštevníci sa môžu tešiť aj na
diela ostatných umelcov – karikaturistov, uznávaných nielen na domácej pôde, ale predovšetkým v zahraničí. Patria sem: F. Mráz, O. Solga, B Pernecký, F. Jablonovský, F. Bojničan, V.
Haring, I. Kováčik, K. Leššo, M. Motyčík, J. Olšavský, M. Stano (vydavateľ kníh o humore a časo-

pisu Kocúrkovo), L. Torma, V. Živický, zo žien
napr. O. Pazerini a J. Piačková a mnohí ďalší.
Početnú skupinu autorov tvoria aj karikaturisti z nášho kraja: Novomešťania V. Pavlík, R.
Sika a M. Ďurža (jeho životnú púť ukončila choroba v r. 2006) či M. Juriš zo Starej Turej, ktorý
za zúčastnil všetkých ročníkov N0. Zaujímavé sú
aj práce Trenčanov Ľ. Kotrhu, L. Belicu, dvojice
W. Webera & T. Vrtíka a dokonca aj dubnického
výtvarníka J. Vydrnáka.
Prezentácia prác v takom dlhom časovom
horizonte takmer 30 rokov (1982 – 2009) zaznamenáva už určitú historickú skúsenosť. Sleduje
vývoj slovenského kresleného humoru a satiry
na pozadí dvoch rozdielnych politických epoch.
Pri prehliadke kresieb starých desať, dvadsať,
ba aj viac ako 25 rokov je možné zistiť, že mnohé vtipy či karikatúry nestratili nič na aktuálnosti
a komike ani po rokoch. Popri iných podujatiach podobného typu, ktoré sa v SR v ostatných
rokoch objavujú, treba oceniť vytrvalosť organizátorov NO a ich úsilie prekonávať mnohé
prekážky tak, aby neprerušená kontinuita tohto
významného podujatia zostala zachovaná nielen dnes, ale aj do budúcnosti.
Pri príležitosti tohto jubilea - uskutočnených 15 ročníkov slovenského bienále kresleného humoru a satiry pripravuje mesto vydanie
reprezentatívnej publikácie pod názvom: Slovenský kreslený humor a satira - 15 ročníkov
Novomestského ostňa.
Ambíciou pripravovanej publikácie je predstaviť slovenskej verejnosti už viac ako 25 - ročnú
históriu vývoja slovenského kresleného humoru
v podobe najlepších ocenených diel jeho najvýznamnejších predstaviteľov a ich autorských
prolov. V tomto smere ide o pomerne vzácny
a ojedinelý počin, ktorý v odbornom a kvalitnom
výbere a vysokej profesionalite spracovania
predstaví túto špecickú a dosiaľ málo zmapovanú oblasť slovenského výtvarného umenia.
Vernisáž výstavy v MsKS sa uskutoční
17. septembra o 17,00 h a pozrieť si ju možno
do 18. októbra.
Dr. Elena Porubänová,
autorka je kurátorkou a odbornou pracovníčkou
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

štvrtok 2., piatok 3. o 19.00 h

KINO POVAŽAN – SEPTEMBER 2010

DYCH

(ASFK)

Výtvarníčka Yeon žije zaopatrený, ale prázdny život v luxusnom
dome po boku neverného a ľahostajného manžela.
Trojnásobný vrah Jin obývá celu s ďalšími troma odsúdencami
a čaká na smrť. Televízne správy o jeho pokusoch o
samovraždu vyburcujú Yeon z apatie…
Južná Kórea
dráma
84 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 4., nedeľa 5. o 19.00 h

LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
Prežil peklo, aby našiel sám seba a stal sa legendou.
Jedného dňa nájdu mnísi pred bránou Červeného kláštora
polomŕtveho postreleného muža. Strhujúci príbeh o tajomnom
mníchovi, ktorý zostrojil lietajúci stroj podľa stratenej knihy
Leonarda da Vinciho.
SR, PL
historická dobrodružná dráma
108 min.
slovenská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 9., piatok 10. o 19.00 h

KICK-ASS
Od režiséra filmu Hviezdny prach Matthewa Vaughna.
Svet potrebuje nových hrdinov! Teenager Dave, medzi
vrstovníkmi outsider, sa pod dojmom komiksu rozhodne stať
novým superhrdinom. Bohužiaľ mu chýba jedna „drobnosť“ –
výnimočné schopnosti…
Nadupané akcie, drsné fóry, irónia a ìierny humor.
USA, UK
akìný
106 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 11., nedeľa 12. o 19.00 h

POêIATOK
Výborné akčné sci-fi je najnovším snímkom renomovaného
režiséra Christophera Nolana. Dom Cobb (Leonardo
DiCaprio) je skúsený zlodej, absolútne najlepší v
nebezpečnom umení extrakcie: cenné tajomstvá kradne z hĺbky
podvedomia počas snenia, kedy je myseľ najzraniteľnejšia.
USA, VB
mysteriózny sci-fi thriller
142 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 17. o 19.00 h

KATKA

(ASFK)

Film Heleny Třeštíkovej je unikátnym časozberným
dokumentom, mapujúcim štrnásť rokov v živote mladej
narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou.
Česko
dokumentárny
90 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 18., nedeľa 19. o 17.00 h

PANIKA V MESTEêKU

(ASFK)

Hrdinami tejto výbornej animovanej komédie, vychádzajúcej
z rovnomenného televízneho seriálu, sú malé plastové
hračky. Kôň, Kovboj a Indián žijú v zapadnutom mestečku.
Pri pláne prekvapiť Koňa ručne vyrobeným darčekom k
narodeninám sa Kovbojovi a Indiánovi podarí zničiť dom, v
ktorom spoločne žijú. Od tejto chvíle čaká na nerozlučnú
trojicu priateľov celý rad bizarných dobrodružstiev…
Belg., Franc., Lux. animovaná komédia
75 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 18., nedeľa 19. o 19.00 h

PREDÁTORI
Robert Rodriguez, režisérsky desperádo so štýlovým
rukopisom (Sin City), stvoril úplne novú kapitolu
Predátorskej ságy. I keď réžiu Predátorov prenechal
Nimródovi Antalovi, film sa nakrúcal v jeho
Troublemaker Studios, aby mohol na svoje „dieťa“ čo
najlepšie dohliadať. Hlavnej úlohy sa ujal držiteľ
Oscara za film Pianista, herec Adrien Brody (King
Kong), ktorého dopĺňajú herci ako Laurence
Fishburne (Matrix), Topher Grace (Spider-Man 3) či
Alice Braga (Ja, legenda).
USA
sci-fi
106 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 23., piatok 24. o 19.00 h

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
Život Steva Russela (Jim Carrey) sa obráti o
stoosemdesiat stupňov vo chvíli, keď sa dostane do
väzenia. Do tej chvíle vzorný otec rodiny sa bezhlavo
zamiluje do svojho spoluväzňa Phillipa Morrisa (Ewan
McGregor), ktorému však zakrátko trest končí …
Výnimoìný príbeh o útekoch za láskou.
USA
komédia
98 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 25., nedeľa 26. o 19.00 h

DOSPELÁCI
Komédia o piatich priateľoch a bývalých basketbalových
spoluhráčoch, ktorí sa po rokoch stretnú a strávia spolu
so svojimi ženami a deťmi víkend v dome pri jazere, kde
pred rokmi oslavovali svoje víťazstvo. Nadväzujú tam,
kde prestali a zisťujú, že zostarnúť neznamená nutne
dospieť.
USA
komédia
102 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 30. 9., piatok 1. 10. o 19.00 h

PÚŠTNY KVET
Film vznikol podľa rovnomennej autobiografickej knihy
autorky Waris Dirie, jednej z najznámejších svetových
topmodeliek. Modelka rozpráva strhujúci životný príbeh,
v ktorom popisuje svoju neuveriteľnú cestu od
kočovného života v somálskej púšti na najznámejšie
svetové prehliadkové móla. Bol to sen a nočná mora
zároveň. V New Yorku, na vrchole svojej kariéry, po
prvýkrát v rozhovore otvorene prehovorila o probléme
ženskej obriezky, ktorú sama podstúpila, keď mala len
5 rokov.
VB, Nem., Rak.
životopisná dráma
124 min
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 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.

POZVÁNKA DO KINA
Otvorili sa brány škôl, my otvárame stránky z ponuky kina Považan na september:
DYCH – štvrtok 2. a piatok 3. septembra o 19,00 h:
Yeon žije luxusný, ale prázdny život po boku neverného a ľahostajného manžela. Trojnásobný vrah Jin čaká v cele na smrť. Správy o jeho pokusoch o samovraždu vyburcujú výtvarníčku
z apatie. Vydá sa do väzenia a nadviaže s ním čudný vzťah. Žiarlivý manžel sa pokúsi ukončiť
ho, ale i on sa jeho prostredníctvom začne meniť.
Dych je ďalšou z Kim Ki-dukových komorných drám o životných vydedencoch, vyrozprávanou strohým, no zvláštne poetickým štýlom, ktorý sa väčšinou obíde bez slov.
Kórejský lm s nomiáciou na Zlatú Palmu z Cannes 2007 pre režiséra Kim Ku-duka trvá
84 minút a je MN do 15 rokov.
LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI - sobota 4. a nedeľa 5. septembra o 19,00 h:
Pred bránou Červeného kláštora nájdu mnísi polomŕtveho postreleného muža. Vyliečia ho a
prijmú medzi seba, aj keď nič netušia o jeho tajuplnej minulosti. V kláštore mu spoločnosť robí
5 – ročna sirota Michal. Od mnícha Alberta sa začína učiť bylinkárskemu a liečiteľskému umeniu.
Naďalej ho však prenasledujú démoni z minulosti, preto sa rozhodne zložiť prísahu mlčanlivosti
a prijme meno Cyprián.
Z Michala vyrastie dospelý muž. Raz pri Cypriánovom pacientovi objaví knihu s podpisom
Leonarda da Vinciho s projektami lietajúcich strojov. Tajne takýto prístroj zostrojí, ale jeho pokus
stroskotá. Potom ho už nič v kláštore neudrží a opustí ho. Roky plynú, Cyprián zostáva sám.
Sám so snom, ktorý sa nepodaril splniť Michalovi. Začína skladať lietajúci stroj.
Slovenský historický lm režisérky M. Cengel – Solcanskej trvá 108 minút a je MN
do 15 rokov.
POČIATOK - sobota 11. a nedeľa 12. septembra o 19,00 h:
Dej lmu v hlavnej role s L. DiCapriom sa odohráva v ľudskej mysli a hlavná postava je
zároveň zamestnancom veľkej spoločnosti a stáva sa obeťou vydierania.
Sci- thriller USA/ Veľ. Británie v réžii Ch. Nolana trvá 142 minút a je MN do 12 rokov.
KATKA - piatok 17. septembra o 19,00 h:
Píše sa rok 1996 a 19 - ročná Katka žije v terapeutickej komunite Sananim v Němčiciach s
nádejou na obyčajný život. Túži mať priateľa a raz aj rodinu. Happy end sa však nekoná. Režisérka zaznamenáva Katkino klesanie nižšie a nižšie po špirále krádeží, prostitúcie, fyzického i
psychického chátrania, prerušovanej len občasným vzopätím nádeje a odhodlania s drogou
skoncovať. Jej túžba je úprimná, droga však nakoniec vždy zvíťazí. Podarí sa Katke nájsť silu,
keď otehotnie a materstvo jej ponúkne životnú motiváciu?
Česká autobiogracká dráma H.Třeštíkovej trvá 90 minút a je MN do 12 rokov.
PANIKA V MESTEČKU - sobota 18. a nedeľa 19. septembra o 17,00 h:
Malé plastové hračky Kôň, Kovboj a Indián žijú v zapadnutom mestečku. Pri pláne prekvapiť
Koňa ručne vyrobeným darčekom k narodeninám sa Kovbojovi a Indiánovi podarí zničiť dom,
v ktorom žijú. Od tejto chvíle na trojicu čaká rad bizarných dobrodružstiev, ktoré ju zavedú do
paralelného podmorského sveta, polárnych pustatín i k žeravému zemského jadru.
Animovaný farebný lm Luxembursko/Belgicko/Francúzsko s titulkami trvá 75 minút a je MP
do 12 rokov.

Partner
SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10
0911 110 184 SERVIS: 0905 969 990
Nové Mesto nad Váhom, 1. mája 309/5
◄► Zriaďovanie TP a ISDN ◄► Zriaďovanie internetu ◄►
◄► Prekládky ◄► MAGIO a MAGIO SAT ◄►
◄► Zmeny paušálov ◄►
◄► Predaj telefónov a modemov ◄►
◄► Predaj a servis pobočkových ústrední ◄►
◄► Štrukturovaná kabeláž ◄►
◄► Predaj diaľničných známok SK, CZ, A ◄►

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !
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MUDR. IRENA BAUMOVÁ (II.)
Keď Nemci opustili mesto, dr. Baumová sa
objavila u nás na dvore. Strely ešte lietali. Bolo
počuť kanonádu od moravskej hranice. V jej
dome už boli Rusi. Preto prišla našich požiadať
o prenocovanie na niekoľko nocí. Možno taký
týždeň spávala u nás. Jedlo odmietala, vždy sa
vyhovorila, že sa postí. Odkedy prišla znovu k
nej stará slúžka Anna z Višňového, spávala doktorka už u seba. Na povale zistila, že schovaná
zdedená hebrejská knižnica sa
zachovala i spolu s prilepeným
oznamom od Hlinkovej gardy, že
ide o hebrejské knihy. Prepošt
Caban, ktorý zomrel na jar 1944,
jej povedal, aby sa o hebrejské
knihy nebála. To sa aj splnilo.
Svoje
odmietanie jedla z
našej kuchyne porušila, keď sa v r. 1948 mohla
vysťahovať do USA. Vtedy požiadala mamu, aby
jej upiekla chlieb na cestu vlakom cez Nemecko.
Upiekla jej dve štricle.
Jej sestra Ida žila v New Yorku. Doktorka sa
pustila do štúdia, aby mohla nostrifikovať. Začala
chodiť na prax do židovskej nemocnice.
Kľúče od domu nechala môjmu otcovi, mal
tam bývať MUDr. Škodáček, rodom z Vrbového.
Všetko však nabralo iný spád. Škodáček sa stal
primárom detského oddelenia v nemocnici v
Komárne. Mestský úrad byt a dom pridelil vojenskému lekárovi MUDr. Němcovi s rodinou. Otec
sa musel postarať o časť nábytku, ktorá ostala
v dome a o knižnicu s knihami v nemeckom a
maďarskom jazyku.
Napokon sa doktorka rozhodla z Ameriky
odísť. Jej dom bol puto, čo ju ťahalo naspäť.
Dočasne bývala na Lúke u p. Elzy Volkmanovej
v manzardke a čakala na povolenie praxe.
Mama raz rozprávala, že jej doktorka ukázala, čo jej treba obliecť do truhly: prostý rubáš
po členky, čepček z toho istého plátna a malé
vrecúško na tkanici s pôdou zo Sv. zeme. Či
ju mama obliekala, nikdy nevravela. Ale dve
Novomešťanky zhodne tvrdili, že áno.
V máji 1970 ju našla suseda, jej opatrovateľka, pri otvorených dverách z haly na terasu
mŕtvu v kresle a vedľa spadnutý a prasknutý
telefón. Dodržal sa rituálny obyčaj – pochovali
ju hneď na druhý deň. To sa robí, keď nie je
známy presný dátum úmrtia.

Za života viackrát vyslovila prianie, že chce
ležať vedľa apuška, čo znamenalo na starom
cintoríne. O jeho zachovanie bojovala po vojne
celé roky. Doktorku pochovával rabín z Galanty,
rozlúčkovú reč mal v nemčine. Mama bola na
pohrebe aj s vnukom Petrom.
Pár rokov po jej odchode organizácie, čo
mali záujem o likvidáciu starého cintorína, už
nemali proti sebe odporcu. Niekoľkotisíc storočia
starých kameňov vyviezli. Telesné
pozostatky dr. I. Baumovej exhumovali a znovu ju pochovali na
okraji nového židovského cintorína. Malý a veľmi skromný
kameň hlásal, kto tam odpočíva.
Vedľa bol druhý hrob. Raz na
Všechsvätých sme hrob objavili.
Keď sme prišli druhýkrát, našli sme oba kamene vylomené, takže neviem presne určiť,
ktorý je jej hrob. Starý židovský cintorín zalúčili,
tak je v histórii cmiterov napísané (profesor Dr.
Mešťan).
Pracovná nedeľa 4. januára 1952: mama
išla pred 6,00 h do kostola. Zaspal som znova.
Zobudil som sa na chrčanie v kuchyni. Otec, čo
mal ísť do práce, zomieral. Poslal som brata po
mamu a doktorku. Dala sa do vyzliekania zomrelého a od základu sme ho prezliekli. „Svadobné
šaty!“, prikázala. „Nedáme ho obliecť Heliovi!“
(hrobár z Nového Mesta).
„Neplačte, p. Lifková,“ hovorila. „Zomrel doma. Dostal milosť Všemohúceho. Môj apuško sa
pred spaním modlil a pridával modlidbu, aby mu
Všemohúci doprial zomrieť doma.“ Hneď zavelila,
že ide so mnou vyhľadať miesto na cintoríne.
Pri židovskom cintoríne som sa opýtal, čo znamená hebrejský nápis v čiernom mramore pri
vstupe do cintorína. Bez toho, aby spomalila,
povedala: „Čakáme na vzkriesenie.“
MUDr. Irena Baumová si za svojho života
neraz povzdychla: „Mala som to ťažšie než druhí.
Za prvé, že som žena, za druhé – lekárka, ale
najťažšie, že som židovka.“ Raz večer za tmy
odchádzala od nás, mohol byť rok 1950. Rodičia
povedali, aby som ju vyprevadil a zamkol bránku.
Bolo jasné nebo, žiarili hviezdy: „ Ursus major,
Ursus minor. Veda je krásna. To vraždenie židov
je kultúrna hanba“, povedala a zmizla v tme
ulice.
MUDr. Henrich Lifka
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NOVOMESTSKÉ DIVADLO. NECH JE AKO VÍNO
Z nášho mesta
pochádzajúca
herečka
Divadla
A. Bagara v Nitre
Zuzana Moravcová
od istého času pôsobí v role mamy.
Nie na divadelných doskách, ale
v reálnom živote.
Adamko, syn populárnej
Novomešťanky a jej životného
partnera a hereckého kolegu Milana Ondríka,
bude mať 17. septembra pol rôčika.
Synček našej niekdajšej divadelnej ochotníčky, členky SDOS - DS (postupne) Javorinčatá,
Javorinka a Javorina, bol darček, ktorý si dala
Zuzka (a zároveň dostala od partnera) na chlp
presne k svojim 34. narodeninám. V prvých
dňoch síce pripomínal skôr danajský dar, keďže
malý Adamko prišiel na svet cisárskym rezom
a mamička na druhý deň po pôrode skončila
na JIS-ke. Dnes je situácia iná. Z. Moravcová
si naplno vychutnáva materstvo a teší sa, ako
jej malý Adamko rastie pred očami. A divadlo?
Nezostane Zuzka len pri „stvárňovaní“ postavy
maminy?
* Skončili sa divadelné prázdniny. Čo to pre
vás znamená?
Povolanie herečky je úžasné v tom, že má
prázdniny. Preto sa u mňa rok nezačína januárom,
ale septembrom, kedy vstupujem do novej sezóny
zrelšia, s väčším nadhľadom a možno povedať
aj skúsenosťami. V lete je pre nás, hercov, čas
nabrať nové sily a trochu spomaliť pracovné
tempo, obzrieť sa za minulou sezónou.
Nastupujúca nová sezóna je pre mňa nová
v tom, že sa na divadelné dosky budem vracať
z materskej dovolenky (MD). Mám v sebe nové
poznania, emócie, ktoré som dovtedy nepoznala
a uvidím, ako sa to prenesie a odzrkadlí v mojej
práci.
* Vraciate sa do divadla, vhupnete do práce
hneď rovnými nohami? Viete, čo vás čaká?
Každá nová sezóna je dopredu starostlivo
naplánovaná, takže každý herec vie, čo ho čaká.
Ja budem dohrávať predstavenia, ktoré som
naštudovala ešte pred MD. Nová rola ma čaká

16

až vo februári, na čo sa veľmi teším, lebo budem
skúšať moju srdcovku - „Ibsena". Takže žiadne
prudké vhupnutie do pracovného procesu sa
nekoná.
* Ako chcete skĺbiť pracovné a materské povinnosti? Aký je malý Adamko, je pokojné, kľudné
dieťa, alebo sa viac „potatil“?
Uprimne povedané, netuším. Babky sú ďaleko, tak mu asi nájdeme tetu na stráženie, uvidíme.
Ono sa to nejako zariadi. Mám veľké štastie, že
Adam je skutočne dobré dieťa. Ale už sa tešíme,
keď trochu povyrastie a začne robiť zbojstvá.
Chlapci musia aj vystrájať.
* Čo pre vás rola matky znamená, ste s ňou
a v nej spokojná? Nie je pre vás tou nakrajšou,
i keď nie divadelnou postavou, ktorú budete už
celoživotne „hrať“? Navyše, žiaden režisér vám ju
už nemôže zobrať ...
Ja som sa na rolu matky pripravovala dosť
dlho. Takže moje teoretické skúsenosti teraz
uvádzam do praxe. Prichádzam na to, že nie vždy
je to v súlade. Každé dieťa je individuálne a tomu
sa treba prispôsobiť. Samozrejme, že moje nové
pocity sú neskutočné. Jedna etapa života sa uzavrela a začala sa úplne nová, omnoho krajšia. Ale
veď to nemusím rozprávať. Každá mama to dobre
pozná, čo taký nový človiečik dokáže narobiť.
* Nové Mesto nad Váhom, kde ste žili, chodili
do základnej a strednej školy, spravili svoje prvé
divadelné kroky, vám vaša zaneprázdnenosť
nedovolí priveľmi navštevovať. Spomeniete si
aspoň občas na mesto svojho detstva a mladosti,
na svojich kolegov – divadelníkov z ochotníckeho
prostredia? Ste s nimi v kontakte?
Samozrejme, že spomeniem. Veď som tam
prežila krásne roky. Prvé lásky, priateľstvá, diskotéky ..., sladké roky puberty. Je to obdobie,
ktoré sa najsilnejšie vpíše do pamäti. A keď prídem do mesta, vždy sa snažím navštíviť ľudí, s
ktorými mám spoločné spomienky.
* Novomestský stánok kultúry, ktorý bol vašou
materskou ochotníckou divadelnou scénou, v
tomto roku oslavuje polstoročie svojej existencie.
Čo by ste jubilantovi a občanom mesta zaželali?
Divadlu by som zaželala, aby bolo ako to
víno. Čím staršie, tým lepšie. Aby malo stále veľa
nadšencov, ktorí ho s láskou budú budovať. A
občanom mesta želám veľa krásnych kultúrnych
zážitkov.

JARMOČIŤ NEBUDE, OPÄŤ HO ČAKÁ SVETOVÁ ŠOU
Pavel Kačerek sa jarmočiť nechystá, má
celkom iné starosti. V septembri opäť balí kufre
a odlieta do Írska, mesta Trim, neďaleko Dublinu,
do centra Gaelforce Dance.
Pred časom sme vás informovali, že talentovaný Novomešťan ako jediný cudzinec dostal pozvanie do svetoznámej írskej tanečnej
show Richarda Griffina. Pavel túto ponuku prijal
a vo februári sa pripojil k skupine. Dnes má
za sebou neoceniteľné tanečné skúsenosti a
nezabudnuteľné zážitky z vystúpení v SR, Poľsku,
Rusku a Ukrajine, čo nevidieť k nim pribudnú
ďalšie. Veľkolepá tanečná šou sa chystá dobyť
Škandináviu, Holandsko a opäť Rusko. A podľa
všetkého sa vnuk Jožka Černého „pretancuje“
priamo i do epiecentra írskych tancov, miest
Cork a Limerick.
Tentoraz to bude predsa len o čosi ľahšie.
- Prvýkrát, keď sme sa zišli, sme trénovali
12 h denne tri týždne v kuse. Bolo to náročné
a vyčerpávajúce, v prvých dňoch ma neobišla
svalovica. Teraz, keďže choreografie celej šou už
ovládame, postačí, keď si ich pár dní zopakujeme a potom pôjdeme naostro . P. Kačereka potešilo, že ho R. Griffin opätovne
oslovil. Dobre mu tiež padlo, keď z úst majiteľa a
choreografa dvoch známych svetových šou si
vypočul chvály na celú skupinu, vraj najlepšiu za
ostatné roky. Prispel k tomu aj Pavel.
- Kým turné som prežil bez ujmy na zdraví, v
júli počas workshopu v Prahe na vrcholnú súťaž
OPEN - Championship, ktorý som absolvoval
so svojím tanečným trénerom, Írom T.C.R.G.
Ronanom Morganom, ma hneď v úvodný deň
postihli problémy s nohou. Nemohol som na
ňu stúpiť a zvyšné tri dni som mohol ísť len na
polovičný „výkon“. Po príchode domov som si
naordinoval masáže a chodil som tiež k ortopédovi. Verím, že do odletu budem úplne v poriadku. –
Čo všetko ho od septembra čaká na cestách,
ťažko predpokladať.
- Nevedel som to ani prvý raz, veď išlo o
moju premiéru v Gaelforce Dance. Prvé turné
v Žiline, Bratislave, v Poľsku a Česku bolo v pohode. V priebehu druhého v Rusku, na Ukrajine
a Bielorusku sme zažili okrem pekných aj krušné
chvíle, na ktoré až s odstupom času si spomínam
s úsmevom. V danej chvíli veru nebolo nikomu do
smiechu. Veď komu by aj bolo, keď by zostal stáť

v rozľahlej stepi
bez vody a jedla v
porúchanom autobuse. Nikde nič
navôkol a pred
nami nekonečná
cesta k cieľu a o
pár hodín náročné
vystúpenie. Celé
dve hodiny sme
museli
čakať,
kým nám poslali ďalší autobus.
Dramtické
tiež
bolo, keď nám
v Kazani nízke
troleje urvali polovicu strechy autobusu. Na tieto nepríjemnosti
sme však rýchlo zabudli počas búrlivých ovácií
ruského publika. V Rusku sme za vystúpenie
zažili aj trikrát standing ovation, teším sa, že sa
táto situácia zopakuje i počas tretieho turné.O Pavlove pôsobenie a úspechy sa zaujímajú
jeho blízki. Boli aj na obidvoch bratislavských
vystúpeniach Gaelforce Dance. Pavlova mama,
p.Jolana Kačereková s rodinou sa nechali počuť,
že ak bude šou niekde nablízku, predstavenia
sa opäť zúčastnia. No a kým bude Pavel na
cestách, krúžok írskych tancov v CVČ bude viesť
šikovná Zuzka Kalivodová, v ktorej má Pavel plnú
dôveru. Pre zmenu v jeho schopnosti dôverujú
najbližšia rodina, priatelia a kamaráti, ktorí vedia,
že P. Kačerek si tancovaním írskych tancov ako
tanečník vo svetovej šou splnil svoj veľký sen.

NA ZAMYSLENIE
Svietia novotou v pastelových farbách,
označené: SKLO, PAPIER, PLASTY, neoznačené
zelené pre kuchynský odpad. Chýba však kontajner – na textil! A tak sa s kuchynským odpadom miešajú vyradené textílie: šatstvo rôzneho
druhu, kabáty, svetre, topánky, ba i vankúše
s perím a kusy kobercov. Je to v poriadku?!
V niektorých mestách (Prievidza, Bratislava) sú
špeciálne kontajnery na šatstvo, to sa potom
dáva k dispozícii rodinám, ktoré to s vďakou
prijímajú. Stojí za to zamyslieť sa nad tým. (Ch)
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NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
BLAHOŽELÁME
Anna Masaryková
❁❁❁
Irena Očenášová
❁❁❁
Štefan Jakubček
Emil Kováč
❁❁❁
Hermína Svetláková
❁❁❁
Mária Franková
Alžbeta Gubovská
Božena Hanušová
Eduard Medo
❁❁❁
Marta Blokšová
František Bublavý

Anna Dzinová
Tibor Felcan
Ľudmila Galbavá
Mária Hornáčková
Mária Janegová
Irena Mandelíková
Andrej Onderčo
Anna Rešutíková
Mária Sládková
Anna Štefancová
Helena Tormová
❁❁❁
Viera Cingálková
Magdaléna Držíková
Jaroslav Gulán
Ján Jamrich
Jozef Kopún

UVÍTANIA A KRSTY V JÚNI
Maximilián Lukačka
Pavel Svitok
Sophia Skovajsová
Dominika Bangová
Sandra Rácová
Milica Dominová
Nina Rigóová
Hannah Hodulíková
Adam Kobelár
Sabrína Vachová
Simon Vacho

Samuel Vacho
Emily Doblejová
Veronika Kostolányová
Alexander Steszkál
Tobiáš Bokes
Peter Ďuriš
Soňa Václavová
Natália Balážová
Katarína Černovská
Tadeáš Bartek
Kristián Chmára

SOBÁŠE V JÚNI
Martin Krištofovič a Patrícia Gáborová
Peter Korenačka a Andrea Gablovská
Jozef Bero a Ingrid Miklánková
Mário Klimek a Katarína Madrová
Martin Tinka a Otília Ševčíková
Patrik Eibner a MVDr. Zuzana Staššíková
Pavel Doboš a Zuzana Okienková
Marek Repka a Andrea Mináriková
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V septembri oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Emília Miklovičová
Karolína Novosadová
Milan Petre
Ján Švec
Anna Toráčová
Štefan Vašura
Anna Vlachovičová
❁❁❁
Dobromila Atalovičová
Mária Brezováková
Ján Brezula
Emília Bubeníčková
Ing. Karol Durdík
Mária Ďurinová
Jozefína Hodálová
Ivan Horňák
Vlasta Jamrichová

Mária Janošovská
PaedDr. Anton Kocian
Dušan Košnár
Mária Krupová
Mária Malíková
Eva Maninková
Helena Maráková
Emil Masár
Mária Mravcová
Alžbeta Petrovičová
Jozef Roháček
Štefan Schir
Ing. Jozef Šimko
Irena Šimová
Edita Špalková
Michal Štefánek
Elena Zbudilová

UVÍTANIA A KRSTY V JÚLI
Emma Chiara Babincová
Alex Bílik
Darina Rose Ferenc
Natália Bíliková
Patrícia Uhríková
Matej Vozár
Filip Trubačík
Matúš Janega
Lucia Lysáková
Matej Teplický
Chiara Krajčová
Ella Valašíková
Kristián Tlstovič
Alex Tokoš
Kristián Biháry
Nela Menyhartová
Kristína Brosková
Erik Sendrei
Anna Heráková
Dávid Sendrei
Nikola Heráková
Lukáš Peťovský
Karolína Šrajová

SOBÁŠE V JÚLI

Marek Juriš a Renáta Dedíková
Branislav Petrek a Zuzana Švajková
Vladimír Košnár a Marta Sedláková
Ing. Zdeněk Konečný a Ing. Monika Hamarová
Karol Urbanec a Katarína Chudíková
Pavol Vavro a Zuzana Gašparová
Dalibor Čechvala a Zuzana Tarabová
Miroslav Bližniak a Alexandra Kochanová
Eduard Mifkovič a Miriam Chmárová
Rastislav Kubíček a Mgr. Jana Srogončíková

Jozef Behúl
(1941)
Mária Blašková
(1926)
Karol Danek
(1928)
Mária Haláková
(1921)
Terézia Handlová (1931)
Jozef Herák
(1919)
Anna Horňáková
(1926)
Ján Chudý
(1932)
Libuša Institorisová (1923)

✟

Zdenko Ješko
(1963)
Mária Kašparová
(1931)
Helena Kollárová
(1925)
Oľga Kotúčová
(1924)
Vladimír Mihálik
(1925)
Jozefína Samuhelová (1945)
Daša Surovčeková
(1935)
Jozef Tinka
(1933)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

ÚMRTIA V JÚLI

ÚMRTIA V JÚNI

Ján Ančic
Viera Bakošová
Imrich Birkuš
Jozef Gábor
Pavel Jurák
Štefánia Juríková
Jana Krišková
Vladislav Kríž
Helena Kusendová
Branko Podolan
Florián Riška
Mária Vidová
Peter Zámečník
Elena Žilinčárová

(1945)
(1931)
(1930)
(1931)
(1928)
(1936)
(1947)
(1938)
(1929)
(1947)
(1915)
(1920)
(1970)
(1931)

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 2. júla
rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamičkou a prababičkou
Libušou INSTITORISOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
Len Ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
14. júla odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otecka, dedka a pradedka
Imricha BIRKUŠA,
ktorý nás navždy opustil 12. júla vo veku 80 rokov.
Ďakujeme vdp. V. Kišovi za dôstojnú rozlúčku, všetkým za kvetinové dary a slová útechy,
ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí prišli
22. júla odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú mamičku, babičku, prababičku a praprababičku
Máriu VIDOVÚ, rod. Ondrisovú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Dcéry Ľudmila Mikušková s manželom a rodinou
a Eva Skrúcaná s manželom a rodinou
Naša vďaka patrí príbuzným, susedom, priateľom, bývalým
spolupracovníkom š. p. Palma, ktorí sa prišli rozlúčiť
s mojím dobrým manželom, otcom a deduškom
Pavlom JURÁKOM,
ktorý odišiel do večnosti vo veku nedožitých 82 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvety pri poslednej rozlúčke.
Manželka Marta a deti s rodinami
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S P OM Í N A M E
1. júna uplynulo 10 rokov od úmrtia
a 26. septembra si pripomenieme 100 rokov od narodenia našej drahej
Heleny WILDOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Jozef s rodinou a Rudolf z USA
Pohľad, dotyk, milé slovo, ešte včera všetko bolo...
Dnes už nie je, ale predsa čosi máme.
S láskou na Teba všetci spomíname.
3. júla uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan SABRŠÚL.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéry a ostatná rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. augusta sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny
nášho manžela, otca a starého otca
Ing. Pavla ČIRKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéry s rodinami, ostatná rodina a priatelia
5. septembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otecko, deduško a pradeduško
Rudolf BIELIK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra a ostatná rodina
Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime po piatich rokoch, čo k tvojmu hrobu chodíme.
Tá rana v srdci stále bolí a ani čas ju nezahojí.
My už môžeme iba kytičku na hrob dať a v tichosti na teba spomínať.
11. septembra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a svokor
Štefan ZÁMEČNÍK.
S láskou a úctou spomínajú dcéra, vnuci a zať.
Čas plynie, spomienky zostávajú.
14. septembra uplynie 11 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 12 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá mama a stará mama
Mária ROHÁČKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami
Nič sa už nevráti, všetko vzal čas, úsmev sa vytratil, stuhla Ti tvár.
Aj keď Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, my budeme na Teba navždy spomínať.
21. septembra si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej drahej
Anny KUCHARIKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra s priateľom a vnuci s priateľkami
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Osud mu nedoprial dlhšie s nami byť, v spomienkach našich bude večne žiť.
24. septembra uplynie 20 rokov od úmrtia môjho manžela, otca a dedka
Jána TREBATICKÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Čas plynie, spomienky zostávajú.
V týchto dňoch si pripomíname štvrté 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 spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, vnučka Zuzana s manželom,
vnučka Janka a syn Jozef s rodinou

ODI Š I EL NE S T O R
„ ... iba ten, ktorý sa celý dal, vie drsné
premeniť na dcérku ľudskej túžby.“
Rúfusov verš plne vystihuje život vynikajúceho človeka, vždy ochotného pomôcť, v službe
ľuďom a obci, zvyčajne za prosté - ďakujem.
Pavel Jurák, tento skromný a pracovitý človek,
rodák z Mnešíc a veľký patriot, odišiel do večnosti
23. júla vo veku nedožitých 82 rokov. Po celý
čas od získania výučného listu v r. 1946 až do
odchodu na dôchodok pracoval v Palme ako
strojný zámočník a vodič podnikového autobusu.
Nezištne pomáhal i v dobrovoľnom hasičskom

N A Ď AL EJ ÚSPEŠNÉ
Po skončení halovej sezóny sa dievčatá VK
Nové Mesto n.V. sústredili na plážový volejbal.
Ich cieľom bolo vybojovať si postup na M SR
dievčat do 18 r. Celkovo sa konalo 8 kvalifikácií
za účasti 35 dvojíc z celej SR. Na M SR však
mohlo postúpiť najlepších 12. Na našu radosť
do finálového turnaja v Trebišove 23. - 24. 6. sa
prebojovali tri naše dvojice. Naše mesto tak malo
najväčšie zastúpenie medzi postupujúcimi mestami. Svojimi výkonmi sa Novomešťanky nestratili,
naopak. Majsterkami SR sa stali L. Margetiaková a
V. Uváčiková. Na delenom 5.- 6. mieste skončili
ďalšie naše nádeje: E. Rešutíková – M. Vojtechová
a D. Pastoreková – L. Vojtechová. Na M SR do 20
rokov vo Zvolene 27.- 28. 6. postúpila dvojica sestier Margetiakových, skončila na výbornom 4. mies-

zbore. Za dlhoročnú odbornú prácu mu udelili
rezortné vyznamenanie vzorný pracovník.
Bol aktívny aj ako dôchodca, pri úmrtí rodáka
vždy rozozvučoval zvon v mnešickej zvonici. Pri
jej obnove dohliadal na práce v nej.
Odišiel nestor verejnoprospešnej práce
(dnes také neobvyklé), človek plný nápadov a
vylepšení pri oprave sakrálnych pamiatok a ich
okolia v Mnešiciach. Odišiel dlhoročný mnešický
zvonár. Nebol osobnosťou podľa dnešných kritérií,
žiadnou celebritou. Bol mužom práce a zlatých
rúk, ako ho mnohí oslovovali. Bol to vzácny, hlboko ľudský, pokorný a nezištný človek. Najmä v
tom môže byť príkladom i pre súčasnú strednú
generáciu a mládež.
Mgr. Jana Šteklerová
te. A aké ciele si kladú naše beachové volejbalistky do budúceho roka? Svedomito sa pripraviť
na obhajobu pozícií z r. 2010, v čom by im veľmi
pomohlo vybudovanie krytej beachovej haly, aby
sa tento šport mohol stať celoročnou športovou
aktivitou. Tento cieľ sa však bez silného sponzora
bude len ťažko realizovať. Veríme, že podmienky k
ešte lepšej
reprezentácii nebudú hudbou ďalekej budúcnosti.
Peter
Riecky,
t r é n e r
dievčat pri
VK

21

ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM SANDRONI
Začiatkom augusta sa ulice
nášho mesta stali dejiskom jubilejných pretekov
závodných motocyklov v triede
Oldtimer. Bolo to
už po desiatykrát,
čo nám organizátori na čele s Petrom Balážom pripravili tento
hodnotný zážitok. V seriáli majstrovstiev Európy
sa súťažilo v jazde pravidelnosti, v okrúhlom, 10.
ročníku obohatenej o dve rýchlostné kategórie.
Pretekárov v našom meste privítalo premenlivé počasie. Boli aj mierne prehánky, no našťastie
trať rýchlo obschla, a tak sa celý športový víkend
zaobišiel bez vážnejších pádov a zranení.
Z domácich jazdcov sa na Podjavorinskom
okruhu predstavili Dalibor Žiška, Vladimír Heldes,
Karol Mravec a Jozef Ježovica. Prvý menovaný
si na svoje konto pripísal ďalšie víťazstvo a
jedno tretie miesto. V. Heldes vystúpil na stupne
víťazov tiež dvakrát – raz na najvyšší a druhýkrát
na prostredný, strieborný stupeň víťazov.
Do pamäti divákov sa určite zapísal D. Žiška,
ktorý zvádzal nespočetné množstvo súbojov so
svojím mladším kolegom J. Ježovicom. Na svojich
veteránoch ČZ 250 často išli na hrane fyzikálnych
zákonov a isto aj poznanie domácich „zátačok“
pridávalo na atraktívnosti ich jázd, keď mnohokrát aj v ťažkých kruhových objazdoch obiehali
pomalších pretekárov.

K E D Y N A F UT BAL
AFC muži
Sobota 11.9. o 16,30 h
AFC muži – Nemšová
Sobota 25.9. o 15,00 h
AFC muži - Myjava
St. dorast a ml. dorast
Nedeľa 5.9. o 10,00 h
St. dorast – Komárno
Ml. dorast – Komárno o 12,30 h
Sobota 18.9. o 10,00 h
St. dorast – Zlaté Moravce B
Ml. dorast – Zlaté Moravce B o 12,30 h
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V depe mali diváci možnosť vidieť unikátne
stroje zblízka a prezrieť si neraz svojské riešenie
niektorých unikátnych strojov a motorov. S ozajstným skvostom prišiel syn slávneho Umberta
Massetiho. S týmto originálnym motocyklom dosiahol Masseti v rokoch 1950 a 1952 tituly majstra
sveta. Motocykel Gillera s obsahom 500 ccm
má nevyčísliteľnú hodnotu, a tak keď v jednom
preteku špeciálnej kategórie vyšli na trať spolu
so G. Sandronim, ktorý robil predvádzaciu jazdu
Ducati Desmosedici motocykla MotoGP z roku
2006 (na foto hore), tak „vôňa benzínu“ mala zase
inú príchuť.
Na trati a v depe všetkým chýbal tradičný
účastník Martin Loicht z Rakúska, ktorému sa jeho
vášeň v júni stala osudnou na ostrove Man.
Na štart jubilejného ročníka sa postavilo 163
pretekárov. Absolútnym víťazom sa stal Giuseppe
Sandroni na MV Agusta 500. Veľká vďaka
patrí vedeniu mesta Nové Mesto nad Váhom,
všetkým sponzorom a
najmä riaditeľovi pretekov
Petrovi Balážovi, ktorí
fanúšikom rýchlych kolies
z nášho mesta i blízkeho
a ďalekého okolia priniesli
v auguste túto tradičnú letnú motocyklovú lahôdku.
Text: M. Broska
Foto: V. Trebatický
• Na nesúťažnom stroji
Benelli 350 z roku 1979
Novomešťan B. Rehora

St. žiaci A a ml. žiaci A
Nedeľa 5.9. o 15,00 h
St. žiaci A – Lednické Rovne
Ml. žiaci – Lednické Rovne o 17,00 h
Nedeľa 19.9. o 10,00 h
St. žiaci A – Beluša
Ml. žiaci A – Beluša o 12,00 h
St. žiaci B – ml. žiaci B
Piatok 3.9. o 14,30 h
St. žiaci B – Dunaj. Streda B
Ml. žiaci B – Dunaj. Streda B o 16,30 h
Sobota 18.9. o 14,00 h
St. žiaci B – Trnava
Ml. žiaci B – Trnava o 16,00 h

NÁROČNÝ LETNÝ TRÉNING PRINIESOL OVOCIE
V lete, kedy poväčšine ostatné športové kluby
dovolenkujú, naši borci trénovali bez prerušenia.
Hlavným dôvodom bol medzinárodný turnaj
na Apeninskom polostrove za účasti Maroka,
Albánska, Slovinska, Chorvátska a výberu nášho
BOX-CLUBU. Zúčastnili sa ho len borci, ktorí sa
dokázali v júlových horúčavách kvalitne pripraviť
hlavne po fyzickej stránke. Nebolo to samoúčelné,
na samotnom turnaji ešte o 21.00 h bola 35 stupňová horúčava, ktorá prekvapila i domácich
usporiadateľov.
Do 75 kg Marián Horňák boxoval s
domácou jednotkou o hlavnú cenu. Sebavedomý
súper, o niekoľko kg ťažší, nevedel na techniku
nášho borca nič vymyslieť. Talianski rozhodcovia
boli nútení dať nečakanú remízu. Marián si na
Slovensko priviezol krásny pohár a pozvánku pre
celé družstvo na rok 2011, kedy sa bude konať
druhý ročník turnaja.
Do 71 kg Peter Žucha, ktorý má už bohaté
skúsenosti z takýchto podujatí, boxoval podľa
pokynov trénera Františka Horňáka a so silným
domácim súperom dokázal zvíťaziť RSC v 2.
kole. Tento úspech nebol náhodný, ale výsledkom
dlhoročnej svedomitej práce.
Do 60 kg Juraj Čásar v zahraničí reprezentoval
po prvý raz a hneď úspešne. Svojho albánskeho
súpera porazil presvedčivo NB. Táto výhra bola
naozaj nečakaná, ale Juraj svojím zodpovedným
prístupom k tréningu dokázal, že aj nováčik môže
vyhrať.
Do 81 kg Tomáš Stračár mal skúsenejšieho
slovinského súpera. Podľa toho sa aj vyvíjal
zápas. Prehrával prvé dve kolá. Do 3. kola nastúpil so slovami: „Ja to ešte skúsim.“ A skúsil to
doslova. Vyhral K.O. a potešil tým nielen klub,
ale i celú svoju rodinu, ktorá ho v tomto športe
všemožne podporuje.
Do 57 kg Dávid Didi prehral so starším

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Zimná sezóna sa na zimnom štadióne začala
25. augusta. Objednávky na prenájom plochy
môžete posielať na tsm@etelmail.sk
Info.: po-pia (počas pracovnej doby) na
tel. č. 032 771 33 60, so - ne: 0918 406 962
- p. Krištofovičová

Zľava: R. Bača, J. Čásar, D. Didi, P. Žucha,
M. Kiss, T. Štračár, borec Slovinska, M. Horňák
skúseným borcom z Maroka po vyrovnanom technickom zápase tesne NB. Dávida treba pochváliť,
že bojoval až do konca napriek zraneniu palca,
ktoré sa mu obnovilo hneď na začiatku zápasu.
Do 64 kg Radoslav Bača mal v ringu ťažkú úlohu. Stál proti nemu vyrysovaný silný súper, miláčik
domáceho publika. Rado sa na naše prekvapenie
súpera nezľakol a boxoval s plným nasadením a
bez rešpektu. Prehral síce vysoko NB, ale aj on si
získal publikum, ktoré tlieskalo aj jemu.
Nad 91 kg čiže v superťažkej váhe Michal Kiss
mal za súpera taktiež medzinárodne neskúseného
domáceho borca, ktorý mal výškovú i váhovú prevahu. Michal toto stretnutie prehral v 2. kole RSC,
ale hneď trénerovi prisľúbil, že porážku tomuto
súperovi vráti. Všetci tomu veríme, lebo Michal
každé ráno behá a večer boxuje so skúsenými borcami Michalom Plesníkom, Roderikom Jamborom
a ďalšími špičkami nášho klubu.
V septembri sa rozbiehajú dorastenecké i
seniorské súťaže. Všetkým borcom ďakujeme za
doterajšie výkony. Držíme im palce, aby svoje
tréningové úsilie na týchto akciách zúročili a nech
sa im vyhýbajú
z r a n e n i a ,
ktorých
vlani
bolo až príliš.
Poďakovanie
patrí aj sponzorom, ktorí prispeli na sústredenie
pred náročnou
sezónou.

JUDr. Slavomír Marián Horňák (vpravo)
s pohárom, ktorý putoval
Miček,
prezident klubu do Nového Mesta nad Váhom
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OBSTÁLI V MEDZINÁRODNEJ KONKURENCII
V 2. kolo Ligy Masters vo vzpieraní v Brne i s
medzinárodnou účasťou štartovalo 14 družstiev,
z toho dve družstvá zo SR – Veľkého Medera
a naše družstvo ŠK vzpierania Považan. Do
súťaže nastúpilo v zložení: kapitán družstva
Ivan Solovic, Peter Herák, Milan Kubák,
Ľuboš Oravec a Róbert Padač.
V súťažnej disciplíne trh I. Solovic zdolal
činku o hmotnosti 70 kg. Ľ. Oravec po prvotnom
neúspechu, keď v základnom pokuse nezvládol
hmotnosť 105 kg, v druhom hravo dostal nad
hlavu činku s touto hmotnosťou a v 3. pokuse
bravúrne zdolal hmotnosť 112 kg. R. Padač ľahko
trhol základnú hmotnosť 70 kg, v 2. pokuse dostal
nad hlavu 75 kg. V 3. pokuse sa mu nepodarilo
trhnúť 80 kg. P. Herák v trhu zvládol všetky tri
pokusy na hmotnosti činky 70 kg, 75 kg a 77 kg.
Rovnaká situácia, čo sa týka pokusov, sa opakovala i v prípade M. Kubáka, ktorý pokoril hmotnosti činky 85 kg, 90 kg a 94 kg.
V nadhode I. Solovic zdolal 90 kg, Ľ. Oravcovi
takisto ako v trhu sa nevydaril základný pokus v
nadhode o hmotnosti 135 kg, no v 2. pokuse
túto váhu ľahko dostal nad hlavu. V 3. pokuse si

nechal zvýšiť
hmotnosť
činky o 10
kg na 145
kg. Ľubošovi
sa aj túto
hmotnosť
činky podarilo zdvihnúť
nad hlavu.
Oravcov
úspech
je
dobrým signálom pred nadchádzajúcimi MS v septembri v
Poľsku, na ktoré sa náš borec intenzívne pripravuje. R. Padač v základnom pokuse v nadhode
vzoprel činku s hmotnosťou 95 kg, v 3. pokuse
sa mu podarilo nadhodiť 100 kg. P. Herák tak ako
v trhu i v nadhode zvládol všetky tri pokusy, a to
na hmotnostiach 90 kg, 95 kg a 97 kg. M. Kubák
v nadhode dal nad hlavu 120 kg.
Naše družstvo spomedzi 14 zúčastnených
družstiev obsadilo pekné 7. miesto. Diplom prevzal kapitán družstva našich I. Solovic.
-k-

N A Š I Ž I A C I B R O NZ OVÍ
Na 2. ročníku majstrovstiev základných
škôl vo vzpieraní v novomestskom CVČ sa
okrem našich zúčastnili aj pretekári z klubov
KOFI Trenčín, Krásna nad Kysucou a Veľkého
Medera. Celkovo v štyroch disciplínach: trojskoku, hode 2 kg medicinbalom, trhu a nadhode
súťažilo 27 žiakov a žiačok. Farby Nového Mesta
nad Váhom hájilo 11 žiakov.
V súťaži družstiev ml. žiakov 1. miesto obsa-
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dilo družstvo z Krásna nad Kysucou ziskom 886
bodov (b.), „striebro“ si do mesta Matúša Čáka
priviezlo družstvo KOFI za 817 b. Pomyselný
bronz zostal doma, v CVČ (750 b). Tkz. zemiaková medaila sa ušla Veľkému Mederu (570 b).
Vyhodnotenie súťaže majstrovstiev základných škôl Nového Mesta n. V. prinieslo najcennejší
kov družstvu ZŠ Tematínska za 356 b., o 16
bodov menej a 2. miesto si na svoje konto pripísalo družstvo ZŠ sv. Jozefa, 3. priečku obsadila
III. ZŠ s 323 b. a ako štvrté s 300 b skončilo
družstvo IV. ZŠ.
Z našich pretekárov najviac - 207 b. - dosiahol Matej Kubák, Martin Holič - 194 a Dominik
Krajčovic 194 b. Z dievčat výborný výkon zaznamenala naša mladšia žiačka Miriam Skovajsová,
ktorá v súťaži dosiahla 163 b.
Súťažili aj starší žiaci. Veľmi dobrý výkon
predviedol náš pretekár Daniel Denis, ktorý trhol
45 kg a nadhodil 60 kg. Celkovo sa v súťaži umiestnil na peknom 2. mieste za Jakubom Fabom z
Trenčína a tretiu priečku obsadil opäť novomestský pretekár Andrej Kovačik.
-km-

XXXI. NOVOMESTSKÝ JARMOK
PROGRAM A SPRIEVODNÉ AKCIE
PIATOK 17. SEPTEMBRA
10,00 h
14,00 - 16,00 h
16,30 - 17,30 h
18,00 - 19,30 h
14,00 - 18,00 h
17,00 h

Divadlo pre deti MŠ - divadelná sála MsKS
Števo HRUŠTINEC & Jurko CHLEBAN
a Miriam KLIMENTOVÁ - hudobno - zábavný program
HS ŽENA S OVOCÍM
HS FUERA FONDO
Výstava drobnochovateľov v priestoroch ZO SZCh oproti kinu Považan
Vernisáž výstavy Slovenský kreslený humor a satira
- 15 ročníkov NOVOMESTSKÉHO OSTŇA výstavná sieň MsKS

SOBOTA 18. SEPTEMBRA
10,00 - 19,00 h
8,00 - 18,00 h
10,00 - 18,00 h
16,00 h

XIII. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
Výstava drobnochovateľov v priestoroch ZO SZCh oproti kinu Považan
Slovenský kreslený humor a satira - 15 ročníkov
NOVOMESTSKÉHO OSTŇA - výstavná sieň MsKS
NOVOMESTSKÝ SILÁK - BILLA (parkovisko)

NEDEĽA 19. SEPTEMBRA
10,00 - 11,00 h
11,30 - 14,30 h
15,00 - 16,00 h
8,00 - 13,00 h
10,00 - 16,00 h

HS ROCKOVANKA
ĽH BOROVIENKA + HELENA VRTICHOVÁ
BUKASOVÝ MASÍV
Výstava drobnochovateľov v priestoroch ZO SZCh oproti kinu Považan
Slovenský kreslený humor a satira - 15 ročníkov
NOVOMESTSKÉHO OSTŇA - výstavná sieň MsKS

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva lokalitu s dnešnými ulicami Krátkou
a M. R. Štefánika zo 70. rokov 20. storočia. V pozadí sú stará poliklinika,
ešte bez novej prístavby a III. základná škola.

SPRÁVNA ODPOVEĎ
NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, ročník XXXI.
Vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste
nad Váhom.
Redakčná rada: Ing. Viera Vienerová - predsedníčka, akad. mal. Ján Mikuška - podpredseda, PhDr. Eva Berková, Anna Černochová, Ing. Mária Denková, Milan Hurtík,
PhDr. Ivan Machala a Ing. Jozef Varta.
Redakcia: PhDr. Eva Grznárová - šéfredaktorka, Vlasta Igazová - tajomníčka,
Mgr. Jozef Šišovský - výtvarník a fotograf.
Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, č. tel. 771 27 70 alebo priama linka 771 06 40,
e-mail: redakcia@msks.sk.
Uzávierka vždy 10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
Tlač: TISING, spol. s r.o., Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Grafická úprava: TISING, spol. s r.o.
Náklad: 1200 ks. Cena 0,49 €.
MK SR - EV 3966/10

