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KULTÚRNY  PROGRAM NA  NÁMESTÍ  
PIATOK 14. SEPTEMBRA

14,30 - 15,30 h   HS HRDZA
16,00 - 17,00 h   MARTIN KELECSÉNYI  A MALÝ PRINC
17,30 - 18,30 h   HS FUERA FONDO  
19,00 - 20,30 h   HS LOJZO 

10,00 - 18,00 h   Výstava Jozef Kostka: Výber z tvorby - MsKS
11,00 - 19,00 h   SZZ v Novom Meste nad Váhom: 
     Okresná výstava ovocia a zeleniny - MsKS
14,00 - 19,00 h   Výstava drobnochovateľov v priestoroch ZO SZCh
            - oproti býv. kinu Považan

SOBOTA 15. SEPTEMBRA
  XV. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEB

10,00 - 11,45 h    DH  VIŠTUČANKA
12,15 - 14,00 h    DH  BUČKOVANKA     
14,30 - 16,15 h    DH  LIESKOVANÉ 
16,45 - 18,15 h   DH  DRIETOMANKA 

19,00 - 20,00 h   BLUE NOTE JAZZ BAND

8,00   - 19,00 h   Výstava drobnochovateľov v priestoroch SZCh
     - oproti býv. kinu Považan
10,00 - 18,00 h   Výstava Jozef Kostka: Výber z tvorby - MsKS
10,00 - 19,00 h   SZZ v Novom Meste nad Váhom: 
     Okresná výstava ovocia a zeleniny - MsKS

NEDEĽA 16. SEPTEMBRA
10,00 - 11,00 h   HS LUCAS BAND 
11,30 - 13,30 h   ĽH BOROVIENKA 
14,00 - 16,00 h   CS BELASÍ 

8,00   - 14,00 h   Výstava drobnochovateľov v priestoroch SZCh
     - oproti býv. kinu Považan
10,00 - 16,00 h   Výstava Jozef Kostka: Výber z tvorby - MsKS
10,00 - 14,00 h   SZZ v Novom Meste nad Váhom: 
     Okresná výstava ovocia a zeleniny - MsKS

XXXIII.  NOVOMESTSKÝ JARMOK
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  Vedenie mesta Nové Mesto 
nad Váhom vyjadruje úprimnú 
ľútosť nad tragickou udalosťou, 
ktorá sa stala počas tréningo-
vých jázd na 12. ročníku maj-
strovstiev Európy oldtimerov or-
ganizovaných v našom meste.
  Len ťažko sa hľadajú slová, 
ktorými chceme vyjadriť hl-

boký žiaľ nad stratou mladých ľudských životov 
a zároveň vysloviť túžbu v skoré uzdravenie 
zranených osôb.
 Všetkým pozostalým a ich rodinám vyjadru-
jeme úprimnú sústrasť v ťažkej životnej si-
tuácii pri strate svojich najbližších, v ktorej sa 
náhle ocitli a prajem im veľa vzájomnej lásky a 
súdržnosti, aby prekonali obrovský smútok v ich 
srdciach a našli silu ísť ďalej životom.

 Napriek snahe organizátorov o bezpečný 
priebeh podujatia došlo k nešťastnej tragickej 
nehode, ktorá ukončí tradíciu konania majstrov-
stiev Európy oldtimerov v našom meste. 
 Nešlo o klasické rýchlostné preteky, ale o 
jazdu pravidelnosti, čiže nezvíťazil ten, kto bol 
prvý v cieli, ale ten, kto jazdil najrovnomernejšie. 
Automobily predvádzali exhibičné ukážkové 
jazdy, v žiadnom prípade nešlo o preteky, tak 
ako ich poznáme z iných motoristických súťaží.
  Príčiny tragickej udalosti a miera zavinenia 
jednotlivých osôb sú predmetom vyšetrovania 
príslušných policajných orgánov.
 Ešte raz vyjadrujeme hlbokú ľudskú ľútosť
nad tragickou udalosťou a svoju úprimnú 
spoluúčasť pozostalým a zraneným.
        Ing. Jozef Trstenský

 primátor mesta

VEDENIE MESTA K TRAGICKEJ NEHODE 
NA ME OLDTIMEROV

 Nový školský rok sa pre žiakov škôl a 
školských zariadení začína v pondelok 3. sep-
tembra. 
 Do 1. ročníka verejných základných škôl v 
Novom Meste nad Váhom má v školskom roku 
2012/2013 nastúpiť 165 nových žiakov, v ZŠ 
na Odborárskej ul. sa otvára opäť jedna trieda 
nultého ročníka s predpokladaným počtom 10 
žiakov. Cirkevná ZŠ očakáva 41 prvákov. Pre 
všetkých prvákov pripravilo mesto na uvítanie 
balíček školských pomôcok.
 Celkove by v novom školskom roku verejné 
základné školy malo navštevovať 1 438 žiakov, 
čo je o 10 žiakov menej ako v predchádzajúcom 
školskom roku, v cirkevnej základnej škole sa 
počíta s 345 žiakmi. 
 Obdobie prázdnin využili školy na opravy 
a skrášľovanie školských areálov - na opravy a 
výmenu podlahovín, maľovanie, nátery a pod., 
aby vytvorili čo najlepšie podmienky pre žiakov i 
zamestnancov.  
 Spojená materská škola je pripravená vo 
svojich prevádzkach poskytnúť druhý domov 
zhruba pre 625 detí. Novinkou je otvorenie sied-
meho pracoviska – dvoch elokovaných tried na 
Ulici Jána Kollára č. 4, v ktorých bude výchova 
a vzdelávanie prebiehať podľa vzdelávacieho 

programu v kresťanskom duchu.
 Kongregácia Školských sestier de Notre 
Dame ako vlastník budovy zrekonštruovala 
priestory bývalej vojenskej jedálne a zabezpečila 
väčšinu vnútorného vybavenia tohto elokovaného 
pracoviska materskej školy, náklady na prevádz-
ku bude hradiť mesto rovnako ako na ostatných 
pracoviskách materskej školy. 
 V novom školskom roku sa základnej ume-
leckej školy, centra voľného času a školského 
strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Odborár-
skej ulici pravdepodobne dotknú zmeny vo fi-
nancovaní vyplývajúce z pripravovaných le-
gislatívnych zmien. V závislosti od schválených 
legislatívnych zmien upraví mesto všeobecne 
záväzným nariadením pravidlá a podmienky 
financovania záujmového umeleckého vzdeláva-
nia a záujmovej voľnočasovej výchovy činnosti.
Mgr. Dušan  Hevery, vedúci oddelenia  ŠMaTK

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH

ZVESTI – RADY – POSTREHY
1. septembra   Deň Ústavy SR 
9. septembra   Deň obetí holokaustu
             a rasového násilia
15. septembra Sedembolestná Panna Mária
19. septembra Deň vzniku SNR
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 Tak sme sa dočkali. Kaufland prichá-
dza!, hlása veľká tabuľa na Malinovského ul. 
Po dlhých prípravách si spoločnosť z dvoch 
uvažovaných lokalít pre  jeho výstavbu vybrala 
Malinovského ul. 
 - Ale až po preverení si nezávislou orga-
nizáciou, že developer zbavil pozemok všetkej 
environmentálnej záťaže, - upresňuje Ing. 
Dušan Macúch, vedúci oddelenia  výstavby, 
rozvoja mesta a dopravy MsÚ a pokračuje
ďalej:
 - Práce začali začiatkom augusta  a podľa
podpísanej zmluvy so zhotoviteľom - fa VODE-
KO, a.s., Trenčín, nový obchodný reťazec by mal 
svojich prvých zákazníkov privítať v marci 2013. -
 Rozlohou by mal  byť „náš“  Kaufland  o niečo
väčší ako ten v Trenčíne a Piešťanoch. Navyše s 
kioskom pred obchodom, ktorý spomínané mestá 
nemajú. Jeho súčasťou bude samozrejme i par-
kovisko.
 - Ďalší investor v susedstve  s Kauflandom 
vybuduje  tzv. Galériu. V tomto Big boxe budú 
obchodné prevádzky, zazmluvnení  sú štyria 
predajcovia: TAKKO,  Deichmann, Dráčik a KiK. 
Prípravné práce sú už v plnom prúde, otvorenie 
Galérie sa  predpokladá súčasne, príp. o čosi
neskôr ako Kaufland.  -
 Vybudovanie Kauflandu s Galériou občanom
neprinesie len väčšie možnosti nákupov.
 -  Na základe požiadaviek mesta  investori v 
priestore od Záhradníckej ul. až po  bývalý bitú-
nok vybudujú nové pešie aj cyklistické chodníky 
vedúce k nadchodu nad železničnou  traťou.
Časť Malinovského ul. tak získa nový vzhľad.
Ráta sa  tu s vybudovaním nových stanovíšť pre 
autobusy v jednom i druhom smere, s novými 
povrchmi ciest a chodníkov, dopravným značením
a novými ostrovčekmi. Nový kruhový objazd v 
mieste Ul. Benkovej zlepší napojenie Ul. Benkovej 
na Malinovského ul. Z neho sa bude vchádzať  na 
parkovisko pred Kauflandom a Galériou. Zruší 
sa pôvodný a vybuduje sa nový priechod pre 
chodcov na Malinovského ul., ktorým sa bude 
prechádzať priamo ku Kauflandu. Pribudnú aj 
ďalšie priechody pre chodcov. Úpravu tejto ko-
munikácie vrátane výstavby objazdu a parkoviska 
chce zhotoviteľ stihnúť do konca roka. -
 Vybudovaním cyklistického a pešieho chod-
níka až k nadchodu nad železničnou traťou sa 
zlepší prechod do mestskej priemyselnej zóny. 

 - Mesto už v minulosti zrekonštruovalo časť
tzv.  lávky nad železničnou traťou. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa
rekonštrukcie veží nadchodu. Ak všetko  dobre 
dopadne,  tento rok by mohli byť zrekonštruované. 
Tým by bol kompletne hotový bezpečný prístup 
pre peších a cyklistov až do priemyselnej  zóny. 
Dobudúcna mesto  v spolupráci s firmami, ktoré 
sú na a za Ul. Trenčianskou, t. j. fa  Magna, Manz 
a Heidelberg, pripravujú realizáciu nasvieteného 
priechodu  pre  peších cez Ul. Trenčiansku.-

ZBEROVÝ DVOR
 Podľa  vyjadrenia vedúceho výstavby mesto v 
súlade so zmluvami so zhotoviteľom a  riadiacim 
orgánom ukončilo výstavbu zberového dvora 
(ZD) na Banskej ul. Na jeho výstavbu dostalo do-
tácie  z EÚ  vo výške 85 %  nákladov, 10 % bolo 
zo štátnych prostriedkov.  5 % - nú spoluúčasť
malo mesto, ktoré zafinancovalo i práce, ktoré sa 
vyskytli naviac. Prvý prísun peňazí z európskej 
kasy samospráva očakáva v septembri. 
 - Prebehlo už kolaudačné konanie, boli vy-
dané štyri kolaudačné rozhodnutia, najneskôr 
začiatkom  septembra by  malo byť vydané pos-
ledné kolaudačné rozhodnutie na samotný objekt 
ZD. Stavba je  dokončená, dodaná  je kompletná 
technológia, odstraňujú sa už len drobné závady. 
Po vydaní všetkých  kolaudačných rozhodnutí 
sa uskutoční odovzdanie ZD do užívania TSM, 
ktoré ho začnú prevádzkovať, predpokladáme, 
že niekedy v októbri, a to i počas  sobôt, nielen v 
pracovné dni. -
 Spustenie prevádzky ZD výrazne pozitívne 
ovplyvní odpadové hospodárstvo mesta.
 - V triediarni  ZD sa budú triediť plasty a pa-
pier. V samostatných boxoch sa budú až  do ich 
výkupu skladovať sklo a ostatné komodity, ako sú 
staré pneumatiky, batérie, farby, nábytok a i. 

O KAUFLANDE I MESTSKÝCH INVESTÍCIÁCH
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 Kompostáreň s kompletnou technológiou 
bude  produkovať kvalitný  kompost, ktorý nájde 
využitie na úseku verejnej zelene. V prípade 
nadbytku do úvahy pripadá jeho odpredaj. Na 
likvidáciu kuchynských, ale i širokej škály iných 
odpadov bude slúžiť biofermentátor  s drvičkou
odpadu. Vyrábať sa  z nich bude hnojivo do pôdy. 
 Na základe zmluvy s majiteľom pozem-
kov stavebný odpad ukladáme do bývalého 
kameňolomu. Priestor pri skládke na Tehelnej 
ul. by po spustení prevádzky ZD slúžil iba pre 
prekládkovú stanicu TKO a prípadne po úprave i 
na recykláciu vybúraných betónov. –

ŠPORTOVÁ HALA
 Zodpovedný prístup nového vedenia VK k 
starostlivosti o športovú halu a jej zveľaďovanie
„ocenilo“ mesto ďalšou investíciou  do nej. 
 - V tomto roku sme na športovej hale (ŠH)
vybudovali nový bleskozvod, keďže pôvodný 
podľa nových noriem nezodpovedal kritériám 
bezpečnej prevádzky a jeho rekonštrukcia by 
stála  viac ako vybudovanie nového, takzvaného 

aktívneho bleskozvodu. No nezostalo len pritom.
 Do konca augusta rátame s výmenou zos-
távajúcich okien, zateplením fasády ŠH i no-
vou omietkou vrátane zmeny jej farby. Spredu i 
z boku pribudne doteraz absentujúce označenie
budovy názvom: ŠPORTOVÁ HALA. K ďalšiemu
skultúrneniu vnútrajška ŠH, ktoré z vlastných 
prostriedkov zafinancoval VK, mesto prispelo vý-
menou  podlahovín na chodbe a v šatniach,  ktoré 
VK už predtým opravil a vymaľoval. Ku komplet-
nej obnove sociálnych zariadení zostáva vymeniť
ešte dvere a prahy, ktoré zakúpilo mesto. 
 Po investícii mesta bude ŠH so zrekonštru-
ovaným kúrením, osvetlením, WC, vstupnými 
priestormi, novo vybudovaným bufetom a s novou 
asfaltobetónovou plochou pred ŠH výrazne vyno-
vená. V budúcnosti ju čaká ešte realizácia novej 
palubovky a úprava priestorov hľadiska. -
 Podľa Ing. D. Macúcha v meste sa realizujú 
aj ďalšie  investície. Vrcholí rekonštrukcia  parku, 
začala sa  výstavba domu dôchodcov ... O nich až 
v budúcom čísle.

 U l i c e 
l e m o v a n é 
s t á n k a m i , 
pestrofarebná 
šnúra ľudí, 
preplietajúca 
sa medzi nimi, 
kolotoče, hud-
ba, vrava, nos 
vyk rúca júce 
vône - zhruba 
takýto obraz 
sa čo nevidieť
naskytne v 
našom meste.        
   V polovici 
s e p t e m b r a 
mu na tri dni 

prischne prívlastok jarmočné.
Čo prinesie aktuálny - XXXIII. ročník Novo-

mestského jarmoku (NJ), sme sa spýtali jeho 
riaditeľky Ing. Viery Vienerovej.
 - Po prvýkrát sa program NJ uskutoční 
na novej tribúne, ktorá je majetkom mesta, - 
konštatuje jeho riaditeľka Ing.Viera Vienerová 
a pokračuje ďalej:
 - Svoju prvú zaťažkávaciu skúšku tribúna 
absolvovala pri podujatiach Kultúrneho leta. Teraz 

ju premiérovo využijeme počas NJ na vystúpenia 
hudobných telies, ktoré 14. - 16. septembra budú 
spríjemňovať občanom a návštevníkom mesta 
pobyt na ňom. Do centra mesta sa tento rok spred 
MsKS premiestnia aj ľudoví remeselníci.
 Inak zotrvávame pri tradičnom, čo sa za os-
tatné roky konania NJ osvedčilo. Predajné stánky 
budú lemovať Ul. Hurbanovu, Hviezdoslavovu 
a M. R. Štefánika. Na  svoje  si prídu nielen 
kúpychtiví jarmočníci, ale i gurmáni – v gastro-
centre na trhovisku v ponuke  budú jarmočné
špeciality, burčiak... Milovníkov dychovky v sobotu 
poteší tentoraz nesúťažný, v poradí jubilejný  - XV. 
ročník Festivalu dychových hudieb. Deti a mládež 
sa budú môcť vyšantiť na  kolotočoch a ďalších
lákadlách. Milovníkov zvieratiek dozaista zláka 
krása živých exponátov výstavy drobnochovateľov. 
Pre nadšencov výtvarného umenia stánok  kultúry 
otvorí brány výstavy sprístupnenej už začiatkom
septembra  k 100. výročiu narodenia sochára 
J. Kostku. Tiež v MsKS budú  plody  jesene 
vystavovať novomestskí záhradkári. A hoci sme 
od niektorých sprievodných akcií jarmoku upustili, 
k videniu a  príjemnému prežívaniu  predĺženého
tretieho septembrového víkendu  bude naozaj 
dosť. Dovoľte mi teda v mene vedenia  mesta 
pozvať vás  14. - 16. septembra  na 33. NJ s jeho 
neopakovateľnou atmosférou! -

MESTO S PRÍVLASTKOM JARMOČNÉ

Foto: V. Mádr



 Po 10. septembri by sa mala uzatvárať zmlu-
va s víťazom výberového konania na digitalizáciu 
kina po tom, čo komisia 22. augusta vyhodnotila 
ponuky uchádzačov.
 Hlavným kritériom posudzovania ponúk pre 
výber  dodávateľa bola najnižšia cena,  pri splnení 
všetkých podmienok, ktoré mesto ako vyhlasovateľ
podprahovej zákazky zadal do súťaže. Ako nás in-
formoval Ing. Miroslav Hikel z referátu verejného 
obstarávania oddelenia výstavby, rozvoja mesta a 
dopravy MsÚ, do uzávierky výberového konania 
prišli tri ponuky od  uchádzačov. 9. augusta sa 

uskutočnilo  ich otváranie  trojčlennou komisiou. 
Záujem o realizáciu digitalizácie kina  prejavili 
dve firmy z Prahy a jedna z Nových Zámkov. 
 Ak všetko pôjde tak ako má, digitalizácia 
kina by sa mohla ukončiť do 31. októbra. Vďaka
tomu dramaturgia programu kina Považan bude 
flexibilnejšia a divácky atraktívnejšia, keďže po-
nuka sa rozšíri o  premietanie filmov v deň ich 
svetovej alebo slovenskej premiéry. Digitalizácia 
naviac prinesie možnosť uvádzať priame prenosy 
z kultúrnych  a športových podujatí na veľké pre-
mietacie plátno.

 Krajšiu premiéru si ani len nemožno pred-
staviť!  Prvým podujatím, ktoré sa uskutoční v 
novej spoločenskej sále (bývalé kino), bude 30.
septembra o 15,00 h benečné predstavenie pre 
osoby s ťažkým  zdravotným  postihnutím z nášho 
kraja (pozri plagát na 3. str. obálky).
 Dúhu v srdci organizujú Centrum sociálnych 
služieb (CSS) v Novom Meste  nad Váhom a OZ 
M. Štefánik za výdatnej  podpory mesta, konkrét-
ne  primátora mesta  a pod záštitou preds. Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 
 Hendikepovaným deťom a mládeži prídu bez 
nároku na honorár zaspievať známe kapely a 

speváci, spomeňme IMT Smile, Polemic či Katku 
Knechtovú.... Z pódia však  neodídu s prázdnymi 
rukami. Deti všetkým účinkujúcim venujú vlastno-
ručne  zhotovené darčeky. 
 V ponuke bude i zumba, ktorú tieto deti milujú. 
Navštívia tiež detský svet a pozrú si Divadlo nepo-
čujúcich... Súčasťou výnimočnej akcie budú náuč-
né workshopy i stánky s výrobkami zdravotne 
postihnutých detí, ktoré si návštevníci budú môcť
za  symbolickú cenu kúpiť.
 Ak aj vy máte dúhu v srdci a radi by ste prišli 
na rovnomenné podujatie, vstupenky po 5 €  si 
môžete  zakúpiť v predpredaji v CSS, Bernoláko-
va 14, Nové Mesto nad Váhom v pracovné dni od 
7,00 do 15,30 h a 30. septembra priamo na mieste 
za 7 €.              -zk-

OCENENIE PRE NÁVRATISTOV, MANŽELOV ŠICKOVCOV
   Návratisti - manželia 
Šickovci  boli medzi 19 
umelcami, ktorí  4. augusta 
prevzali na  Bratislavskom 
hrade  prestížne ocenenie 
laureát Identifikačného 
kódu Slovenska (IKS).
   Podujatie, ktoré sa po 
prvý raz uskutočnilo v roku 
2007, si kladie za  cieľ

každoročne  oceňovať autorov pravej a hodnotnej 
umeleckej tvorby vo všetkých oblastiach kultúry. 
Tých, čo poznajú prácu a tvorbu sochára Jána
Šicku a sochárky, keramikárky a artterapeutky 
Jaroslavy Šickovej-Fabrici, rozhodnutie orga-
nizátorov oceniť umelcov - sochárov spätých s 
Novým Mestom nad Váhom nijako neprekvapilo. 
Ich diela, mimochodom, sú súčasťou stálej ex-

pozície Galérie  P. Matejku 
v Novom Meste  nad 
Váhom.
 Udelením IKS sa rodák 
z nášho mesta spolu s 
manželkou ocitli v „spoloč-
nosti“ napr.  sochára Tibora 
Bártfaya, literáta Ľubomíra
Feldeka či M. Rúfusa, 
ktorému Identifikačný kód 
Slovenska udelili in memoriam.
 Slávnostný ceremoniál odovzdávania oce-
není, ktoré udelila spoločnosť Artem, sa uskutoč-
nilo pod záštitou predsedu NR SR P. Pašku.
Súčasťou podujatia bola výstava diel ocenených, 
na  ktorej samozrejme  nechýbali ani ukážky z 
tvorby manželského umeleckého páru hlásiaceho 
sa k Návratom do Nového Mesta  nad Váhom. 

K  D I G I T A L I Z Á C I I  K I N A
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DÚHA V SRDCI
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 Hovorí sa, že dvakrát do 
tej istej rieky nevstúpiš. Pre 
Ing. Annu Halinárovú to tak 
celkom neplatí. Dňom 10. júla 
Vládou SR vymenovaná nová
prednostka Obvodného úra-
du (ObÚ) v Novom Meste nad 
Váhom v r. 2006 túto funkciu, 
i keď len na krátke obdobie 

štvrťroka, už zastávala. Po tom, čo v komunálnych 
voľbách v kandidatúre na post primátorky  Starej 
Turej na sklonku roka 2006 uspela, ujala sa primá-
torskej funkcie. Po štvorročnom funkčnom období 
v ďalších voľbách do orgánov samosprávy obcí 
na staroturiansku primátorku už nekandidovala a 
po pôsobení v Centre sociálnych služieb v Novom 
Meste nad Váhom, ktoré ju podľa jej vlastných 
slov ľudsky i profesijne veľmi obohatilo, sa po 
necelých šiestich rokoch vrátila na 9. poschodie 
zelenej budovy domu štátnej správy (DŠS).
 - Problematiku štátnej správy dôverne poz-
nám. V minulosti som pracovala na rôznych 
postoch a odboroch celých 12 rokov, od referent-
ky cez vedúcu odboru až napokon po prednostku 
ObÚ. Z tohto päť rokov v Starej Turej, kde, mimo-
chodom, spolu  s rodinou žijem a  zvyšok v Novom 
Meste.-
 Pre výkon svojej funkcie považuje Ing. A. 
Halinárová  znalosť problematiky štátnej správy 
za veľkú devízu.
 - Je na prospech veci, že fungovanie a činnosť
ObÚ nie sú mi cudzie. Poznám aj kolektív pracov-
níkov, vedúcich odborov...V štátnej správe  sú už 
dlhý čas, sú odborníkmi na svojich miestach, pro-
blematike sa rozumejú a smerom k občanom sú 
ústretoví. Nebol dôvod k personálnym zmenám. K 
žiadnym „čistkám“ som sa neuchýlila. Podobne je 
to i s väčšinou starostov obcí a primátormi miest 
obvodu, s ktorými úzko spolupracujem. S  tými, 
ktorých nepoznám, sa postupne zoznamujem.-
 A s akými predstavami  a plánmi vstúpila A. 
Halinárová do staronovej funkcie? 
 - Realizovať úlohy vytýčené Vládou SR. Tá 
ešte v apríli schválila program ESO – Efektívna, 
Spoľahlivá a Otvorená štátna správa. V medzire-
zortnom pripomienkovaní  je už návrh zákona, kto-
rý má vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia novú 
organizačnú štruktúru orgánov miestnej štátnej 
správy. Opatrenia  z  uznesenia vlády č. 164/2012 
sa budú realizovať v dvoch etapách. V prvej  k 1. 

1. 2013 na úrovni kraja a v druhej, ktorá sa týka 
obvodných úradov, a teda i nás, od 1. 1. 2014. 
Cieľom je integrovať jestvujúce špecializované 
úrady do jedného štátneho úradu. Táto zmena sa 
dotkne školských a  stavebných úradov, vojenských 
správ, úradov životného prostredia, pozemkových 
úradov, lesných a katastrálnych úradov, úradov 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
 Tým sa obmedzí počet subjektov, ktoré budú 
môcť nakladať s majetkom štátu, vykonávať
verejné obstarávanie, rozhodovať o personálnych 
otázkach... Tieto opatrenia s výrazným  antiko-
rupčným charakterom  majú stransparentniť  ria-
denie a kontrolu verejných prostriedkov. Navyše, 
centralizácia  bude  znamenať zníženie výdavkov, 
šetrenie.  Negatívne však neovplyvní vzťah úrad-
ník - občan. Nebude  to na úkor občana.
 V súčasnosti je náš ObÚ súčasťou procesu, 
keď sa v celej SR v štátnej správe zavádza  nový 
informačný systém. Jeho cieľom je podpora evi-
dencie a manipulácie so záznamami a spismi v 
zmysle požiadaviek legislatívy platnej na úseku 
archívov a registatúr. 
 Už  za môjho prvého pôsobenia ako pred-
nostky ObÚ v r. 2006 i v minulom volebnom 
období sa vyvíjalo úsilie zabezpečiť plnohodnotný 
Novomestský okres v oblasti  výkonu policajných 
činností, čiže bezpečnosť občanov a ich majetku 
ešte na vyššej  úrovni. To je i úloha dneška. V úz-
kej spolupráci so starostami, primátormi okresov 
N. Mesto a Myjava, s  nadriadenými orgánmi a za 
podpory poslancov NR SR z mojej  pozície urobím 
všetko pre dosiahnutie tohto dlho očakávaného
cieľa.
 Mojím ďalším krédom je, aby štátna správa sa 
čoraz pozitívnejšie dostávala do povedomia ľudí,
aby ObÚ chápali ako inštitúciu, ktorá im pomáha, a 
nezaťažuje občana zbytočnou byrokraciou. Naša 
činnosť smerom k občanom je predovšetkým v 
oblastiach živnostenského podnikania,  priestup-
kového konania a všetkého, čo súvisí s každými 
voľbami a referendom. Koniec  koncov, spokoj-
nosť občanov sleduje i v súčasnosti prebiehajúca 
rekonštrukcia parkoviska pri DŠS, ktorý dostane 
novú kvalitu i vizáž. -
 Napĺňaním týchto predsavzatí a ďalších úloh, 
ktoré prinesie život, chce prednostka  ObÚ v 
Novom Meste  nad Váhom Ing. Anna Halinárová 
priblížiť štátnu správu k občanovi a jeho potrebám. 
Želáme  jej v tomto úsilí veľa úspechov.            -r-

POMÁHAŤ, NEZAŤAŽOVAŤ BYROKRACIOU
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 V septembri pred troma rokmi začala 
rekonštrukcia novomestskej železničnej stanice.
O súčasnom stave prác nás informovala Mgr. D. 
Šinková, zástupkyňa riaditeľa Odboru komuniká-
cie GR Železníc Slovenskej republiky:
 - Na rekonštrukcii staničnej budovy a priľah-
lých objektov v celkovom náklade 5 041 830,51 €
bez DPH sú momentálne ukončené stavebné
objekty: trafostanica, kanalizácia a vodovodná 
prípojka pre výpravnú budovu, kanalizácia pre 
sklad č.1, prípojka vodovodu a kanalizácie k 
budove traťového obvodu, výpravná budova a 
s ňou súvisiace prevádzkové súbory – popla-

chový systém narušenia, rozhlas, jednotný čas,
štrukturovaná kabeláž. Ukončené sú tiež práce 
na treťom nadzemnom podlaží budovy RZZ. 
Na ostatných stavebných objektoch a prevádz-
kových súboroch zhotoviteľ TEXO PARTNER, 
a.s., Bratislava pokračuje podľa plánu. Dokončuje
sa nová budova traťového obvodu, sklady vedľa
výpravnej budovy, realizujú sa práce na napájacej 
stanici, budove automatickej telefónnej ústredne 
a rozvodov zabezpečovacieho zariadenia, na 
rôznych prípojkách a pod. 
 Termín ukončenia stavby - november 2012 
-  by mal  byť dodržaný.-

VRCHOLÍ REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNEJ STANICE

ZA ĽUDOVÍTOM BRÁZDILOM

 Od polovice augusta sa námestím vznáša-
la vôňa dreva, rozliehal zvuk dlát, pílok a iných 
rezbárskych náčiní. Ľudia sa pristavovali pri 
štvorici mužov, pozerali na ich šikovné ruky, 
prehodili s nimi slovo - dve, vyzvedali, čo tvoria. 
 Od istého času tradičný obraz na  námestí. 
Vďaka  podpore mesta sa v druhej  polovici leta 
každoročne od  r. 2006 u nás  koná rezbárske 
sympózium, tentoraz siedme v poradí.
 Tradičné podujatie bolo tento rok v čomsi
netradičné. Nielen v tom, že  po prvý raz na  ňom
chýbal začiatkom marca zosnulý ľudový rezbár 
Miroslav Hochman, ale i vo zvolenej tematike, 

ktorú  si chlapi známi vzťahom k drevu a práci s 
ním pre  tento ročník zvolili. 
 - Jej výber bol pre betlehem skutočne netra-
dičný a v istom zmysle prekvapivý, nevychádzal,
ako býva zvykom, z náboženských motívov, - 
konštatuje riaditeľ mestského kultúrneho stredis-
ka akad. mal. Ján Mikuška.
 - Ferdinad Bolebruch, Štefan Matejík  a dvo-
jica bratov z Borovienky Štefan Slabý a Ernest
Slabý sa podujali vytvoriť  - seba.
 Novomestský betlehem sa preslávil vlani 
zápisom do Knihy slovenských rekordov ako 
najväčší ľudový betlehem na Slovensku, nejde 
aj teraz o raritu, unikát?
 - Určite ide! Na Slovensku nie je betlehem s 
postavami vlastných tvorcov, nemáme vedomosť
ani o tom,  že by podobný bol niekde vo svete.-
 Zdá sa teda, že  novomestský betlehem sa 
po VII. ročníku môže hrdiť ďalšou raritou. 
 V plnej kráse, dovedna už s 38 súčasťa-
mi, sa zaskvie vo vianočnom čase, kedy bude 
od  Mikuláša  až do Troch kráľov vystavený na 
námestí na obdiv občanov a návštevníkov nášho 
mesta.

UNIKÁTNY BETLEHEM S ĎALŠOU RARITOU

 Uprostred  leta  sme  sa  naposledy  rozlúčili 
s niekdajším „pozamatovým“ podpredsedom 
MsNV p. Ľ. Brázdilom (*4. 1. 1945 - †18. 7. 2012).
Do  tejto funkcie ho zvolilo mimoriadne plenárne 
zasadanie MsNV 15. 1. 1990, vykonával ju do 
10.12.1990.  Z pozície svojej funkcie otvoril a 
až do sľubu prvého, demokraticky zvoleného 

primátora mesta -  Ing. J. Vartu, viedol historické 
zasadanie MsZ. 

Ľ. Brázdil ako podpredseda MsNV sa spolu s 
ostatnými vtedajšími funkcionármi MsNV  počas 
hektického obdobia necelého roka podieľal 
na  rekonštrukcii MsNV. Neskôr prešiel do 
podnikateľskej sféry.          Česť jeho pamiatke!

Zľava: E. Slabý, Š. Matejík,Zľava: E. Slabý, Š. Matejík, 
Š. Slabý a F. BolebruchŠ. Slabý a F. Bolebruch
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  Nástupom nového 
školského roka Mgr. 
Vladimír Sumbal, od po-
lovice mája riaditeľ Úradu 
práce, sociálnych vecí a 
rodiny (ÚPSVaR, príp.
ÚP) v Novom Meste nad 
Váhom, rozbehne  aktivity 
i smerom k školám.
   - Skôr ako prejdem 

vzhľadom na začiatok septembra k tejto aktuál-
nej téme, na úvod treba povedať, že problema-
tika sociálnych služieb a zamestnanosti, ktorá 
tvorí agendu úradov práce, nie je mi neznáma. 
Predtým, ako som sa stal asistentom poslanca 
NR SR z nášho regiónu  Bc. D. Bublavého, dva 
roky som pracoval na oddelení aktívnej politiky 
trhu práce, kde som mal na starosti aktivačné
a dobrovoľnícke práce, - zdôrazňuje V. Sumbal 
a pokračuje ďalej:
 - Jedným z hlavných cieľov ÚP je zlepšiť
komunikáciu nielen medzi našimi klientmi, ale i 
zamestnávateľmi a školami a úradom práce. 
 -  Ide o to dosiahnuť, aby nám školy „nevyrába-
li“ nezamestnaných. Plánujeme pomôcť firmám, 
ktoré pociťujú absenciu odborných profesií. Už 
dlhodobo sú takpovediac nedostatkovým artiklom 
napr. pracovníci na kovoobrábacích a  CNC stro-
joch.  Mladí ľudia preferujú štúdium  humanitných 
vied pred  prírodovednými odbormi a remeslo, 
o ktorom sa hovorí, že má zlaté dno, im nevo-
nia. Ak máme zlepšiť situáciu v zamestnanosti, 
takýto prístup treba zmeniť. I to si o. i. kladie za 
cieľ na posledný októbrový týždeň pripravované
cezhraničné informačné fórum, ktoré v rámci 
EURES organizujeme v spolupráci s  Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. 
Študenti sa na ňom dozvedia  o možnostiach 
uplatnenia sa po skončení školy. Okrem sloven-
ských tu budú mať zastúpenie i moravské firmy. -
 Je známe, že v najbližšom období  čakajú
SR a jej obyvateľov zmeny  vyplývajúce z novely 
Zákona o zamestnanosti č. 447/2008 Z. z. a v 
dôchodkovom systéme. Podľa slov Mgr. Sumbala 
prioritou je, aby ÚP splnil úlohy z Programového 
vyhlásenia Vlády SR. 
 - Premenené na drobné, chceme oveľa
adresnejšie robiť rekvalifikačné kurzy, aby  jeho 
absolventi mali reálnu perspektívu zamestnať

sa. V tomto budeme spolupracovať so za-
mestnávateľmi a na základe  ich požiadaviek 
aktuálne  reagovať na potreby trhu. Samospráve 
podáme pomocnú ruku pri riešení problému s dl-
hodobo nezamestnanými a problémovými ľuďmi. -
 Neriešiť len následky, ale hlavne prevenciu 
sleduje ďalšia chystaná aktivita novomestského 
ÚP. V spolupráci s ministerstvom školstva plánuje 
v školách spustiť program výchovy k rodičovstvu,
výchovy zameranej na rodinu.
 - Školské osnovy nič také neobsahujú, 
pričom čoraz častejšie sa stretávame s problé-
mami, ktoré ľudia nevedia riešiť a zvládať. V ro-
dine, ktorej člen príde o robotu, nastávajú vážne 
sociálne a na ne nabaľujúce sa ďalšie problémy. 
Vznikajú trenice, základné bunky spoločnosti sa 
rozpadajú, deti trpia. Chceme tomu predchádzať.
I s ohľadom na v súčasnosti veľkú módu  žiť „nadi-
voko“, vo voľných partnerských vzťahoch. Deťom
a mládeži treba odmlada v primeranej forme 
na školách vštepovať zodpovednosť k deťom,
rodine. Okrem toho u kompenzačných dávok 
sa budeme usilovať o ich vyššiu adresnosť, aby 
ich dostávali tí, ktorí ich skutočne potrebujú a 
eliminovali prípady, ktoré zneužívajú systém. To 
je však dlhodobý proces.
 K týmto a ďalším úlohám v pôsobnosti úra-
dov práce sa postavíme aktívne a zodpovedne 
tak, aby ÚPSVaR v Novom Meste  nad Váhom 
smerom k občanom i štátu plnil všetky funkcie, 
ktoré má a ktoré mu náležia.-

NERIEŠIŤ LEN DÔSLEDKY, DÔRAZ NA PREVENCIU

TSM v Novom Meste n. V. v septembri 
uskutočnia zber nebezpečného odpadu. Ide 
o také odpady, ktoré majú jednu alebo viac
nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxido-
vateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, ...).
Ich zber sa uskutoční 18. a 19. septembra v
čase od 14,00 do 18,00 h na tradičných zber-
ných miestach (viac na http://www.tsm.nove-
mesto.sk/nebezpecny-odpad/).
 Mimo uvedených termínov môžu občania
mesta priniesť nebezpečný odpad stále ešte 
do objektu TSM každý ut. a st. v čase od 8,00 
- 15,00 h, neskôr do zberového dvora.

ZBER NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
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 Na pomyselnej narodeninovej torte horí jed-
na svieca. Symbolicky svieti tomuto materskému 
centru (MC) do druhého a ďalších  rokov činnosti.
Pri príležitosti jubilea bude možnosť v prvý sep-
tembrový pracovný deň navštíviť Štúrovu ul. 31, 
kde MC sídli. Záujemcovia predovšetkým z radov 
nováčikov si budú môcť pozrieť jeho príjemné 
a útulné priestory a dozvedieť sa, akú  činnosť
vyvíja, čo  všetko svojim  návštevníkom ponúka. 
Vstup bude voľný a každý malý návštevník dosta-
ne balónik.
 Nápad na zriadenie MC sa zrodil začiatkom
roka 2010 s cieľom vyplniť jestvujúce vákuum v 
meste a umožniť ženám na  materskej a rodičov-
skej dovolenke stretávať sa, deliť o informácie 
a skúsenosti, vytvárať pre ne i pre deti príjemný 
program. Od  vlaňajška je Bambi členom Únie 
materských centier.
 - Na začiatku, keď sme boli bez vlastného 
sídla, nám v ústrety vyšiel Slovenský skauting - 
15. zbor  Javorina,- zdôrazňuje preds. OZ Lenka 
Fraňová a pokračuje ďalej:
 - S projektom MC sme oslovili primátora mes-
ta Ing. J. Trstenského a požiadali mesto o pomoc 
pri zabezpečení vhodných priestorov. V máji 2011 
MsZ schválilo prenájom priestorov MC Bambi na 
Štúrovej ul. za symbolické euro. Vďaka tomu a 
podpore členov centra, dobrovoľníkov, rodinných 
príslušníkov, miestnych  riem a podnikateľov
sa náš sen postupne premieňal v skutočnosť
a 1. septembra 2011 sme MC slávnostne otvorili.- 
 MC pracuje na báze dobrovoľnosti jeho čle-
nov, bez nároku na odmenu.
 - Členskú základňu tvoria predovšetkým rodi-
čia na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré 
svojou dobrovoľnou prácou prispievajú k činnosti
MC.
 V priebehu roka mali návštevníci MC možnosť
zúčastňovať sa pravidelných aktivít, ale  uskutoč-
nili sme i jednorazové akcie ako besedy, kurz prvej 
pomoci, návšteva Mikuláša v MC a karneval.- 
 - Keďže sa každotýždenné aktivity tešili 
obľube, budeme v nich pokračovať aj v nasledu-
júcom polroku, - potvrdzuje podpredsedníčka
OZ Radana Krausová.
 A teda na čo sa môžu návštevníci MC tešiť v 
najbližšom polroku?
 - Okrem tradičných akcií chceme prísť s  ponu-
kou programu aj pre starších súrodencov, chys-
táme preto činnosť aj na poobedňajšie hodiny v 

herni a vo vynovenej edukačnej miestnosti, ktorú 
sme skrášlili vďaka grantu z príležitosti roč-
ného fungovania MC.-
  L. Fraňová kolegyňu s radosťou  dopĺňa:
 - Keďže nám novomestský ÚPSVaR schválil 
pomoc v podobe absolventskej praxe, návštevní-
kov u nás budú doobeda i v poobedných hodinách 
vítať dve krásne „Slnečnice“.
 Zvlášť ma teší, že začiatkom októbra zorgani-
zujeme kurz MONTESSORI výchovy pre rodičov
pod vedením  zakladateľky MONTESSORI škôlky 
a školy v Bratislave a lektorky v jednej osobe S. 
Bobekovej. Je to skvelá možnosť dozvedieť sa 
viac o tejto úžasnej metóde výchovy a nemusieť
pritom cestovať do iných miest tak ako doteraz. 
 Tešiť sa tiež možno na: FITLOPTY – cviče-
nie mamičiek s deťmi, CVIČENIE MAMIČIEK
na posilnenie problémových partií, HAPPY EN-
GLISH - angličtinu pre deti od 2 rokov,  YAMA-
HA - prvé krôčiky k hudbe - pre deti od 1,5 roka, 
HOCUS&LOTUS - angličtinu pre deti od 1,5 roka, 
JOGU, TVORIVÉ DIELNIČKY pre deti so šikovný-
mi rúčkami; ZNAKOVANIE S BEE-BOOM - hudob-
no-pohybové aktivity na rozvoj znakovej reči za 
pomoci macka BEE-BOO,  MONTESSORI -  kurz 
pre rodičov, ako správne pristupovať k dieťatku – 
inovatívna forma výchovy,  MONTESSORI HER-
NIČKA - hry so špeciálnymi didaktickými pomôc-
kami,  RIEKANKOVO/SPIEVANKOVO - pesničky
a básničky v herni MC,  BABY MASÁŽE - masáže 
bábätiek, TEHULKÁREŇ – príprava tehotných 
mamičiek na pôrod a príchod nového člena rodi-
ny, PODPORNÁ SKUPINKA - stretnutia mamičiek
s bábätkami na podporu dojčenia, MANIKÚRA a 
PEDIKÚRA,  MIKULÁŠ - stretnutie s Mikulášom 
s programom pre deti a BURZA - predaj detského 
oblečenia, pomôcok, hračiek atď.-
 Doterajší i noví návštevníci MC sa  majú teda 
na čo tešiť. Stačí  prísť a presvedčiť sa. MC Bambi 
od 3. septembra otvára dokorán svoje brány pre 
všetkých záujemcov!

B A M B I  M Á  R O K !
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 Myšlienka nadviazať kontakt s národnostnou 
menšinou Slovákov v Rumunsku sa zrodila z pria-
teľstva p.uč. A. Malíkovej zo ZŠ Odborárska ul. 
a p. uč. Márie Okulárovej zo Scoala cu clasele 
I-VIII z Derny župa Bihor. Nedávno sa stala sku-
točnosťou.
 Novomešťania privítali návštevu tradičným
slovanským zvykom - chlebom a soľou. Po oddy-
chu z cesty  program začal  prehliadkou SOŠ 
Bzinská ul. Hostia si prezreli odborné  učebne a 
pracoviská a oboznámili sa s technickým vybave-
ním ́ priemyslovky´. Vďaka technickej vymoženos-
ti, akým je internet, v jazykovom laboratóriu svo-
jim hostiteľom pre zmenu predstavili svoju školu v 
Derne vo fotogra ách a  patričným komentárom. 
Tiež sa zaujímali o podmienky štúdia zahraničných
Slovákov na stredných  školách v SR a možnos-
tiach uplatnenia po skončení štúdia v praxi, príp. 
pokračovaní v štúdiu na VŠ. Kým telovýchovný 
areál, hlavne posilňovňa a bazén,  zaujal  aj star-
ších, mladí neskrývali nadšenie z predvádzacieho 
pracoviska CNC riadených strojov. Na pracovisku 
robota si chlapci odskúšali nastavenie a prácu s 
robotom.
 Rumunských hostí prijali aj na radnici, kde 
zotrvali v družnej  debate s viceprimátorkami Ing.
V. Vienerovou a  Dr. K. Hejbalovou. Najmladší 
účastníci zaspievali do mestskej televízie sloven-
ské a rumunské piesne. Takisto sa  predstavili 
návštevníkom Dňa mesta. S návštevou z Derny 
sa stretol i riaditeľ odboru zahraničných Slovákov 
MS v Martine Mgr. J. Zemančík a pozval  ju do 
Martina. Prisľúbil nadviazať kontakt s Demokratic-
kým zväzom Slovákov v Rumunsku v župe Bihor. 

 Prehliadku  partnerskej ZŠ Odborárska ul. 
využili hostia na porovnanie technickej vybave-
nosti ZŠ v SR a Rumunsku. Vedúca skupiny sa 
stretla i s predsedníčkou  MO MS Mgr. Z. Skrúca-
nou a ponúkla návštevu folklórneho súboru Nádej 
a ďalšiu spoluprácu. 

Ďalší deň  rumunskí Slováci navštívili  naše 
krajské mesto a hrad Matúša Čáka. Zaujal ich prí-
beh o studni lásky i vystavené predmety v  hradnej 
expozícii. Na Mierovom námestí si pozreli charita-
tívne zápasy našich strieborných hokejistov, fut-
balovej reprezentácie SR a ďalších tímov. 
 V závere návštevy svetlo sveta uzrela doho-
da medzi vedúcou hostí a domácimi partnermi o 
odborno - pedagogickej spolupráci a  pomoci v 
legislatíve v prípade záujmu študovať v SR. 
 Nastal čas rozlúčky. Domov sa milá návšteva 
vracala s veľkým ďakujem na  perách a pozvaním 
svojich hostiteľov na recipročnú návštevu Rumun-
ska.

Mgr. Jana Šteklerová, preds. komisie ŠMaTK

NAŠLI CESTU DO VLASTI SVOJICH PREDKOV

  V pre nás bolestných chvíľach a veľkom
žiali za zosnulou dcérkou chceme vysloviť
poďakovanie vedeniu Mesta Nové Mesto nad 
Váhom na čele s primátorom mesta Ing. J. 
Trstenským  a jeho zložkám  - ZPOZ-u a mestskej 
polícii, ďalej TSM na čele s riad. Ing. M. Poriezom 
a riad. NsP MUDr. M. Šorfovi, CSc. za ochotu a 
nezištnú pomoc, ktorú nám poskytli.
 Veľké ďakujem za  hlboko ľudský prís-
tup patrí spol. UMC Slovakia, predovšetkým jej 
majiteľovi V. Khablievovi. Úprimné Bohu vďaka!

adresujeme FÚ RKC v Novom Meste nad Váhom,
osobitné poďakovanie za dôstojnú poslednú 
rozlúčku s našou drahou patrí dp. kaplánovi Mgr. 
R. Ťapušíkovi a jej spolužiakovi –  kňazovi dp. 
Milanovi Kováčovi.
 Vďační sme aj vedeniu gymnázia, ktoré ne-
zabudlo na  svoju bývalú študentku a všetkým, 
ktorí vyjadrili spoluúčasť na našom veľkom žiali 
za odchodom našej dcérky Adriány.
     Rodičia Ing. Peter Gocník s manželkou
 K poďakovaniu  za  pomoc, účasť na  posled-
nej rozlúčke a prejavy sústrasti nad bolestnou stra-
tou manželky a mamičky sa pripájajú aj manžel
Silvester a dcérky Veronika a Alexandra.

P OĎA K O V A N I E
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 Vzhľadom na fakt, že cestovná kancelária 
musí presne poznať typ i umiestnenie izieb, ktoré 
dojednala, ako aj všetky ďalšie informácie, v prí-
pade, ak klient po príchode napr. nedostane izbu 
s výhľadom na more, terasou, počtom izieb pri 
apartmánoch a bungalovoch tak, ako bolo dohod-
nuté, má právo žiadať nápravu a je vhodné pre 
riadne uplatnenie práv spísať o tomto i protokol 
(tak ako sme uviedli v 1. časti článku v letnom 
vydaní) .
 Odstránenie vady tak bude najjednoduchšie 
spočívať v poskytnutí takého ubytovania, aké bolo 
v zmluve dojednané. 
 I keď bude istá náprava vykonaná, avšak 
podmienky napriek tomu nebudú zodpovedať za-
kúpenej kvalite, reklamačný protokol bude slúžiť
aj na uplatnenie nároku na zľavu z ceny zájazdu.
Rovnako sa na základe predloženia záznamu 
o uplatnení práva na odstránenie vád poskytne 
zľava z ceny v prípade, že náprava na mieste 
nebude poskytnutá vôbec. 

 Občiansky zákonník v tejto súvislosti hovorí, 
že ak po začatí zájazdu cestovná kancelária 
neposkytne dohodnuté služby, alebo ich podstat-
nú časť vôbec, alebo zistí, že ich nebude môcť
poskytnúť, je povinná vykonať vhodné opatrenia. 
 Ak možno následne pokračovať v zájazde len 
na základe poskytnutia služieb nižšej kvality, vráti 
cestovná kancelária  rozdiel z ceny. 
 Nároky zo zodpovednosti za vadne poskytnu-
té plnenie je vo všeobecnosti potrebné uplatniť pí-
somne a bezodkladne, najneskôr však do troch me-
siacov odo dňa, keď sa zájazd skončil, alebo odkedy 
sa mal skončiť, ak sa neuskutočnil. Neuplatnením 
práva v uvedenej lehote toto právo zaniká.
 Ak aj napriek riadnemu uplatneniu nároku zo 
zodpovednosti za vadné plnenie cestovná kance-
lária nárok neuzná, možno sa obrátiť na súd v 
trojročnej premlčacej lehote plynúcej odo dňa pí-
somného uplatnenia práva v príslušnej cestovnej 
kancelárii.   JUDr. Adriana Ručkayová,
                 advokátka (www.aruckay.sk)

OCHRANA PRÁV ZÁKAZNÍKOV CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ

AKO ZÁJAZD REKLAMOVAŤ (II.)

      Prepozitúra Panny  Márie  v No-
vom Meste nad Váhom obnovuje ko-
nanie pútí v našom meste, ktorých 
počiatky  siahajú do polovice 13. 
storočia.
     Program MARIÁNSKEJ PÚTE, 
ktorá nadväzuje  na túto tradíciu, je 
rozložený do troch dní od 6. do 8. 
septembra. V rámci neho sa okrem 
sv. omší uskutočnia o. i. zaujíma-

vé prednášky s mariánskou tematikou, odznie 
prehľad o histórii mariánskych pútí v Novom 
Meste nad Váhom a vystúpi  dychová hudba 
(viac na www.prepozitura.sk).
 Vyvrcholením obnovenej mariánskej púte 
bude slávnostná sv. omša 8. septembra o 18,30 h
na  nádvorí prepozitúry  pred  kostolom, pričom k
úcte bude  vystavená kópia  milostivej sochy 
Panny Márie, tzv. Ctiborova Madona, známa 
ako Koryčanská Madona.

OBNOVENIE MARIÁNSKYCH PÚTÍ V MESTE

 Centrum voľného času v školskom roku 
2012/13 otvára tieto záujmové krúžky:
 spoločenský tanec, brušné tance, moderný 
tanec, hip-hop, zumba od 10 rokov, výtvarný ZŠ, 
výtvarný MŠ, angličtina pre začiatočníkov, babi-
nec-klub dievčat, plavecký, judo, karate, diabo-
lo, pohybové hry pre MŠ, basketbal, volejbal 
- chlapci, volejbal - dievčatá, futbal - chlapci, fut-
bal - dievčatá, stolný tenis, počítače, internetový 

klub, leteckí modelári, automodelári, rybársky, 
turistický, prírodovedný - poľovníctvo, včelárstvo,
záhrada a kvety; vzpieračský - zdravá chrbtica, 
gitarový krúžok, atletický a bábkoherectvo.
 Prihlásiť sa možno od 3. septembra osobne 
v CVČ denne od 10.00 do 12,00 a od 13.00 do 
16.30 h. Bližšie informácie získate priamo na 
Štúrovej ul. 590/31 alebo č.tel. 771 2420.
                                                                       -jh-

ZÁPIS DO KRÚŽKOV CVČ
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     Novomestská výtvarníčka Mgr. Eva 
Harmadyová v týchto dňoch vystavuje 
výber zo svojej rozsiahlej tvorby vo 
výstavných priestoroch Múzea mincí a 
medailí v Kremnici. Autorskú výstavu 
pod názvom VIVUS METALLUM tvorí 
niekoľko desiatok závesných reliéf-
nych obrazov, netradičných medailí 
a umeleckých šperkov. Všetky práce 
sú prevažne z cínu, bronzu a striebra. 
Súčasťou výstavnej kolekcie sú aj 
jej diela vytvorené na sympóziách 
v Kremnici, Medzinárodnom sympóziu 
medailí v roku 2007 a Medzinárodnom 
sympóziu umeleckého šperku v rokoch 

2005 a 2011. Časť diel je zapožičaných z galérií aj zo súkromných zbierok. Pôvodne chladný kov 
v Evinom diele získal život, šťavu, teplo i svetlo a pretransformoval sa na citlivého nositeľa pozitívnych 
zážitkov, imaginárnych  príbehov aj nezvyčajných stretnutí. Táto zaujímavá výstava potrvá do konca 
septembra.
 Kolekcia medailí Evy Harmadyovej je v súčasnosti zastúpená aj v slovenskej expozícii na Svetovej 
výstave súčasnej medaily v škótskom Glasgove v rámci kongresu FIDEM 2012. Naviac, jej práca 
zo sympózia medailí a drobnej plastiky – Herent 2011 je súčasťou belgickej expozície.
 Ešte za krutých, 37 - stupňových júlových horúčav sa
výtvarníci Mgr. Eva Harmadyová a Mgr. Viliam Polák zúčastnili
na desaťdňovom Medzinárodnom sochárskom sympóziu v poľ-
skom meste Lubliniec, kde vytvorili drevené plastiky z kanadského 
duba, ktoré budú osadené v mestskom prostredí spolu s dielami 
troch sochárov z Poľska, jedného z Izraela a sochárky z Ukrajiny. 
Eva vytvorila dielo INTÍMNY PRIESTOR, skulptúru, v ktorej stre-
de je čiastočne uzavretý modrý svietaci objekt zo skla. Viliam 
vytvoril z dvoch kmeňov kanadského duba a sklenených tyčí 3,6 
m vysokú kompozíciu VOLANIE.                

EVA HARMADYOVÁ VYSTAVUJE V KREMNICI

Intímny priestor (E.H.) Volanie (detail)

Subjektívny vesmír MetalLove

Volanie (V.P.)
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Oznamujeme Vám
otvorenie

UROLOGICKEJ AMBULANCIE
V ZDRAVOTNOM STREDISKU LIBRIS

 Piešťanská 24
Nové Mesto nad Váhom

V ambulancii ordinujú odborní lekári
 z Privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne:

 MUDr. Roman Sokol   
 MUDr. Juraj Holba 

Ordinačné hodiny:
Utorok:  od 11,00  do 15,00 h 
Streda:  od 07,00  do 12,00 h
Štvrtok: od 11,00   do 15,00 h  

Telefonický kontakt do ambulancie:
7704145 alebo 0911 343753 

V našom zariadení diagnostikujeme a liečime
ochorenia prostaty, močového mechúra, obličiek, penisu, 
problémy s únikom moču, sexuologické problémy, zápaly, 

obličkové kamene. 
Používame najmodernejšiu diagnostickú techniku

a najmodernejšie liečebné postupy. 

Viac informácii sa dozviete na www.urolog.sk  
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DOBRÉ PAPIERNICTVO



PROGRAMY MsKS
september 2012

 Vo štvrtok 6. septembra o 17,00 h sa usku-
toční vo výstavnej sieni  MsKS vernisáž výsta-
vy: JOZEF KOSTKA - VÝBER Z TVORBY pri 
príležitosti 100. výročia  narodenia klasika slo-
venskej sochárskej moderny.
 Výstava umelca, ktorého tvorba predstavuje 
v kontexte slovenského sochárstva 20. storočia
jeden z hlavných principiálnych a východisko-
vých bodov, potrvá do 19. októbra (viac na 2. 
str. programovej prílohy).

VÝSTAVA

  25. septembra o 18 00 h vo výstavnej 
sieni MsKS  sa uskutoční pokračovanie cyklu 
Návraty do Nového Mesta nad Váhom s hudbou 
a piesňami HS PREMENY a hovoreným slovom, 
tentoraz o tom, AKO SME SA UČILI CHODIŤ
PO ŠENKOCH. 

HS PREMENY A JEJ NÁVRATY 
DO NOVÉHO MESTA

 V dňoch 14. - 16. septembra sa uskutoč-
ní  v poradí 33. Novomestský jarmok i s jeho 
sprievodnými akciami. Kultúrny program (pozri
2. stranu obálky) bude prebiehať na novej tribú-
ne na námestí, do centra mesta sa spred  MsKS 
presunú i ľudové remeslá.

NOVOMESTSKÝ JARMOK

Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h
              - Únia nevidiacich a slabozrakých SR
  17. 9. o 14,00 h - Slovenský zväz 
             telesne postihnutých
2. utorok v mesiaci - 11. 9. od 12,30 - 17,30 h 
                 Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda     5. 9. o 17,00 h     - Výbor MO MS
  12. 9. o 14,00 h - Klub chorých na
                                               sklerózu multipex
Štvrtok   od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V SEPTEMBRI

 V septembri sa záujemcovia  môžu prihlásiť
do kurzov, ktoré organizuje MsKS. 
 V školskom r. 2012/13 otvorí tieto kurzy: 
Jazykové: anglický jazyk, francúzsky jazyk; 
Hudobné: klavír; Iné: joga, cvičenie pre ženy, 
brušný tanec, kalanetika. 
 Zápis do kurzov sa uskutoční 10. septem-
bra do 17,00 h, ostatné dni v priebehu  devia-
teho mesiaca roka od 7,30 do 15,30 h alebo
telefonicky  na č. t. 771 2770.

ZÁPIS DO KURZOV MsKS

 MsÚ v Novom Meste n. V. v spolupráci
s advokátskou kanceláriou JUDr. A. Ručkayovej
sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v pro-
jekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší ter-
mín je 20. septembra o 17,00 h.
 V MsKS na 1. posch. č. dv. 11 vám advo-
kát 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 deť-
mi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným 
občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

 Po júnovej  úspešnej účasti Divadielka galé-
ria na tradičnom detskom festivale Zlatá brána 
v srbskom Kysáči, ktorý Novomešťania tradične
otvárali a prázdninových aktivitách na Beckov-
skom hrade i na domácej scéne, sa bábkové 
divadielko predstaví  malým i väčším divákom 
v DG pri MsKS v predvečer začiatku školského 
roka 2. septembra o 15,00 a 17,00 h rozpráv-
kou DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ.

DIVADIELKO GALÉRIA



 Galéria Petra Matejku pri-
pravila na september a október 
výstavu Jozefa Kostku, jedné-
ho z najvýznamnejších sloven-
ských sochárov, pri príležitosti 
100. výročia umelcovho narode-
nia (1912 - 1996).

 Sochárska tvorba Jozefa Kostku predsta-
vuje v kontexte slovenského sochárstva 20. 
storočia jeden z hlavných principiálnych a 
východiskových bodov.
 Vo svojej hlboko humanistickej  gurálnej 
sochárskej tvorbe s lyrickým a poetickým pod-
tónom hľadal pravdu a krásu, podstatu života 
a človečenstva. Posolstvo jeho diel vždy sme-
rovalo k človeku a ľuďom nášho sveta.
 Výstava, ktorá v komornom výbere pri-
blíži dielo tohto klasika slovenskej sochárskej 
moderny, predstaví nielen sochy z bronzu a 
keramiky, ale návštevníci sa budú môcť obo-
známiť aj s maliarskou i kresliarskou tvorbou 
umelca. 
 Diela na výstavu zapožičali Galéria Miloša 
Alexandra Bazovského v Trenčíne, ale pre-
dovšetkým Galéria Jozefa Kostku v Bratisla-
ve, ktorú z umelcovej pozostalosti ešte v roku 
2000 založila manželka sochára Anna Kostko-
vá. Žiaľ, o rok jej zakladateľka zomrela.  
 Správy galérie sa ujala umelcova neter, 
kurátorka a výtvarná teoretička PhDr. Marce-
la Macharáčková, ktorá zároveň spracováva a 

triedi umelcovu pozosta-
losť, pripravuje a organi-
zuje výstavy z Kostkovej 
tvorby, ktorá má v kontex-
te súčasného slovenského 
umenia nezastupiteľné 
miesto.
        Jozef Kostka sa narodil 
29. januára 1912 v Stupave 
na Záhorí v starej habán-
skej džbankárskej rodine. 
Najskôr sa vyučil v džban-
kárskej dielni u svojho 
strýka, národného umel-

ca  Ferdiša Kostku 
v Stupave, neskôr, 
v rokoch 1932 
- 1937,  študoval 
na Umelecko-prie-
myselnej škole 
v Prahe. Po štúdi-
ách prišiel do slo-
venskej  „mekky“ 
kultúry, do Brati-
slavy, kde najskôr 
pôsobil na Odde-
lení kreslenia a 
maľovania Sloven-
skej vysokej školy 
technickej a potom 
na Pedagogickej 
fakulte Univerzity 
Komenského, kde ho menovali za profesora.
 Jozef  Kostka sa po II. svetovej vojne 
v roku 1949 aktívne podieľal nielen na založení 
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 
ale aj Slovenskej národnej galérie. V rokoch 
1955 - 1959 na VŠVU vykonával funkciu rek-
tora. Na škole pôsobil až do roku 1972, kedy 
nedobrovoľne z politických dôvodov odišiel 
do dôchodku. Stále však aktívne tvoril, reali-
zoval  monumentálne súsošia  (medzi inými i 
v roku 1978 vytvorené súsošie s názvom Pri 
prameni do exteriéru Galérie Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne) a vystavoval doma 
i v zahraničí. 
 Jozef Kostka zomrel 30. septembra 1996 
vo svojom dome na Ulici V záhradách 17 v 
Bratislave, dnes sídla Galérie Jozefa Kostku.
 Výstava v Novom Meste nad Váhom je 
pokračovaním série výstav (Senica, Modra) 
pripravených k 100. výročiu narodenia umel-
ca. 
 Vernisáž výstavy sa uskutoční  vo výstav-
ných priestoroch MsKS v Novom Meste nad 
Váhom netradične vo štvrtok 6. septembra 
o 17.00 h a potrvá do 19. októbra.

                                 Ela Porubänová,
                                            GMAB v Trenčíne 

VÝSTAVA K 100. VÝROČIU UMELCOVHO NARODENIA

JOZEF KOSTKA - VÝBER Z TVORBY



sobota 1., nede a 2.  o 19.00 h 
TANEC MEDZI ČREPINAMI  repríza FILM EUROPE 
Dramatický príbeh o udskom bytí, láske, vzletoch a pádoch v strhujúcom a fascinujúcom tanci života medzi repinami.
Je to mozaika hudobno-tane ných výstupov, ktoré ilustrujú nieko ko nálad, pocitov, životných situácií. Ůchvatný vizuálny 
zážitok, veľkolepé zábery, kvalitný strih. Pestros  výbornej hudby tkvie v inšpirácii folklórnymi motívmi z rôznych oblastí, 
v spôsoboch interpretácie aj vo vyjadrovaní odlišných nálad a atmosfér. 
SR                           hudobno-tanečný                     79 min. slovenská verzia                           vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

streda 5.   o 19.00 h
CRULIC – CESTA NA ONEN SVET     FILM EUROPE
Tridsa triro ný Rumun zomrel v po skom väzení po as protestnej hladovky. Herec Vlad Ivanov prepoži al Crulicovi svoj hlas, 
plný irónie, ktorým sa prihovára zo záhrobia. Silný vizuálny štýl, úchvatná ru ná ma ba, koláže, fázová a cut-cut anima ná
technika - to všetko zmiešané dohromady vytvára pozoruhodný, prekvapivo kompaktný a nezabudnute ný film, ktorý získal rad 
filmových ocenení a vysoké hodnotenia kritiky i divákov.   
Rumunsko, Po sko animovaný dokument           73 min. eské titulky                                     vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 8., nede a 9.  o 19.00 h
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL                  CONTINENTAL FILM 
Dva roky po diváckom hite Líbáš jako Bůh prichádza autorka a režisérka Marie Poled áková s vo ným pokra ovaním úspešnej 
komédie. Príbeh filmu za ína vo chvíli, ke  staré manželské zväzky sú definitívnou minulos ou a Helena s Františkom sa 
pokúšajú za a  nový, spolo ný život. Ale pozor, puto s bývalým životom nejde pretrhnú  len tak jednoducho. Stále je to vaša 
rodina, vaše okolie a vaši bývalí partneri, ktorí do spolo ného života patria. Hrajú: Kamila Magálová, Old ich Kaiser, Ji í
Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler, Ji í Langmajer, Petr Nárožný, Tereza Kostková, Nela 
Boudová.                                                                  

R                                 komédia                           113 min.      eská verzia                                                           vstupné: 2,50 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

utorok 11.  o 19.00 h, streda 12. o 17.00 h
NEDOTKNUTEĽNÍ (Intauchables) CONTINENTAL FILM   Film videlo vo Francúzsku takmer dvadsať miliónov divákov!                        
V Nemecku sa film držal na prvej prie ke celých osem týžd ov a videlo ho cez osem miliónov divákov! Celosvetovo zarobil 
328,5 miliónov dolárov a stal sa najúspešnejším európskym filmom tohto roku. 
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svojho opatrovníka vyberie Drissa, živelného mladíka z predmestia, ktorého práve 
prepustili z väzenia. Inými slovami – nájde si na túto prácu tú najmenej vhodnú osobu. 
Fr.                                 komédia                            112 min.            eské titulky                                    vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

streda 12.   o 19.00 h
DOBRÝ SYN                                         FILM EUROPE                        Víťazný film Febiofestu 2012 v Českej republike 
Here ka Leila so svojimi dvoma synmi  uniká novinárom  po škandalóznej premiére na staré rodinné letné sídlo. Výbušný Ilmari 
je matkiným dôverníkom a ochrancom, zatia o jeho mladší brat Unto je samotár. Skupina Leiliných priate ov, príde na víkend a 
s nimi prichádza aj Aimo, do ktorého sa Leila zamiluje. Priatelia odídu, Aimo zostáva. Ilmari nemá rád „narušite a". Zamilovaná 
matka nevníma realitu. Atmosféra v dome obklopenom lesmi však hustne a stáva sa desivou… 
Fínsko                               dráma                              88 min. eské titulky                                            vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 15., nede a 16. o 19.00 h
BOJOVNÍČKY (Kriegerin)                         FILM EUROPE
Ľahko sa pridáš, ale dokážeš vôbec niekedy odísť?
Marisa je 20 - ro ná nemecká diev ina, ktorá nenávidí cudzincov, Židov, vojakov a každého, koho uzná vinným za úpadok 
krajiny. Jediné miesto, kde sa cíti doma, je neonacistický gang. Ke  sa k tejto skupine pridá 14 - ro ná Svenja, Marisa je pre u
idolom. Ale Marisine presved enie naberá pomaly iný smer … 
Nemecko                           dráma                            100 min. eské  titulky                                  vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

streda 19.  o 19.00 h
ROZCHOD NADIRA A SIMIN                               ASFK                                                               v rámci Projektu 100 
To, čo malo byť len skúškou vzťahu, sa zmení na skutočnú rodinnú drámu. Mimoriadne sugestívna a medzinárodne 
zrozumite ná rodinná dráma zo sú asného Iránu prekonáva geografické i kultúrne hranice. 
Ocenenia: Oscar a Zlatý Glóbus pre najlepší cuzdojazyčný film (2012), ví az MFF Berlín 2011 
Irán                    psychologická dráma                  120 min. eské titulky                                      vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

piatok 21., sobota 22., nede a 23. o 19.00 h
MACÍK (Ted)                                  TATRA FILM 
Macík je príbeh oby ajného muža, ktorý si ako die a želal, aby jeho plyšový medvedík ožil. Plyšový macík môže by  skvelý 
spolo ník, ke  máte pä  rokov. Ke  máte tridsa pä , je to skôr diagnóza. Ale ke  ten plyšiak hovorí, pije ako dúha, užíva ahké
drogy a ešte ahšie diev atá, môže sa z neho sta  hlavný hrdina jednej z najoriginálnejších komédií za posledné roky. 
USA                                 komédia                          106 min.           české titulky                                                    vstupné: 2,50 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

streda 26.  o 19.00 h
LONO (Womb)   repríza                                     ASFK
Eva Green v príbehu osudovej a zakázanej lásky vo veľmi blízkej budúcnosti... 
Mladá Rebecca sa vracia do domu starého otca na chladnom anglickom pobreží, kde pred rokmi prežila svoju prvú, ešte detskú 
lásku. Rebecca a Tommy nadviažu presne tam, kde se v detstve ich cesty rozišli. Režisér Benedek Fliegauf nerozpráva 
klasický príbeh o láske, ale zamýš a sa nad podobou lásky v kontexte genetickej reprodukcie. Ke  Tommy zomrie pri 
autonehode, Rebecca sa rozhodne pre umelé oplodnenie s klonovanou udskou DNA …  
Nem., Ma .,Fr.                dráma                              111 min. eské titulky                                     vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 29., nede a 30.  o 19.00 h
IRON SKY                                             FILM EUROPE                    Nová úspešná európska komédia!!!
V posledných chví ach 2. svetovej vojny sa tajný nacistický program vyhol deštrukcii a ukryl sa na odvrátenej strane Mesiaca. 
Po as sedemdesiatich rokov prísneho utajenia nacisti skonštruovali gigantickú vesmírnu pevnos  s masívnou armádou 
lietajúcich tanierov. Teraz nastáva žiarivý moment ovládnutia Zeme…                           
Fín., Nem., Austrál.     akčná sci-fi komédia            93 min.                   eské titulky                                            vstupné: 2,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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I v novom školskom roku si iste  nájdete čas na návštevu kina Považan.
Prinášame vám niekoľko tipov z jeho programovej  ponuky:

NEDOTKNUTEĽNÍ - utorok 11. o 19,00 h a streda 12. septembra o 17,00 h:
 Ochrnutý bohatý aristokrat Philippe si za svojho opatrovníka vyberie Drissa, živelného mladí-
ka z predmestia, ktorého práve prepustili z väzenia. Ich priateľstvo sa stane nedotknuteľné… Je 
to komédia s dramatickou zápletkou o tom, že ani ochrnutý človek, odkázaný na pomoc druhých, 
nemusí stratiť zmysel života. Aj o tom, že i najmenej pravdepodobné spojenie melancholického 
multimilionára a extrovertného recidivistu môže na diváka zapôsobiť humorne a môže sa z neho 
stať kasový trhák s prívlastkom najúspešnejší európsky  lm roka. 

Francúzska komédia/dráma  inšpirovaná osudom obchodníka so šampanským Ph. Pozzo di 
Borgo, trvá 112 minút a  je MN do 12 rokov.
DOBRÝ SYN - streda 12. septembra o 19,00 h:
 Herečka Leila so svojimi synmi  uniká novinárom  po škandalóznej premiére na staré rodinné 
letné sídlo. Výbušný Ilmari je matkiným ochrancom, zatiaľ čo jeho mladší brat Unto je vášnivý 
entomológ a samotár. Pokojné spolužitie čoskoro naruší skupina Leiliných priateľov, ktorí za nimi 
prídu na víkend. S nimi prichádza aj Aimo, do ktorého sa Leila zamiluje. Keď hostia odídu, Aimo 
zostáva. Ilmari nemá rád „narušiteľa“. Postupne začína mať Aimo dosť mládencovej drzosti. Ilmari 
sa snaží uniknúť pred situáciou v spoločnosti úchvatnej Karity. Leila, ktorá je zamilovaná, nevníma 
realitu. Atmosféra v dome  sa stáva neznesiteľnou.

Fínska dráma, víťazný  lm  Febiofestu 2012 v ČR, trvá 88 minút a je MN do15 rokov.
BOJOVNÍČKY -  sobota 15. a  nedeľa 16. septembra o 19,00 h:
 Marisa je 20 - ročná nemecká dievčina, ktorá nenávidí cudzincov, Židov, vojakov a každé-
ho, koho uzná vinným za úpadok krajiny. Jediné miesto, kde sa cíti doma, je neonacistic-
ký gang, ku ktorému patrí a kde nenávisť, agresivita a násilie sú na dennom poriadku. Keď
sa k tejto skupine pridá 14 - ročná Svenja, Marisa je pre ňu idolom. Ale Marisine presved-
čenie naberá pomaly iný smer, keď stretne mladého afgánskeho utečenca. V konfrontá-
cii názorov dochádza k poznaniu, že čierne a biele princípy jej gangu nie sú jedinou cestou.
 Dráma SRN trvá 100  minút je  MN do 12 rokov.
ROZCHOD NADERA A SIMIN - streda 19. septembra o 19,00 h (ASFK):
 Manželská dvojica Nader a Simin  stoja pred životným rozhodnutím. Simin chce odísť z Iránu, 
Nader sa však tejto myšlienke bráni, pretože sa chce postarať o chorého otca. Simin sa rozhod-
ne požiadať o rozvod. Všetko sa však skomplikuje, keď sa na Nadera začnú sypať problémy s 
domácnosťou a starostlivosťou o dcéru a otca, až sa dostane do kon iktu so zákonom. Čo malo 
byť len skúškou vzťahu, sa zmení na skutočnú drámu. 

Iránska psychologická dráma ocenená Oscarom a Zlatým glóbusom pre najlepší cuzdojazyč-
ný  lm (2012) trvá 120 minút a je MN do 12 rokov.
IRON SKY - sobota 29. a 30. septembra o 19,00 h:
 V závere II. sv. vojny sa tajný nacistický program vyhol deštrukcii a ukryl sa na odvrátenej stra-
ne Mesiaca. Počas 70 rokov prísneho utajenia nacisti skonštruovali gigantickú vesmírnu pevnosť
s masívnou armádou lietajúcich tanierov.
 Keď americký astronaut J. Washington pristane so svojím lunárnym modulom príliš blízko 
tajnej nacistickej základne, mesačný Führer sa rozhodne, že moment ovládnutia Zeme nastal ... 
Washington prehlasuje, že jeho misia je len propagačnou kampaňou prezidentky USA, ale čo iné 
by človek mohol byť, keď nie vyzvedač pre bezprostredný útok pozemskými silami? Štvrtá ríša 
musí reagovať!
 Komédia - thriller koprodukcie Fínska, SRN a Austrálie trvá 93 minút a je MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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Či je, alebo nie je  rok aktívneho starnutia, 
novomestskí seniori nesedia doma za pecou, ale 
žijú činorodo. Stačí sa pozrieť na aktivity klubu 
dôchodcov (KD). Priblíži nám ich predsedníčka
KD Anna Balkovicová.
 -  Tešili sme  sa najmä na zájazd  do Olomou-
ca. Vďaka MsÚ, ktorý nám  uhradil autobusovú 
dopravu, sme sa dostali na také miesta, o ktorých 
by človek sám mohol len snívať. Pozreli sme si 
kultúrne pamiatky starobylého mesta; obdivo-
vali stĺp Najsvätejšej trojice a Kostol sv. Mórica 
so 46 - metrovou vežou. Niektorí dokonca na ňu
aj vystúpili a z výšky sa kochali krásami okolitej 
krajiny. Navštívili sme tiež Chrám sv. Michala, 
arcibiskupský palác i radnicu s orlojom. Prešli 
sme sa po Smetanových sadoch, nadchýnali sa 
dobovými pamiatkami na hrade Bouzov, ktorý je 
vyhľadávaným miestom nielen turistov, ale i  lmá-
rov. Zaujal nás aj hrad Šternberk a príjemne sme 
sa osviežili v Mladečskej jaskyni. Posledný deň

nášho výletu sme navštívili pútnické miesto Svatý 
Kopeček.

Činili sa aj športovci. Piati sa zúčastnili kraj-
ských športových hier v Novej Dubnici a  priviezli 
si odtiaľ i medaily. Ten najcennejší kov p. Jarka 
Olašová. Na Olympijských hrách seniorov v Par-
tizánskom nás reprezentovali traja členovia, na 
celoslovenských Športových hrách a turistickom 
zraze Jednoty dôchodcov Slovenska budeme 
mať 2 - členné zastúpenie. Ešte  pred  letom sme 
stihli zablahoželať našim  jubilantom II. štvrťroka
a po dovolenke nás v KD čakalo veľké upratova-
nie priestorov na Ul. 1. mája.
 20. augusta sme KD otvorili. Augustovú bod-
ku o týždeň neskôr urobilo spoločné posedenie s 
letnými oslávencami menín a narodenín. Čaka-
jú nás ďalšie zaujímavé podujatia, napr. beseda 
s lekárom, výstavka ovocia a zeleniny našich 
záhradkárov, návšteva divadla v Bratislave. V 
októbri, Mesiaci úcty k starším, v spolupráci s 
mestom a kultúrnym strediskom chystáme Stret-
nutie  generácií. Do konca  roka  k nemu pribudnú 
ešte ďalšie podujatia. –

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
PODMIENKY SÚŤAŽE NÁJDETE NA www.ropspol.sk

20STAVE
BNINY

Sme tu s Vami

r o k o v Získaj 555.- €

155.- €

ČINORODÍ SENIORI
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AKO SME SA UČILI CHODIŤ PO ŠENKOCH
 V septembri sú tu opäť Premeny so svojimi 
Návratmi  do starého Nového Mesta. Ak sa chce-
te na chvíľu vrátiť, tu je ukážka z pripravovaného 
programu, IV. časť.

Raz  mesačne sme s kamarátom  Karolom 
robili pravidelné okružné cesty po novomest-
ských šenkoch. Bolo to vtedy, keď jeho dedo 
dostal výplatu. Štyri týždne po cintorínoch pocti-
vo do úmoru  brúsil nebožtíkom pomníky, aby 
sa potom jeden raz  utrhol a  ešte zaživa sa na 
chvíľu dostal do raja. Dedova slabina bolo pivo 
rezané poldecákmi rumu. Táto kombinácia ho 
veľmi rýchlo dokázala dostať do stavu všeobjí-
majúcej lásky k celému svetu, a najmä  komplet-
nému osadenstvu nachádzajúcemu sa v tej chvíli 
v tom či onom hostinci. Dvadsať poctivo obrúse-
ných pomníkov z toho mesiaca  jeden za druhým 
pretekali  vyprahnutými gágormi kamarátov z 
mokrej štvrte.                                                                                              
 Ako americké komando na záchranu demo-
kracie a slobody boli sme v ten deň babkou Kulíš-
kovou vyslaní do terénu za účelom vystopovať a 
za každú cenu ho síce nezabiť, ale  priviesť a pre 
istotu aj  hneď na mieste prepočítať a zabaviť, čo
mu ešte z výplaty zostalo.
 Nebolo to zďaleka také jednoduché, ako by 
sa na prvý pohľad zdalo. Aj keď sme čiastočne
ovládali návyky a obľúbené miesta  toho starého 
dobráka, choval sa nevyspytateľne ako apačský
bojovník, čo dokonale ovláda  priestor, taktiku a 
zametá stopy.  A že jeho  cesta bola riadne kľu-
katá!
  Na zákrute oproti kaplnke, ktorá  prežila 
dodnes, sa nachádzala - obrazne povedané - 
rohová vináreň Diamantovec (na foto), do ktorej 
ste vkročili ako do pivnice. Bolo to útulné miesteč-
ko pre zákazníkov všetkého druhu. Tu ste mohli 
nájsť všetkých, čo v mestskom spoločenskom
živote niečo znamenali. Posedel si tu obľúbený
detský lekár doktor Boublik, rőntgenológ  doktor 
Sagara či  zubár MUDr. Sámel. V družnej debate 
ste tu našli profesorov Amera  a Petrikoviča, ktorí 
rozoberali  lozo cké teórie a politiku. Zavítal sem 
známy  lmový scenárista Tibor Vichta, našli ste 
tu občas maliara Juraja Kréna, ale i futbalistov, 
čo boli medzi fanúšikmi oveľa známejší ako tí 
dnešní. I prvoligových  boxerov Švarka či Petrá-
ša, ktorému pre rýchly, útočný spôsob boxovania 

h o v o r i l i 
„mašina“.
Popravde, 
d e d o v 
rajón to 
n e b o l . 
Dedo mal 
bližšie k 
p r o s t é -
mu ľudu.
A tak, ak 
aj prešiel popri tomto stánku štamgastov, ťahal
sa dole -  do „tepla“, medzi svojich.
 Niekdajší pôvodný majiteľ Jozef Uhlík bol 
veľmi dobrý motocyklový pretekár, na ktorého 
novomestská história macošsky zabúda. Zahy-
nul tragicky na rýchlostnom okruhu v Piešťa-
noch. Tento hostinec stojí dodnes  a  nech už sa 
v priebehu rokov volal  akokoľvek, nik mu inak 
nepovedal iba U Uhlíka.  Nie je dôležité. čo je 
v mestskej kronike, ale v ľudských hlavách. Tu 
sa dostávame k záveru tejto kľukatej cesty osa-
melých  duší, čo hľadali zabudnutie tak ako my 
všetci dnes. Máme, pravdaže,  viac možností: 
televíziu, internet, mobily, obchodné domy... Ale 
vyjde to narovnako.                                                                                           
 Možno, že viete a možno iba  tušíte, že ľudia
boli vtedy družnejší, pivo lacnejšie, leto teplejšie 
a zima studenšia. Aj zázraky, ktoré  sa dnes už 
nedejú, sa  vtedy niekedy  diali.
 Babku Kuliškovú sme našli sedieť pri televí-
zore, na ktorom  jej bežali celkovo dva progra-
my. Pozerala Troch  chlapov v chalupe a bola 
spokojná, lebo výplatu mala vo vrecku  zástery 
a občas si  tie šuchotavé papieriky  prstami pre 
istotu skontrolovala. Dedo ležal v posteli a  už od 
dverí som vedel, čo číta: Hanzelku a Zikmunda. 
On totiž strašne rád cestoval. Buď zo šenku do 
šenku. Alebo v posteli - po Afrike, Amerike, Ázii 
a všetkých možných diabloch. Teraz to bol ten 
druhý prípad. Mali svoj pokojný, šťastne obyčaj-
ný deň.
 My sme vyšli nasucho. Lebo babka bola 
riadne tvrdá hus na šklbanie. A tak nám zostalo 
iba čakať. Až sa zase raz dedove srdce roztopí v 
pivových pohároch rezaných borovičkou  a zač-
ne milovať celý svet  - vrátane nás dvoch.
                          Milan Hurtík
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 Hotový Hollywood!, k mekke amerického 
filmového priemyslu prirovnal naše  mesto istý 
Novomešťan, keď sa dozvedel, ku koľkým filmom 
sa v ňom natáčali exteriéry. Vo všeobecnosti sa 
vie o Námestí sv. Alžbety, že nebol jediným, vie 
málokto.
 Priam na detektívne pátranie po stopách 
„novomestských“  filmov sa podujala  p. Oľga
Nápokyová. Doterajšie bádanie  ju priviedlo k 
šiestim filmom.
 Ako prvý sa v r. 1964 v lokalite  jazera 
Zelená voda natáčal čiernobiely film Prípad pre 
obhajcu. Pod scenár tejto detektívky sa podpísal 
Novomešťan T. Vichta (réžia: M. Hollý). Vedeli 
ste, že v Ankete 2000 vyhlásili nášho rodáka za 
najlepšieho slovenského scenáristu storočia in 
memoriam?
 O rok neskôr sa centrum mesta zmenilo 
na Námestie sv. Alžbety. Do snímky v hlavnej 
úlohe s M.Vášáryovou svoje zánovné auto ne-
meckej výroby údajne za  slušný peniaz  zapožičal
p. Melenec. Síce vo filme len prefrnklo okolo 
dnešnej Prima banky k múzeu, ale kým bol záber 
podľa režisérovho gusta, musel si Novomešťan
jazdu niekoľkokrát zopakovať. Vraj nechcime 
počuť tie nadávky, čo vyšli z jeho úst, kým  padla 
posledná klapka!
 Spomienku z natáčania filmu má aj p. Anton 
Stuchlík.
 - Ako poľovník som chodieval do pálenice pre 

žrádlo pre zvieratá. Raz som tak prišiel. Dvere 
pálenice sa zrazu otvorili a mne sa naskytol 
pohľad na dvor plný nemeckých vojakov v unifor-
mách. „Ježišmária, čo je  vojna?!“, vyľakal som 
sa. Našťastie, boli to len herci v kostýmoch.-
 Po dlhých 17 rokoch zavítali filmári do 
nášho mesta opäť. V  Kačabáre sa v r. 1982 
natáčali sekvencie do Slaných cukríkov. Námet a 
scenár k tomuto mládežníckemu  filmu sú z pera 
Novomešťanky Zuzany Suchánovej. V tom istom 
roku si Fero Fenič pre zábery do svojho debutu 
tiež vybral naše  mesto. Možno  dostal  tip od 
kameramana filmu J. Fándliho, ktorý v Novom 
Meste svojho času žil. Na svoju dobu prevratná 
snímka sa zachovala iba ako videozáznam. No 
zachovali sa naň spomienky. V pamäti listuje p. 
O. Nápokyová:
 - Na natáčanie filmu som si pamätala, no na 
jeho názov nie. Dva roky som  po ňom   pátrala. 
Vodidlom pre jeho identifikáciu bola herečka Z. 
Kronerová na bicykli. Nedávno túto záhadu roz-
lúskol Ing. L. Bellovič. Sledoval  súkromnú českú
TV, keď na obrazovke  zrazu zbadal  Kronerovú 
na  bicykli. Tak zistil, že film sa volá Brehy nehy. 
 V meste sa natáčal na viacerých miestach. 
Jeden zo záberov bol spred  Javoriny  s ešte 
pôvodným  zábradlím  pred hotelom, na  ktorom 
sedeli nejakí chalani.  Bol podvečer, herečka
dala bicykel do stojana a vošla do reštaurácie. 
Priestor zvnútra už ale nebol  z Javoriny. Z mesta 
bol aj záber, ako s kamarátkou uteká na vlak do 
Bratislavy, prechádzajúc cez  koľajnice. Vo filme 
zvnútra starej železničnej stanice vidieť hlavný 
vchod.

Časť deja sa odohráva aj pri dnešnej Pizzerii 
Etna. V pozadí vidno  niekdajší Pikovec (Metrový 
a bytový textil) a fotoateliér, keď filmová Štefka letí 
na  bicykli za „svojím“ taxikárom. Keď ju odbije, 
rozrušená od  neho odchádza, padnúc skoro z 
bicykla.
 Podľa svedkov sa ani Z. Kronerová  nevyhla 
početným opakovačkám. Mala ich plné zuby. 
Osobne som videla natáčanie záberu  pri pošte. 
Herečka mala na  bicykli  takmer vletieť pod  v pro-
tismere idúci autobus a šofér jej mal pohroziť. Aj 
túto scénu musela viackrát opakovať. Nepomohlo 
lamentovanie, že už nevládze, kričali na ňu:
Zuzka, musíš! A musela, až do úmoru. Hoci sa to 
nezdá, herectvo je veru  tvrdý chlebíček, hercom 
niet čo závidieť.-

HOTOVÝ HOLLYWOOD!

R.I.P.
Náš život sa už nikdy do starých koľají nevráti,
je evidentné, že aj ten náš sa viditeľne kráti.
Čo bolo kedysi prítomnosť, dnes je len sen;
všetko je zrazu minulosť, vždy, keď ráno začne
deň.
Koľko šancí môže človek od života dostať...?
A aký máme čas, koľko tu môžeme ostať?
Vieš, jak to bolí, keď sa niekto trápi,
keď čaká márne, že sa mu anjel z neba vráti.
Život plynie veľmi rýchlo,
niet už smiechu, zrazu všetko stíchlo.
Niet úsmevu, naše oči plačú, čierne odevy, v 
ktorých tu stojíme, nám slzy zmáču.
Kvety vädnúť v tvojom byte začali,
práve keď naše hrdlá – NEODCHÁDZAJ – 
kričali.
(Pre Teba, krstná. Odpočívaj v pokoji.)   
            Reč srdca
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 Dávno je už od čias, kedy ako jediný prostrie-
dok dopravy pre majetnejších bol fiaker.
 Moje písanie sa odvíja od rozprávania Ing. 
Jozefa Hrudu, bratranca mojej matky. Žiaľ, v janu-
ári nás opustil, no mnohí v meste si ho môžu ešte 
pamätať. Jeho matka bola živá encyklopédia a to, 
že hovorila pravdu, potvrdili všetci starší v rodine.
 Nové Mesto v tých časoch, o ktorých chcem 
písať, bolo ešte malé, pokojné mestečko. Na jeho 
prašných a kamenných cestách  sa ľudia pohy-
bovali prevažne peši. Neboli ani len bicykle. Iba 
v  trhových alebo jarmočných dňoch bolo treba sa 
mať na pozore, pretože po cestách sa  pohybovali 
aj konské záprahy s tovarom trhovníkov. Panstvo 
malo svoje koče, majetnejší sa nechali odviezť
fiakrom a ostatní prešli pekne peši aj niekoľko
kilometrov.
 Nové Mesto malo tiež svojho fiakristu. Bol 
ním Ondrej Hrudka (*18. 1.1849). Býval v časti
mesta Klčové, kde mal domček s veľkým dvo-
rom, kde stál fiaker a na konci maštale pre svoje 
koníky.
 Ondrej denne hneď z rána vychádzal z domu 
so starostlivo upraveným fiakrom a vyčesanými
koníkmi na svoje stanovište. Bolo ním námestie, 
vtedy už vyložené kamením (mačacie hlavy). 
Zastavil pri vážnici a v pojazdnom hostinci (na
foto, dnes tam stojí jeho kópia) pri poháriku vínka 
čakal na zákazníkov. Najčastejšie prišla slúžka s 
objednávkou na odvoz jej pánov na stanicu  alebo 
do okolitých obcí. Navečer si ho objednávali už 

väčší páni, niekedy i tí, ktorí mali vlastné koče
a kočišov, na odvoz na návštevy a večierky. 
Najradšej chodil do kaštieľa v Kočovciach a 
Zemianskeho Podhradia. Tam mu poskytli aj 
miesto na spanie a občerstvenie, pokým sa 
panstvo zabávalo. Zväčša až nad ránom ho 
slúžka zobudila a on, keďže sám bol „veselá 
kopa“ a veľký dobrák, rozveselené panstvo s 
pochopením bezpečne doviezol domov. O tom, 
čo sa dialo v kaštieli a cestou domov, diskrétne 
mlčal, preto o prácu nemal nikdy núdzu. 
 Jedného dňa však jeho koníky ochoreli. V 
tých časoch nebolo veterinárov. Pradedko  liečil,
ako vedel a ako mu kto poradil, no i tak koníky 
nakoniec uhynuli. Pre neho i jeho rodinu to 
bola tragédia. Na dvore stál opustený fiaker, 
na nové koníky nemal dostatok peňazí. V tom 
čase ešte nebola v meste žiadna banka. Prvá 
novomestská Ľudová banka vznikla až v r. 1897 
zásluhou národovca Dr. J. Markoviča. Dovtedy 

POSLEDNÝ NOVOMESTSKÝ FIAKRISTA

Ďalší z filmov bol Sukňa, lenže zelená z ro-
ku 1986. 
 - Dozvedela som sa, že pri kasárňach 
natáčajú,  išla  som sa tam pozrieť. Bola tam 
polovica mesta. V tom spoza brány vyšiel  herec 
Jozef Holec, že do filmu potrebujú nejakých ľudí.
Oslovil aj mňa, vraj či by som nerobila mamu 
jednej dievčine, budúcej vojačke. Mala som ju 
vyprevadiť k bráne kasární. Bola  to malilinká rola, 
súhlasila som. Ďalší záber bol z prísahy na Rohu. 
Dali mi do ruky hrebíčky. Po prísahe som s kyticou 
mala  ísť za svojou „filmovou“ dcérou. Keď som 
jej kvety podala, milo sa na mňa pozrela a ja som 
ju spontánne, mimo scenára, pohladkala po líci. 
A dievča si povzdychlo.-
 Len od nedávna p. Nápokyová vie, že jej 
filmovú dcéru hrala vtedy mladučká Terezka 
Čampůlková,  dnes 43 - ročná herečka z Kladna. 

Pani 0ľgu nabádajú, aby sa s ňou skontaktovala.
 Zatiaľ posledný film - Výlet sa natáčal u 
nás pred 10 rokmi (2002). Vo filme s hlavnými 
postavami I. Janžurovou, jej dcérami a Naďou
Kotršovou sú zábery od MsÚ smerom na  ná-
mestie, kde  sa  práve v strede robila cesta. Je 
tam i pohľad na hotel Diana s detailom na  jeho 
názov. Ďalšia sekvencia sa natáčala v dnešnej 
Pizzerii Etna. Priestor pre  potreby  filmu upravili 
na cukráreň, kde sa na hercov zahrali za stolmi 
sediaci p. Benešová i p. Jurák.
 - Zákazníci Ing. Belloviča tvrdia, že aj v 
Mnešicich sa natáčal nejaký, vraj detský film.-
 Povráva sa aj o natáčaní historického filmu 
pri jazere na  Zelenej vode so Z. Gruberovou pred 
vyše 45 rokmi. Pátranie tak nie je na konci, ak 
niekto vie niečo o filmovačkách v našom meste, 
nech sa ozve!              -eg-
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 Náš príbeh nie je z filmu ani fikcia, skutočne
sa stal. 
 6. júla na ceste zo Zelenej vody s ka-
marátmi uháňal od septembra opäť už žiak 
ZŠ, taký siedmak – ôsmak. Zrazu sa oddelil od 
ostatných a s bicyklom si to rovno namieril do 
nič netušiacej bicyklistky. Narazil jej prudko do 
zadného kolesa, zrútil ju a so smiechom ušiel za 
ostatnými. Ani jedného z nich nenapadlo obzrieť
sa, čo spravil ich kamarát. Možno aj videli, ale 
ušli. Pani T. zostala  na zemi, pre bolesť v kolene 
nedokázala vstať, iba sa bezradne obzerala, či
jej  niekto príde na  pomoc. O chvíľu pri nej za-
stavilo osobné auto. Dvaja, zrejme  manželia, jej 
opatrne pomohli do auta, naložili aj jej bicykel a 

uháňali  do  mesta na  pohotovosť, kde zranenú 
ženu ošetrili. Obetaví záchrancovia ju odviezli 
až domov. Doma ju čakal vystrašený syn (vo 
veku toho malého cestného piráta!). Pani T. 
nestihla svojim záchrancom ani poďakovať,
nepozná ani ich mená. Všetko sa zbehlo tak 
rýchlo... Ale  teraz denne  - i na diaľku - posiela 
pozdrav vďaky za  pomoc.

Čo dodať k príbehu s dvomi postoj-
mi? Na rozdiel od manželov náš „hrdina“ veru 
nemá byť na čo pyšný. Zabudol, že  aj on 
má doma mamu, čo keby ...?! Možno svoj 
nerozvážny čin už oľutoval. Ak je chlap a chcel 
by sa ospravedlniť, adresa p. T je v redakcii.                  

M. Ch.

JEDEN PRÍBEH, DVA POSTOJE

panovala len úžera nesvedomitých vydieračov, 
ktorí požičiavali peniaze až na 100 % - ný úrok. 
Rozhodol sa, že požiada p. továrnika Reissa o 
pôžičku. Ten, keďže ho dobre poznal, mu pôžičku
poskytol. Ako garanciu mu podpísal časť domu i 
maštale. Kúpil si krásne nové kone, priviedol do 
maštale a ďalej vykonával živnosť. V tých časoch
sa málo vedelo o prenose chorôb, baktériách 
a vírusoch. Mysleli si, že keď stajne poriadne 
vyupratujú, vyumývajú a vylíčia vápnom, bude 
novým koníkom dobre. Netrvalo dlho, ochoreli 
aj nové koníky a prenešťastný Ondrej ich musel 
dať utratiť. Zostal bez práce, s dlžobou na krku. 
Stajne a časť domu, ktorú dal do zálohy, musel 
prepustiť p. Reissovi. Ten si z nich spravil sklady 
na podkovy, klince a iné produkty z jeho fabriky.
 Rodina s tým málom, čo jej zostalo z časti do-
mu, sa presťahovala do Istebníka. Tam popri 
miestnom kováčovi, - keďže kone miloval, - začal
s kováčskym remeslom. Všetky práce na poli, 
odvoz dreva z hôr a iné sa vykonávali len koňmo.
Len zdravý a dobre podkovaný koník zvládal 
túto ťažkú prácu. Vlastniť koňa bolo viac, ako 
dnes mať luxusné auto, preto kováč na dedine 
bol v tom čase vážená osoba. Ondrej sa časom
osamostatnil, mal už svojich učňov i tovariša, naj-
staršieho syna Štefana. Ten, keď sa oženil, zria-
dil si vlastnú  kováčsku dielňu v Hôrke n. Váh.
 O tom, ako trpký osud novomestského fiakris-
tu ovplyvnil ďalšie generácie jeho rodu, aspoň v 
náznaku.
 Z jeho vnuka a pravnuka, premiantov no-
vomestského gymnázia, po štúdiách vo Viedni 
vyrástli vzácni pedagogickí a vedeckí pracovníci 

veterinárnej medicíny. Odchovali pre Slovensko i 
Kanadu stovky  veterinárnych lekárov. Ich pamätnú 
tabuľu s menami Prof. MVDr. František Hrudka a 
Prof. MVDr. Karol Fried nájdete na stene Obecného 
úradu v Hôrke nad Váhom, ich rodnej obci.
 Na dôvažok niečo úsmevné, prečo otec 
Ing. J. Hrudu sa nevolal ako jeho predok Hrudka?
 Fiakrista Ondrej, ako už viete, bol veselej po-
vahy a mal všetkých ľudí v meste za priateľov. Bol 
hlboko veriaci, poznal sa i s p. prepoštom grófom 
Adolfom Pongráczom. 
 V r. 1889, keď mal Ondrej štyridsať a pán 
prepošt svoj úrad v Novom Meste zastával už 
18 rokov, narodil sa mu tretí syn. Hneď sa išiel 
na prepošstvo pochváliť a narodenie potomka 
aj osláviť. Keď sa rozchádzali, pán prepošt mu 
povedal: „Ondrej príď, chlapca  pokrstíme a dáme 
mu meno Ján, ako Ján krstiteľ.“ V deň krstu 
Ondrej s pýchou ukazoval p. prepoštovi svojho 
syna, aký je veľký a pekný. Ten, aby ho potešil, 
riekol: „Ondrej, veď to nie je hrudka, ale celá hru-
da!“ Dieťa pokrstili a dali mu meno Ján. To, či do 
matriky zapisoval a rodný list vypisoval samotný 
pán prepošt, alebo mal na to asistenta, sa v ro-
dine nevie. Isté je len, že stálo v ňom: Ján Hruda. 
Rodný list riadne opatrili medzi doklady a nikto 
viac roky do neho nenazrel. Chlapec sa písal ako 
jeho bratia i otec -  Hrudka. Prišiel však čas, kedy 
musel ísť na odvod za vojaka. Odovzdal rodný list 
a tam bolo napísané: Ján Hruda. Litera  je zákon, 
a ten vojenské osoby neporušili. Odvtedy si Ján 
a jeho potomkovia píšu meno Hruda a všetci ich 
bratranci a sesternice Hrudka.                            
                        A. Paulechová, rod. Vrbová
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96 rokov
Anna Masaryková

93 rokov 
Štefan Jakubček

 Emil Kováč
91 rokov

Koloman Levický 
Martin Poláček
Mária Víťazová

90 rokov
Anna Hatalová 

Anna Kukučková
85 rokov

Margita Heldesová
Emília Kunová
Rudolf Lacko 

Miloslav Masár 
Oľga Pavlíková

Genaděj Růžička
Ján Žucha 
80 rokov

Božena Bajčíková
Oľga Hrabinová 

Antónia Hyneková 
Alojz Kadlec 

Elena Kazdová 
Mária Macková 

Ján Masár 
Emanuel Opatovský 

Petrana Uzunová 
75 rokov

Rudolf Bahník

Margita Benechová 
Eva Bernovská 
Rozália Drobná
Eva Hamříková
Božena Ivanová

Terézia Klačmanová
Alojz Lendel 

Viera Remencová 
Mgr.Anastázia Štubňová

Mária Vašková
70 rokov

Božena Batková 
Ing. Jozef Beňo

Mgr. Marta Čelková
Anna Fandrová 
Jaromír Gažo 

Anna Hargašová
Horst Hiadlovský 
Ľudmila Horňáková 

Mária Juráková 
Rudolf Klinčuch
Mária Lužová 

Edita Mráziková
Darina Sedláčková

Anna Staňová
Anton Stuchlík 

Eva Ševčovicová
Michal Šimo 

Eva Uhrovičová
Anna Vadinová

Helena Zajoncová 
Vladimír Zemanovič

 V septembri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME

Ivan Babuška            (1942)
Jarmila Bibzová         (1927) 
Ľudovít Brázdil          (1945) 
Laurencia Činčurová  (1914) 
Zdena Dvorštiaková   (1938) 
Vladimír Galbavý       (1948) 
Amália Heráková       (1935) 
Ján Holec                 (1944) 
Mária Chudá             (1943) 
Jozef Janeček           (1943) 
Ján Koča                  (1932) 
Štefan Krajíček         (1924) 
Alois Kucek               (1957) 

Katarína Kučiaková        (1923) 
Irena Kušnierová            (1943) 
Mária Kuvíčková            (1950)
Katarína Kuzmická         (1949) 
Ilona Lehotská               (1927) 
Anděla Macejková          (1954) 
Helena Macková            (1926) 
Margita Martinkovičová   (1932) 
Karol Minárik                 (1933) 
Helena Mištinová           (1930) 
Jozefína Pavlíková         (1927) 
MUDr. Imrich Prekopp    (1925)
Milan Radoský               (1940)

Anna Surovčíková      (1928) 
Milan Šimovec           (1938) 
Ľubomír Špirk            (1946) 
Ondrej Štefánik          (1922) 
Mária Štefanovičová   (1930) 
Zdenko Švorc            (1957) 
Lívia Tobolková          (1931) 
Milan Trúsik               (1936) 
Jaroslav Urbanec       (1960) 
Viera Valková             (1925) 
Libor Vlkovič              (1961) 
Anna Vojtková           (1935) 
Pavel Žák                  (1931)  
Peter Želibapka          (1974)

Ú M R T I A  V  J Ú N I  A  J Ú L I

Ľudovít Brázdil  a Jana Čillíková
Michal Ležák a Mária Cibulková

Daniel Macek a Mária Soldánová 
Miroslav Zúber a Ivona Zámečníková

JUDr. Michal Masár a Kristína Škramovská 

Ľuboš Masár a Veronika Hlavatá
Peter Behúl a Eva Mazúrová

Juraj Marušiak a Lucia Müllerová
Ondrej Kallo a Ing. Michaela Pastorková

Radovan Luža a Adriana Burdejová 
Michal Masár a Lucia Vrbová

Andrej Klačko a Katarína Chudá

Lukáš Bezek
Nela Trsťanová
Bianka Mária 
Belušíková

Vivien Gáborová
Oliver Kucharovič

Sofia Baková

Maximilián Valo 
Viktória Sláviková

Šimon Šebek
Tobias Medňanský

Nikol Dominika Červená
Alžbeta Hrabovská
Henrieta Košťálová

Sofia Alex Jelšinová
Emma Ilga Elisabeth 

Lasserová
Chris Gerard Krajčo

Mária Balážová
Karolína Toráčová

Emil Toráč

Dominik Hodulík
Lívia Kubicová

Markétka Komadová
Eliška Bradáčová
Aneta Špaleková 
Samuel Surman

Veronika Kreperátová
Simona Bangová

UVÍTANIA A KRSTY V JÚNI A JÚLI

SOBÁŠE V JÚNI A JÚLI

Diamantová svadba 14. júla: Tibor Felcan a Valéria Felcanová, rod. Moravčíková

Katarína Kučiaková        (1923) 
Irena Kušnierová            (1943) 
Mária Kuvíčková            (1950)
Katarína Kuzmická         (1949) 
Ilona Lehotská               (1927) 
Anděla Macejková          (1954) 
Helena Macková            (1926) 
Margita Martinkovičová   (1932) 
Karol Minárik                 (1933) 
Helena Mištinová           (1930) 
Jozefína Pavlíková         (1927) 
MUDr. Imrich Prekopp    (1925)
Milan Radoský               (1940)
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Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a spolupracovníkom,
 ktorí sa prišli 21. júna rozlúčiť s naším drahým

Jozefom  JANEČKOM.
Ďakujeme za  prejavy sústrasti a kvetinové dary.

                                                                         Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, bývalým spolužiakom 
a spolupracovníkom, ktorí prišli 27. júna odprevadiť na poslednej ceste 

nášho drahého manžela, otca a dedka
Ľubomíra ŠPIRKA,

ktorý nás opustil vo veku nedožitých 66 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavené sústrasti a kvetinové dary.

  Smútiaca rodina

 So smútkom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa 17. júla prišli rozlúčiť
s našou milovanou mamičkou

Máriou ŠTEFANOVIČOVOU, rod. Kašnárovou.
Ďakujeme za  kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým priateľom a známym
Mgr. Vladimíra HUDÁKA,           

ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina 

Odišla, ale  v našich srdciach zostane navždy ...
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, spolužiakom a známym, 

ktorí sa prišli 17. augusta rozlúčiť s našou drahou a  milovanou
manželkou, mamičkou, dcérou, sestrou, vnučkou, nevestou a švagrinou

ADRIÁNOU - RIOU BARÁTOVOU, BSBA, rodenou Gocníkovou,
ktorá nás po tragickej nehode navždy opustila vo veku 37 rokov.

 Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

S P O M Í N A M E
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.

 V týchto dňoch si pripomíname šieste 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

Odišiel si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme.
Bolestný bol pre nás tvoj odchod náhly, avšak v spomienkach si stále s nami.

V týchto dňoch sme si pripomenuli 2. výročie od smrti nášho milovaného syna, 
brata, vnuka, synovca a bratranca, ktorý nás opustil vo veku 31 rokov -   

Jozefa ĎURINU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Nikdy nezabudneme.

S láskou na  neho spomína smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
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Ďakujeme všetkým, ktorí nielen 6. septembra 
spolu s nami v dobrom spomínajú 

na našu milovanú mamičku, babičku a prababičku
EMÍLIU KOPECKÚ.

Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom a malým Miškom

6. septembra si pripomenieme prvé výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko

Jozef FUHRMANN.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.     

S láskou spomína celá rodina

Očiam je  vzdialený, ale v srdciach našich žije.
11. septembra si pripomenieme 5. výročie, čo od nás odišiel

Jozef  HRÚZ.
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

Smútiaca manželka s rodinami

Odišla si od nás ako krásny deň, nepovedala si ani zbohom, už neprídem.
Keby sa tak dalo, mami, vrátiť čas, otvoriť Ti oči a počuť tvoj hlas.

11. septembra si pripomenieme nedožitých 85 rokov našej mamičky
Jiřiny TUROVSKEJ

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
 S láskou spomínajú dcéry Libuše a Vlasta s rodinami, syn Milan

 a vnuk Mário s rodinou

Čas plynie, spomienky zostávajú.
 14. septembra uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 

Michal VICEN.
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku.

Priateľka  Anna a ostatná rodina 

Deň po dni sa míňa, v smutnom kalendári rok s rokom si podá ruku zase.
Čas nezmazal vrásky z našich tvárí a bolesť ukrytá hlboko je v nás.

S bolesťou v srdci si 15. septembra pripomenieme 15. výročie úmrtia
 nášho drahého manžela, otca a starého otca

Jána ČERNÉHO.
Všetci, ktorí ste ho poznali, zachovajte si naňho peknú spomienku.

S láskou spomínajú manželka s deťmi a ich rodinami

15. septembra si pripomenieme 1. výročie,
čo  nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedo

Milan HREVÚŠ.
Kto ste  ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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 MŔTVY V BYTE. Hrozný obraz sa naskytol 
susedovi z bytovky na Podjavorinskej ul., keď ho 
šíriaci sa  zápach a presakujúca stena prinútili 
22. augusta navštíviť byt,  v ktorom  žila dvojica 
mužov. Na zemi našiel v kaluži krvi ležať už čierne
a spuchnuté telo 41 – ročného Róberta, ktorého 
otec musel v malom byte niekoľko dní obchádzať.
Na  miesto privolal  políciu.
 Presné príčiny smrti ukáže  nariadená súdno 
- znalecká pitva.                                          -ea-
 KÁVU BUDE PIŤ ZA MREŽAMI. Poverený 
príslušník PZ z Nového Mesta n. V. 15. augusta 
obvinil z prečinu krádeže 44-ročného muža zo 

Bziniec p. Jav. Obvinený si v ranných hodinách 
toho istého dňa schoval do bundy štyri bale-
nia kávy a prešiel cez pokladňu bez zaplatenia. 
Následne ho zadržal pracovník SBS. 
 Obvinený v uplynulých 12 mesiacoch vykonal 
obdobný skutok, preto poverený príslušník 
predložil návrh na jeho vzatie do väzby,
ktorý sudca OS akceptoval. Bzinčanovi hrozí
dvojročné väzenie.               -ea-
 PESTOVAL MARIHUANU. Vyšetrovateľ z 
Nového Mesta n. V. 24. 7. vzniesol obvine-
nie za zločin nedovolenej výroby omamných a 
psychotropných látok, ich držanie a obchodo-
vanie s nimi voči 29 - ročnému mužovi v rodinnom 
dome v Potvoriciach.
Hrozí mu trest odňatia slobody na 10 - 15 rokov. 

 XII. ročník motocyklových pretekov oldtimerov 
v  tréningový deň 11. augusta poznačila  obrovská 
tragédia.
 Išlo sa jedno z posledných kôl exhibičnej
ukážkovej jazdy automobilov na Podjavorinskom 
okruhu, keď krátko pred 15,30 h špeciálne up-
ravené BNW s 54 – ročným jazdcom z okresu 
Nitra za  volantom  z doteraz nezistených príčin
po prejdení ľavotočivej zákruty zišlo vpravo mimo 

cesty a narazilo do prizerajúcich sa divákov na 
zastávke pri Kapustíkovi. Pri náraze na mies-
te zahynula 37 - ročná tehotná Novomešťanka
Adriána z bytovky hneď za  zastávkou. Napriek 
viacnásobnému oživovaniu a prevozu záchranár-
skym vrtuľníkom zraneniam v Detskej fakultnej 
nemocnici v Bratislave na Kramároch podľahol aj 
desaťročný Alex z Hriňovej. Auto zranilo i ďalšie
deti vo veku 13, 9 a 12 rokov a dve dospelé 
osoby. Štyroch z nich hospitalizovali a operovali v 
trenčianskej nemocnici.

Ľútosť nad hroznou tragédiou, ktorá navždy 
poznačila životy dvoch rodín, vyjadril v oficiálnom 
stanovisku primátor mesta, ktorý rodinám ponúkol 
morálnu a materiálnu pomoc a osobne  sa  spolu 
s riaditeľom pretekov P. Balážom a ďalšími členmi
delegácie  mesta  zúčastnil posledných rozlúčok
s obeťami hrozného nešťastia.
 Tragédia  ukončila nielen aktuálny ročník, ale 
Podjavorinský okruh vôbec.

TRAGÉDIA UKONČILA MOTOCYKLOVÉ PRETEKY

 20. septembra si pripomenieme 14 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama

Mária ROHÁČKOVÁ.                            
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

Deti s rodinami

27. septembra si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého
MUDr. Michala ZÁMEČNÍKA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú

manželka a synovia s rodinami

Foto: Mgr. M. ŠimovecFoto: Mgr. M. Šimovec

NA LINKE POLÍCIA
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 Po úspešných M SR vo volejbale žiačok sa 
volejbalistky nenechali zahanbiť ani v plážovom 
volejbale. Po kvalifikačných turnajoch v Senci, 
Bratislave, Zvolene, Novom Meste n. V. a Žiline sa 
podarilo piatim dvojiciam z Nového Mesta dostať
medzi 12 postupujúcich na M SR v plážovom 
volejbale. Tie sa po roku opäť konali vo Zvolene.
 Prvý deň bojovali všetky dievčatá o postup 
do semifinále, ktoré prebiehalo ďalší deň maj-
strovstiev. Po dvoch prehrách jednotlivé dvo-
jice vypadli, až napokon ostali štyri postupu-
júce do semifinále, kde sa prebojovali dve 

družstvá z nášho mesta: Erika Rešutíková so 
spoluhráčkou Monikou Vojtechovou a Kluadia 
Lacková s Luciou Šimovcovou. V semifinále 
po jednoznačnej výhre 2 : 0 nad zvolenskými 
dievčatami sa Rešutíková a Vojtechová dos-
tali do záverečného finále a medailu už mali 
istú. Po prehre druhého novomestského družstva 
nad košickými víťazkami museli o medailu ešte 
zabojovať vo štvrťfinále s domácimi dievčatami.
 Konečné umiestnenie bolo nečakaným 
prekvapením, keď si novomestské družstvá z 
M SR v plážovom volejbale priniesli striebro
(Rešutíkova-Vojtechová) a bronz (Lacková-
Šimovcová). Medailovú žatvu umocnila Veronika 
Richweissová, ktorá v kategórii U20 so svojou 
partnerkou z UKF NItra Vernerovou taktiež vybo-
jovali 2. miesto!              Peter Riecky, tréner VK

PREKVAPENIE S LESKOM STRIEBRA A BRONZU

 Priaznivcov zimných športov upozorňujeme, že zimný štadión 1. septembrom začína
sezónu 2012/2013.  Objednávky :  0917 957 148 , 0918 406 962 alebo tsm@etelmail.sk  .

  Fantastické! 
Dvaja zverenci 
Milana  Kubáka 
z CVČ sa pre-
bojovali na maj-
strovstvá sveta vo 
vzpieraní do 17 
rokov. Uskutočnia

sa v dňoch 16. – 22. septembra v metropole 
východného Slovenska,  kým napr. vlani sa  konali 
v exotickom  Peru.
 - Mirka  Skovajsová a Denis Daniel sa na 
MS nominovali svojimi výkonmi, - s hrdosťou
dopĺňa tréner mladých novomestských vzpieračov
a pokračuje ďalej:
 - Mirku na svetovú súťaž, kde  by mala 
pretekať vo váhovej  kat. do 53 kg,  katapultovali 
pre  13 - ročné dievča vskutku vynikajúce  výsled-
ky: v trhu 40 kg a nadhode 51 kg. Denis  si štart 
na MS zaistil  doteraz svojím  najlepším výkonom 

v trhu - 80 kg  a 101 kg, ktoré 
dostal nad hlavu v nadhode. 
Štartovať by  mal vo váhovej 
kat. do 77 kg, ale rovnako ako 
u Mirky konečné slovo povie 
reprezentačný tréner.  
 Pred blížiacimi sa MS sa 
obaja už zúčastnili repre-
zentačného sústredenia. Posledné   absolvujú v 
dejisku svetového šampionátu od 7. do 16. sep-
tembra, aby sa zžili s prostredím MS.-
 Jarmočenie im  teda „nehrozí“, za to jedinečná
príležitosť ukázať, čo v nich je a reprezentovať
CVČ, mesto a Slovensko. 
 MS sa budú konať v priestoroch Spolo-
čenského pavilónu v Košiciach. 
 Mladým Novomešťanom držíme palce a  ak si 
aj  z vrcholného vzpieračského  podujatia mladých 
neprinesú žiadny  kov, získajú skúsenosti, ktoré 
budú mať pre  nich cenu zlata.

MLADÍ VZPIERAČI NA SVETOVÝ ŠAMPIONÁT!

Sobota 1. septembra  o 17,00 h 
AFC  - Piešťany

Sobota 15. septembra o 16,30 h
AFC – Dunajská Lužná

Sobota 29. septembra o 16,00 h
AFC – PetržalkaF

U
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VÝSLEDKY Z PÄSTIARSKEHO RINGU

Členovia nášho klubu zaznamenali na viace-
rých podujatiach niekoľko úspechov. Tým, čo to 
nevyšlo, zostalo ponaučenie do budúcnosti, že 
treba pridať v tréningoch.

Daniel Moravčík (do 50 kg), ktorý má už dva 
tituly majstra SR,  je jedným z tých,  ktorí zaspali 
na vavrínoch. O tretí titul prišiel pričinením toho, 
že záver stretnutia, ktorý o tom rozhodoval, vy-
pustil a prehral o jediný bod.
 Do 64 kg Ivan Čičko boxoval v českom
Mistříne, kde mal skúseného borca z Brna. Ivan 
sa so súperom doslova pobil. Toto stretnutie pre-
hral, ale prezývka DRAGO mu aj v tomto prípade 
plne sadla.  Do 66 kg Róbert Koreň vybojoval na 
M SR striebro, ktoré mohlo byť kľudne zlato. Vo 
finále ho rozhodca diskvalifikoval pre rozprávanie 
v ringu. Toto stretnutie do tej doby vyhrával o štyri 
body. Juraj Čásar (do 69 kg)  má všetko kvalitných 
súperov, s ktorými dokáže držať krok. Pritom 
počet jeho  odboxovaných zápasov (20)  oproti 
120,  ktoré  majú jeho konkurenti  na  svojom  kon-
te,  je až smiešny. Na M SR 2012 získal „iba“ 4. 
miesto. Napriek tomu sa páčil trénerovi z nitrian-
skeho strediska, ktorý Jurkovi rieši v Nitre školu. 
Samozrejme s tým, že bude za nich boxovať.
 Do 71 kg Nicolas Havrila v tomto roku maj-
strovský titul SR neobhájil, lebo vo finále pre 
kondičný deficit prehral. Je to veľká škoda, lebo 
Nikolasova technika je na solídnej úrovni hodná 
majstra.
 Do 75 kg Nikolas Hoang, ktorému pre zrane-
nie ušli majstrovstvá sveta, sa po operácii ramena 
znovu zapojil do tréningového procesu. Jeho 
úvodné stretnutie proti borcovi z Maďarska bolo 
viac ako úspešné. Bolo vidieť, že nestratil ani 
na rýchlosti ani na technike (snáď len kondične).
Nikolas vyhral NB. Držíme mu palce, aby sa mu 

jeho sen splnil. Do 81 kg Miroslav Šafránek začal
taktiež po zranení svedomito trénovať a titul maj-
stra  SR v junioroch by chcel obhájiť aj v mužskej 
kategórii. Najbližšie stretnutie mal 28. augusta na 
Starej Turej.  Do 91 kg Ľubomír Bušo (na foto 1. 
zľava),  juniorský majster SR, doslova exceloval, 
keď vyhral s tvrdým východniarom RSC. Ďalej si 
užíval zápas s borcom z ŠKP, ktorý štartoval na 
ME a doslova bol rád, že vyhral. Ľuboš získal 
striebro. A teší sa na odvetu, ktorá bude v de-
cembri u nás. 
 Viacnásobný majster SR Michal Plesník (do 
91 kg) obdobie nabité zápasmi odboxoval so 
železnou kondíciou podloženou technikou. Vyhral 
ťažký medzinárodný turnaj GP SLOVAKIA. Ďalej
v BOXINGVAN vybojoval s majstrami Maďarska
a Srbska remízové zápasy. Podobne ako Hoang 
má ešte vyššie ciele. Veríme, že ak Miškovi zdra-
vie vydrží, všetko sa splní.
 Nad 91 kg Martin Zavadinka, minuloročný
finalista majstrovstiev SR, sa pre zranenie 
tohoročných majstrovstiev nezúčastnil, ale ešte 
pred zranením vybojoval s borcom z Brna kvalitné 
stretnutie, ktoré prehral tesne NB. 
 Po BOXING CUP - e SLOVAKIA v Starej 
Turej 28. júla čaká našich borcov sústredenie za-
merané na prípravu pred SLOVENSKOU LIGOU, 
v ktorej majú za cieľ obhájiť  bronz z r. 2011.                   

JUDr. Slavko Miček, prezident box- clubu

Sobota 8. 9. o 10,00 h
St. dorast - Komárno

o 12,30 h Ml. dorast - Komárno

Sobota 22. septembra o 10,00 h
St. dorast - ViOn Zl. Moravce

o 12,30 h Ml. dorast - ViOn Zl. Moravce

Nedeľa 2. septembra o 10,00 h
St. žiaci -  M. Sv. Ján

o 12,00 h Ml. žiaci - M. Sv. Ján

Nedeľa 16. septembra o 10,00 h
St. žiaci - Horná Nitra

o 12,00 h Ml. žiaci - Horná Nitra

Nedeľa 30. septembra o 10,00 h
St. žiaci - Štúrovo

o 12,00 h Ml. žiaci - Štúrovo 

KEDY NA FUTBAL





Viete, o zachytáva archívna snímka ?
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
  Na  archívnej snímke z 50. rokov 20. storočia je niekdajšie Amer. 

- slov. krajčírske družstvo založené p. T. Dugovičom. Nachádzalo sa 
za rampami na ľavej strane bývalej Malinovského, dnes Piešťanskej ul.


