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NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

         
SEPTEMBER



KULTÚRNY  PROGRAM  NA  NÁMESTÍ  SLOBODY

PIATOK  20. SEPTEMBRA

14,30 - 15,30 h HAMAR MUSIC ORCHESTRA NÓRSKO
16,00 - 17,00 h HS ZAŠITÁ DIERA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
17,30 - 18,30 h HS FluenZ TRENČÍN
19,00 - 20,00 h THE NARCIS BAND NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

10,00 - 18,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ - MsKS,  miestnosť č. 21
14,00 - 19,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh - oproti Spoločenskému domu

17,00 h Vernisáž výstavy XVII. NOVOMESTSKÉHO OSTŇA

SOBOTA 21. SEPTEMBRA
XVI. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEB

10,00 h                DH TEXTILANKA      
11,30 h                DH  LIESKOVANÉ
13,00 h VII. NOVOMESTSKÁ NOTA - NÁRODNÁ AUTORSKÁ SÚŤAŽ
14,45 h                DH  SPOJENÝ  ORCHESTER     
16,15 h                 DH  BUČKOVANKA

19,00 - 20,00 h NOVOMESTSKÉ ŠTRNKY - BRNKY

8,00 - 19,00 h     Výstava drobnochovateľov ZO SZCh - oproti Spoločenskému domu
9,00 - 17,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ  - MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 18,00 h Výstava XVII. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - výstavná sieň MsKS

NEDEĽA 22. SEPTEMBRA

10,00 - 11,30 h    HS ROCKOVANKA  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
12,00 - 13,30 h    HAMAR MUSIC ORCHESTRA NÓRSKO
14,00 - 15,30 h    COUNTRY SKUPINA VODOPÁD BREZNO

8,00 - 14,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh - oproti Spoločenskému domu
9,00 - 12,00 h      Výstava  ovocia a zeleniny - MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 16,00 h Výstava XVII. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ - výstavná sieň MsKS

(Zmena programu vyhradená)

XXXIV. NOVOMESTSKÝ JARMOK
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 Na najbližšom zasadaní
mestského zastupiteľstva (MsZ) 
10. septembra a následne na 
októbrovom zasadnutí mesto 
predloží zoznam majetku mes-
ta, ktorý ponúkne na odpredaj. 
Odznelo z úst primátora mesta 
Ing. Jozefa Trstenského na 
mimoriadnom snemovaní pos-

lancov 18. júla. Za akým účelom ho zvolal, čo bolo 
predmetom rokovania mestského poslaneckého 
zboru, boli otázky, ktoré sme predstaviteľovi mes-
ta položili v rubrike Na linke primátor mesta. 
 - Zvolaním mimoriadneho MsZ i naše mesto 
reaguje na aktuálnu situáciu v oblasti financova-
nia, šetrenia a úsporných opatrení v rozpočtových
politikách miestnych samospráv. Aby som bol 
konkrétny.
 Minister financií vyjadril nespokojnosť s tým, 
ako prebieha konsolidácia verejných financií. 
Podľa schválených mestských rozpočtov MF 
SR konštatuje, že mestá ohrozujú konsolidáciu 
verejných financií a neplnia memorandum o spo-
lupráci so záväzkom, že do konca roka usporia 
takmer 137 miliónov € a súčasne neprekročia vý-
davky schválené v roku 2012, a teda majú  usporiť
cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na 
tovary a služby.-
 Návrh na  zmenu rozpočtu mesta  na  rok 2013 
predložilo mesto na základe zmien východísk pre 
zostavenie rozpočtu, ktoré nastali v priebehu 
roka, ako i metodických zmien, ktoré nastali po 
schválení rozpočtu v decembri 2012. 
 - Metodická zmena sa týka zníženia príjmov 
z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov, 
ktoré mesto dostalo od štátu a nevyčerpalo (napr. 
na zariadenie opatrovateľskej služby, útulok pre 
občanov bez prístrešia). Podľa novej metodiky 
tieto finančné prostriedky zvyšujú výdavkovú 
časť, takže suma, ktorú mesto štátu vráti, sa musí 
premietnuť do jeho výdavkovej časti.
 Metodiku ESA 95, podľa ktorej sa majú mestá 
a obce riadiť v oblasti financovania i napriek tomu, 
že je to európska metodika, nepovažujem za 
správnu a objektívnu. Podľa nej ak mestá hos-
podárili s prebytkom a ten v ďalšom roku použijú 
na krytie kapitálových výdavkov, v zmysle platnej 
metodiky ESA 95 okamžite vytvárajú záporný hos-
podársky výsledok. Tie mestá, ktoré začali šetriť

až v roku 2013, ako  prikazovalo memorandum, 
sú hodnotené v zmysle metodiky ako dobré, kon-
solidujúce. Avšak mestá, ktoré šetria dlhodobo 
a už v minulosti prijímali rôzne racionalizačné
opatrenia s tým, že našetrené finančné prostried-
ky používajú na dokončovanie investičných akcií, 
sú vo svetle tejto metodiky zlé. Podľa nej nie je 
možné použiť ani rezervný fond bez toho, že by 
sme vytvárali záporný výsledok hospodárenia. 
Takýto prístup je scestný. Mestá, ktoré si našetrili 
finančné prostriedky, to poškodzuje. Samosprávy, 
ktoré investujú do rozvoja miest, a vytvárajú 
tak lepšie podmienky pre svojich občanov, ich 
hospodárenie sa potom hodnotí ako zlé, pretože 
vytvárajú záporný hospodársky výsledok. Takúto 
metodiku nemôže pochopiť nikto, kto má zdravý 
sedliacky rozum!
 Medzi takéto mestá, ktoré šetrili, dlhé roky 
sa správali zodpovedne, patrí i naše mesto 
Na to, aby sme odstránili záporný výsledok 
hospodárenia, bolo potrebné zvýšiť kapitálové 
príjmy a nečerpať prostriedky naakumulované na 
rezervnom fonde. Ďalej sme v rámci 2. úpravy 
rozpočtu objektivizovali niektoré investičné vý-
davky, výšku podielových daní (pozn. red.: MF 
SR v prípade nedodržania šetrenia je pripravené 
zmeniť podielové dane v neprospech miest 
a obcí), dane z nehnuteľnosti, úpravy v školstve, 
výšku úrokov z terminovaných vkladov v bankách, 
výšku dotácií od štátu na prenesené kompetencie.
 Kapitálové výdavky sme navýšili o 250 tis. € 
na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov hlavne 
v Dolných Samotách, ale i chodníkov pred NsP 
a na Čulenovej ulici. Ďalších 50 tis. € rozpočtujeme
na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu nebytových priestorov na Ul. 
Jánošíkovej a Weisseho na nájomné byty, resp. 
ubytovňu.
 Samospráva sa snaží šetriť, chce pomôcť
zlepšiť stav verejných financií, dôležité však je, 
aby sa nezastavil rozvoj našich miest a obcí 
z dôvodu nadmerného šetrenia.-
 Na  záver mimoriadneho MsZ v Novom Meste 
nad Váhom  k 2. zmene programového rozpočtu
Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2013 
poslanci schválili uznesenie podľa predloženého 
návrhu, kde príjmy spolu sú vo výške 13 356 578 €
a v rovnakej výške 13 356 578  € sú i celkové 
výdavky.                                                        -r-

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
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 Namiesto smečiarskych úderov, padajúcich 
lôpt a skandovania divákov sa  zo športovej  haly 
ozýva pracovný hluk. Po pozitívnych skúsenos-
tiach s vedením Volejbalového klubu Nové Mesto 
nad Váhom, so súčasným  spravovaním športovej  
haly,  jej prevádzkovaním a starostlivosťou o ňu 
sa mesto rozhodlo pokračovať v jej rekonštrukcii.
 - Už v minulosti sme v športovej hale uro-
bili  viaceré rekonštrukčné práce - od drobných 
opráv a výmen cez úpravy sociálnych zariadení 
a kúrenia až po výmenu okien, vstupných dverí 
a zateplenie budovy a ruku k dielu priložil i sa-
motný volejbalový klub, - dopĺňa Ing. Dušan 
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mes-
ta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom 
a pokračuje ďalej:
 -  Účelom a „grom“ od júna prebiehajúcej 
rekonštrukcie sú nová palubovka a  nová zásuv-
ná tribúna. Popritom robíme aj ďalšie drobné 
práce v hale. Okrem toho vynovená športová hala 
dostane  nové vybavenie potrebné pre športovú 
činnosť - nové volejbalové stĺpy, výsledkovú 
tabuľu, predeľovacie siete, ripstoly, rozhodcovské 
stolice, nové futsalové bránky.
 Ide o náročnú investičnú akciu, a to nielen 
stavebne, ale aj finančne. Aby sme sa mohli do 
nej vôbec pustiť, poslanci MsZ museli schváliť  
1. a 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013. Mesto 
na ňu vyčlenilo 255 000 €. -
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, v rám-
ci prác sa kompletne vyčistil medzistrop, ktorý 
bol plný prachu, robia sa nové nátery stropu, 
stien, kovových konštrukcií. Potrebná bude  tiež 
oprava dreveného obloženia, výmena  dvier pria-
mo do haly. Uskutoční sa aj drobná úprava 
elektroinštalácie a doplnenie nových svietidiel pre 
lepšie osvetlenie čiar na palubovke.
 - Akciu sme začali  búraním  a odstránením 
starej tribúny, ktoré vykonala špecializovaná 
firma. Práce pokračovali rozobratím vrchnej a 
spodnej vrstvy palubovky. Ďalej prišlo na  rad 
už spomínané a dnes už ukončené čistenie 
medzistropu. Rukávy si potom vyhrnuli maliari. 
Najprv vyčistili stropy a následne sa  pustili do 
maliarskych prác.  Predtým bola zabetónovaná  
betónová doska pod novú zásuvnú tribúnu. Ide o 
špeciálny  kvalitný betón, aby kolieska zásuvnej 
tribúny nevyrývali do podlahy ryhy. Ďalej prebeh-
ne tiež už spomínaná elektroúprava, inštalácia 

nových svietidiel so zakrytovaním, oprava a náter 
dreveného obloženia s osadením nových krídiel 
vstupných dverí do haly a úplne  na  záver sa 
bude  robiť zásuvná tribúna a nová palubovka-. 
 Podľa slov vedúceho výstavby v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní už prebehli 
verejné obstarávania a boli podpísané zmluvy 
a objednávky na jednotlivé práce. Podpísaná je 
zmluva so zhotoviteľom na dodávku palubovky 
a zásuvnej tribúny (robia sa  na mieru) a  takisto 
aj športového vybavenia pre volejbal a futsal 
vrátane  výsledkovej tabule. 
 Ako ďalej Ing. D. Macúch uviedol, kapacita 
tribúny  zostane  zhruba  rovnaká ako u pôvodnej. 
No vzhľadom na to, že bude  zásuvná, bude  mať 
jednu veľkú prednosť. 
 - Doteraz  sa mohlo v hale trénovať maxi-
málne  na dvoch volejbalových ihriskách, teraz, 
keď sa tribúna bude dať zasúvať, až na troch 
ihriskách, čím sa odľahčia ďalšie  telocvične 
v meste a športová hala bude maximálne  využitá.
Volejbalové ihriská budú predelené elektricky naví-
janými sieťami. Menej význačné zápasy sa budú 
môcť po pozdĺžnom predelení palubovky sieťou 
- tak ako doteraz - hrať na dvoch ihriskách.  
 Ukončenie akcie predpokladáme do konca 
septembra 2013. Celkovo na nej participuje 12 
väčších i menších zhotoviteľov. Je to síce náročné 
na organizáciu práce, a bolo aj na samotnú 
prípravu akcie, ale týmto spôsobom výrazne 
šetríme  finančné prostriedky  mesta. -
 Zavŕšením rekonštrukcie športovej  haly nový 
šat nebude mať len vonkajšok budovy, hala bude 
celá v gala.

ŠPORTOVÁ HALA CELÁ V GALA

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
 Štefan Hrušovský (7.1.1848 - 9.9.1893) 
- právnik, národovec, zástanca práv Slovákov 
-  Nové Mesto nad Váhom: rodák, úmrtie - 120. 
výročie úmrtia,
 Ján Martiš (17.9.1883 - 29.11.1964) - 
evanjelický kňaz, publicista. Narodil sa v Padine. 
Zomrel v Bratislave. Mesto nad Váhom: pôso-
benie, je pochovaný - 130. výročie narodenia,
 Ján Trnovský (13. 2. 1886 - 22. 9. 1953) 
- kníhtlačiar, vydavateľ, publicista. Narodil sa 
v Riečke. Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie 
- 60. výročie úmrtia.
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 Rok s rokom sa stretá a opäť je tu 
Novomestský jarmok. Koleso jarmočných náku-
pov, zábavy, kultúrneho vyžitia a stretnutí ľudí sa 
roztočí v poslednej dekáde septembra.
 Na čo všetko sa môžu občania a návštevníci 
34. Novomestského jarmoku tešiť, sme  sa spýtali 
riaditeľky tradičného spoločensko - kultúrno - 
obchodného podujatia Ing. Viery Vienerovej,
zástupkyne primátora mesta. 
 - Novomestský jarmok už neodmysliteľne 
patrí k septembrovému koloritu Nového Mesta 
nad Váhom. Tohoročný jubilant žijúci v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o meste sa 
v predposledný septembrový predĺžený víkend 
premení v mesto predajných stánkov lemujúcich 
Ul. Hurbanovu, Hviezdoslavovu a M. R. Štefánika. 
Záujemcovia o predaj tovaru a poskytovanie 
služieb počas NJ v súlade  s prijatým VZN (pozn.
red.: VZN mesta č. 2/2013 - Trhový poriadok o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh 
Novomestský jarmok) uplatňujú svoje požiadavky 
na mestskom úrade odo dňa uverejnenom na 
internetovej stránke mesta: www.nove-mesto.sk. 
Výber predajných miest sa uskutočňuje podľa
plánu trhoviska. Mesto si však vyhradzuje právo 
uprednostniť podnikateľov, ktorých trvalé byd-
lisko alebo sídlo firmy je v Novom Meste nad 
Váhom, a tiež i podnikateľov s ponukou kvalit-
ného vyhľadávaného a atraktívneho tovaru.-
 Podľa ďalších slov riaditeľky jarmoku na 
predajných pultoch jeho návštevníci nájdu  pestrý 
tovar všakovakého druhu. Chýbať nebude ani 
tradičný jarmočný sortiment - ľudové umelecké 
výrobky, perníky, cukrovinky, med, medovina, 
burčiak i gurmánske jarmočné špeciality, ktorých 
vôňa záujemcov neomylne privedie do gastrocen-
tra na trhovisku.
 O duševnú potravu jarmočníkov sa postará 
pestrý kultúrny program na námestí a sprievodné 
akcie jarmoku (pozn. red.: pozri 2. stranu obálky).

K tým najvýznamnejším patrí od  jarmoku o 
polovicu „mladší“ Novomestský osteň. Jeho ak-
tuálny  - sedemnásty ročník dostáva po prvýkrát 
v histórii festivalu kresleného humoru a satiry 
prívlastok medzinárodný. Ďalšou význačnou ak-
ciou, obľúbenou medzi návštevníkmi jarmoku, 
je v poradí už XVI. ročník Festivalu dychových 
hudieb, tentoraz i so súťažnou prehliadkou - VII.
Novomestskou notou. V ponuke  budú i zvyčajné
prezentácie drobnochovateľov a záhradkárov. -
 Celé jarmočné menu návštevníci nájdu na 
plagátoch jarmoku. Z neho si budú môcť vybrať,
zdôraznila ďalej Ing. V. Vienerová. 
 - Dúfam, že každý si v jarmočnej  ponuke 
nájde to „svoje“. Samozrejme, pamätali sme 
i  na deti a tinedžerov, ktorí sa budú môcť vyšantiť
na  kolotočoch, autodrome, húsenkovej dráhe 
a ďalšej technicko - zábavnej činnosti. -
 O tom, či bude mať pre náš  jarmok pocho-
penie i počasie, sa presvedčíme až počas 
jarmočných dní. 
 - Žiaľ, v našich silách nie je možnosť ovplyvniť
ho, takže  zostáva len veriť, že bude  jarmoku 
priať. Do jeho otvorenia zostáva ešte  niekoľko
dní, no dovoľte  mi už teraz pozvať vás v mene 
primátora mesta  i svojom na 34. Novomestský 
jarmok. Svoje brány  otvorí 20. septembra 
a potrvá do 22. septembra.-         Foto:  V. Mádr

PRICHÁDZA JARMOK I SO SPRIEVODNÝMI AKCIAMI

REKONŠTRUKCIA SÁLY MsKS POKRAČUJE
 Rekonštrukcia sály Mestského kultúrne-
ho strediska v Novom Meste  nad Váhom 
napriek avizovanému predpokladanému ter-
mínu ukončenia v septembri bude vzhľadom 
na rozsah prác pokračovať aj v ďalších mesia-
coch. 

 Podľa Mesta Nové Mesto nad Váhom, 
investora akcie, termín jej ukončenia je pred-
pokladaný na koniec desiateho mesiaca. 
Znamená to, že do 31. októbra nebude kino 
Považan premietať a neuskutočnia sa ani iné 
predstavenia a vystúpenia v sále MsKS.
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 Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si 
vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiálne jazdiť 
po cestách III. triedy, miestnych a účelových 
komunikáciách a na výnimku aj po cestných ko-
munikáciách I. a II. triedy, dokonca aj za zníženej 
viditeľnosti. Stačí im na to zvláštne evidenčné 
číslo obsahujúce písmeno C.
 Podľa spolupredkladateľa novely Jaroslava 
Bašku sa tým výrazne uvoľnia ruky a uľahčí 
práca stovkám malých hospodárov, farmárov, 
majiteľov traktorov, vlečiek, včelárskych vozov 
a iných podomácky vyrobených vozidiel. Tí dosiaľ 
riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 
500 €, dokonca odobratie vodičského oprávnenia 
až na dobu  jedného roka.
 „Táto legislatívna zmena je reakciou na 
množstvo podnetov od majiteľov podomácky 
vyrobených vozidiel, ktoré z rôznych príčin ne-
mali a ani nemohli dostať emisnú, technickú 
kontrolu a evidenčné číslo. Neboli teda oficiálne 
schválené na prevádzku v cestnej premávke,“ 
pripomína poslanec NR SR. Zároveň dopĺňa, 
že počet takýchto vozidiel sa v celoslovenskom 
meradle nedá exaktne špecifikovať, ale napr. 
v Trenčianskom kraji je ich v každej väčšej obci 
priemerne pätnásť až dvadsať.
 Od septembra majitelia vozidiel môžu 
požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte 
po vyplnení jednoduchej žiadosti a dodaní foto-
dokumentácie vozidla o vydanie zvláštneho 
evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na 
obdobie troch rokov. To ich oprávňuje vyraziť na 
cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie 
za nezníženej viditeľnosti. Na cestách I. a II. 
triedy, alebo za zníženej viditeľnosti  budú môcť 
prevádzkovať vozidlá na základe výnimky, ktorá 
sa udelí na vymedzený čas a trasy vozidla.
 „Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla 
bol pôvodne navrhnutý poplatok 33 € ročne, na-
pokon sme presadili predĺženie jeho platnosti na 
tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť nebude,“ 
upresňuje Jaroslav Baška.
 I táto téma rezonovala v debatách poslanca 
NR SR s občanmi, predovšetkým obcí, počas 
cyklotúry Tour de Baška po Trenčianskom kraji, 
na  ktorú sa vydal počas leta i s ďalšími členmi 
pelotónu.

 Jej  súčasťou o. i. boli i návšteva Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 
28. júla  i tzv. novomestská etapa, ktorú kandidát 
na predsedu TSK vo voľbách do samosprávnych 
krajov zavŕšil 11. augusta v Novom Meste nad 
Váhom.  
 33 km dlhú novomestskú trasu absolvovali 
aj terajší poslanci VÚC Trenčín Mgr. Dušan 
Bublavý a podporne Ing. Jozef Trstenský, primá-
tor nášho mesta. Pridala sa k nim aj viceprimá-
torka mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová, ktorá 
bola účastníčkou aj beckovskej etapy. 
 Na dvoch kolesách navštívil J. Baška  tak-
mer 20 obcí Novomestského okresu, stretol sa 
a zotrval v neformálnych besedách s ich občanmi. 
Inak to nebolo ani na  novomestskom Námestí 
slobody, kde účastníkov peletónu na čele 
s kandidátom na  župana VÚC Trenčín privítala 
spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta dychová 
hudba Lieskované. 
 Po príhovore a diskusii s občanmi  si Jaroslav 
Baška doprial krátky oddych na regeneráciu, aby 
plný síl mohol pokračovať v ďalších etapách  Tour 
de Baška, ktorú zavŕši v polovici septembra.
 Celkovo v 25 etapách zdolá 1 134 km 
a navštívi 276 miest a obcí Trenčianskeho kraja.
                                                       - pč+r-

PODOMÁCKY VYROBENÉ VOZIDLÁ
 OD SEPTEMBRA NA CESTY!

 ● MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNE-
NIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA 
K 30. JÚNU je  jedným  z hlavných bodov 
zasadania Mestského zastupiteľstva v Novom 
Meste nad Váhom 10. septembra.
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 Do školských lavíc verejných základných škôl 
v Novom Meste nad Váhom zasadne v školskom 
roku 2013/2014 spolu 160 nových žiakov, cirkev-
nú ZŠ sv. Jozefa bude navštevovať 41 prvákov. 
Pre nedostatok záujemcov sa neotvára trieda 
nultého ročníka. Ako každoročne, aj  tentoraz 
pripravilo mesto pre všetkých prvákov na uvítanie 
balíček školských pomôcok.
 Celkovo bude v novom školskom roku 
navštevovať verejné základné školy 1 409 žiakov, 
čo je o 20 žiakov menej ako vlani (z toho 10 žiakov 
predstavuje úbytok v nultom ročníku), cirkevnú 
základnú školu 345 žiakov (o 12 menej ako pred 
rokom). Počet prvákov sa zmenil oproti minulému 
roku len nepatrne (klesol o troch žiakov), v 9. 
ročníku budú základné školy pripravovať na stred-
né školy rovnaký počet žiakov ako vlani - 188.
 Spojená materská škola je pripravená vo 
svojich siedmich prevádzkach poskytnúť druhý 
domov pre vyše 650 detí (o 25 viac ako vlani). V 
dvoch elokovaných triedach na Ul. J. Kollára č.
4 bude výchova a vzdelávanie prebiehať podľa
vzdelávacieho programu v kresťanskom duchu. 
Pre veľký záujem nebolo možné z kapacitných 
dôvodov prijať všetky prihlásené deti, o týchto 
žiadostiach rozhodne riaditeľka MŠ podľa toho, či

MŠ budú skutočne navštevovať všetky prijaté deti. 
 Základná umelecká škola bude v novom 
školskom roku umelecky vzdelávať žiakov aj na 
svojich elokovaných pracoviskách v Kočovciach
a Lúke. Priestory vrátane úhrady prevádzkových 
nákladov zabezpečia na takéto vzdelávanie 
základné školy v týchto obciach, čím odpadne 
cestovanie žiakov za vzdelávaním do mesta. 
 Centrum voľného času (CVČ) a CVČ pri ZŠ 
na Odborárskej ulici (bývalé školské stredisko zá-
ujmovej činnosti pri ZŠ sa od 1. januára 2013 pre-
menovalo na CVČ) budú naďalej zabezpečovať
záujmovú činnosť pre deti a mládež z mesta aj 
obcí. Po zmene financovania CVČ, keď od r. 2013 
sa  finančné prostriedky na záujmovú výchovu 
v CVČ poskytujú všetkým obciam podľa počtu
detí do 15 rokov a obce si môžu zaplatiť takúto 
službu v ktoromkoľvek CVČ, prejavilo záujem 
o poskytovanie tejto služby v CVČ v Novom 
Meste nad Váhom 24 obcí z nášho okresu a štyri 
obce z iných okresov. Od 2. septembra začne
zápis do záujmových krúžkov.
 Všetko je pripravené, brány škôl sa otvárajú, 
nový školský rok sa začína...

Mgr. Dušan Hevery, vedúci oddelenia
               školstva, mládeže a telesnej kultúry 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK SA ZAČÍNA

 TSM v Novom Meste nad Váhom v sep-
tembri uskutočnia zber nebezpečného odpadu. 
Ide o také odpady, ktoré majú jednu alebo viac
nebezpečných vlastností, napr. výbušnosť,
oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicitu, ...).
 Ich zber sa uskutoční 10. a 11. septembra 
v čase od 14,00 do 18,00 h na tradičných
zberných miestach. Konrétne 10. septembra:
parkovisko pri križovatke Slnečná ul. - Zelená 
ul.; Benkova ul. - parkovisko pri skleníkoch TSM; 
Mnešická ul. - parkovisko pri bývalej Salvii; 
Javorinská ul. - parkovisko pri športovej hale 
a Lesnícka ul. - parkovisko pri MŠ.

11. septembra: Ul. Slovanská - nákladná 
vrátnica do  fa Silgan (býv. Obal - Vogel§Noot), 
Ul. Benkova - parkovisko pri skleníkoch TSM, 
Ul. Mnešická - parkovisko pri bývlej Salvii a Ul.
Hollého - trhovisko.
 Mimo uvedených termínov môžu občania 
mesta priniesť nebezpečný odpad do objektu 

zberného dvora na Ul. banskej v pondelok až 
piatok od 7,00 - 15,00 h  (v stredu do 18,00 h) 
a sobotu od 8,00 do 12,00 h.                       -rt-

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

K SPOKOJNOSTI PACIENTOV
 V polovici septembra by mal podľa slov 
riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Novom 
Meste nad Váhom MUDr. Miroslava Šorfa, 
CSc., ktoré uviedol v TV Pohoda, na mamo-
grafickom pracovisku  NsP začať svojmu účelu
slúžiť nový špičkový digitálny mamografický 
prístroj, ktorý má veľký význam pre včasnú di-
agnostiku, a tým aj úspešnú liečbu závažného 
ochorenia, akou je rakovina prsníka.                  
 K spokojnosti pacientov bezpochyby 
povedie i presťahovanie chirurgie z 1. poscho-
dia „starej“ polikliniky na prízemie nemocnice 
s bezbariérovým prístupom, ktoré je naplá-
nované na október.
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Textilanka, Lieskované, Novomestská nota, 
spojený orchester a Bučkovanka (na foto). Viete, 
čo majú spoločné, čo ich spája? Pre milovníkov 
dychovky to nie je žiaden rébus, no predsa 
Festival dychových hudieb!
 Po ročnej prestávke aktuálny XVI. ročník
tradičnej sprievodnej akcie Novomestského jar-
moku ozvláštni národná autorská súťaž spie-
vaných piesní a inštrumentálnych skladieb rôznych 
hudobných žánrov pre malé dychové hudby. O 
Novomestskej note a festivale vôbec sme sa 
porozprávali s dlhoročným riaditeľom Festivalu 
dychových hudieb Ing. Ivanom Trchalom.
 -  Novomestská nota je súčasťou Festivalu 
dychových hudieb (FDH). Koná sa od roku 
2001, no svoje  pomenovanie dostala až na IV. 
ročníku súťažnej  prehliadky počas jubilejného 
- X. Festivalu  dychových hudieb. Tohto roku sa 
uskutoční jej VII. ročník.
 Po vyhlásení národnej autorskej súťaže 
prostredníctvom Združenia dychových hudieb 
Slovenska autori zaslali svoje hudobné dielka. 
Spomedzi nich odborná porota vybrala skladby, 
ktoré naživo zaznejú v Novom Meste  nad Váhom.
Všetky pre objektívnosť ich posúdenia  zahrá 
jeden orchester zložený z hudobníkov z rôznych 
kapiel pod vedením Petra Buricu. Novinkou oproti 
predchádzajúcim ročníkom Novomestskej  noty 
je, že skladatelia a autori piesní môžu do hudob-
ného telesa na predvedenie svojej skladby tak-
povediac delegovať svojich sólistov a spevákov, 
čo doteraz nebolo. Porota na čele s predse-
dom hudobným skladateľom Mgr. A.Hudecom po 
vypočutí si všetkých súťažných skladieb sa odo-
berie zhodnotiť ich úroveň a vybrať tie  najlepšie 
na ocenenie. Zaujímavosťou XVI. FDH je, že 
po tom, čo spojený orchester odohrá súťažné
skladby, zostane na pódiu, aby svojím koncer-

tom návštevníkom jarmoku ponúkol príjemný u-
melecký zážitok. Okrem neho budú na pódiu 
tribúny v centre mesta účinkovať už spomínané 
dychovky. Záver bude patriť našej Bučkovanke.-
 V novomestskej dychovke Ing. Ivan Trchala 
pôsobí už niekoľko rokov ako odborný poradca. 
Aj návštevníkom festivalu radí, aby si nenechali 
ujsť koncert známej dychovky,  ktorá na koncerte 
určite zahrá i niekoľko piesní zo svojho na Dni 
mesta prezentovaného  nového CD-ečka Šikovní 
mládenci.
 - Bezpochyby šikovní sú i muzikanti, speváčky
a speváci  aj z ostatných dychoviek, ktorí sa pred-
stavia počas dychovkovej soboty 21. septembra 
od 10,00 h. Už ich samotné názvy  sú synony-
mom kvalitnej  hudby a dobrej zábavy, o ktorú 
na  Novomestskom jarmoku predovšetkým ide. 
Navečer sa návštevníci dozvedia, ktoré sklad-
by zvíťazili a stanú sa svedkami odovzdávania 
ocenení autorom  najlepších hudobných „kús-
kov“  tohoročnej  národnej autorskej súťaže. V 
tejto chvíli ich nepoznáme, ale už teraz vieme, že 
v sobotu 21. septembra na 34. Novomestskom 
jarmoku zvíťazí  - dychovka. Všetkých  priazniv-
cov tohto žánru pozývam na Námestie slobody 
užiť si príjemné chvíle pri dobrej hudbe. –

ROZOZVUČÍ SA NOVOMESTSKÁ NOTA

 Po akad. mal. Jánovi Mikuškovi, ktorý po 
výstave v Piešťanoch svoje diela v lete vystavo-
val v Galérii a kaviarni Vážka v Trenčíne, jej ko-
morné priestory od 24. septembra do 20. októb-
ra vyplnia sochy a kresby ďalšieho Novomešťa-
na - výtvarníka akad. soch. Milana Struhárika.
 Krásou umeleckých skvostov ďalšej našej 
výtvarníčky - medailérky a šperkárky Mgr. Evy 

Harmadyovej budú od 3. septembra (vernisáž 
o 17,30 h) do 30. septembra dýchať priestory 
piešťanského Domu umenia.
 Výstavu Metallines: reliéfy - medai-
ly - šperky, s ktorou sa pedagogička ZUŠ 
predstavila na jar v našom meste, usporadú-
vajú Dom umenia v Piešťanoch a Galéria
P. Matejku v Novom Meste nad Váhom.

NAŠI VÝTVARNÍCI V TRENČÍNE A PIEŠŤANOCH
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 Po roku v našom meste opäť zažiari dúha. 
Nie na oblohe (i keď aj to je možné), ale v 
ľudských srdciach. 
 29. septembra o 15,00 h sa v spoločenskom 
dome uskutoční benefičné podujatie Dúha v srd-
ci. Akciu určenú pre osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím z nášho kraja organizujú Centrum 
sociálnych služieb (CSS) v Novom Meste  nad 
Váhom a OZ M. Štefánik za výdatnej  podpory 
mesta, konkrétne  primátora mesta.
 Hendikepovaným deťom a mládeži uspo-
riadatelia ponúknu  pestrofarebnú dúhu prog-
ramu, ktorú svojimi vystúpeniami vytvoria sku-
piny Desmod s Kulym, Zoči Voči a Tanečná 
škola Miguela Mendéza Latino flash (Nicaraqua). 
Bez nároku na  honorár príde tiež zaspievať 
Peter Lipa. Marián Čekovský v nezištnej role 
moderátora pozve  deti zabaviť sa pri piesňach, 
ponúkne im účasť na náučných workshopoch: 

enkaustike, čo je maľovanie  horúcim voskom,  
košikárstve, lukostreľbe, modelovaní z hliny 
i detský svet s trampolínkami a nafukovacím 
hradom, maľovaním na  tvár a nanukmi. Chýbať 
nebudú ani  stánky s výrobkami zdravotne  postih-
nutých detí, ktoré si návštevníci budú môcť za 
symbolickú cenu kúpiť a ktorými tiež ako prejav 
vďaky obdarujú účinkujúcich.
 Podujatie poslednej septembrovej nedele 
sa oficiálne  začne o 15,00 h, ale už od 14,00 
h bude na jeho účastníkov čakať Denisa so 
zumbou, ktorú deťúrence  milujú.
 Chcete byť pritom? Vstupenky po 5 € sú 
v predpredaji v  CSS, Bernolákova 14, Nové 
Mesto nad Váhom v pracovné dni od 7,00 do 
15,30 h a 29. septembra priamo na mieste na 
Ul. Hviezdoslavovej 1 po 7 €. Príďte sa zabaviť 
a  podporiť dobrú vec!       

(P.S.: pozri 3 str. obálky)

DÚHU V SRDCI ROZŽIARIA KULY, LIPA, ČEKOVSKÝ...

 Aj deti z Detského domova (DeD)  v Novom 
Meste nad Váhom po prázdninách, ktoré strávili 
napr. v Detskej ozdravovni v Železnom, letnom 
tábore v Očkolandii  a absolvovaním víkendo-
vého  splavu na Dunaji, zasadnú v septembri do 
školských lavíc a nastúpia do materskej školy. 
 Pre väčšinu z nich však väčšou udalosťou  
ako 2. september, deň nástupu do školy,  bol 7. 
august, kedy vo dvore  na Ul. Klčové 32 zapar-
kovalo 9 - miestne auto, určené na  prepravu detí. 
 Tento veľký sen sa vedeniu a zamestnancom 

DeD  mohol splniť i vďaka tenisovému turnaju, 
ktorý sa uskutočnil v našom meste pred letom. 
Zásluhou p. Jarmily Lajčákovej, manželky 
ministra zahraničných vecí SR, pochádzajúcej 
z neďalekej obce, ktorá je akousi tútorkou no-
vomestského DeD rodinného typu a p. Dušanovi 
Jurigovi z fa Klimatech v Piešťanoch, išiel 
výťažok z neho na konto DeD. Kúpu pre nás 
takého potrebného vozidla umožnili finančný 
príspevok z MZV SR a peňažný dar D. Jurigu z 
fa Klimatech. Za splnenie sna patrí dobrodincom  
DeD naše veľké poďakovanie.

Dr. Kamila Smiteková, riaditeľka DeD 

DOBRODINCI SPLNILI „DOMOVÁKOM“ SEN

  Prepozitúra Panny  Márie  v Novom Meste 
nad Váhom po vlaňajšej  premiére obnove-
nia  mariánskych pútí v našom meste, ktorých 
počiatky  siahajú do polovice 13. storočia, 
uskutoční v novodobej histórii v poradí druhú 
mariánsku púť. 
 Hlavný program sa bude konať v sobotu 7. 
septembra o 17,00 h. Vyvrcholením obnovenej 
tradície bude slávnostná sv. omša na nád-
vorí prepozitúry pred kostolom s vystavením k 
úcte  kópie  milostivej sochy Panny Márie, tzv. 
Ctiborovej Madony, známej ako Koryčanská 
Madona.                                                      -lm-

MARIÁNSKA PÚŤ V MESTE
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 Stalo sa peknou tradíciou v našom meste 
každoročne prijať prvého občianka Nového Mesta 
nad Váhom spolu s rodičmi na  radnici po tom, čo
bábo trochu podrastie. Tentoraz bol scenár trošku 
iný, priam opačný. Zástupcovia samosprávy 
„museli“ za Timotejkom Harčárom, ktorý uzrel 
svetlo sveta v trenčianskej  pôrodnici 4. januára 
ako prvý Novomešťan roka 2013, vycestovať
desiatky kilometrov. Rodičia malého Timka sa 
s ním krátko po jeho narodení totiž presťahovali
do Bernolákova. Dôvodom  tohto rozhodnutia bo-
lo skrátenie dennodenného dochádzania živiteľa
rodiny do Bratislavy za prácou a ušetrený čas
venovať synčekovi a manželke Adriáne. 
 Prednosta mestského úradu Ing. Dušan 
Današ spolu s viceprimátorkou mesta PhDr. 
Kvetoslavou Hejbalovou neprišli naprázdno a na 
dvere bytového domu v Podunajsku zaklopali 
s množstvom pekných darčekov. Timko im za ne 
ďakoval po celý čas permanentným úsmevom 
na tvári.
 Chlapča s prívlastkom prvé bábo tohto  roka 

v meste rastie ako z vody. Ťahá mu už na  ôsmy 
mesiac a v puse sa mu belie už niekoľko zubčekov. 
Od polovice augusta  začal spolu s maminou 
navštevovať kurz baby-plávania. Trénoval naň
počas letných horúčav v bazéniku na  terase. 
 - Vodičku má rád, veľmi sa z nej  teší, 
- konštatuje Ing. Adriána Harčárová a ďalej na 
svojho synčeka  prezrádza:
 - Timko je spoločenský, nedávno sa pre-
javil na rodinnej oslave krstín jeho bratranca 
v Humennom u babky. Počas zábavy si s mojím 
sprievodom zatancoval v ockovom náručí.-
 Mamina s malým drobcom chodieva den-
nodenne na prechádzku. Počas nej Timko 
spoznáva okolité prostredie i ďalšie detičky. Už 
sa aj zoznámil s budúcou frajerkou - ako sa už 
mamičky dohodli. Čo sa týka apetítu, Timko ho 
má výdatný. Okrem mliečka už papá zeleni-
nové príkrmy a ani mäsko mu nerobí problémy. 
A hoci nemá rozum z toho, že je prvým občiankom
nášho mesta r. 2013, rodičia i v jeho mene ďakujú
samospráve za príjemnú návštevu a dary pre 
celú rodinu.

ROZDÁVAL ÚSMEVY, Z NÁVŠTEVY SA TEŠIL

 Centrum voľného času v novom školskom 
roku 2013/14 otvorí celý rad  záujmových krúžkov. 
Ako nám prezradila riaditeľka CVČ v Novom 
Meste  nad Váhom PhDr. Jana Heveryová, popri 
tradičných krúžkoch sú medzi nimi i novinky. 
 - Po vlaňajšom svetobežníku v novom 
školskom roku pribudnú: digitálna fotografia, 
videotvorba, thajský box, box, florbal, tvorivé 
dielne a športové hry pre najmenších. Okrem 
toho môžu deti navštevovať: spoločenský tanec, 
brušné tance, moderný tanec - hip-hop, výtvarný 
ZŠ, výtvarný MŠ, angličtina pre najmenších ( 4 - 8 

ročné deti), babinec-klub dievčat, plavecký, judo, 
karate, pohybové hry pre MŠ, basketbal, volejbal 
- chlapci, volejbal - dievčatá, futbal - chlapci, fut-
bal - dievčatá, stolný tenis, počítače, internetový 
klub, leteckí modelári, automodelári, rybársky, 
turistický, vzpieračský - zdravá chrbtica, gitarový 
krúžok, a atletický krúžok.
 Prihlásiť sa možno od 2. 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.

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY CVČ  I  S NOVINKAMI

● DO KONCA SEPTEMBRA musia byť
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti všetky psy, mačky a fretky  povinne 
označené čipom. Všetky spoločenské zvieratá 
narodené dňom 1.11.2011 musia byť povinne po 
narodení do 8 týždňov označené mikročipom.
Povinnosť sa vzťahuje  aj na zvieratá, ktoré sa 
narodili pred týmto dátumom. V tomto prípade 
však platí prechodné obdobie, ktoré sa končí 30. 
septembra. Od tohto dátumu musia byť všetky 
psy, mačky a fretky začipované.
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 Leto je už nenávratne za nami. Dovolenky 
sa skončili (až na malé výnimky) a od septembra 
sa takmer v každom zamestnaní a na pracovisku 
obnoví bežný pracovný rytmus. Deti a študenti 
nastúpia do škôl, hoci mnohým z nich sa prázd-
niny zdali veľmi krátke. Oddych sa skončil, sú 
pred nami nové povinnosti.
 Sme po končiacom sa lete oddýchnutí? 
Cítime sa tak? Niektorí z nás strávili počas tohto 
horúceho leta svoju dovolenku pri mori. Iní si 
užívali krás našich hôr a kochali sa nádhernou 
prírodou Slovenska. Ďalší strávili svoju dovo-
lenku prácou na chalupe či pri renovácii bytu. 
Treba však popravde povedať aj to, že každým 
rokom narastá počet ľudí, ktorí si dovolenku 
dovoliť nemôžu. Nemožno zatvárať oči pred stále 
narastajúcim rozdielom medzi tými, čo majú 
nadbytok finančných prostriedkov, a tými, ktorí 
sú radi, že každý mesiac im prostriedky vystačia
na to najzákladnejšie. Mnohí v kútiku duše zá-
vidia, keď počúvajú, ako sa lepšie situovaní ľudia
chvália, kde tento rok boli a čo všetko videli a 
zažili. Pre všetkých menej solventných mám ra-
du: Nezáviďte im! Pravé šťastie nespočíva v tom, 
koľko toho mám, alebo kde všade som bol a čo
všetko si môžem dovoliť. To je len povrch, obal. 
Pravé šťastie a pokoj človeka sú hlboko v jeho 
vnútri. Preto nezáleží na tom, kde si dovolenku 
trávil, ale na tom, či si si aj skutočne odpočinul.
 V posledných rokoch psychológovia 
upozorňujú na fakt, že rastie počet ľudí, ktorí 
sa po dovolenke vracajú späť do práce a vôbec 
nie sú odpočinutí. Dovolenka nesplnila svoj cieľ,
práve naopak: nejeden človek je ešte viac vys-
tresovaný. Niekto minul viac prostriedkov, ako 
mal v pláne a zadĺžil sa. Ďalší sa vrátili z dovo-
lenky rozhádaní a v rodine namiesto očakávaného
zlepšenia vzťahov nastal ešte hlbší rozkol. 
Inému sa v dôsledku nevery, ktorej sa dopustil 
na dovolenke, začalo rozpadať manželstvo... 
A napokon všetci opäť vhupli do kolotoča povin-
ností a stresov.
 Telu doprajeme oddych a v príjemnom novom 
prostredí sa dokáže veľmi rýchlo zregenerovať.
Ale čo naše vnútro – naša duša? Aj tam je 
únava, tlak, možno aj výčitky svedomia, ne-
naplnené túžby, strach, neistota, strata sebadô-
very, prázdnota, bezcieľnosť. Čo s tým? Kde a 
ako dosiahnuť pokoj duše? Je to vôbec možné?

 Psychológovia vedia veľmi dobre analyzovať
situáciu, v ktorej sa človek nachádza a ukážu 
cestu, spôsob, ako sa dostať zo začarovaného
kruhu. Nikto nám však neponúka to, čo vyhlásil 
o sebe Ten, ktorý prišiel ako Záchranca: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení;
ja vám dám odpočinutie!“ (Mt 11,28). Viem, že 
mnohí sa nad týmto Ježišovým výrokom len 
pousmejú. Nemienim s nimi polemizovať ani 
ich presviedčať. Ježiš po celé svoje pôsobe-
nie na tejto zemi nikoho do ničoho nenútil. On 
pozýval, ponúkal jedinú správnu možnosť, vždy 
rešpektoval slobodnú voľbu človeka. Dovolil, aby 
Ho mnohí opustili a šli svojou vlastnou cestou. 
Ani teba, milý čitateľ, nenúti, nepresviedča, aby 
si Mu uveril. Môžeš naďalej niesť sám svoje 
uvedomené si viny, výčitky svedomia a trápiť
sa s každým svojím problémom bez akejkoľvek
pomoci. Je mnoho takých, ktorí zdanlivo nepot-
rebujú nikoho – je to pre nich ponižujúce, aby si 
priznali, že sú slabí, hriešni, že potrebujú pomoc. 
Sami si chcú byť zdrojom pokoja, sami sa snažia 
zbaviť ťaživého pocitu viny, znova nájsť stratenú 
sebadôveru.
 Priznávam sa, že ja nie som taký dobrý. Nie 
som zdrojom pokoja ani sám pre seba, ani pre 
svojich najbližších. Veľmi dobre viem, čo je stres, 
keď dačo nestíham a mám pritom pred sebou 
ešte mnohé povinnosti. V kritických situáciách 
sa ma rýchlo zmocní neistota, strach. Sám sa 
toho nedokážem zbaviť. Potrebujem pomoc. 
Potrebujem Záchrancu. Potrebujem zdroj pokoja. 
Našiel som Ho v Ježišovi. On zaplatil za všetky 
moje viny. On mi už odpustil, prijal ma takého, aký 
som. On je mojím zdrojom pokoja. Nezbavil ma 
zodpovednosti a ťažkostí, nezbavil ma ani prob-
lémov a nevyhnutných zápasov. Jeho záchrana 
spočíva v tom, že spolu so mnou všetko nesie. 
Nemusím sa strachovať, čo bude so mnou zaj-
tra. Nemusím sa báť ani toho, čo bude so mnou 
v hodine smrti. Vedomie, že som v tých najlepších 
rukách, je pre mňa zdrojom pokoja, ktorý 
nedokážem vyjadriť slovami. Veď taký pokoj On 
sľúbil: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech 
sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“(J 14,27). 
Takýto pokoj, odpočinutie duše prajem každému 
z vás. A to nielen v podovolenkovom období.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

CÍTIME SA ODPOČINUTÍ?
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 S problematikou určenia rodičovstva sa stret-
li a určite sa ešte aj stretnú aj občania nášho 
mesta. Pozrieme sa na ňu z pohľadu práva 
v dvoch častiach. Dnes prinášame prvú časť.
 Určenie rodičovstva všeobecne je dôležitou 
otázkou, ktorá výrazne ovplyvňuje začlenenie
dieťaťa do spoločnosti a jeho osobný status. 
Tomu je aj prispôsobená právna úprava určenia
materstva a otcovstva.
 Určenie materstva vychádza aj slovenské 
právo z rímsko-právnej zásady, podľa ktorej je 
matka vždy istá. Základom je pritom samotný 
pôrod dieťaťa. Vzhľadom na možnosti asis-
tovanej reprodukcie a nové medicínske postupy 
bolo však potrebné do zákona o rodine výslovne 
zakotviť také ustanovenie, ktoré by poskytlo 
jednoznačnú odpoveď na otázku, kto je matkou 
dieťaťa. Na základe toho bolo uzákonené, že 
matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, 
pričom akákoľvek dohoda, podľa ktorej by napr. 
matkou dieťaťa nebola žena, ktorá dieťa porodila, 
ale ktorá poskytla vajíčko, je absolútne neplatná. 
V takomto prípade by nerozhodoval test DNA, ale 
správa o pôrode.
 Úprava určenia otcovstva je však o niečo
obsiahlejšia a zložitejšia. Otcovstvo sa totiž 
určuje podľa troch domnienok otcovstva stano-
vených zákonom, ktoré sa uplatňujú vždy 
v rovnakom poradí. 
1. domnienka: otcovstvo manžela matky za 
splnenia určených podmienok,
2. domnienka: otcovstvo určené súhlasným vy-
hlásením rodičov,
3. domnienka: otcovstvo muža, ktorý s matkou 
dieťaťa súložil v rozhodnom čase určenom záko-
nom.
 Otcovstvo sa v prvom rade určí podľa prvej 
domnienky a každá ďalšia domnienka v poradí sa 
môže uplatniť vždy, len ak otcovstvo nie je možné 
určiť podľa predchádzajúcej domnienky, resp. ak 
otcovstvo bolo súdom právoplatne zapreté. Teda 
ak sa neuplatní prvá domnienka (napr. z dôvodu, 
že matka je slobodná), alebo ju vyvrátili, môže sa 
uplatniť druhá domnienka, prípadne, ak je druhá 
domnienka vyvrátená, alebo sa neuplatní ani 
táto, otcovstvo môže byť určené ešte na základe 
tretej domnienky.
 Tieto domnienky vychádzajú zo všeobecných 
ľudských skúseností v snahe priblížiť právny 
stav otcovstva so stavom skutočným, biologic-

kým a stabilizovať rodinné vzťahy v čo možno 
najkratšom čase tak, aby dieťa poznalo oboch 
svojich rodičov a ďalších príbuzných. Aj z tohto 
dôvodu sú to domnienky vyvrátiteľné, tzn. že sa 
pripúšťa dôkaz opaku, ak v konkrétnom prípade 
skutočný stav nezodpovedá niektorej právnej 
domnienke.
 Prvá domnienka nastupuje automaticky zo 
zákona a na určenie otcovstva tu nie je potrebné 
nič viac ako fakt narodenia dieťaťa v manželstve. 
Podmienkou však je, aby sa dieťa narodilo 
v časovom období od uzavretia manželstva do 
uplynutia 300 dní po jeho právoplatnom zániku. 
Zápis manžela matky ako otca v rodnom liste 
dieťaťa má pritom len evidenčný význam, lebo 
otcovstvo tu vzniká už narodením dieťaťa.
 Ak si je teda napr. matka vedomá, že bio-
logickým otcom dieťaťa nie je jej manžel a má 
záujem vylúčiť právne otcovstvo svojho manžela, 
s ktorým je už napr. v rozvodovom konaní, 
musí na príslušnom súde podať návrh na za-
pretie otcovstva. Tento návrh bude smerovať
proti manželovi, ako aj dieťaťu a podať ho treba 
v trojročnej lehote od narodenia dieťaťa.
 Pokiaľ ide o zapretie otcovstva určeného
prvou domnienkou manželom matky dieťaťa, 
v právnom poriadku Slovenskej republiky 
v súčasnosti chýba komplexná právna úprava 
zapretia otcovstva. Do 8. septembra 2011 bolo 
učinné ustanovenie § 86 ods. 1 zákona o rodine, 
podľa ktorého bol aj manžel alebo bývalý manžel 
matky dieťaťa oprávnený zaprieť otcovstvo 
v trojročnej lehote, ktorá mu však plynula sub-
jektívne, odkedy sa o narodení dieťaťa dozve-
del. Toto ustanovenie však bolo podľa nálezu 
Ústavného súdu, ktorý bol dňa 8. septembra 
2011 publikovaný v Zbierke zákonov pod č.
290/2011 Z. z., v rozpore s Dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd 
v uvedenom náleze dospel k záveru, že toto 
ustanovenie neposkytuje dostatočnú ochranu 
záujmom manžela matky, a teda nezohľadňuje
jeho právo na zosúladnie biologického a právne-
ho stavu. Svoju platnosť už toto ustanovenie 
stratilo, nakoľko ho Národná rada Slovenskej 
republiky do šiestich mesiacov od publikácie 
nálezu v Zbierke zákonov neuviedla do súladu 
s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd.    (Pokračovanie v budúcom čísle.)

JUDr. A. Ručkayová, advokátka, www. akr.sk

URČENIE A ZAPRETIE RODIČOVSTVA (I.)
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 September ma špecifickú vôňu. Teda aspoň
pre mňa. Vonia ako jahodová lízanka, ktorú 
som dostala v môj prvý školský deň. Vonia 
ako učebnice a nepopísané zošity, ktoré sú 
prísľubom nových vedomostí, ale zároveň i oba-
vou pred neznámom, pred ďalším školským ro-
kom. Vonia ako učebne, čisté a upratané, ako už 
nikdy viac počas školského roka. Vonia vlhkým 
lístím, hmlou i babím letom.
 Možno ťažko pochopiteľné, ale po dvoch me-
siacoch plných voľného času som s otvorenou 
náručou vítala pravidelný režim i isté požiadavky, 
ktoré ma nútili na sebe pracovať. Tešila som sa 
na známe tváre spolužiakov, veselé doberanie 
a zvláštny  pocit spolupatričnosti, ktorý vzniká 
v triede v čase skúšania. Počas vysokej školy 
september znamenal vyslobodenie z nevyhnut-
ných brigád, stal sa symbolom voľna. Dlhé pre-
chádzky so psom v lese hýriacom farbami ma na-
bíjali energiou na obdobie strávené nad knihami.
 Prvý školský deň strávený za katedrou mnou 
lomcovali podobné pocity, ako keď som bola 
prváčik – strach, úzkosť, obavy, ale zároveň
očakávanie a radosť z nových skúseností. 
Ten deň nevoňal jahodovou lízankou, ale krie-
dou, spotenými teniskami a cigaretovým dy-
mom... „Vône“, ktoré som si napokon obľúbila.
Znamenali výzvu a boj. Smiech a krik. Nezrelosť
a dozrievanie... „Učiteľský september“ skĺzol do 
istého pracovného stereotypu, školskej rutiny 
a povinností. Voňal ako daždivé ráno na stani-
ci, preplnený autobus, káva v zborovni, toner 

v tlačiarni a nepopísaná triedna kniha.
 Zdá sa, že tento september je celkom iný. 
Vonia ako hebké vlásky bábätka. Vonia ako 
materské mlieko. Vonia ako hŕba neožehleného 
detského oblečenia. Vonia ako rezké prechádzky 
v parku... Nepoháňa ma viac školský zvonec, ale 
cieľavedomý plač. Opäť sa cítim ako prvák - ba 
nie - oveľa zodpovednejšie. Stojac za pomysel-
nou katedrou premýšľam, čo tento školský rok 
prinesie. Držím v náručí nepopísaného človiečika
a je na mne, aký uhol pohľadu na svet mu 
ukážem. Tento september vonia ako materstvo... 

PaedDr. Monika Kocifajová

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
VÔŇA SEPTEMBRA

ODIŠLA NAVŽDY
 S vďakou a úctou MUDr. Darinke 
Švehlovej (na dôchodku), ktorá v extrémne 
horúcich júlových dňochv tichom spánku odišla 
navždy...             
               Za seniorov M. Chajmová

POZDRAV DO DIAĽAVY

... Keď príde čas,
opadajú listy a z bielej brezy
Sú plné nehy,
Stelú sa na trávnik,
na chodník
Nesú Ti pozdrav od rodných.

Zamknutá je  v breze modlitba:
kamkoľvek ťa vietor zavial,
predsa - ako hviezda
Vesmírom krásne si sa mihla.           - mch-



PROGRAMY MsKS
 september 2013

1. septembra o 15,00 a 16,00 h Divadiel-
ko galéria vo svojich priestoroch uvedie reprízu 
rozprávky Začarovaný les.

OTVÁRAME KURZY V MsKS

DIVADIELKO GALÉRIA:
 ZAČAROVANÝ LES

VÝSTAVA

 MsKS v snahe  uspokojiť záujem žien 
o kalanetiku hľadá lektorku pre vedenie toh-
to pohybového kurzu. Záujemkyne, hláste sa 
osobne v MsKS alebo na č. tel. 032 771 27 70
alebo e-mail: fandrova@msks.sk  .

NOVOMESTSKÝ JARMOK

17. septembra o 18,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS vystúpi HS Premeny so svojím novým 
programom piesní a  hovoreného slova.

LETO, LÁSKA, EROTIKA 
A PÁR KORÚN

HĽADÁME LEKTORKU 
KURZU KALANETIKY

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

XVII. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

 V dňoch 20. - 22. septembra  sa uskutoční
v poradí 34. Novomestský jarmok so sprievod-
nými akciami (program NJ - 2. str. obálky).

 MsKS v škol. r. 2013/2014 plánuje v prípa-
de  dostatočného počtu záujemcov otvoriť tieto 
kurzy: anglický jazyk pre začiatočníkov, fran-
cúzsky jazyk pre  začiatočníkov, cvičenie  pre 
ženy,  brušné tance zač. a pokr., joga a klavír.
 Zápis do kurzov sa  uskutoční  5. septembra 
od 8,00 do 17,00 h a v priebehu septembra od 
7,30 do 15,30 h, príp. na č. tel. 771 27 70, kl. 24.

20. septembra o 17,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční vernisáž  medzinárodnej 
výstavy XVII. ročníka NO s bohatým zas-
túpením zahraničných autorov. Súčasťou tradič-
nej sprievodnej akcie Novomnestského jarmoku 
bude slávnostné vyhlásenie výsledkov a udele-
nie Zlatého, Strieborného a Bronzového ostňa.
 Výstavu si možno pozrieť do 25. októbra.

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
 Najbližší termín stretnutia s advokátom je 
19. septembra o 17,00 h.
 V MsKS na 1. posch. č. dv. 11 vám advokát 
poradí v oblasti trestného, pracovného a ob-
čianskeho práva.  Poradenstvo nezahŕňa spiso-
vanie 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



VÍŤAZ SPOMEDZI 150 AUTOROV Z 30 KRAJÍN SVETA

XVII. OSTEŇ  PREMIÉROVO MEDZINÁRODNÝ
 Medzinárodný. Takýto  prívlastok po prvý-
krát v histórii  Novomestského ostňa nesie XVII.
ročník bienále  kresleného humoru a satiry,
ktorý sa zrodil v roku 1982 v Novom Meste nad 
Váhom.
 Téma VODA zaujala do 150 autorov z 30 
krajín sveta, ktorí zaslali celkovo do 330 prác. 
 Tradičného podujatia,  ktoré  sa  v našom 
meste koná každé dva roky, sa  zúčastnili  auto-
ri z Brazílie, Japonska, Iránu, Kanady, Číny, 
Thajska, Turecka, Indonézie, Srí Lanky, Izrae-
la, Uruquaya, Belgicka, Veľkej Británie,  Fínska, 
Nemecka, Francúzska, Macedónie, Srbska, 
Grécka, Uzbekistanu, Poľska, Rumunska, Bul-
harska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slo-
vinska, Ukrajiny, Bieloruska, Českej republiky 
a Slovenska. Najväčší počet autorov, ktorí svo-

jimi prácami oboslali súťaž s cieľom získať Zla-
tý, Strieborný alebo Bronzový osteň, sú z Iránu, 
Číny a Ukrajiny.
 Odborná komisia na čele s predsedom 
Vladom Pavlíkom, ktorá karikatúry z rôznych 
kútov sveta posudzovala, nemala jednoduchú 
úlohu, z hľadiska kvality súťažnú „vodu“ zamú-
tila väčšina karikatúr. Do výberu  postúpilo  286 
dielok od 125 majstrov kresliarskej skratky, 
spomedzi nich porota vybrala víťazné práce. 
 Ktorý z majstrov kresliarskej  skratky  získa 
niektorú z hlavných a ďalších cien, sa dozvie-
me na vernisáži XVII. Novomestského ostňa,
ktorá sa  uskutoční 20. septembra o 17,00 h
vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho stre-
diska v Novom Meste nad Váhom v úvodný deň
XXXIV. Novomestského jarmoku.

František Mráz 

Andrej Mišanek Ľubomír Juhás  Jozef Grušpier

 Ladislav Torma 

Z MINULÝCH ROČNÍKOV NOVOMESTSKÉHO OSTŇA
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Čierny obal knihy s mačacími očami pôsobí 
na prvý pohľad tajomne. Nová kniha novinára 
Martina Šimovca je výberom z najzaujímavejších 
reportáží, na ktoré striehol od začiatku svojej žur-
nalistickej kariéry. V publikácii Možno neuveríte, 
ale stalo sa nájdete na 226 stranách, ako im sám 
autor hovorí, pikošky z nášho regiónu. 
 *Kniha, ktorú ste vydali, nie je prvá pod-
písaná vaším menom...
 Moja druhá knižka Možno neuveríte, ale stalo 
sa s podtitulom Zabudnite na slovo nemožné je 
prierezom článkov, ktoré som publikoval v Tren-
čianskych novinách od r. 2007. Dnes už je to viac 
ako 1 116 reportáží. V knihe je výber asi 80 najza-
ujímavejších príbehov nielen z nášho regiónu. 

*Čitateľ vo vašej knihe nájde pestrú škálu 
tém - od Santa Klausa, ktorý dorazil do mesta 
na zlatom bicykli až po kriminalitu. Ktoré témy 
sú vám bližšie?
 Veľmi rád mám nezvyčajné osudy ľudí alebo 
príbehy, ktoré sa im počas života stali. Rád píšem 
aj investigatívne témy. Objavujem neznáme, 
idem po stopách vecí, ktoré ešte nikto neskúmal. 
Vďaka seriálu mojich článkov sa takto podarilo 
nájsť hrob otca jednej Novomešťanky. Hľadala ho 
od detstva. Vďaka publikovaným svedectvám sa 
mi podarilo nadviazať spoluprácu s poľským kon-
zulom, ktorý sa zase poznal s poľským historikom. 
Vedel určiť, kde hrob leží. Po desiatkach rokov sa 
tej pani podarilo v Poľsku hrob aj navštíviť. Šok, 
šťastie či celoživotná túžba nájsť miesto, kde je jej 
otec pochovaný, sa stali realitou. 
 *Spätná väzba od čitateľov je pre novinára 
určite zadosťučinením...
 Spomínaný prípad, kedy pani našla hrob 
svojho otca, bol miestami až srdcervúci. Volal mi 

generálny konzul z Krakova. Neuveriteľný pocit. 
Dokázať pomôcť v takej situácii, ktorú dovtedy 
nedokázal vyriešiť ani Červený kríž. Malý zázrak. 
 *Hovorili ste, že máte rád investigatívnu 
žurnalistiku. Má priestor aj v takomto malom 
regióne?
 Napriek tomu, že priestor, v ktorom sa pohy-
bujem, je dosť malý, je neuveriteľné, že sa stále 
objavujú témy, ktoré človeka prekvapia. Často sa 
objavia úplnou náhodou. Keď som pred rokom 
začal písať túto knihu, nenapadlo mi, že bude mať
pokračovanie. Zhodou okolností som dnes ráno 
začal písať druhú časť. Bolo mi ľúto príbehov, kto-
ré sa do prvej knižky nevošli. A mnoho nových za 
rok zase pribudlo.
 *Dvesto strán ľudských príbehov... Mýlim 
sa, ak poviem, že dôležitou vlastnosťou každé-
ho novinára musí byť tiež ľudskosť?
 Nemám rád povrchné rozhovory, rád idem do 
hĺbky. Vždy sa na rozhovor dobre pripravím. Člo-
veka, s ktorým robím rozhovor, musím mať naozaj 
naštudovaného. Osobnosti tak cítia z novinára, 
že je seriózne pripravený. Podľa toho sa rozho-
vor odvíja. Ak herec alebo spevák cíti, že novinár 
o ňom naozaj niečo vie, je ochotnejší a úprimnej-
ší. Často sa človek dostane k takým témam, ktoré 
by z neho za normálnych okolností nevydoloval. 

*Pamätajú si vás osobnosti?
 Myslím, že áno. Soni Valentovej som poslal 
noviny s rozhovorom. Veľmi sa jej páčil. Necha-
la mi na seba telefónne číslo s odkazom, že ak 
budem hocikedy v Slovenskom národnom divadle 
niečo potrebovať, mám sa jej ozvať.
 *Novinárska práca však nie je len o príjem-
ných veciach. Je dôležité dávať si pozor na 
slová?
 Treba si dávať pozor na každé slovíčko,
dokonca na každú čiarku! Témy ako kriminalita sú 
veľmi citlivé. Je dôležité, ako novinár sformuluje 
vetu. Preto píšem to, čo bolo povedané. Dávam 
priestor všetkým stranám, ktoré sú zainteresova-
né.
 *Veľa sa hovorí o nedocenenej novinárskej 
práci. Chceli ste skončiť?
 Písanie je droga. Sú dni, kedy témy nepri-
chádzajú. Po menej pútavom období prichádza 
také, pri ktorom ako novinár neviem, kam skôr 
„skočiť“. Povolaním som učiteľ, na písanie mi 
zostávajú najmä večer a noc. Priznávam, niekedy 

V NOVINÁRČINE NIET ÚNIKU PRED ČITATEĽMI
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 Cukrovka (DIABETES MELLITUS)  je ochore-
nie, ktoré sa v poslednom období stáva pandémi-
ou nielen u nás, ale aj vo svete. V SR je  evido-
vaných asi 350 000 diabetikov, ale  ďalších 150 
000 o tom, že  má cukrovku, ani netuší. V našom 
okrese je evidovaných okolo 3 500 diabetikov, 
o ktorých sa odborne  starajú dve diabetologické 
ambulancie s  diabetológmi MUDr. N. Ehsanom 
a MUDr. S. Vadinovou a zdravotnými sestrami 
M. Šimončičovou a M.  Hakárovou.
 O cukrovke a jej „trpkej príchuti“ sme  sa 
porozprávali s Ing. Jozefom Dvorštiakom, čle-
nom výboru ZO Zväzu diabetikov Slovenska 
(ZDS) v Novom Meste nad Váhom. 
 - Cukrovka, - ako sa hovorí,-  je ochorením až 
do hrobu. Vo všeobecnosti platí, že  o  jej priebe-
hu z 80 % rozhoduje diabetik,  z 10 % diabeto-
lóg a zvyšných 10 % majú na svedomí genetika 
a iné okolnosti. Preto musí diabetik, či už má cuk-
rovku I. alebo II. typu, dodržiavať  určité zásady, 
aby sa uňho neobjavili  zdravotné  komplikácie, 
napr. problémy s očami, ľadvinami, srdcom, cie-
vami a diabetickou nohou. Dá sa im predchádzať
dodržiavaním  pokynov diabetológa pri užívaní 
liekov, diétnym stravovaním a dostatkom pohybu. 
Samozrejme, potrebné sú pravidelné  prehliadky 
u diabetológa, v čom patríme medzi najlepších na 
svete.-
 Podľa Ing.J. Dvorštiaka veľkou pomocou pre 
cukrovkárov v edukačnej činnosti v SR je Zväz 
diabetikov Slovenska (ZDS) so svojím ústredím 
a základnými organizáciami (ZO) a odborným 
časopisom DIABETIK. 
 - Aj v našom meste pôsobí ZO ZDS DIA 
Nové Mesto nad Váhom č. 009, ktorá úzko spolu-
pracuje s Ústredím ZDS a diabetologickými ambu-
lanciami. Členmi našej organizácie sú aj diabe-

tológovia a diabetologické sestričky.
 Naša ZO ZDS má 3 - členný výbor a kontro-
lóra. Pracujeme podľa schváleného plánu činnos-
ti. Výbor sa schádza každý mesiac na výborovej 
schôdzi ZO, kde za  účasti diabetológov riešime 
problémy našich členov,  robíme prezentácie  -
riem vyrábajúcich lieky a zdravotnícke pomôc-
ky pre diabetikov, propagujeme diabetickú diétu 
a vyvíjame športovú a rehabilitačnú činnosť. Sme 
radi, že máme podporu a pochopenie zo strany 
mesta, hlavne  jeho primátora Ing. J. Trstenského. 
Veľkou pomocou sú pre nás bezplatné poskytnu-
tie priestorov v klube dôchodcov  na Ul. 1. mája 
a každoročná  nančná dotácia mesta pre našu 
výchovno - rekondičnú činnosť. Vďaka  tomu 
môžeme okrem  schôdzkovej činnosti usporadú-
vať aj turistické výlety, športové hry, prebor ZO 
v kolkoch a výchovno – rekondičný pobyt v kú-
peľoch Podhájska so zameraním na diabetickú 
nohu a jej  liečenie.
 Do našej činnosti patrí aj zabezpečenie akcií 
ÚR ZDS, ako sú diabetické dni v jednotlivých 
mestách a hlavne medzinárodný Festival dia-
betu v Banskej Bystrici z príležitosti Svetového 
dňa diabetu (14. novembra). Okrem toho sa naši 
členovia zúčastňujú výchovno – rekondičných
pobytov v Liptovskom Jáne. Za  prijateľnú cenu tu 
absolvujú týždenný pobyt s rôznymi procedúrami 
a diétnym stravovaním. Naša ZO uskutočňuje  aj 
akcie, počas ktorých kontrolujeme hladinu gly-
kémie a krvného tlaku, čo pravidelne  robíme na 
MsÚ, daňovom úrade, ObÚ, Sociálnej  poisťov-
ni, ÚPSVaR a základných školách v meste. Radi 
medzi nami privítame ďalších nových členov. 
Potrebné informácie diabetik získa v diabetologic-
kých ambulanciách a vo vývesnej skrinke oproti 
OD COOP Jednota.-

TRPKÁ PRÍCHUŤ  CUKROVKY

cítim vyčerpanie. Novinárčina je vec, ktorú robím 
srdcom. Som typ človeka, ktorý vyložene potrebu-
je a hľadá „čerešničky na torte“. 

*Vedeli by ste byť novinárom na plný 
úväzok?
 Myslím, že vedel. Takto však cítim väčšiu slo-
bodu. Redakcia mi necháva pri výbere tém voľnú
ruku. Regionálna žurnalistika je mi bližšia. Píšem 
o miestach a ľuďoch, ktorých poznám a denne 
stretávam. No aj oni poznajú mňa. V regionálnej 
novinárčine niet úniku pred čitateľmi. Novinár je 
kontrolovanejší.

*Dostávate echo od čitateľov?
 Áno. Keď som začínal, bol pre mňa problém 
zohnať jednu - dve témy za týždeň. Teraz už si 
témy vyberám.
 *Rokmi praxe sa u novinára vyvinie aj štýl 
písania. Mali ste spočiatku nejaký zlozvyk?
 Dnes tvorím omnoho rýchlejšie. Nenatrápim 
sa už nad článkami tak, ako na začiatku. Niekto-
ré som dokonca viackrát prerábal. Stále sa treba 
snažiť, aby mal článok určitý náboj. 

      Za rozhovor poďakovala Henrieta Mihalková
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 Druhý prázdninový týždeň (8. - 12.  júla) patril 
v Stálej divadelnej ochotníckej scéne (SDOS) 
v Novom Meste nad Váhom deťom. Vedúci 
SDOS Štefan Psotný a vedúca DDS Javorinčatá
Dr. Mária Kubovicová pripravili pre deti zážitkový 
týždeň plný rôznych aktivít. Činnosti, ktoré sa re-
alizovali v rámci programu divadelného týždňa,
boli súčasťou predprípravy na samostatné vyt-
vorenie dramatického útvaru. 
 V dramatoterapeutických aktivitách rozví-
jali deti svoju fantáziu, predstavivosť, kreativitu... 
Hry sa zameriavali na stvárnenie rôznych situácií 

pohybom tela, pohybom v priestore javiska, 
v práci so slovom… Deti vytvorili skvelý tvorivý 
kolektív. Výsledok svojej týždňovej práce ukázali 
v posledný deň. Svoje myšlienky uložili do 
scenára, navrhli si kostýmovanie jednotlivých 
postáv, prácu so svetlom a scénu, na ktorej ro-
zohrali charakterový príbeh ,,Zájazdu” do atrak-
tívnej dovolenkovej destinácie. Cestovanie auto-
busom obohatili zápletkou stratenia sa dieťaťa
a jeho šťastného nájdenia. Ich asi polhodinové 
predstavenie malo otvorený koniec, čo azda 
signalizuje, že i budúcoročné prázdniny budú 
s divadlom.

PaedDr. Mária Kubovicová

 Stretával som ich takmer pravidelne. Tí 
dvaja mi na pravidelných výbehoch  do lesov 
za mestom skoro vždy niekde skrížili cestu. 
Vlastne som ich ani nepoznal. Ale koľkokrát
sme sa takto obchádzali! Kráčali pár metrov 
predo mnou, inokedy kúsok  za mnou. Letmo 
sme sa pozdravili, kývli pohľadom. Nikdy sa 
nedržali za ruky. Kráčali mĺkvo vedľa seba 
a často si navzájom niečo vytýkali. Nebol by 
som si ich všimol a hádam ani príliš regis-
troval,  keby sa nebol opakoval vždy ten istý 
obraz. Muž  zvýšeným hlasom žene dohováral, 
presviedčal, rozhadzoval rukami. Ona mlčala
s pohľadom upretým k zemi, sem tam pokrútila 
hlavou a po chvíli ako uštipnutá vyrazila do 
protiútoku. Nevedel som, čo je podstatou spo-
rov.  Ale obraz večných nezhôd sa opakoval 
takmer pravidelne. I v deň, keď počasie iných 
odradilo a všetko naokolo zívalo prázdnotou, 
oni tam vždy niekde boli. Už z diaľky  sa tie dve 
osamelé postavy črtali na úzkej ceste, kde som 
tak rád vyhľadával ticho a samotu. Čím viac 
som sa k nim blížil, tým zreteľnejšie som mal 
možnosť  počuť, že sú to tí dvaja.                
         Tentokrát mala hlavné slovo žena. Slová, 
ktorými zasypávala  muža, vystreľovala v zanie-
tení vlastnej pravdy ako jedovaté šípy, ktoré 
presne triafali cieľ. Isto bola presvedčená, že 
život skazil on jej. Že ju nechápal  a nikdy jej 
nerozumel. Že je vinný za prázdnotu, v ktorej 
žijú, za všetko, čo stratili, čo im pretieklo 
pomedzi prsty v zaslepenosti,  rutine  a návyku. 

Že ráno stávali, večer líhali, že sa dívali  kamsi, 
bežali kamsi a nevideli jeden druhého. Ani ne-
viem, čo všetko som naozaj počul a koľko
z toho som si  domyslel  pri ukradnutom 
pohľade do jemnej tváre tej nešťastnice.
 Raz som ich obchádzal na začiatku cesty 
hneď za Kačabárom, inokedy až na lesnom 
chodníku skoro pri Salaši. Miesto nehralo 
úlohu. Tí dvaja sa bavili vždy rovnakým spô-
sobom. Napadlo mi, že to tak robia zámerne, 
aby si tu medzi stromami, čo ich nepočujú
a plachou zverou, čo im nerozumie, vykričali
všetko, čím si chcú jeden druhému ublížiť.
Aby tak dali zo seba von všetok nahromadený 
žiaľ za stratenými predstavami, sľubmi, plánmi 
a snami. Aby si tak uľavili tu, kde ich susedia 
nepočujú a doma potom žili len nemú uzavretú 
samotu a uspávajúci pokoj pri  televízii.  
 Chodím tam stále, no od istého času som 
ich nevidel. Akoby sa stratili. Bol som na to ich 
večné hlučné vysvetľovanie už aj zvyknutý. 
Nebolo ich.                                                  
  Až raz, pri odpočívadlovom stole  z hrubého 
neotesaného dreva  sedel na lavici muž. Bol to 
on. Sám. Snáď by som si ho ani nebol všimol, 
no ten chlap plakal. Po tvári mu tiekli slzy a na 
drevených doskách ležala malá hŕbka listov. 
Jeden z nich práve držal v ruke.  Nikdy pred 
tým  si ma nevšímal, až teraz.  Snáď prvýkrát 
sa uprene pozrel na mňa.
 Moja žena, - prgĺgol a chviľu  trvalo než 
dodal, - zomrela -                                           
 Zostali mu listy, ktoré si kedysi s láskou 
písali.

Milan Hurtík

DVOJICA

PRÁZDNINY S DIVADLOM
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92 rokov
 Mária Víťazová

91 rokov
Anna Kukučková

90 rokov
Jozef Ábel

Jozef Schlosser
Ľudevít Janošovský

85 rokov
Celestína Brezulová

Karol Búda
Emil Galáni

 Melánia Hajdáková  
Katarína Havierníková  

Margita Malotová
 Mária Ušáková

80 rokov
Marta Gáliková

 Ján Krúpa  
 Anna Lacková  
 Eva Vašková 

75 rokov
Eva Červenková

 Ferdinand Gajdošech

 Marta Hrušovská  
 Jana Jeřábková

Viola Klimová  
 Milan Košťál

 Vilma Kotlebová  
Pavel Kukučka
Emília Marková

 František Michalík  
Ing. František Rybárik

Milan Šimovec
Anna Škriečková
 Anna Šusteková  
 Mária Toráčová

70 rokov
Mária Bártová

 Libuša Hlaváčová
 Anna Jurdová  

 Štefan Kubinec  
Ivan Lesaj

Marta Liberdová
Ján Malíček

 Jozef Marušic  
 Rudolf Mihálik  
 Josef Moravčík

 Rudolf Ondrášek  
 Emanuel Šinkovič

BLAHOŽELÁME V septembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym, 
ktorí sa prišli 27. júna rozlúčiť s našou drahou mamou

Máriou PAVLOVIČOVOU.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

JUDr. Michal Sokol  a Ing. Katarína Magálová 
Peter Hloška a Daniela Kukučková
Marián Lacko a Jana Podolanová

Jaroslav Gardian a Jana Podolanová
Jozef Herák a Natália Kubáňová

Milan Medvecký a Marianna Homolová
Matej Jurič a Michaela Vavrová

Daniel Kačány a Lucia Kačániová
Stanislav Kukla a Erika Podhradská
František Trungel a Radka Klčová

Tomáš Pavlech
Kristýna Piešová
Dorota Poláčková
Klára Gašparová
Samuel Zámečník
Martin Dunajčík

Sandra Lehotská
Martina Košnárová
Michael Miškech

Alexandra Karvajová
Alan Dormans

Lenka Karvayová

SOBÁŠE V JÚNI A JÚLI

Milan Apa                  (1933) 
Milan Bača                (1931) 
Anna Bahníková        (1945) 
Margita Baničová       (1929) 
Mária Grinčová          (1929) 
Edita Gurišová           (1954) 
Elena Havrlentová     (1936) 
Ján Holenda              (1924) 

Vlasta Horňáková       (1942) 
Ján Chromý                (1951) 
Peter Kunda               (1967) 
Ing. Jozef Mach          (1931) 
Mária Pavlovičová       (1921) 
Agneša Reháková       (1931) 
Anna Rešutíková        (1930) 
Vladimír Školík           (1935) 
Tibor Felcan               (1930) 
Anna Frolová              (1926) 
Igor Gál                      (1943) 
Anna Gondárová         (1943) 

Branislav Holec            (1955) 
Jozef Kubica                 (1931)
Mária Kurpelová            (1919) 
Milan Malečka              (1932) 
Anna Masaryková         (1916) 
Eduard Medo                (1925) 
Ivan Ondráš                 (1968) 
Jozef Oppenberger        (1955) 
Martin Poláček              (1921) 
Bohuslava Šidová         (1933) 
Štefánia Širková           (1919) 
MUDr. Darina Švehlová (1935) 

ÚMRTIA 
V JÚNI A JÚLI
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Sebastian Brázdil
Michaela Varadiová
Zuzana Mihaľková

Adela Górna
Zara Petrášová

Erika Pokopcová
Adam Vrba

Nikola Košíková
Elizabeth Krajíčková

Alex Kusovský
Nella Pohlodková

Anabel Anna Mrázová
Robin Martin Fačkovec
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S P O M Í N A M E
Osud  Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš  navždy žiť.

Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
21. júla sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil náš milovaný

Daniel MACEJKA.
 S úctou a láskou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka Milka, deti Radoslava 

      a Daniela s rodinami, sestra Mária s rodinou, svokra Amálka a ostatná rodina

Odišla, ale v našich srdciach zostane  navždy ...
11. augusta uplynul rok od  tragickej smrti našej milovanej dcéry, mamičky a vnučky

Riušky BARÁTOVEJ, BSBA, rodenej Gocníkovej.
Kto ste  ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

Smútiaca rodina

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
V týchto dňoch si pripomíname siedme 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

       Neplačte, že som odišiel, ja som Vás len zasa predbehol.
2. septembra uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný

Jarko PAVLECH.
Kto ste  ho poznali, venujte  mu tichú spomienku.  

S láskou a úctou
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
 ktorí sa prišli 19. júla rozlúčiť s naším drahým 

Igorom GÁLOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Ďakujeme  všetkým známym, priateľom, spolupracovníkom, 
ktorí sa prišli 6. augusta rozlúčiť s naším drahým

Jánom VAVRUŠKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina
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Hoci ste  odišli, ale v našich srdciach budete stále  žiť.
Nedávno sme si pripomenuli 13. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý otec

Štefan ŠUSTEK
a 2. septembra uplynú dva roky od  úmrtia našej drahej mamy

Boženy ŠUSTEKOVEJ.
Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami. 

Dcéra Adriana a syn Roman s rodinami

Nielen 6. septembra s vďakou a láskou spomíname 
na našu starostlivú mamičku, babičku a prababičku

EMÍLIU KOPECKÚ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.

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

9. septembra uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Viliam UDVORKA z Považian. 

Na všetky krásne chvíle prežité s ním s láskou spomínajú 
a za tichú spomienku ostatným ďakujú

 manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina

Čas plynie, ale  spomienky  zostávajú...
14. septembra uplynie 10 rokov, čo nás  navždy opustil náš manžel, otec a starý otec

Alexander KUKUČKA.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s  rodinami

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

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

Priateľka  Anna a ostatná rodina 

Len kytičku kvetov na  hrob Ti môžeme dať a na Teba  spomínať.
 15. septembra uplynú dva  roky, čo nás  opustil môj manžel, otec a dedo

Milan HREVÚŠ.
S láskou a úctou spomína  celá rodina

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

 17. septembra si pripomenieme nedožité 90. narodeniny 
nášho drahého manžela, otca a deduška

Milana REVAYA.
 Kto ste  ho poznali  a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Evka a dcéra Vierka s rodinou
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 20. septembra si pripomenieme 15 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

Odišla si bez rozlúčky, bez slovíčka zbohom. 
V očiach slzy, v srdci bôľ, prečo osud len taký krutý bol?!

 21. septembra si pripomenieme 5. výročie, čo nás  navždy opustila naša drahá 
Anna  KUCHARÍKOVÁ.

 S láskou spomína dcéra Alena s rodinou

Čas plynie, ale  spomienky zostávajú. 22. septembra pred piatimi rokmi 
nás  navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef ATALOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, nevesta Lenka, 

vnuci Michal a Peťko a ostatná smútiaca rodina

Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať.

Dňa 23. septembra si pripomíname 5. výročie úmrtia,
 kedy nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko 

Štefan VAVRUŠKA.
 Spomienka na Teba  nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
Dcéry Anna a Jarmila s rodinami

 Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície 
v Novom Meste n. V. 21. augusta obvinil z preči-
nu nebezpečného vyhrážania a zo zločinu útoku 
na verejného činiteľa 48-ročného Ivana z nášho 
okresu.
 20. augusta vo večerných hodinách  boli 
novomestskí policajti z obvodného oddelenia 
vyslaní na preverenie oznámenia 50-ročného
muža z Podolia, podľa ktorého sa mu mladší 
brat vyhrážal, že ho zabije. Oznamovateľ čakal
na policajtov pred domom, lebo sa bál ostať dnu 
s agresívnym súrodencom. Tento ho totiž už 
v minulosti nožom aj napadol a zranil  na tvári. 
Policajti útočníka zamknutého v izbe s nožom 
s  20 - cm čepeľou vyzývali, aby upustil od pro-
tiprávneho konania a vyšiel von. Na pomoc si 
zavolali druhú hliadku. Po pár minútach vyšiel 
agresívny brat z izby, postavil sa do stredu 
chodby a ruku s nožom otočil na policajnú hliad-

ku. Potom si ho priložil ku krku s tým, že ho 
z domu nikto nedostane živého. Vzápätí nôž 
obrátil k členom policajnej hliadky a opakoval, že 
ich zabije a vynesú ich z domu vo vreciach... 
 Policajti si preto privolali policajtov pohoto-
vostného útvaru KR PZ  Trenčín spolu s vyjedná-
vačom. Tomu sa podarilo muža prehovoriť, aby 
upustil od protiprávneho konania a odložil nôž. 
Následne ho zneškodnili kukláči a predviedli na 
OO PZ.
 Opatrnosť policajtov bola na mieste. Pred 
pár rokmi  pri podobnom zákroku v Čachticiach,
kde muž ohrozoval nožom svoju rodinu, zahynul 
počas  zákroku proti agresívnemu mužovi mladý 
policajt. Zomrel po jedinej rane do srdca, ktorú 
mu útočník uštedril spoza dverí.
 V  prípade  preukázania viny obvinenému 
Ivanovi hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 ro-
kov.                              -ea-

ZASIAHNUŤ  MUSELI AŽ KUKLÁČI
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 Novomestský thaibox má za sebou úspešnú 
žatvu, obzrieme sa za ňou.
 V maďarskom meste Pecz sa 4. mája konal 
galavečer, na ktorom Cerberos gym (CG) za-
stupovala Stela Čechvalová v zápase 3 x 3 
min. podľa pravidiel K1. Stele tieto pravidlá proti 
domácej fighterke príliš nevyhovovali, pretože je 
v nich zakázané používanie lakťov a dlhé klinče,
v ktorých je Stela ako doma. Súperka mala na 
svojom konte niečo vyše 50 zápasov, no Stela 
sa jej aj  napriek tomu snažila všetko vracať,
avšak rozhodcovia rozhodli tento duel v prospech 
domácej thaiboxerky.
 10. mája v Boby centre v Brne na galavečere
v MMA na poslednú chvíľu nastúpil vo váhe do 63 
kg Miro „Pitbull“ Kubáň. Zápas 3 x 5 min. proti F. 
Macekovi sa skončil remízou. Hneď na druhý deň
bol galavečer vo Veľkom Krtíši, kde CG zastupo-
vala 5 - členná výprava, žiaľ, so smolou v pätách. 
 Andrej Morávek si vyskúšal zápas v MMA 
proti R. Deličovi z Detvy. V stoji bodoval viac 
Andrej, ale na zemi bol úspešnejší jeho súper, 
ktorý nášmu borcovi nakoniec zapáčil ruku 

a vyhral. Lukáš Trgiňa nastúpil proti J. Szajkovi 
z Fire Gymu Banská Bystrica. Išlo o dynamický 
zápas plný ostrých výmen a lakťov, z ktorých si 
Lukáš odniesol tržné rany a  - prehru. V ďalšom
zápase sa predstavil tréner CG Rasťo Fraňo proti 
M. Košíkovi z Oktan Gymu Nemecká.Rasťo zá-
pas dobre rozbehol, no príliš veľká snaha súpera 
knockoutovať vyústila do nabehnutia si na lakeť
v 2. kole. Tento úder mal za následok opuchnutie 
a uzavretie ľavého oka. Doktor ani hlavný rozhod-
ca Rasťa do 3. kola nepustili. Vo štvrtom „fighte“ sa 
predstavil Ján Čajka, ktorý sa popasoval s Petrom 
Vozárom z banskobystrického Fire Gymu. Janči si 
v 1. kole nabehol na direkt, ktorý ho posadil, a tak 
bol počítaný. Janka počítanie nabudilo a po ňom
svojho súpera neustále tlačil boxerskými údermi 
a kopmi, no na víťazstvo to už nestačilo. V zápase 
večera 3 x 3 min. sa predstavil Peter Skovajsa 
proti veľmi skúsenému bojovníkovi M. Jágerovi. 
Zápas bol plný prestreliek a nebyť nešťastného
úderu, v ktorom dostal Jáger Peťa do počítania,
mohol si náš bojovník na svoje konto pripísať
veľmi cenný skalp - veď rozdiel v odbúchaných 

NAŠI THAIBOXERI ŽALI ÚSPECH

 Jesenná časť súťaže III. ligy ročníka 
2013/2014 beží naplno, hráči AFC Nové Mesto 
nad Váhom od 4. augusta, kedy  začala súťaž,
odohrali do konca druhého  letného mesiaca päť
majstrovských stretnutí a absolvovali organizačne
náročný pohárový zápas so Slovanom 28. au-
gusta.
 - Aktuálny ročník je nielen pre naše, ale i 
ostatné mužstvá významný, - upozorňuje Ing.
Dušan Današ, prezident AFC v Novom Meste 
nad Váhom a vysvetľuje dôvod, prečo je  to tak: 
 - Na konci súťažného ročníka, ako signalizuje 
Slovenský futbalový zväz,  dôjde  k reorganizácii 
súťaže. Podľa dostupných informácií by mali z III. 
ligy do vyššej súťaže  postúpiť štyri mužstvá. Nie 
je  tajomstvom, že tieto ambície má okolo 6 - 7 
mužstiev III. ligy vrátane nášho. Tlak bude veľký,
hlavne zo strany kolektívov s ekonomicky lepšími 
podmienkami vytváranými povedzme  generálnym 
sponzorom, ktorý v našom  prípade  absentuje.-
 Ako ďalej  uviedol Ing. Dušan Današ, v ak-
tuálnej jesennej súťaži z 15 zápasov mužstvo 
AFC odohrá osem vonku o sedem doma, na  jar 
sa situácia obráti.

 - Hneď úvodné dva zápasy sme  mali vonku. 
4. augusta sme na pôde Slovana  s juniormi bela-
sých prehrali 4:2. Zo Šúroviec sme  si 11. augusta 
priniesli víťazstvo 1: 0. 
 Prvý zápas doma 17. augusta so Skalicou 
sme  prehrali 1 : 3. Inak, toto  tretie kolo bolo 
akoby zakliate, neboli sme  jediní z ligy, ktorí na 
domácej pôde prehrali. -
 Do nového ročníka vstúpilo AFC s posilami.
 - Do mužstva sa z Novej Vsi vrátil Balocký 
a Trebatický. Z Trenčína prišli na  hosťovanie
Olej, Ravas, Svatík a brankár Ferančík. Zo Senice 
k nám prestúpil Strelka, ďalších hráčov sme získa-
li z okolitých obcí. V súčasnosti mužstvo disponu-
je ôsmimi novými, resp. staronovými posilami. 
V realizačnom tíme ani na poste trénera nedošlo 
k žiadnym zmenám, s Vladimírom Hyžom sme 
podpísali zmluvu na ďalšie obdobie. -
 Zostáva veriť, že pod jeho vedením káder 
dosiahne stanovený cieľ.  Chce to okrem sve-
domitých tréningov i plnú tribúnu povzbudzujúcich 
fanúšikov, a samozrejme, i trošku športového 
šťastia. Prvý septembrový majstrák na  domácej 
pôde čaká našich 14. septembra.

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE VÝZNAMNÝ I PRE AFC
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Sobota 14. septembra o 15,30 h 
AFC  - Dunajská Lužná

Sobota 28. septembra o 15,00 h
AFC – Petržalka

Sobota 7. septembra o 10,00 h
St. dorast - Boleráz

o 12,30 h Ml. dorast - Boleráz

Sobota 21. septembra o 10,00 h
St. dorast - Galanta

o 12,30 h Ml. dorast - Galanta
Nedeľa 8. septembra o 10,00 h

St. žiaci -  Papradno
   o 12,00 h Ml. žiaci - Papradno

Nedeľa 22. septembra o 10,00 h
St. žiaci - Beluša

o 12,00 h Ml. žiaci - Beluša

zápasoch bol niečo okolo štyridsať fightov. 
 25. mája sa konal v Bánovciach nad Bebravou 
turnaj v grapplingu. Za CG sa predstavili Oto
Machala, Juraj Rajoš a Miroslav Kubáň. Miro si 
z turnaja priniesol 1. miesto. Oto dva zápasy vyhral 
a jeden prehral, čím získal 3. miesto. Juraj prvý 
zápas vyhral a dva prehral, čo  mu vynieslo „ze-
miakovú“ medailu. 
 Deň na to sa konal galavečer vo Frýdku 
Místku, kde v ťažkej váhe zastúpil CG Tomáš 
Janso proti bojovníkovi z Ostravy. Tomáš tento 
zápas vyhral na body. 
 1. júna sa na Zimnom štadióne v Banskej 
Bystrici uskutočnil  jeden z najväčších galavečerov
tohto roka, na ktorom sa bojovalo o európske 
tituly. Možnosť ukázať sa na tejto prestížnej akcii 
dostal aj Ivan Bartek, ktorý sa pobil s pražským 
bojovníkom V.  Pejsarom. Ivan začal zápas tvrdo 
a snažil sa súpera, ktorý mal nepredvídateľné
tvrdé „bomby“ v rukách,  dostatočne ustrážiť.
V 2. kole sa Ivanovi podarilo dať súpera do 
počítania  a po troch kolách si pripísal na svoje 
konto ďalšiu výhru. 14. júna sa v Brne konalo 
podujatie pod názvom  King of the Ring. Diváci 
mali možnosť na ňom vidieť boxerov zvučných
mien  ako Ondrej „Spejbl“ Hutník, Tomáš Hron či
legendu K1 s menom Stefan Leko. Na galavečere
sa predstavila aj Stela Čechvalová proti fighterke 
L. Mlejnkovej. Domáca pretekárka nielenže mala 

okolo 50 zápasov na svojom konte, ale i vážila 
minimálne o 5 kg viac. Organizátori na poslednú 
chvíľu zmenili pravidlá a Stela išla zase K1 3 x 3 
min. Zápas síce prehrala na body, ale súperke 
nič nedarovala. Keď sa jej darilo súperku bodovať
v klinči,  rozhodca ich hneď rozdeľoval.
 22. júna CG uzavrel sezónu posledným 
galavečerom, a to v Nových Zámkoch. Predstavil 
sa na ňom Andrej Morávek proti borcovi zo Šale. 
Zápas sa konal podľa plných thajských pravidiel 
3 x 3 min. 1. kolo začali obaja borci opatrne, aby 
si zbytočne neminuli sily. Andrej už na konci kola 
začal vyťahovať svoje boxerské techniky a v 2. ko-
le svojmu súperovi roztrhol čelo pri klinči a zápas 
vyhral RSC. 
 Po sezóne plnej zápasov prvé dva júlové 
týždne čakala CG krátka prestávka. Po nej začali
chlapci z CG trénovať na Zelenej vode hlavne 
kondičnú prípravu. Od 25. júla ich čakalo 4 - 
dňové sústredenie na Zelenej vode, kde dvojfázo-
vo trénovali. Od 17. augusta sa Rasťo Fraňo, Ivan 
Bartek a Andrej Morávek zúčastnili týždňového
sústredenia v Banskej Bystrici, kde trénovali so 
slovenskou a českou špičkou thai boxu. 
 Našich fighterov čaká tvrdá príprava, pretože 
v novembri sa v našom meste opäť uskutoční
galavečer, kde sa bude tentokrát bojovať aj 
o cenné medzinárodné opasky.

Mgr. Veronika Fraňová

KEDY NA FUTBAL
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 S narastajúcim 
počtom civilizačných 
ochorení lekári stále 
viac a viac odporúčajú
svojim pacientom 
zmenu životného 
štýlu. Ako si má 
s touto zdanlivo jed-

noduchou úlohou človek poradiť?  Dospelý je-
dinec veľmi ťažko mení svoje návyky. Preto 
väčšinou zostáva iba pri slovách, zdravotný 
stav sa nezlepšuje. Následne lekári pristupujú 
k predpisovaniu liekov. Možno tomu predísť?
V mnohých prípadoch áno.
 Civilizačné choroby (life style diseases  = one-
mocnenia  životného štýlu) sú dôsledkom nášho 
spôsobu života. Životný štýl je vytváraný mnohými 
aspektmi života, z ktorých najdôležitejšie sú: stra-
va, pohyb, umenie zvládať stres, spôsob vnímania 
sveta (spôsob nášho myslenia) a používanie či
nepoužívanie našej múdrosti.
 V pretechnizovanej spoločnosti človeku naj-
viac chýba pravidelný,voľný a slobodný pohyb.
 Pohyb je základnou vlastnosťou života. Každý 
pohyb je dobrý. Pravidelný šport a cvičenia sú 
veľmi prospešné.
 Ale ako sa primäť k pravidelnému cvičeniu?
Možným riešením je prihlásiť sa do kurzov cvičenia
a s pomocou podpory kolektívu vydržať pravidelne 
cvičiť celý rok. 
 Medzi telesnými aktivitami celkom ojedinelé 
postavenie má joga. Cvičenie jogy,  pri ktorom sa 
kladie dôraz na cvičenie v súlade s dychom, má 
blahodarný vplyv na naše zdravie. Podporuje cel-
kové uvoľnenie a vnútorné skľudnenie. Dôsledkom 
je navodenie telesnej a duševnej rovnováhy 

a vedomia.  Vytvorí sa stav vnútornej harmónie, 
stav, v ktorom dochádza k pôsobeniu našich vnú-
torných samouzdravovacích procesov. Umožníme 
tak prírode v nás, aby pôsobila. Je to cesta, ako sa 
môžeme liečiť sami svojím prispením. 
 Systém Joga v dennom živote je ucelený 
systém jogových cvičení. Vychádza z poznatkov 
a skúseností klasickej indickej jogy a je prispôso-
bený potrebám západnej civilizácie.
 Systém Joga v dennom živote v tohoročnej
sezóne ponúka cvičenia zamerané na podporu 
zdravia. Kurzy sú určené všetkým bez rozdielu 
veku a tým, ktorí majú „potiaže“ s adaptáciou na 
život v civilizovanom svete (nekľud, neschopnosť
sa sústrediť, stres, workoholismus, hypertenzia, di-
abetes 2. typu, cholesterol, brušná obezita, astma, 
bolesti chrbta…) a chcú využiť potenciál klasickej 
jogy  pre zlepšenie svojho telesného i duševného 
zdravia. Cvičenia vedú skúsení cvičitelia jogy.
 Mnohé svetové výskumné štúdie doložili výz-
namný prínos cvičenia jogy v prevenci a liečbe
civilizačných ochorení. V česko - slovenskej štúdii, 
ktorá začne v októbri 2013, si kladieme za cieľ
potvrdiť platnosť týchto výsledkov v českej aj 
slovenskej populácii. Štúdia sa zameriava na 
tieto ochorenia: hypertenzia, diabetes 2. typu, 
poruchy cholesterolu, astma a bolesti chrbta (viac
na: www.joga.cz/hypertenze, www.joga.cz/astma, 
www.joga.cz/diabetes, www.joga.cz/bolesti-zad, 
www.jogavdennomzivote.sk).
 Účastníci kurzov sa môžu do projektu takisto 
zapojiť. Prihlásiť sa môžete na adrese nove-mes-
to@yoga.sk, príp. na tel. č. 771 27 70, 7713647, 
0902516737.
 Joga – ľahký krok, ako urobiť veľa pre svoje 
zdravie.             MUDr. Vít Čajka, praktický lekár

CVIČÍM. CVIČÍŠ? CVIČME VŠETCI!

 Na  štadióne AFC Považan sa v prvý prázd-
ninový víkend 6. - 7. júla konali pod vedením 
riaditeľky preteku D. Žinčíkovej atletické majstrov-
stvá SR jednotlivcov - juniorov a junioriek vo veku 
18 - 19 rokov a mladších.
 Medzi súťažiacimi nechýbala ani naša atle-
tická omladina. Najúspešnejšia  bola strednotra-
tiarka L. Beláková, ktorá získala bronz na 1 500 
m za čas 5,17,04 min. M. Šimlovicová vyhrala 
rozbeh v osobnom rekorde 12,39 sek., vo finále 
skončila štvrtá, keď  vyrovnala dubnické maxi-

mum, ktorým vyhrala dorastenecký šampionát 
12,43 s. Vyhrala reprezentantka Mokrášová 
časom 11,83 s. Dúfajme, že aj naša Majka v 
budúcnosti pokorí 12 - sekundovú hranicu.
 Na stovke súťažila aj Ž. Heldesová časom
13,41 s. Ťažšie, 4 - kg kladivo si vyskúšala 
P. Vojteková, ktorá hodila 19,53 m.
 Pri organizovaní majstrovstiev pomáhali 
všetci mladí atléti a atlétky, za čo im patrí srdečná
vďaka.                                                         
                                                                    -jj-

NAŠA ATLETICKÁ OMLADINA NA MS SR
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PLÁVANIE I PO LETE - V BAZÉNE

CHCÚ SI ZOPAKOVAŤ ÚČASŤ VO FINÁLE
 Začína sa nový školský rok a zverenci Mgr. 
Gabriely Plškovej zo ZŠ Tematínska hneď od 
jeho začiatku začnú s napĺňaním cieľa,  ktorý 
si  dali na  sklonku vlaňajšieho školského roka 
2012/2013: prebojovať sa  znova do celosloven-
ského finále MIDIVOLEJ. O úspechu mladých 
volejbalistov nám prezradí vedúca volejbalového 
krúžku na škole G. Plšková:
 - Juraj Mitana, Michal Šutovský, David 
Richweiss, Matej Kuchta, Nicolas Depeš, Matúš 
Rigó, Patrik Nedbal. To sú mená našich úspešných 
volejbalistov, ktorí sa svojou výbornou hernou 
činnosťou prebojovali do celoslovenského kola, 
ktoré sa  uskutočnilo 25. júna v Trenčíne.
 Majstrovstvá SR  MIDIVOLEJ žiakov základ-
ných škôl SR v súťaži MIDIVOLEJ 2012/2013 
sa začali  slávnostným nástupom,  privítaním 
hlavného organizátora a vyžrebovaním súťažiacich
do troch hlavných skupín. Hra pod volejbalovou 
sieťou sa mohla začať.
 Ako nasadení z predošlého kola sme sa 
dostali do B skupiny. Akože inak, dostali sa 
tam aj mužstvá, ktoré celkovo skončili na 1. 
a na 2. mieste. Bola to ťažká skupina, ale nie 
nezvládnuteľná. Hrali sme, ako sme vedeli, 
niekedy sme vyhrávali, niekedy nie. Atmosféra 

bola nabitá športom. Nádherné vychytané lopty, 
nádherne zahraté smeče, nádherné podania... 
Naše aj súperov. Bolo sa na čo pozerať. Nechýbali 
radosť, nadšenie, chuť, no chvíľami aj smútok 
a skoro aj plač. Ale dali sme do hry celé  srdce! 
 Mrzí nás síce, že sme nebojovali o medaily, 
ale z mesta Matúša Čáka sme si odniesli úžasný 
zážitok. Vieme, o čom je MIDIVOLEJ, čo platí na 
súperov. Otestovali sme si to. Preto sa v novom 
školskom roku s chuťou pustíme do trénovania. 
 Ktovie, možno tentoraz motyka vystrelí, a my 
sa  prebojujeme  nielen do  finále, ale  i do bojov 
o najcennejšie  kovy!-

 Strašili 
nás mizer-
ným letom, 
skutočnosť
však bola 
opačná. Pre 
m n o h ý c h , 
h l a v n e 
starších a 
chorých ľudí

boli horúce letné dni s vysokými nielen dennými 
teplotami hotovým strašiakom. 
 Intenzívne  slnečné lúče  zohriali vodu prírod-
ných i umelých kúpalísk. Priaznivci plávania 
a slnenia si mohli prísť na svoje, nemuseli ani 
vycestovať do tradičných letných destinácií. 
 More síce u nás nemáme, ale mnohí, nie-
len naši občania, ale i rekreanti z iných kútov 
Slovenska i spoza jeho hraníc si plne vystačili so 
Zelenou vodou.
 Koniec  leta však  neznamená koniec pláva-

niu. V našom meste  vďaka  podpore  mesta 
sa môžu plávania chtiví občania venovať svojej 
záľube v bazéne Strednej  odbornej školy na 
Bzinskej ul. Jeho návštevu v popoludňajších 
hodinách v pracovných dňoch si môžu vychutnať
vlastníci  zakúpených permanentiek do bazéna. 
 Víkendy  sú vyhradené pre všetkých záujem-
cov, ktorí si za plávanie  v bazéne zaplatia priamo 
na mieste podľa času stráveného v bazéne.

NA „ZIMÁKU“ KONIEC 
LETNEJ PREVÁDZKY

 Zimný štadión  začal koncom augusta 
sezónu 2013/2014. Pre verejnosť bude v pre-
vádzke v závislosti od poveternostných pod-
mienok  od  októbra - novembra.
 V prípade záujmu o jeho prenájom kontak-
tujte TSM  - p. Krištofovičovú:  0917 957 148
alebo e-mailom:  tsm@etelmail.sk  .



Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom a Občianske združenie Milan Štefánik Vás pozývajú
na druhý ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja

2222299999..ssseess pppttttttpp etttttttttt VVV
ááá

VVVVVV
hhhhhááá
oooohhh
mmmmmmm v srdci

Desmod 
Peter Lipa
Zoči Voči

Latino Flash Miguela Méndeza (Nicaragua)
Moderuje: Marián Čekovský

SPOLOČENSKÁ 
SÁLA MsKS, 

HVIEZDOSLAVOVA UL., 
(BÝVALÉ KINO)

VSTUP OD 14:00
ZUMBA S DENISOU

NÁUČNÉ 
WORKŠOPY: 

ENKAUSTIKA – 
MAĽOVANIE 

HORÚCIM VOSKOM, 
KOŠÍKÁRSTVO, 

LUKOSTREĽBA, 
MODELOVANIE

Z HLINY, ZUMBA
DETSKÝ SVET:

TRAMPOLÍNKY, MAĽOVANIE NA 
TVÁR, NAFUKOVACÍ HRAD, NANUKY

Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK

Dúha



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
„Kružák“ na  konci Ul. kpt. Nálepku,

 vľavo za stromami  vidieťčasť budovy „trojky“ -  ZŠ kpt. Nálepku. 


