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NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM I.
Počasie ako keby vedelo, že náš jarmok tohto roku oslavoval okrúhle jubileum.
30. Novomestský jarmok privítali teplé slnečné lúče.
Návštevníkov jarmoku nezohrialo len príjemné teplo babieho leta, ale (okrem jarmočného
burčiaku) aj bohatý kultúrny program a jeho sprievodné akcie.
Do jarmočného rámca zapadala v predvečer jarmoku 17. septembra vernisáž výstavy
v múzeu o novomestskom rodákovi, hudobnom skladateľovi a zberateľovi piesní Š. A. Pyšnom
(s jeho životom a dielom sa zúujemcovia môžu zoznámiť
i teraz, po skončení jarmoku). Súčasťou otvorenia výstavy
bol kultúrny program.
Ľudový umelecký súbor Krakovany (LUSK) sa
na
vynovenom nádvorí
múzea predstavil tancami
Frajarenki štyri a párovým
tancom Verbung a čardáš.
Ich melódie čerpá z piesňovej
zbierky Š. A. Pyšného
Slovenské ľudové piesne z
1
Vrbového a Šípkového (1).
Člen ĽH Brovienka Ing.
M. Sedlák pri hre na harmóniu (2),
ktoré pred 80 rokmi používal Š. A.
Pyšný.
Jarmok v piatok oficiálne otvorili
2
primátor mesta Ing. Jozef Trstenský
a jeho zástupkyňa Ing.
Viera Vienerová, tentoraz vo funkcii riaditeľky
30. Novomestského jarmoku (3).
Jednou
z
najvýznamnejších sprievodných akcií jarmoku bol
Novomestský osteň (4).
3
Vo verejnosti, najmä
4
tej, ktorá obľubuje
dychovú hudbu, v
sobotu zabodoval
XII. Festival dychových hudieb
so súťažnou V.
Novomestskou
notou, a to všetko
pod „ochrannými
krídlami“
Ing.
Ivana
Trchalu
6
(5 a 6).
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MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ĎAKUJE FIRMÁM, KTORÉ SPONZOROVALI
KULTÚRNE PODUJATIA
NA NOVOMESTSKOM JARMOKU 2009
POĎAKOVANIE PATRÍ:

NM-AUDIT, s.r.o.

VÝHERNÉ CENY VENOVALI:

UMC Slovakia, s.r.o.

ZLATNÍCTVO AFRODITA
KLENOTNÍCTVO Dana Adámaťová

NA PR OGR A ME A KT UÁ L NE OT Á ZKY
Za nami je prvé poprázdninové snemovanie
mestského poslaneckého zboru. Konalo sa 8.
septembra a na programe malo 14 bodov. Pri niektorých z nich sa pristavíme.
Ako 5. bod MsZ prerokovávalo Monitorovaciu
správu k Programovému rozpočtu mesta k 30.
júnu. Hovorca MsR pre 17. zasadanie MsZ V. Giertl
tlmočil stanovisko MsR správu v predloženom
znení schváliť. Poslanci tak aj urobili (bližšie v NS
č. 9/09).
Návrh na schválenie úverovej linky bol
ďalším bodom rokovania. Ide o čerpanie úveru
maximálne do výšky 3 300 000 €. Čerpať sa
bude podľa aktuálnej potreby realizácie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Týka sa to schválených projektov:
Rekonštrukcia a zateplenie obvodových plášťov
ZŠ na Odborárskej ul. a na ZŠ Tematínska ul.
Tieto projekty sa budú financovať refundáciou.
Ďalšie dva schválené projekty: Skládka odpadov
Mnešice – Tušková a Modernizácia odpadového
hospodárstva II. etapa pôjdu systémom predfinancovania (viac v NS č.9/09). Hovorca MsR vyslovil
odporúčanie MsR návrh schváliť. Poslanci svojím
hlasovaním tento návrh podporili.
Na rokovací stôl sa ďalej dostal návrh
Dodatku č. 2 k VZN mesta č. 4/2003 – Poplatky
za poskytovanie opatrovateľskej služby (viac
v NS 9/2009).
Nový zákon o poskytovaní sociálnych služieb
prináša niekoľko zmien. Ťažisko financovania
poskytovaných služieb je na občanovi, v prípade
jeho neschopnosti platiť sa táto povinnosť presúva
na rodinných príslušníkov a v konečnom dôsledku
na obec, ktorá je povinná zariadeniam poskytujúcim sociálne služby hradiť poplatky za služby,
pokiaľ ich nie je schopný platiť občan. Tým sa
zaťažujú rozpočty obcí, keďže priemerné mesačné
náklady za poskytovanie sociálnych služieb predstavujú 640 € (okolo 19 tis. Sk). Navyše sa zvýšil
i počet žiadostí o opatrovanie. Aby sa zabránilo
neúmernému čerpaniu z rozpočtu mesta, mesto
navrhlo poplatky za opatrovateľskú službu od
1. septembra zvýšiť o 100 %, čo poslanci aj schválili.
Po schválení návrhu Dodatku č. 1 k VZN
mesta č.1/2008 Určenie miesta a času zápisu do
základnej školy a výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach sa poslanci zaoberali návrhom
investičného zámeru Rekonštrukcia obvodového
plášťa a sociálnych zariadení starej časti bývalej
budovy Základnej školy na Ul.Štúrovej.
Mesto ukončilo rekonštrukciu obvodového
plášťa a sociálnych zariadení na novej časti bývalej
ZŠ na Štúrovej ul. Do nových priestorov v tejto
časti ZŠ sa nasťahovala ZUŠ J.Kréna. Mesto chce
pokračovať v rekonštrukcii obvodového plášťa a
sociálnych zariadení i na starej časti školy, kde
navrhuje vykonať výmenu okien, opravu a náter
fasády, klampiarskych výrobkov a rekonštrukciu
WC v dvoch podlažiach budovy. Finančné náklady
predstavujú zhruba 160 000 €. Upresnia sa v zmluve so zhotoviteľom, ktorého mesto zabezpečí v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Primátor mesta Ing. J. Trstenský doplnil
tento bod o ďalšie akcie, ktoré budú mať vplyv na
rozpočet mesta v roku 2009. V prvom rade je to
riešenie havarijného stavu rohu pavilónu MŠ na
Ul. Hurbanovej, kde kvôli bezpečnosti detí musí
mesto pristúpiť k podchyteniu rohu tohto pavilónu.
Ďalej má mesto zo zákona povinnosť uhradiť faktúru za vykonaný archeologický prieskum na Ul.
Čachtickej ( II.etapa výstavby 100 nájomných bytov). Ďalší investičný zámer vychádza z požiadavky
občanov na rekonštrukciu a rozšírenie rozhlasu v
meste. Z ich strany tiež zaznela požiadavka na
nákup umelej plochy pre in-line hokej, ktorá sa
bude používať v čase, keď nebude na zimnom
štadióne ľad. Ďalšie výdavky, ktoré mesto musí v
tomto roku uhradiť, sú naviacpráce, ktoré vznikli pri
rekonštrukcii a zatepľovaní obvodových plášťov a
výmene okien na ZŠ Odborárska a ZŠ Tematínska.
Sú to prostriedky, ktoré nebude EÚ refundovať a
mesto ich musí hradiť z vlastných zdrojov.
Uvedené akcie predpokladajú zvýšenie
investičných výdavkov na tento rok zhruba
o 300 000 - 330 000 € a všetky sa premietnu do
pripravovaného návrhu úpravy rozpočtu mesta na
r. 2009. V diskusii k tomuto bodu odznelo, že je
nutné zo strany mesta kontrolovať zmluvy, aby
nevznikali naviacpráce. Ak spravil chybu projektant,
treba ho sankcionovať.
Poslanci odsúhlaseným an blok hlasovaním
schválili všetky predložené investičné zámery mesta pre rok 2009: rekonštrukciu budovy bývalej 1.ZŠ
na Ul. Štúrovej – starej časti, pozostávajúcej z
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výmeny okien, náter fasády budovy a rekonštrukcie
sociálnych zariadení, rekonštrukciu a rozšírenie
mestského rozhlasu do všetkých častí mesta v
zmysle schváleného projektu; nákup umelej plochy pre in-line hokej na zimný štadión; podchytenie rohu budovy jedného pavilónu MŠ na Ul.
Hurbanovej, úhradu faktúry za vykonaný archeologický prieskum na Ul. Čachtickej (II. etapa výstavby 100 nájomných bytov), úhradu prác, ktoré sú
nad rámec výkazu výmer schváleného projektu
Zatepľovanie obvodového plášťa a výmeny okien
na ZŠ Odborárska a ZŠ Tematínska.
Po správe o výsledku z následnej finančnej
kontroly v Meste Nové Mesto nad Váhom MsZ
pokračovalo vyhodnotením činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2009. Oba materiály zobrali
poslanci na vedomie.
Po odpovediach na pripomienky poslancov v bode rôzne odznela informácia o výsledku výberového konania na odpredaj pozemku
určeného na výstavbu rekreačnej chaty v areáli
Zelená voda parc. č. 4915/21, ostatná plocha
o výmere 411 m2.
Výberové konanie sa uskutočnilo 3. septembra
a nezúčastnil sa ho žiaden záujemca. Komisia
na predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku

mesta navrhla, aby ponuka na odpredaj uvedeného
pozemku bola zverejnená do 31. marca 2010 na
priamy predaj za schválenú cenu 28 770 € ( t.j. 866
725 Sk – 2100,-Sk/m2 ). Poslanci zobrali informáciu
na vedomie.
Na otázku JUDr. M. Cagalovej, dokedy budú
prebiehať práce na Ul.športovej, primátor mesta
odpovedal, že zaasfaltovanie ulice by sa malo
uskutočniť do polovice novembra. V rôznom ďalej
o. i. zaznela žiadosť o informáciu, ako dopadlo výberové konanie na riaditeľa ZŠ Ul. kpt. Nálepku.
Výberové konanie bolo v auguste, rada školy
vybrala kandidátku č.1 Mgr. M.Horváthovú, ktorá
však odstúpila od kandidatúry, následne sa znovu zišla rady školy, ktorá navrhla kandidátku č.2
PaedDr. M. Vitekovú.
Poslanci Ing. J. Vidová a Ing. I. Sadovský
poukázali na nevhodnosť novopostavenej budovy
na námestí vedľa múzea, na MsÚ podľa nich
chýba funkcia hlavného architekta. Ako odznelo v
odpovedi, základnú architektúru súkromný investor
dodržal. Poslankyne JUDr. M. Cagalová a Mgr.
A. Malovcová vyjadrili názor, že by sa mal prijať
úzus striktného dodržiavania už raz schváleného
projektu stavby.
17. zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.

PREMIÉR NA NÁVŠTEVE NÁŠHO MESTA
Krátko po výročí Dňa Ústavy SR sa premiér
SR Róbert Fico stretol v mestskom kultúrnom
stredisku so študentmi IV. ročníka Gymnázia M.
R. Štefánika. Nosnou témou jeho prednášky bola Ústava SR ako hierarchicky najvyššie postavený a najvýznamnejší právny predpis platný na
Slovensku.

OCENIA UČITEĽOV
5. október vyhlásilo UNESCO za Svetový
deň učiteľov. Pri tejto príležitosti sa v tento
deň uskutoční slávnostné zasadanie komisie
školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ.
Na slávnosti v komornom prostredí nových
priestorov ZUŠ J. Kréna prevezmú z rúk
predstaviteľov mesta ocenenia pedagogickí
zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí
náročný učiteľský chlebík vykonávajú so srdcom na dlani a profesionálnym spôsobom
odovzdávajú deťom a mládeži svoje odborné
vedomosti, zručnosť a erudovanosť.
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Vo svojom vystúpení sa sústredil na charakteristiku ústavy, na časť hovoriacu o občianskom,
pracovnom a rodinnom práve i na vykonateľnosť
ústavy.
Na prednáške predsedu Vlády SR bol o. i.
prítomný i primátor mesta Ing. J. Trstenský.
Spolu si pozreli i GPM v sprievode jej riaditeľa
akademického maliara J. Mikušku (na foto).

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Mesiac za mesiacom sa
strieda, ukrajuje z roka 2009.
Tradičná rubrika Na linke
primátor mesta je tu stabilne, nemení sa. Takisto ani
jej protagonista – Ing. Jozef
Trstenský. Menia sa len
otázky a v závislosti od nich
– odpovede. Ponúkame vám
ich aj v dnešnom – októbrovom vydaní, kedy sme sa na pána primátora
obrátili s týmito otázkami:
● Niektoré oddelenia a referáty mestského
úradu sa presťahovali, resp. presťahujú do
nových priestrov prístavby, vy sa sťahovať
nebudete, kancelária a sekretariát primátora
mesta zostávajú na pôvodných miestach, ale
čaká vás renovácia priestorov ...
Čaká. Postupne vymeníme okná, vymaľujeme
znútra aj zvonku, dáme nové podlahy, vymeníme
a doplníme nábytok v kanceláriách, vymeníme
svietidlá. Čo sa bude dať, použijeme, ostatné
vyradíme, alebo dáme iným našim organizáciám,
ak budú mať záujem. Dúfam, že konečne budeme
mať dôstojné priestory na rokovanie a nebudeme
sa musieť hanbiť prijímať návštevy. Už aj tak je
nie päť minút, ale päť hodín po dvanástej.
● V minulom vydaní sa čitatelia z článku
o výstavbe v meste dozvedeli o tom, že v
rámci II. etapy výstavby bytových domov na
Čachtickej ul. sa upraví aj časť tejto ulice,
o.i. že pribudnú aj zastávky autobusov. Svitá
azda záhradkárom zo ZO Vinohrady nádej,
že sa dočkajú zastávky, ktorá im tak veľmi
chýba a po ktorej už volajú niekoľko rokov?
To nemá s výstavbou II. etapy 100 n.b.
žiadnu spojitosť. Vybudovanie zastávky si
vyžaduje rozšírenie komunikácie o pripojovacie
a odbočovacie pásy. Správcom komunikácií je
Trenčiansky samosprávny kraj a ten na takúto,
investične náročnú akciu určite nemá peniaze,
nerobí ani prioritnejšie veci.
● Mesto ako orgán územného plánovania
rozhodol o vypracovaní zmeny č. 7 územného plánu mesta. Z tohto titulu ste vo vydanej verejnej vyhláške požiadali občanov,
právnické a fyzické osoby, orgány a organizácie , ktorých sa tieto zmeny môžu nejako
dotknúť, aby najneskôr do 7. septembra

predložili svoje pripomienky a stanoviská k
spomínanému návrhu zmeny ÚPM.
Čo mesto viedlo k tomuto rozhodnutiu,
čo ním sleduje? Prišli od občanov a iných
subjektov nejaké pripomienky k tomuto
návrhu zmien?
Mesto len reaguje na požiadavky občanov,
fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb
tak, aby ich investičné zámery boli v súlade
s platným územným plánom mesta. Proces
zmien a doplnkov územného plánu má zákonom
presne stanovené postupy a termíny, trvá
zhruba osem mesiacov.
● Čo nevidieť vám skončí mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Chystáte sa opäť kandidovať v novembrových voľbách do „VUC – iek“ ?
Hoci konečné výstupy či rozhodnutia
sú výsledkom hlasovaní krajského parlamentu, nie jednotlivca, predsa, ak by ste
sa už teraz mali obzrieť za vaším poslaneckým účinkovaním v TSK, čo považujete
za najvýznamnejší úspech vašej poslaneckej
práce či lobbingu v prospech Nového Mesta
nad Váhom a jeho občanov?
Chystám. Jednoznačne výstavbu centra
sociálnych služieb na Ul. Bernolákovej. Možno
spomenúť i komplexnú rekonštrukciu komunikácie zo Starej Turej smerom na Myjavu.
● V septembri bolo Nové Mesto nad Váhom
dejiskom družobného stretnutia novomestskej samosprávy a Uhreského Brodu. Aká
je súčasná vzájomná bilancia spriatelených
miest po nedávnom športovom dni, pomohlo
domáce prostredie Novomešťanom?
Pomohlo. Po troch rokoch sme zase zvíťazili.
Dúfame, že to bude trvalý obrat k lepšiemu.
Celý priebeh družobného dňa bol skvelý a všetci
zúčastnení boli nadšení. Priateľstvo sa zase raz
utvrdilo.
Ďakujeme za rozhovor

PIETNA SPOMIENKA
Pri príležitosti 91. výročia ukončenia I. svetovej vojny (1914 – 1918) sa 28. októbra o 14,00 h
pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny v Parku
J. M. Hurbana uskutoční pietna spomienka.
Srdečne vás na ňu pozývame.
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PRIBÚDAJÚ ODSTAVNÉ PLOCHY I ZELEŇ

DERATIZÁCIA
Príkaz primátora mesta č. 7/2009 určený
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám v
Novom Meste nad Váhom.
Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov
a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta č. 5/1999
– VZN – Ochrana a zveľaďovanie životného
prostredia v meste vyhlasujem na území mesta
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce na základe tejto výzvy sú
povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické
osoby s oprávnením podnikať a fyzické osoby vo
svojich objektoch v termíne od 5. - 25. októbra.
Právnické osoby a fyzické osoby s
oprávnením k podnikaniu sú povinné písomne
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vlastníkov bytových domov - obyvateľov lokality. Je pravda, že zväčša záberom zelene.
No pristupujeme k nemu veľmi citlivo. Namiesto
odstránených zelených plôch, kde už aj tak nie
ojedinele svojvoľne stávali autá, robíme prostredníctvom TSM v Novom Meste nad Váhom v bezprostrednom okolí alebo inde v meste náhradnú
výsadbu. Takže napriek záberu je zelene v meste
viac ako kedykoľvek predtým. TSM sa po sadovej
úprave o zeleň ohradenú obrubníkmi vzorne
starajú a majú sa čo oháňať, aby to vzhľadom
na pribúdajúce metre štvorcové kapacitne
zvládli. Odbornými prácami uskutočnenými ich
pracovníkmi a následnou starostlivosťou o novovytvorené zelené plochy sa kultúra prostredia
v meste viditeľne zvyšuje. Táto skutočnosť spolu
so sprejazdnením komunikácií svedčia o tom, že
mesto sa vydalo správnou cestou. –

Výnosná jeseň v Dexia banke
Hypotekárne záložné listy
Investujte výhodne a bezpečne:
ne:
atraktívny ročný výnos 4,10
0%
garantovaná návratnosť
investície pri splatnosti
pravidelné ročné vyplácaniee výnosu

4o,č1ný0výn%
os
r

www.dexia.sk
Banka pre život

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5
Prevádzkové hodiny
informovať o vykonaní deratizácie Mestský úrad
v Novom Meste nad Váhom do 15. novembra.
V záujme ochrany zdravia a pre prípad
náhodného požitia návnady upozorňujeme na
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno,
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.

VÝHERKYŇA
A. Hunová z pobočky Dexia banka Slovensko,
a.s., vyžrebovala výhercu našej súťaže s
kupónom. Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala
Danka GRACIKOVÁ,
Tematínska 4, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame
výherkyňu, aby si cenu prevzala v MsKS.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

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

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo
osobne doručte do 22. októbra
na adresu:
Mestské kultúrne stredisko,
redakcia Novomestského spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Na jedného z vás sa usmeje šťastie
v podobe

16,60 €,

výhry
ktorú venuje:

Tešíme sa na vašu návštevu

Banka pre život
www.dexia.sk

✂

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

OKTÓBER 2009
✂

V meste pribúdajú spevnené odstavné plochy
pre osobné autá. Jedni ich zatracujú, iní vítajú.
Názor mesta nám tlmočil Ing. Dušan Macúch,
vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- K spevneným odstavným plochám pre
osobné autá sa už pred časom vyjadril p. primátor Ing. Jozef Trstenský, takže len v krátkosti
zopakujem.
K ich realizácii mesto prikročilo už v minulosti, a to z dôvodu zvýšenia odstavných
plôch v sídliskách mesta a zvýšenia prejazdnosti
ciest, ktorú obmedzovali, resp.obmedzujú autá po oboch stranách lemujúce krajnice ciest.
Okrem toho stojace vozidlá bránia čisteniu ciest
a v zime odhŕňaniu snehu. Poznatky z iných
miest nám potvrdzujú, že aj iné samosprávy idú
podobným spôsobom. Nechcem, aby to vyznelo
neskromne, ale máme vedomosti, že v niektorých prípadoch bolo naše mesto pre ne v tomto
smere príkladom.
Odstavné
plochy budujeme vo vnútroblokoch sídlisk. Ich pozitívny vplyv sa prejavil
napr. na sprejazdnení donedávna ešte výrazne
blokovanej Ul. SNP. Obdobne je to s Ul. 1. mája,
žiadaný efekt očakávame od nedávno vybudovaných odstavných plôch. S ich realizáciou
momentálne pokračujeme v lokalite za bývalou
vojenskou samoobsluhou.
Na margo ich neprajníkov len toľko: odstavné
plochy realizujeme po väčšinovom súhlase
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ZIMNÝ ŠTADIÓN OPÄŤ V PREVÁDZKE
S niekoľkodňovým predstihom oproti avizovanému začiatku októbra spustili Technické
služby v Novom Meste nad Váhom prevádzku
zimného štadióna.
Od jeho slávnostného otvorenia 4. mája
2008 bol zimný štadión v prevádzke rok. Potom
sa na niekoľko mesiacov jeho brány zatvorili.
Čo sa dialo za nimi v mimoprevádzkovom čase,
stačilo ich teraz len jednoducho otvoriť, alebo
bola potrebná príprava na novú, v poradí druhú
sezónu v podstate nového zimného štadióna?
S týmito otázkami sme sa obrátili na riaditeľa
Technických služieb mesta v Novom Meste nad
Váhom Ing. Martina Porieza a vedúceho zimného štadióna Pavla Zámečníka.
- V čase mimo prevádzky štvorica strojníkov vykonávala kontrolu a údržbu strojovej
techniky, prečerpávala čerpadlá na chladiarenskej technike, natierali sa mantinely a opravovali
vypadnuté okopy a robili všetky ďalšie veci
súvisiace s chodom zimného štadióna tak, aby
všetko bolo pripravené na jeho bezproblémové
fungovanie, - upresňuje P. Zámečník a ďalej
pokračuje:
- Na úpravu plochy máme k dispozícii dve
rolby, jednu novú a druhú, plne funkčnú, z Dukly
Trenčín. - Po technickej stránke novomestský zimný
štadión v mnohom prevyšuje extraligové štadióny
v SR, - dopĺňa riaditeľ TSM v Novom Meste nad
Váhom Ing. Martin Poriez (pozn. red.: čo vlani
konštatovala na slávnostnom otvorení štadióna
aj hokejová legenda Jozef Golonka).
-Technika je riadená digitálne, citlivým
počítačom, ktorý hneď zaznamená akékoľvek
zmeny a signalizuje každú odchýlku od nastavených parametrov a prípadnú poruchu
okamžite odhalí.-Vlani nám síce praskla jedna trubka, tú sme
však opravili takpovediac za pochodu počas
prevádzky zimného štadióna, - konštatuje P.
Zámečník a dodáva:
-Úroveň moderného zariadenia sa nedá
zrovnať so starou strojovňou niekdajšej umelej
ľadovej plochy. Jeho súčasťou je nevyhnutné
zabezpečenie proti úniku čpavku. To síce bolo aj v predchádzajúcom prípade, no veľkou
prednosťou novej chladiarenskej techniky je, že
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oproti minulosti je ho na zmrazenie a chladenie
plochy zapotreby podstatne menej, necelých
300 kg. Pri starej strojovni ho bolo treba okolo
1800 kg.Ako zdôraznil riad. TSM v Novom Meste
nad Váhom Ing. M. Poriez, príjemné prostredie
si návštevníci môžu vytvoriť sami tým, že budú
šetrne používať sociálne zariadenia a všetky
priestory zimného štadióna, ku ktorým majú
prístup.Vítanou službou pre nich dozaista bude
i spustenie nápojového automatu na spríjemnenie chvíľ a občerstvenie sa pri športovom
relaxe.
Podľa
vyjadrenia
primátora
mesta
Ing. Jozefa Trstenského v uplynulom vydaní
Novomestského spravodajcu prevádzka zimného štadióna sa predpokladá do konca apríla.
Okrem hokejistov a krasokorčuliarskych klubov
a krúžku CVČ bude zimný štadión podľa slov
riaditeľa technických služieb vyhradený v určitých
dňoch a hodinách pre verejnosť.
-Občanom sme vyčlenili určité hodiny v piatok a cez víkendové dni. Presný rozpis - spolu
s cenníkom - záujemcovia nájdu na webovej
stránke: www.nove-mesto.sk (http://www.novemesto.sk/zimny-stadion-nove-mesto-nad-vahom/). Každý týždeň v piatok ho aktualizujeme
vrátane termínov hokejových zápasov a akcií
mesta, škôl či CVČ. –
Takže nezostáva nič iné, len nabrúsiť
si korčule a hor´ sa na ľadovú plochu užiť si
aktívny pohyb a radosť z tohto obľúbeného zimného športu.

BUDE KAVIARNIČKA I DETSKÉ IHRISKO
Búracie práce s upozornením na stavenisko
v plotom ohradenej časti Parku J. M. Hurbana
nenechajú nikoho na pochybách, že sa v tejto
lokalite čosi deje. Po istých, nie vlastnou vinou
spôsobených prieťahoch, investor MS Union,
s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom má už vo vrecku
stavebné povolenie, takže dnes už novomestskej
firme so sídlom na Trenčianskej 17 nič nebráni,
aby sa pustila do realizácie svojho investičného
zámeru – výstavby Kaviarne v parku.
O bližšie informácie sme požiadali konateľa
spoločnosti Ing. Juraja Srnca.
- Stavbu plánujeme ukončiť a prevádzku kaviarne sweet&coffee spustiť v januári budúceho
roka. Predpokladáme, že jej vybudovanie si celkovo vyžiada investičné náklady približne 250
000 € (7 531 500 Sk).
Naša prevádzka sweet&coffee bude spĺňať
poslanie modernej kaviarničky a cukrárne v jednom objekte. V ponuke kaviarne budú viaceré
druhy kvalitnej kávy, špičkovej čokolády a čaju,
široký sortiment zákuskov, koláčov, tort, sladkého i slaného pečiva, miešaných koktejlov a

zmrzlinovych výrobkov. Väčšina ponúkaného sortimentu (káva, cukrárske, pekárenské, zmrzlinové
a ďalšie výrobky) bude našej vlastnej registrovanej značky sweet&coffee.
Prevádzka bude NEFAJČIARSKA a jej dizajnové a architektonické riešenie je navrhnuté tak,
aby plne zapadalo a harmonizovalo s Parkom J.
M. Hurbana.
Na záver by som chcel verejnosť ubezpečiť,
pretože túto otázku nám ľudia často kladú, že
detské ihrisko v parku nebudeme v žiadnom
prípade rušiť. Práve naopak, ak nám to bude
umožnené, zrenovujeme ho a vylepšime.-

VĎAKA MESTU BAZÉN I PRE VEREJNOSŤ
- 42 Sk, deti do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP 1 €,
t. j. zhruba 30 Sk) zaplávať.
Zostáva len veriť, že záujem o plávanie zo
strany verejnosti bude vyšší ako v minulosti a
kapacita bazéna 35 plavcov bude využitá.
Bližšie informácie o prevádzke záujemcom
podajú strojníci bazéna, tiež na vrátnici a dozvedia sa ich aj z webovej stránky školy, vysielania mestského rozhlasu a TV Pohoda.
-fn-

Vynovený plavecký bazén v areáli Strednej
odbornej školy na Bzinskej ulici spĺňajúci náročné
kritériá na modernú prevádzku po rekonštrukcii
strojovne začne v úvodných dňoch októbra slúžiť
svojmu účelu nielen pre študentov školy, ale
aj organizácie a občanov, využívajúcich permanetky.
Vďaka príspevku mesta na jeho prevádzku
bude 25 - metrový bazén cez víkendy, v čase
od 8,00 h – 18,00 h, k dispozícii občanom, ktorí
si budú chcieť za poplatok (1 h dospelý 1,40 €

a
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OSTNE ROZDANÉ

ZBER ODPADU

Čo sa nám prihodilo je nielen
názov témy jubilejného –
XV. Novomestského ostňa,
ale aj radostné zvestovanie
najúspešnejších účastníkov
bienále kresleného humoru a
satiry o úspechu na celoslovenskom festivale kresliarskej skratky v Novom
Meste nad Váhom.
Spomedzi karikaturistov, ktorí sa zúčastnili
jubilejného ročníka, je osem takých, ktorí domov
neodchádzali s prázdnymi rukami.
Odborná porota Zlatý osteň prisúdila
Ľubomírovi Kotrhovi z Trenčína. Trenčanovi
tak do zbierky k Zlatému ostňu z XI. ročníka v
roku 2001 pribudol ďalší.
Ani ďalšie mená nie sú pre novomestský
festival kresleného humoru a satiry neznáme:
Strieborný osteň si vykreslil Jozef Grušpier
z Bratislavy a bronz získal ďalší Bratislavčan,
vyznavačom a priaznivcom karikatúry nie neznámy Laco Torma.
Cenu riaditeľa bienále Ing. V. Pavlíka si
do Košíc odniesla z trojice zastúpených karikaturistiek Darina Kličková. Cenu Mira Ďuržu
získal Fedor Vico z Prešova.
Okrem týchto cien porota udelila aj tri
čestné uznania, ktoré „sa ušli“ Milanovi Stanovi
z Bratislavy, pochádzajúcemu z neďalekej
Kálnice,
Willymu
We b e r o v i
z Trenčína
a Kamilovi
Weinerovi
z Trnavy.
Ve c n ý m i
d a r m i
úspešných
karikaturistov ocenil aj Ing.
Ján Kahan,
majiteľ a
prezident
fa Jasek,
s.r.o.
1. miesto Ľ. Kotrha

Po organizovanom septembrovom zbere
odpadu s obsahom škodlivín TSM v Novom
Meste nad Váhom uskutočnia v októbri zber biologicky rozložiteľného odpadu podľa nasledovného harmonogramu s jednotným časom
zberu od 8,00 do 18,00 h:
19. októbra - zberné miesto: preluka medzi
ulicami Slnečná, Vinohradnícka; 20. októbra: Ul.
lesnícka, parkovisko medzi materskou školou a
ZŠ Ul. Tematínska; 21. októbra: dolná časť
Ul. Kukučínova a 22. októbra: Slovanská ul.
Žiadame občanov, aby v uvedených termínoch mali pred svojimi domami pripravený
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, resp.
môžu tento odpad priniesť na uvedené zberné
miesto. Mimo uvedených termínov je možné
takýto odpad (konáre, lístie, tráva, burina) bez
poplatku odovzdať na prekládkovej stanici v
Mnešiciach, Ul. tehelná v pondelok – piatok v
čase 8,00 – 15,00 h.
-t-
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● NA PARKOVISKU NAMIESTO ÁUT
ODPARKOVANÉ NÁKUPNÉ KOŠE. 17. augusta sa pred Billou niekto zvláštne „hral“,
keď na parkovisku odparkoval nákupné
koše. Čudná záľuba, však?
-ač-

NOVOOTVORENÁ
POBOČKA AMSLICO
Ul. Čsl. armády ( nad Dáriou)

prijme

finančných poradcov
a manažérov
Kontakt: 0918 823 353 a 0911 897 855

MÁRIA, MATKA ...
Veľmi ma oslovila kniha Scotta Hahna „ Kto si,
Mária? Božia Matka v Božom slove.“ Pútavý štýl,
biblické predpoklady, z ktorých autor vychádzal,
boli vodou na mlyn môjho vzťahu k tej, ktorá nám
bola darovaná Ježišom z kríža ako matka. Životný
príbeh a slová spomínaného autora nie sú len
argumentom pre správnosť mariánskej úcty v rozumnej miere. Je to viac. Je to svedectvo človeka,
ktorý pochopil, precítil a žije z Ježišových slov:
„Hľa, tvoja matka...“
Október je pre kresťanov katolíkov mesiacom zasväteným
Panne Márii, modlitbe posvätného ruženca. Preto je, myslím,
vhodná príležitosť premýšľať o
našom vzťahu k Panne Márii,
Ježišovej a našej matke. Prečo
je to dôležité? Ak Boh zásadne
určil vykúpenie človeka cestou
Márie, prečo by sme ju mali vylúčiť z našej cesty? Hoci
Mária je človekom, je vykúpená
vznešenejším spôsobom pre
zásluhy svojho Syna. Boh je
darcom všetkých dobier, je sám
najväčším Dobrom. Ak vybral
matku Synovi, určite tú najlepšiu.
Ona sa slobodným súhlasom
stala spolupracovníčkou na diele
vykúpenia sveta.
Samotné materstvo Panny
Márie je tým hlavným a najväčším dôvodom,
prečo ju uctievať. Je Matkou nášho Pána. Tradícia
nám ponúka slová: Kto si ctí matku, ctí si syna.
Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom...
Panna Mária nie je prekážkou na ceste k
Ježišovi. Nie je nepotrebná na našej životnej púti.
Práve naopak. Svoju materskú starostlivosť preukazuje aj dnes svojím orodovaním u toho, ktorý jej
hovorí MAMA. A oroduje za tých, ktorých On sám
nazval svojimi bratmi. Je našou matkou.
Nemôže byť prekážkou tá, ktorú Písmo nazýva
milostiplná. Ak je plná milosti, Boh má v nej osobitné zaľúbenie a nie je v nej nič nečisté, hriešne.
Ako milostiplná chce len to, čo chce ten, ktorého
je plná, Boží Syn. Pri zvestovaní vraví, že ako
služobnica chce, aby sa splnila Pánova vôľa ...
Biblia síce obsahuje málo výrokov Panny
Márie, dokonca jej prítomnosť v istých okamihoch

Ježišovho života je, zdá sa, skrytá, tichá, nenápadná...Ale je tam, kde je jej Syn. Vtedy, dnes...
V úzadí, aby vynikol jej a Boží Syn, rovnako
však pripravená, aby bola tam, kde treba pomôcť
upriamiť pozornosť na Ježiša, priviesť k nemu...
Koľkí sme zakúsili jej láskyplnú prítomnosť v
našich životoch! Koľkí vydávame svedectvo o jej
neutíchajúcej pomoci vo chvíľach bolestí a krížov.
„Ako dieťa, ak som niečo vyparatil, ak ma niečo
bolelo, ak som potreboval pohladiť,
objať, pofúkať, išiel som k mame.
Nikdy to ale nezmenšilo moju lásku
k otcovi,“ spomína môj kamarát.
Podobne je to aj s Máriou.
Pritúli, daruje objatie, materinský
cit a lásku, povzbudí, pomôže, ale
vždy vedie k Ježišovi. Na svadbe v
Káne Galilejskej vraví : „Urobte, čo
vám povie“ (Ježiš). Mária chce len
to, čo Ježiš. K tomu vedie aj svojich
ctiteľov, všetky svoje deti, aj tie,
ktoré si k nej ťažko hľadajú cestu,
aj tie , ktoré si ju nájsť nechcú....
Všetkých má rada. Mamu si nevyberáme. Túto nám však vybral Boh.
Nikdy mi nenapadlo, že by Boh
vybral zle. Čo Boh robí, dobre robí.
Aj v prípade Márie. Najmä v prípade
Panny Márie, Matky Božieho Syna,
Matky nás všetkých.
Pre veriaceho môže byť
pohľad na Máriu inšpiráciou, povzbudením, posilou. Pre mňa to znamená najmä vložiť svoju ruku
do jej ruky, ako dieťa do ruky matky a nechať sa
viesť k Ježišovi, pozerať sa Naňho, nakoľko je
možné, očami Márie a milovať Ho, nakoľko je
možné, láskou jej srdca.
Pre kresťanov iných vyznaní alebo
nekresťanov či neveriacich môže byť príbeh
Márie, Ježišovej matky, zaujímavý. Keď v ničom
inom, aspoň v postoji úcty k tej, ktorá dala svetu
Ježiša Krista.
Rešpektujem iný názor a postoje k Márii,
než je ten môj. Len vydávam svedectvo, že bez
synovskej lásky k nej by som si dnes môj život
nevedel predstaviť. Považujem Pannu Máriu za
jeden z najväčších darov, aké nám Boh dal. A aj
preto som šťastný....
Ľudovít Malý, dekan - farár
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NOVOMEŠŤAN PRI PREVRATNOM OBJAVE

Novomešťan – Mnešičan prof. Ing. Václav
Koman, DrSc. žijúci v Bratislave, patrí k významným osobnostiam nášho mesta. Je kapacitou vo
svojom odbore. V roku 2000 navrhli niekdajšieho
absolventa novomestského gymnázia (1947) na
Nobelovu cenu za chémiu. Na dokreslenie predstavy o hlboko ľudskom rozmere tohto naslovovzatého odborníka v oblasti organickej chémie,
zvlášť lipidov, dodajme, že V. Koman počas SNP
pred 65 rokmi sa zúčastnil protifašistického odboja ako dobrovoľník - vojak I. čsl. armády pplk.
Goliana. Po návrate ho ako rukojemníka až do
prechodu frontu väznili.
Nedávno prof. V. Koman učinil spolu so
svojimi spolupracovníkmi, zdá sa, prevratný
objav. Bol prezentovaný na medzinárodnej
konferencii Laboralim 2009, ktorú usporiadala Potravinárska sekcia Slovenskej spoločnosti
poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych
a veterinárskych vied pri Slovenskej akadémii
vied.

Na tomto medzinárodnom fóre odznela o.i.
i prednáška prof. Ing.Václava Komana, DrSc.
a kol. s názvom Lipidové odtlačky prstov,
ich tvorba a využitie, ktorá spolu s ostatnými
prednáškami prezentovanými na konferencii,
vyjde v pripravovanom zborníku.
Nie je bez zaujímavosti, že okrem nášho
významného Novomešťana aj ďalší z niekoľkých
spoluautorov 12 - stranovej práce – prof. J.
Kotúč, DrSc. (zomrel r.2006) je tiež absolventom
novomestského gymnázia z roku 1947, rovnako
ako prof. V. Koman. Ako prvý riaditeľ ÚVT VŠ
na St. Gruntoch v Bratislave umožnil začať tieto
práce na centrálnom počítači Siemens 4004.
Ďalší zo spolupracovníkov - Ing J.Sládek, PhD.
(zomrel v r. 2005) ako riaditeľ Palmy dal zelenú
technologickým experimentom, ako aj prácam
diplomantov a doktorandov a podpísal tiež prvú
zmluvu o spolupráci s STU v Bratislave. Bez jeho
pomoci by tieto práce nebolo možné realizovať
(mimochodom, Ing.J. Sládek, PhD. bol žiakom,
diplomantom i doktorandom prof. Komana. Prof.
Koman zaviedol pomenovanie Palma, n.p., namiesto dovtedajšieho názvu Považské tukové
závody, kde pôsobil tri roky vo funkcii ved. OTK.
Po jeho odchode z GR Palma na Slovenskú
technickú univerzitu v Bratislave sa GR Palma
presťahovalo do Bratislavy).
Podľa prezentovaných výsledkov výskumu
by lipidové odtalčky prstov mohli zohrať významnú úlohu v praxi a stať sa významnými
pomocníkmi v kriminalistike pri identifikácii
osôb, ale i v medicíne.

K AS T I N G Y N A S U P E RTANEC I I .
Máte chuť zasúťažiť si v tanci? Ak ste vo
veku od 12 do 20 rokov, núka sa vám jedinečná
šanca prihlásiť sa do Supertanca II., ktorý po
úspechu prvej série pripravuje CVČ.
Kastingy na tanečnú súťaž budú 7. a 14.
októbra od 16,00 – 18,00 h v CVČ na Štúrovej
ul. (v priestoroch bývalej I. ZŠ). Je potrebné, aby
sa záujemcovia o účasť v súťaži na kastingy
dostavili s pripravenou choreografiou v trvaní
minimálne od jednej a maximálne do troch
minút a hudobnými podkladmi (CD), na ktoré
budú tancovať.
Z účastníkov kastingov porota vyberie desať
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finalistov, ktorí postupne vo vyraďovacích kolách
budú predvádzať svoje tanečné majstrovstvo v
predpísaných tancoch. Supertanec II. začne koncom novembra v mestskom kultúrnom stredisku.
● KONCERT V BLUE NOTE. Žilinská hudobná
skupina ZÓNA DILEMY (rock-pop/big-beat) vás
v piatok 16.októbra o 20,00 h pozýva do
klubu Blue Note na svoj koncert. Viac informácií o skupine a koncerte nájdete na stránke
http://bandzone.cz/zonadilemy.
Tešíme sa na vašu návštevu, o dobrú
zábavu nebude núdza..

MÁ RÁD ATMOSFÉRU OSTŇA I ĽUDÍ OKOLO NEHO
Po ôsmich
rokoch si zopakoval
svoje
víťazstvo.
K
Zlatému ostňu z
roku 2001 pribudol Ľubomírovi
Kotrhovi ďalší.
Po
Ferovi
Mrázovi,
v
ktorého zbierke
sú štyri Zlaté
ostne, sa tento
Trenčan
stal
druhým
najúspešnejším
autorom
v
doterajšej
15
– ročnej histórii
celoslovenského bienále kresleného humoru a satiry. Novomestského ostňa sa zúčastňuje od
jeho zrodu viac – menej pravidelne, na svojom
konte má viaceré ocenenia.Tentoraz si prišiel do
výstavnej siene mestského kultúrneho strediska
18. septembra najvyššiu cenu prevziať spolu
s vnukom Danielom, ktorý bol jedným z jeho
prvých gratulantov.
Jubilejný – 15. ročník Ľ. Kotrha oboslal
šiestimi prácami. Žeby ho tak oslovila vyhlásená
téma?
- O tom to nebolo. Téma bola taká široká,
že sa dalo do nej zapasovať všetko. Od športu
cez politiku po celospoločenské dianie a jeho
prejavy. Boli, resp. sú tu euro, kríza, voľby ...
Vzhľadom na to, že nebola úzko špecifická,
ponúkala široké možnosti na spracovanie. I
keď na druhej strane, ako profesionál, ktorý
sa umením živí, nerobí mi problém na papier
„položiť“ čokoľvek, akúkoľvek tematiku. –
Ľubomír Kotrha sa kreslenému humoru
profesionálne venuje plných štyridsať rokov,
od roku 1969. Hoci je absolventom stavebnej
priemyslovky a začal študovať architektúru, ničím
iným ako umením sa neživil, nikdy nechodil do
klasickej roboty.
-Kreslenému humoru som sa začal
venovať už na strednej škole, v roku 1967. Za

svoj prvý honorár 450 korún za uverejnené tri
práce v MY ´67 som si kúpil texasky. Postupne
množstvom publikovaných vecí stal som sa
finančne sebestačným, nepotreboval som pomoc rodičov, naopak, sám som ich podporoval.
Keď som v šesťdesiatom deviatom nastúpil na
architektúru, dostal som sa do situácie buď
štúdium, čo by znamenalo obmedziť kreslenie,
alebo kresliť. Ak by som ho obmedzil, stratil
by som určitý okruh časopisov, vypadol by som
takpovediac z hry. A pozíciu, ktorú som mal,
by som si už nevybudoval. Preto som zo školy
odišiel. Boli v tom samozrejme i financie, lebo
vtedy môj príjem bol niekoľkonásobne vyšší
než by som mal ako začínajúci architekt.
Situácia sa po roku 1989 radikálne zmenila.
Kreslený humor v periodikách postupne vytlačila
reklama. Vydavateľ, resp. majiteľ periodika
ten priestor radšej ponúkol a dodnes ponúkne
inzerentovi, z čoho má príjem, ako keby mal
karikaturistovi zaplatiť. Takáto prax kreslený humor vlastne zabíja, lebo karikaturisti nemajú kde
publikovať. Pritom kreslený humor bol pôvodne
určený do novín, nie je typickým výstavníckym
„artiklom“, ako napr. obrazy, grafika a pod.
Sú tu síce ešte niektoré periodiká, ktoré
zo zotrvačnosti publikujú kreslený humor
a
kde sa občas objaví aj moja kresba, ale nie
je to už to, čo bývalo. Ale to si nesťažujem, len
konštatujem daný stav.Ako ďalej Ľ. Kotrha prezradil, ročne obosiela
okolo 70 zahraničných súťaží.
- Na Slovensku sú tri – štryri, ale všetky ich
neobosielam, pretože nie sú pre mňa lukratívne,
keďže sa tým živím. Logicky čas radšej venujem
súťaži, ktorá je pre mňa finančne zaujímavá.
Iné je , keď tých ľudí, čo súťaž kresleného humoru vyhlasujú, osobne poznám. To je i prípad
Novomestského ostňa. Mám rád jeho atmosféru
i ľudí, ktorí okolo neho robia, preto sa snažím
Osteň nikdy nevynechať. –
A ako Ľubomír Kotrha bezprostredne po prevzatí ocenenia povedal, na ďalší Novomestský
osteň príde opäť, aby získal hetrik víťazstiev. Či
sa mu to podarí, uvidíme o dva roky.
● Darujeme zachovalé veci po starších
manželoch vhodné na nedeľné oblečenie.
(Kontakt 0908 482 326).
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

OD PRIOR, 1. posch.
Stará Turá

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

Tel.: 0905 163 856

OCEĽOVÉ DVERE
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
11 - bodové zamykanie
Prevedenie mahagón alebo zlatý dub
Cena 265,55 EUR (8 000 Sk)

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

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

INTERIÉROVÉ DVERE
Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
Dvere povrchová úprava fólia
Dvere povrchová úprava dyha
Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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PROGRAMY MsKS

október 2009
VÝSTAVY
XV. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ
Do 16. októbra si milovníci kresleného
humoru a satiry môžu vo výstavnej sieni MsKS
pozrieť, ako sa majstri kresliarskej skratky
zhostili vyhlásenej témy jubilejného – XV. ročníka celoslovenského bienále s názvom Čo sa
nám prihodilo 2007 – 2009.

VI. NÁVRATY
DO NOVÉHO MESTA
30. októbra o 17,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční vernisáž VI. kolektívnej výstavy, na ktorej sa predstaví zhruba štyridsiatka
výtvarníkov - návratistov, nejakým spôsobom
spätých s Novým Mestom nad Váhom.

VEČERNÝ KONCERT
TRIO ANIMÉ
13. októbra o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS v rámci KPH uskutoční prvý koncert
jesenného abonentného cyklu. V ňom sa predstaví TRIO ANIMÉ: Maroš POTOKÁR - husle,
Kristína JANIČKOVIČOVÁ - violončelo, Pavla REIFERSOVÁ - klavír. Umeleckým slovom
bude sprevádzať Ulrich ULMANN.
V koncerte odznejú skladby J. Haydna, B.
Martinů a F. Mendelssona - Bartholdyho.

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopatom Jánom Dedíkom s Trenčianskych Teplíc sa
uskutoční utorok 13. októbra od 12,30 - 17,30 h
v mestskom kultúrnom stredisku na 1 posch.

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

P R I P R AV U J E M E
RND - MÁM OKNO
3. novembra o 19,00 h sa uskutoční v
divadelnej sále MsKS predpremiéra najnovšej
trpkej komédie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla MÁM OKNO.
Ide o farbistý príbeh o vidieckom starom
otcovi, ktorý chce vždy a všade – hoci na prvý
pohľad nenáležite a bláznivo – vidieť a vnímať
okolitý svet, žiť naplno a so všetkým, čo život
prináša. Jeho súčasťou sú bizarné stretnutia
s rodinou a okolím, čo sa na jeho originálny
spôsob života pozerajú podozrievavo a s nedôverou.
Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni
MsKS od 12. októbra.

ZÁJAZD DO PRAHY
17. októbra organizuje MsKS zájazd do
Prahy na muzikál Dracula.

KLUBY V OKTÓBRI

Pondelok 14,45 h – Hudobný kurz klavír
17,00 h – Kurz jogy
18,00 h – Cvičenie pre ženy rýchl.
19,00 h – Cvičenie pre ženy
Utorok
18,30 - 20,00 h - Brušné tance
Streda
18,00 h – Cvičenie pre ženy
– ZŠ Tematínska ul.
Štvrtok 17,30 h – Kurz jogy
Piatok
14,45 h – Hudobný kurz klavír

Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 21.9. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 13.10. od 12,30 h - 17,30 h
Klub alter. medicíny - p. J. Dedík
Streda
7.10. o 14,00 h - Výbor MO MS
14.10. o 14,00 h - Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h A klub

V Ý T VA R N É I O S O B N É N Á V R A T Y
Jeseň obliekla prírodu do pestrých farieb,
pestrými farbami bude od konca októbra hýriť i
výstavná sieň mestského kultúrneho strediska.
Vernisáž 30. októbra o 17,00 h vo výstavných
priestoroch stánku kultúry sprístupní milovníkom
výtvarného umenia diela vyše štyridsiatich autorov – návratistov.
Pri zrode Návratov do Nového Mesta nad
Váhom v roku 1984 sa ich prezentovalo 16, dnes
ich je takmer trikrát viac.
MyšlienJozef Mikuška: Central park New York, akvarel, 1986 k a ,
ktorá sa pred vyše štvrťstoročím zrodila v hlavách
niekoľkých nadšencov, nielen novomestských výtvarníkov: akad. soch. M. Struhárika, akad. mal. J. Mikušku, M. Ďuržu, J. Koutného a M. Resutíka a po prvýkrát
sa zrealizovala presne pred 25 rokmi, sa plne ujala a
rozrástla nielen do kvantity.
Desať rokov po prvých Návratoch ( v roku 1994)
sa na kolektívnej výstave autorov spätých s Novým Mestom nad Váhom a jeho okolím po prvýkrát
prezentovala umelkyňa žijúca v zahraničí: Dagmar
Mezricky, postupne k nej pribudli ďalší výtvarníci:
Miroslav Hadinec a Vasil Stanko z Prahy, manželia
Feďkovičovci a Jozef Mikuška z NSR, v ostatnom
čase sa k nim pridal ďalší Novomešťan žijúci v
Nemecku Fedor Matejka ...
Kolektívne Návraty sa uskutočňujú v päťročných
intervaloch, tentoraz sa bude konať už ich VI. ročník.
Medzitým toto obdobie „vypĺňajú“ individuálne prezentácie návratistov.
Čo nevidieť ich spojí sila súhrnných výtvarných, v
prípade vernisáže u viacerých i reálnych NÁVRATOV.

štvrtok 1., piatok 2. o 19.00 h

ŽENY MÔJHO MUŽA
Stredoeurópska metropola, uponáhľaný spôsob
života, vytrácanie ľudskosti a duchovných
hodnôt. Manželstvo Very a Daniela je na
mŕtvom bode, keď do ich rodiny vstúpi mladá
Macedónčanka Liana. V réžii I. Vojnára hrá Z.
Studenková, M. Stropnický, T. Pauhofová, …
SR, ČR, Maď.,

krimidráma

85 min.

slovenská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

KINO POVAŽAN – OKTÓBER 2009

KURZY V OKTÓBRI

sobota 17., nedeľa 18. o 17.00 h

HORE
Starý predavač balónov žije v malom domčeku
uprostred veľkomesta. Jedného dňa nafúkne
tisíce balónov a s chalúpkou vzlietne do oblakov splniť si svoj cestovateľský sen. Netuší, že
omylom sa s ním vzniesol aj prehnane aktívny
chlapec Russell…
USA

animovaná rodinná komédia

96 min.

slovenský dabing
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov

sobota 3., nedeľa 4. o 19.00 h

VO ŠTVORICI PO OPICI
Dva dni pred svadbou vyrážajú Doug a jeho
traja kamaráti do Las Vegas na rozlúčku so
slobodou. Ráno po prebudení so silnou opicou
zisťujú, že si z predchádzajúceho večera nič
nepamätajú a nikde nemôžu nájsť budúceho
ženícha…
USA

komédia

100 min.

slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 8., piatok 9. o 19.00 h

NEHANEBNÍ BASTARDI
Bolo nebolo v nacistami okupovanom Francúzsku... Vitajte v Druhej svetovej vojne podľa
Quentina Tarantina. Vitajte vo svete, kde
historická realita ustupuje ľahko brutálnemu
rozprávaniu jedného z najkontroverznejších
režisérov súčasnosti. Poetika Nehanebných
bastardov sa asi najviac priblížila nálade filmu,
ktorý mu urobil meno – násilníckej čiernočiernej
komédii Pulp Fiction .Hrajú: Brad Pitt, Eli Roth,
Diane Kruger, Mélanie Laurent
USA

vojnový akìný

153 min.

ìeské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

o 19.00 h

VŠETKY MOJE EX
Známy fotograf celebrít Connor miluje slobodu,
zábavu a ženy. Je presvedčeným starým
mládencom, ktorý odmieta akékoľvek záväzky.
Má bezcitný lámač ženských sŕdc ešte šancu
nájsť skutočnú lásku?
USA

romantická komédia

100 min.

slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 22., piatok 23., sobota 24., nedeľa 25. o 19.00 h

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTÓRIA
Výpravný veľkofilm o Jánošíkovi, charizmatickom mladíkovi z Terchovej. Režisérky Agnieszka Holland a jej dcéra Kasia dodali príbehu
historickú autenticitu pri zachovaní jeho romantického charakteru.
Pol., SR, ČR, Maď. historicko-dobrodružný

140 min.

slovenská verzia
vstupné: 2,50 € 75,31 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 10., nedeľa 11. o 19.00 h

BRUNO
Čauves, ich bin Brüno, holub mieru! Nerád
hovorím sám o sebe und aj tak už asi všetci
viete, že ich bin najväčšia rakúska gay celebrita
od Arnolda Schwarzenegera. Túžim po živote,
aký majú všetci normálni Rakúšania: Postaviť
dom, pod ním pivnicu a v nej vychovať rodinu…
USA

komédia

83 min.

slovenské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 15., piatok 16. o 19.00 h

REMBRANDTOVA NOêNÁ HLIADKA
(ASFK)
Vynikajúci režisér Peter Greenaway (Umelcova zmluva, Prosperove knihy, Dieıa z Maconu)
sa vracia s fascinu-júcou drámou o vzniku
jedného z najznámejších maliarskych diel všetkých čias - Nočnej hliadky. ýo sa skrýva za
obrazom? Kto sú ľudia, ktorí ho zaplatili a ktorí
sú na ňom vyobrazení?
Vizuálne provokatívny až obscénny film nás
zavedie hlboko do Rembrandtovej duše…
VB, Pol., Kan., Holand. životopisný historický

139 min.

ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 29., piatok 30. o 19.00 h

32 A STÁLE SLOBODNÁ
Mladá, ambiciózna manažérka Lucy miluje
život veľkomesta, svoje lodičky, auto a job.
Zážitky v malom mestečku ju prinútia zmeniť
pohľad na život a najmä na lásku, pričom si
musí ujasniť čo miluje viac a kam ju ťahá
srdce...
USA

romantická komédia

97 min.

ìeské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 31., nedeľa 1. 11.

o 19.00 h

ÚNOS METRA 123
Ozbrojení a bezohladní muži prepadnú a unesú
vlak newyorského metra a žiadajú vysoké
výkupné. V hlavných úlohách uvidíte Denzela
Washingtona a Johna Travoltu.
USA, VB

akìný

105 min.

slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Jana Malotová: Nevesta, suchý pastel, 2006

Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA

CH CE T E P OŽI Č A Ť , A L E B O I NV E S T OV A Ť ?

Jesenné počasie, najmä ak ukáže svoju odvrátenú tvár,
priam pozýva na návštevu kina. Z programovej ponuky na október vyberáme:
ŽENY MÔJHO MUŽA – štvrtok 1. a piatok 2. októbra o 19,00 h:
Príbehy všetkých hrdinov filmu sa spájajú s osudom mediálne úspešného manželského páru.
Manželstvo Very a Daniela sa už dlhší čas nachádza na mŕtvom bode. Vera ako
herečka je na konci kariéry a Daniel sa radšej ako s manželkou zabáva s mladými
dievčatami. Navyše do ich rodiny vstupuje mladá Macedónčanka Liana, v ktorej Vera
nachádza časť svojho ja. Paralelne s Verou a Danielom si miesto v živote hľadajú
ošetrovateľka Eva a dizajnér Martin.
Krimidráma z koprodukcie SR, ČR a Maďarska trvá 90 minút a je mládeži neprístupná do 12 rokov.
NEHANEBNÍ BASTARDI – štvrtok 8. a piatok 9. októbra o 19,00 h:
Nemeckých vojakov ešte neprestali bolieť nohy po smelej invázii do západnej
Európy, keď mladučkej Shosanne priamo pred očami nemecký dôstojník Hans Landa
vyvraždil členov jej rodiny. Ona sama len tak - tak unikne do Paríža, kde sa ukryje
pod novou identitou prevádzkovateľky kina.
Na inom mieste Európy sa pod vedením amerického poručíka Alda Rainea formuje
nezvyčajná vojenská jednotka. Úlohou jej členov je likvidovať nemeckú elitu. Hovoria
si Bastardi a práve ich čaká najťažšia misia, ktorá môže zmeniť priebeh vojny.
V parížskom kine sa pripravuje uvedenie nového nemeckého propagandistického
eposu. Na premiéru sa chystá nacistická špička. Úlohou Bastardov je preniknúť na
akciu a šéfom Tretej ríše ukázať, aké to je, keď je človek mŕtvy. Nepočítajú však s
tým, že priamo pod svetlami premietačky snuje svoj plán pomsty osirelá Shosanna ...
Vojnový akčný film USA trvá 153 minút a je neprístupný mládeži do 15 rokov.
BRUNO – sobota 10. a nedeľa 11. októbra o 19,00 h:
Bruno nikdy nebol profi model. Túžil po živote, aký majú všetci normálni Rakúšania: postaviť dom, pod ním pivnicu a v ňom vychovať rodinu. Keď skončil školu,
chcel byť tanečník a dostať rolu vo videu Rhytm is a Dancer, ale deň pred nakrúcaním
dostal infekciu od psích bobkov. Potom robil v najviac cool klube vo Viedni. Najprv
pol roka na záchodoch, potom ho povýšili na vyhadzovača. Tu si ho všimli producenti
najväčšej kábel módnej show FunkyZeit a stal sa jej moderátorom. Z Bruna sa stala
hviezda...
Komédia USA trvá 83 minút a je neprístupná mládeži do 15 rokov.
HORE - sobota 17. a nedeľa 18. októbra o 17,00 h:
Tvorcovia filmov Autá, Ratatouille a Wall-E prinášajú ďalší originálny príbeh:
78 – ročný predavač balónov Carl Fredricksen žije v starom malom a útulnom domčeku uprostred veľkomestskej zástavby. Jedného dňa ho omrzí večné otravovanie staviteľov a rozhodne sa splniť si dobrodružný cestovateľský sen. Nafúkne tisíce balónov a
aj s chalúpkou vzlietne k oblakom. Netuší, že omylom sa vzniesol aj prehnane aktívny
skautík kórejského pôvodu Russell. Najneočakávanejšiu dvojicu hrdinov tak čaká dobrodružstvo v stratenom svete ...
Americká animovaná rodinná komédia so slovenským dabingom trvá 96 minút a nie
je vhodná pre deti do sedem rokov.

Ak potrebujete rýchly úver, zvážte svoje
príjmy a výdavky a poraďte sa v banke.
Rozhodne je lepšie a bezpečnejšie zvoliť si úver
v renomovanej banke, ako sa dať nalákať na
pôžičku od neoverených nebankových inštitúcii.
Spotrebiteľ tým môže predísť rôznym nepríjemným prekvapeniam. Banky podliehajú prísnemu
dohľadu NBS a zároveň banka sa musí riadiť
pravidlami obozretného podnikania. V banke je
potrebné splniť určité príjmové kritériá, čím však
zároveň prehodnotí reálne možnosti klienta úver
splácať a pomôže predísť prípadným problémom v budúcnosti.
O možnostiach získania spotrebných
bankových úverov hovoríme s riaditeľkou novomeskej pobočky UniCredit Bank Žanetou
Brezovskou.
● V čom spočívajú výhody bezúčelových
spotrebných úverov?
Výhodou spotrebných bezúčelových úverov
je to, že klient nedokladuje banke účel použitia
prostriedkov. UniCredit Bank poskytuje tieto
úvery až do výšky 25 000 EUR, pričom klient si
zvolí takú dobu splácania úveru, aká mu bude
najlepšie vyhovovať s ohľadom na zaťaženie
jeho rodinného rozpočtu. Úver sa spláca mesačnými splátkami počas celkovej doby max. 5
rokov. Ak klientovi vyhovuje vyššia mesačná splátka, úver môže splatiť už aj do jedného roka.
● Čo je výhodou spotrebných úverov
poskytnutých bankou oproti rýchlym
pôžičkám poskytovaných nebankovou
inštitúciou?
Jednoznačná výhoda spočíva v celkovej
nižšej cene úveru – t. j. v poplatku za poskytnutie úveru, za správu úverového účtu a v neposlednom rade aj vo výške úrokovej sadzby. Toto
sú položky, ktoré sa premietajú do ročnej percentuálnej miery nákladov na splatenie spotrebného úveru. Stačí teda porovnať spotrebné
úvery poskytované nebankovými spoločnosťami
a bankami.
● Ako rýchlo môže klient, súkromná osoba, rátať s peniazmi od podania žiadosti?

Doba, za ako dlho banka poskytne klientovi
úver od podania jeho žiadosti, závisí do značnej
miery aj od súčinnosti klienta a jeho spolupráce s bankou. Akonáhle klient predloží všetky
potrebné doklady na pobočke, približne do 3
dní sa dozvie odpoveď o vyhodnotení jeho
žiadosti.
● Iná je situácia, ak chce klient dočasne
investovať voľné finančné prostriedky.
Aké výhodné produkty mu v dnešnej dobe
ponúkate?
V súčasnosti máme v ponuke až do 31.
októbra tzv. investičný trojlístok, ktorý klientom ponúka pestrú kombináciu investovania
do troch rôznych produktov od spoločností
UniCredit Group. Klienti si môžu vybrať z investícií do terminovaných vkladov, podielových
fondov skupiny Pioneer Investments alebo
ERGO Investičného poistenia, čím získajú s
tým spojené zľavy a zvýhodnenia. Klienti tak
môžu zhodnotiť svoje peniaze až o 3,6 % p. a.
formou terminovaných vkladov, ušetriť až 60 %
zo vstupného poplatku pri investíciách do fondov rodín Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer
S.F., prípadne využiť 50 % zľavu z poplatku na
počiatočných nákladov pri ERGO Investičnom
poistení Extra.
Viac informácií o produktoch UniCredit
Bank Vám ochotne poskytnú zamestnanci
novomeskej pobočky UniCredit Bank na Ul.
Čsl. armády 4, 915 01, resp. na tel. čísle: 32/
7484 991.
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NEPREMÁRNITE PRÍLEŽITOSŤ!

OKNÁ K VAŠEJ SPOKOJNOSTI OTVÁRA
14

OTVÁRAJTE ŠAMPANSKÉ !
Otvárajte kasíno
spieva sa v najväčšom
hite skladateľa a textára
Ervína Klimenta. Teraz
vari príhodnejšie
by
bolo spievať: Otvárajte
šampanské!
Rodák z Handlovej, dlhé desaťročia
žijúci v našom meste,
oslávi 20. októbra okrúhle sedemdesiatiny.
K hudbe sa Ervín Kliment dostal na chemickej priemyslovke v Bratislave. V tom čase ju
navštevovali aj trubkár Juraj Lehotský a bubeník
Ján Kaizar, ktorý ho učil hrať na gitaru a od
ktorých veľa podchytil. Do Nového Mesta nad
Váhom prišiel ako chemik - čerstvý absolvent
strednej školy a vo VUMA sa stal kapelníkom
a aranžérom veľkého orchestra, ktorý hrával
nielen na zábavách a plesoch, ale aj súťažiach
v spoločenskom tanci.
Odvtedy ho hudba sprevádza celým životom.
A hoci nie vždy bol pre skladateľa prechádz-

kou ružovou záhradou, jeho hudba je tu stále.
Klimentovo Otvárajte kasíno dokonca ašpirovalo
na hit storočia v rovnomennej hudobnej televíznej
šou.
Oslávencovi želáme, nech jeho piesne a
hudba naďalej rozdávajú ľuďom radosť, príp.
liečia ich ubolené duše a srdcia. Všetko najlepšie,
jubilant!
-r-

ZVESTI – RADY – POSTREHY
1. október
6. október
10. október
15. október
20. október
24. október
27. október
28. október

–
–
–
–
–
–
–
–

Medz. deň starších ľudí
Deň obetí Dukly
Svetový deň dušev. zdravia
Deň bielej palice
Svetový deň osteoropózy
Deň OSN
Deň černovskej tragédie
Deň vzniku samostatného
česko – slovenského štátu
30. október – Výročie Deklarácie
slovenského národa
31. október – Deň reformácie
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EVA A EMA - MATKA A DCÉRA VYSTAVOVALI

Novomestská výtvarníčka Eva Harmadyová
so svojou dcérou Emou počas leta vystavovali

svoje diela v poľskom meste Lublinec v priestoroch galérie v múzeu Pro memoria Edithy Stein.
Eva vystavovala 25 medailí, plakiet a 15 reliéfov.
V katalógu k výstave o jej tvorbe kurátor výstavy Stanislav Henryk Kowalczyk napísal:
„Umelkyňa vo svojich dielach zachádza do
nadčasovej symboliky, plynutia času a nekonečna.
Jej diela vyžarujú magické čaro. Výrazne vidieť,
že vyšli spod rúk citlivej umelkyne plnej tepla a
subtílnosti.“
Jej dcéra Ema v tomto roku ukončila bakalárske štúdium v Ateliéri performance na Fakulte
výtvarných umení VUT v Brne. V súčasnosti
pokračuje v magisterskom štúdiu v portugalskom
Lisabone.
Ema v Lublinci vystavovala videoinštaláciu a
sériu 12 veľkoplošných fotografií. V prezentovanej
tvorbe ukazuje v symbolickej paralele úsilie a
túžbu človeka po sebapoznaní a poznaní vyšších
princípov i za cenu pádov.
-r-

DVE STRIEBRA A POSTUP NA SVETOVÚ SÚŤAŽ
História abilympiád na Slovensku sa začala
písať pred 15 rokmi. Prvá, oficiálne nazývaná
Olympics of abilities (skrátene ABILYMPICS,
poslovenčené ABILYMPIÁDA) čiže olympiáda
schopností, sa uskutočnila v roku 1994. Tohto
roku sa konal už 9. ročník celoslovenskej
súťažnej prehliadky pracovných schopností a
zručností zdravotne postihnutých. Svoje želiezko
v ohni, ako sa neskôr ukázalo, poriadne horúce,
mal aj Novomestský okres. Janka Truhlíková
Prekopová z Čachtíc si z hlavného mesta do
rodnej obce priniesla dve strieborné medaily
s postupom na celosvetovú súťaž zdravotne
postihnutých. Požiadali sme ju, aby sa s čitateľmi
Novomestského spravodajcu podelila s priebehom i svojimi dojmami z účasti a umiestnenia sa
celoslovenskej abilympiáde.
-Vďaka týmto súťažiam mám spolu s mnohými
ďalšími ľuďmi so zdravotným postihnutím šancu
realizovať sa. Prezentovať svoju šikovnosť, talent
a vôľu, a zároveň zdravému obyvateľstvu ukázať,
že postihnutý človek vôbec nemusí byť menejcenným jedincom, odkázaným na pomoc druhých.
Po zorganizovaní dnes už 9 celoslovenských a účasti na troch celosvetových abilympiá-
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dach
určite
netreba nikoho
presviedčať
o tom, že na
Slovensku
medzi postihnutými je dostatok odborníkov
v
rôznych
oblastiach, ktorí
dokážu nielen
konkurovať
zdravým kolegom, ale nezriedka sú v istom zmysle
schopní ich aj prekonať. Navyše, viacerým s hendikepom sa vďaka abilympiádam podarilo získať
pracovné uplatnenie. Možnosť sebarealizácie je
pre zdravotne postihnutých niekedy dôležitejšia
ako zlepšenie finančnej situácie, aj keď ani tento
aspekt nie je zanedbateľný.
Na 9. abilympiáde v Bratislave sa stretlo
množstvo šikovných ľudí, ktorí aj napriek svojmu hendikepu dokázali vytvoriť úžasné veci
vyšívaním, háčkovaním, ozdobovaním perníkov
a veľkonočných vajíčok, maľovaním vodovými farbami na papier, modelovaním z hliny,

paličkovaním. Pod ich šikovnými rukami vznikali doslova malé dielka, z ktorých sa tajil dych.
Najvychytenejšími disciplínami boli cukrárstvo a
studená kuchyňa, ako novinky sa objavili výroba
vianočnej pohľadnice a dámske kaderníctvo. Ja
som si vybrala a bola som úspešná v disciplínach
studená kuchyňa a výroba vianočnej pohľadnice.
Na olympiádu schopností sa po každý raz
veľmi teším, stretnem tu vždy množstvo priateľov,
- lebo abilympiáda je aj o stretávaní a priateľstve.
No zároveň je pre mňa veľkou výzvou. Na tú
tohtoročnú som sa už v predstihu dôkladne
pripravovala a odmenou mi bolo, keď pri vyhla-

sovaní výsledkov som počula aj svoje meno,
dokonca dvakrát. Cítila som pritom jemné chvenie, lebo konkurencia bola naozaj veľká a silná.
No bez prispenia iných by to nebolo možné. Moje
úprimné poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí
mi svojou finančnou pomocou umožnili zúčastniť
sa abilympiády. Vďaka patrí i môjmu manželovi,
ktorý ma podporuje vo všetkých mojich aktivitách.
Budem rada, ak sa nájdu štedrí sponzori a dobrí
ľudia, vďaka ktorým by som sa mohla v roku
2011 zúčastniť INTERNATIONAL ABILYMPICS
v Južnej Kórei a reprezentovať náš okres a
Čachtice i za hranicami našej vlasti. -

ZA ST A V T E SA - NA ZA STÁ V KU
O tom, že mladí ľudia sú schopní vytvárať
spoločné hodnoty bez ohľadu na cirkevnú či
akúkoľvek inú príslušnosť, svedčí chystaná
premiéra nového muzikálu.
Základ tohto jedinečného diela tvorí súbor
muzikálových skladieb od amerického autora
Johna W. Petersona z 80. rokov 20. storočia,
ktorý dostal názov JESUS IS COMING (JEŽIŠ
PRICHÁDZA). Po získaní copyrightu a preklade
do slovenčiny ho naštudovala Mgr. Art Mária
Volárová a pod jej vedením sa dostal do dnešnej
finálnej podoby. Spevácke teleso, ktoré tvoria
prevažne kresťania z nášho mesta a okolia vo
veku od 18 do 60 rokov, dopĺňajú nástroje: klavír,
keyboard, bicie, basgitara, priečna flauta a trúbka.
Pôvodné dielo obohacujú choreografia a dráma,
v ktorej vystupuje šesť hercov. Dej vychádza zo

života súčasných mladých ľudí, čakajúcich na
autobusovej zastávke, čím bol inšpirovaný aj nový
názov muzikálu – ZASTÁVKA.
Prečo práve zastávka?
„Obyčajná autobusová zastávka, akých sú na
svete tisíce. Obyčajný deň - jeden z tých všedných,
ktoré nežijeme, len prežívame čakaním na niečo
lepšie a nechávame prítomnosť prekĺznuť do
nenávratna. Tupo hľadíme do zeme a ignorujeme
nevľúdnu tvár okolitého sveta. Nuda. Ale možno
to dnes bude inak. Možno nám polhodina čakania
navyše úplne zmení život ...“
Celý projekt, zastrešený zborom Apoštolskej
cirkvi v Novom Meste nad Váhom, sa verejnosti predstaví 17. októbra o 18,00 h v mestskom kultúrnom stredisku. Zastavte sa tu - na
muzikálovú Zastávku.
-r-

BUDE KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD NÁŠ ?
17. októbra budeme Katke držať palce.
Katka Cabalová je mladá nádejná speváčka,
ktorá sa objavila v populárnej súťaži Novostar
a odvtedy nenechala nikoho na pochybách,
že to so spevom myslí vážne. Svoje spevácke
kroky skúša aj v hudobných programoch a
vystúpeniach. A že spievať vie, presvedčila
i porotcov zo Slovenského rozhlasu i známych populárnych spevákov - Igora Timka a
Zoltána Sallaia zo skupiny No Name, hudobníka
Mariána Čekovského, speváka Mira Ďzunka,
textára a speváka Andyho Ďuricu, producenta
Martina Kavuliča a speváčku Kristínu, ktorí ju
vybrali z doposiaľ rekordného počtu 191 prihlásených medzi desať finalistov 25. ročníka

celoslovenskej súťaže Košický zlatý poklad.
Mladá Novomešťanka do súťaže išla s
piesňou Petra Šímu a Marty Vitekovej Nebo je
plné hviezd a predstaví
sa s ňou i poslucháčom
vo večernom priamom
prenose 17. októbra.
Nuž, Katka, držíme
Ti palce a veríme, že
s piesňou, ktorá bude
znieť v éteri aj krátko
pred súťažou, úspešne
zaboduješ nielen u porotcov, ale i v srdciach
poslucháčov.
-v-
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PREMIÉRA DOKUMENTU Z TAHITI U NÁS
,,Milan R. Štefánik, slovenský a francúzsky
astronóm, zakladateľ hvezdárne v Papeete 1910,
systému meteorologických staníc a projektu rádiotelegrafie v Polynézii“ (text na pamätníku).
KÚSOK SLOVENSKA V POLYNÉZII
Tahiti v spojení so Štefánikom mnohým pripomenie akt domorodej obyvateľky. Vedecké
ústavy Bureau des Longitudes a Bureau Central
Météorologigne poverili Štefánika pozorovaním
Halleyovej kométy. Pozorovanie mu vtedy
znemožnilo zamračené počasie. Vôbec ho to neodradilo a počas 10-mesačného pobytu na Tahiti sa
mu podarilo položiť základy hvezdárne. Dnes stojí
na vŕšku Mont Faiere jeho pamätník s tabuľkou
už pätnásť rokov a pripomína jeden zo štyroch
pylónov bradlianskej mohyly. Skupina Antarkis,
so známym cestovateľom Františkom Kelem, ho
vtedy s veľkou slávou odhalila 28.októbra 1994.
DVA ROKY PRÍPRAVY
Príprava takejto expedície nebola ľahká.
Zabezpečenie povolení od rôznych inštitúcií, či
už v Paríži, alebo na Tahiti, si vyžadovalo veľa
taktu a diplomacie od organizátorov expedície.
Po stopách M. R. Štefánika sa vydali jeho rodáci
zoskupení v Spolku rodákov M. R. Štefánika so
sídlom v Košariskách. Jeho členovia sa rozhodli vzdať hold svojmu rodákovi pri príležitosti
90.výročia jeho úmrtia a zrealizovali Expedíciu
Košariská - Tahiti. Jej účastníkov neodradila
ani platba z vlastného vrecka. Ako sa členky
hosťujúce na našej škole – O. Plačková a A.
Bašnárová (na foto) - zhodli: ,,...bol to úžasný
zážitok na celý život.“ Takmer po dvoch rokoch sa
13-členná posádka vybrala v dňoch 21.3.- 4.4. na
17 000 km dlhú cestu za svojím snom.
ŠTEFÁNIKOVA ULICA
Hlavným cieľom expedície bolo vzdať hold
košariskému rodákovi a upraviť jeho pamätník.
,,Pamätník observatória na vŕšku Faiere, ktorý
bol vystavaný zo sopečného kameňa opracovaného morskou vodou, je šedej farby. Teraz, po
úpravách, je natretý bielou farbou. Nepúšťali sme
sa do obnovy písma. Písmo nabralo svoju patinu
a ničím sa nelíši od farby písmen na ostatných
pamätníkoch v meste.“ Nielen ošetrenie pamätnej
tabule a reliéf Štefánika budú pripomínať jeho
prácu na ostrove.
,,Po konzultáciách a diskusiách na inštitúciách
v Papeete sme spoločne dospeli k názoru, že by
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bolo vhodné
pri príležitosti
Štefánikových
jubilejných
výročí vrátiť
sa k uzneseniu mestského
zastupiteľstva
z roku 1921
a pomenovať
jednu z ulíc
po M. R. Štefánikovi. Ulica
by mala oficiálne dostať názov koncom tohto roka.“
PREMIÉRA FILMU V NAŠEJ ŠKOLE!
Dokument expedície, ktorý sa premiérovo
odvysielal v priestoroch našej školy, je priamym
svedectvom o práci Spolku M. R. Štefánika a OZ
TRANSPARENTNOSŤ v Polynézii a Košariskách.
Študenti našej školy boli prvými divákmi tohto
dokumentu. Dokonca aj členky expedície ho videli
po prvýkrát. ,,Film budeme využívať najmä počas
besied, kde budeme študentov oboznamovať s
osobnosťou M. R. Štefánika, ale aj cestou, ktorú
zrealizoval na Tahiti Spolok M. R. Štefánika z
Košarísk,“ vysvetľuje p.Bašnárová .
,,CHCELI BY SME SA VRÁTIŤ...“
Z expedície Košariská - Tahiti si priniesli
okrem suvenírov - bôžikov ,,tiky“- veľa zážitkov
a dva týždne sa im zdali málo. ,,Potrebovali by
sme ešte aspoň tri dni, aby sme si mohli sadnúť
(smiech). Stále sme sa naháňali...Boli sme jediní,
ktorí sa vôbec naháňali. Tahiťania sú veľmi pomalí
a pokojný život je pre nich prioritou... Ľudia sú
veľmi milí, idete na tržnicu a oni vám hneď ešte
niečo pridajú. Celé dni pozerajú telenovely, preto
sú obézni a majú problémy s nohami. A dievčatá,
kým sa nevydajú, sú krásne, až po svadbe akoby
sa prestali o seba starať.“
A čo im dala táto expedícia ?
,,Vzťah človeka k človeku. Ľudia sú ochotní
navzájom si pomáhať a poradiť aj cudzincom.
Stačí spomenúť šoféra autobusu, ktorý nám sám
zo svojej záhrady priniesol čerstvé banány a
ananásy len za to, že nás odviezol.“ Na otázku,
či by sa chceli vrátiť, azda každý tuší odpoveď.
Možno sa im to podarí, veď o rok je 130. výročie
Štefánikovho narodenia ...
Henrieta Mihalková, študentka SŠ sv. Jozefa

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA
Tri členky Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) Nové Mesto nad Váhom (Jarmila Olašová,
Anka Štubňová a Zlatka Paráková) sme sa v auguste zúčastnili XII. celosloveských športových
hier JDS v Žiline. Zisk celkovo 10 medailí (J-5,
A-2, Z-3) sa nedá nazvať inak len úspešnou
reprezentáciou. Najviac nás teší Jarkina zlatá z
hry PETANG, hoci sme získali ešte ďalšie tri s
leskom najcennejšieho kovu.
Keď sme čítali propozície hier, tak sme si
len zanadávali, čo na ne zaraďujú niečo také
neznáme.
Prvé informácie o hre aj pravidlách sme získali z internetu. K zisteniu, že sa v blízkom okolí
nachádzajú ihriská na túto hru, nám dopomohla
TV Pohoda. Akoby program o petangu vytvorili
akurát len a len pre našu informovanosť.
Ďalej už len veľká ochota a výborné pedagogické schopnosti p. starostu Kočoviec Ing.
Jána Tupého, ktorý si pribral za asistenta do

nášho rýchlokurzu svojho syna Ondreja, tiež
dobrého hráča. Patrí im za to naše úprimné
poďakovanie.
PETANG sa nám zapáčil a bolo jasné, že aj
na hrách ho absolvujeme. No o tom, že jedna z
nás porazí aj najskúsenejšie hráčky zo Žiliny (hrajú ligu v petangu už viac rokov), sa nám ani len neprisnilo. Získaním zlatej medaily v hre PETANG,
ako aj ďalšími 9 medailami, sme dopomohli kraju
k celkovému víťazstvu na XII. celoslovenských
hrách JDS.
Za doterajšie úspechy na hrách JDS v disciplínach plávanie a stolný tenis patrí poďakovanie
aj nášmu primátorovi. Ak sa nám podarí získať
podporu Ing. J. Trstenského i pre túto hru a
nášmu KD by dopomohol k petangovému ihrisku,
príp. aj k výbave, veríme, že tento šport osloví
aj ďalších seniorov a XIII. hry JDS v roku 2010
by potom mohli byť pre nás a Nové Mesto nad
Váhom ešte úspešnejšie.
JAZ

Z BOHATÝCH NODAMSKÝCH AKTIVÍT
Školský rok už beží naplno, čo nevidieť budú
jesenné prázdniny (29. – 30. októbra), no mnohí
školáci ešte stále spomínajú na letné prázdniny.
Vyše 600 detí a animátorov zo združenia
NODAM strávilo leto plné hier i aktivít zameraných na rozvoj charakterových a morálnych
hodnôt. Letné tábory pre ne pripravili dobrovoľníci,
ktorí s deťmi celoročne pracujú a tábory sú vždy
odmenou a vyvrcholením spoločnej práce. Také
boli aj „nodamské“ prázdniny detí z nášho mesta
a okresu.
Z novomestského prímestského tábora od
13. do 17. júla sa na týždeň stala Akadémia
pátračov, v ktorej 60 detí na základe indícií
pátralo po svätcoch dňa.
50 malých Beckovčanov sa v rovnakom čase
stalo Zlatokopmi indiánskeho údolia v Kunerade
a dvadsiatka detí z Pobedima prežila týždeň
radosti (16.8. - 22.8.) v Hornej Súči. Špecifickým
bol tábor detí z Nového Mesta nad Váhom, v ktorom boli integrované detí z Domova sociálnych
služieb ROSA v Bratislave. Integrácia týchto detí
v letnom tábore (dovedna 120) napomohla rozvoj
sociálnej empatie a výchovu k prosociálnemu
postoju všetkých účastníkov. Rytiersky rád detí a
animátorov v kráľovskom meste Skalica od 3. do

10. augusta získaval rytierske čnosti - trpezlivosť,
pracovitosť, múdrosť, silu a odvahu.
Okrem táborov pripravilo združenie pre
zhruba 60 dievčat z celej SR tri pobytové týždne
zamerané na hľadanie vnútornej rovnováhy
a prehodnocovania vlastného života cez
rôzne aktivity, v rámci nich 20 dievčat 20.
– 24. júla prežilo v našom meste duchovné leto.
Združenie NODAM sa celoročne, i počas
školského roka, venuje pravidelnej systematickej
práci s deťmi a mládežou a o jeho činnosti
vrátane fotogalérie z letných táborov sa môžete
dozvedieť na www.nodam.mladez.sk.
Mgr. Eva M a t l o v á, predsedníčka združenia
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VYZVI SRDCE K POHYBU
Od 7. septembra prebieha po Slovensku
v poradí už III. ročník kampane VYZVI SRDCE
K POHYBU. Organizujú ju príslušné regionálne
úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), nevynímajúc ten so sídlom v Trenčíne. Ak ste sa do nej
doteraz nezapojili, stále máte šancu urobiť čosi
pre svoje zdravie. Okrem jeho zlepšenia ako
hlavnej výhry ako bonus čakajú na šťastlivcov
ďalšie zaujímavé ceny materiálnej povahy.
Určite teda stojí za to prekonať svoju pohodlnosť
či lenivosť a vyzvať srdce k pohybu. Potvrdzuje
to i MUDr. V. Dobiášová, PhD., MPH z RÚVZ v
Trenčíne:
-Cieľom kampane je formou súťaže povzbudiť
čo najviac ľudí, aby do svojho voľného času
zaradili pohybové aktivity a žili zdravšie.
Nedostatok pohybu sa významnou mierou
podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti
na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza,
nadhmotnosť, obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia
pohybového aparátu a i. Pravidelná pohybová
aktivita má významnú úlohu v prevencii srdcovo
– cievnych chorôb, preto odborníci odporúčajú
30 – 60 - minútové cvičenie aspoň štyri razy do
týždňa.Súťaž, ako pre Novomestského spravodajcu
uviedla MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH, je

určená pre dospelú populáciu, občanov SR vo
veku od 18 rokov. Každý účastník môže mať jedného detského podporovateľa vo veku 7-18 rokov,
ktorý zorganizuje pre svojho „dospeláka“ aspoň
štyri podujatia spojené s pohybom, na ktorých sa
spolu zúčastnia a napíše o tom pár riadkov do
účastníckeho listu súťažiaceho.
-Povinnosťou účastníka je, aby sa vo svojom
voľnom čase venoval pohybovej aktivite aspoň
4 - x týždenne, spolu 210 minút v týždni, minimálne v štyroch po sebe nasledujúcich týždňoch
v časovom rozpätí do 29. novembra a údaje o
tom zapisoval do účastníckeho listu. Účastnícky
list a bližšie informácie o kampani záujemcovia
získajú v RÚVZ v Trenčíne – odd. podpory zdravia
(t.č. 032/650 95 51), v tlači alebo na webových
stránkach www.vzbb.sk a www.ruvztn.sk.
Vyplnený účastnícky list je potrebné odovzdať,
alebo poslať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne (Nemocničná ulica č. 4),
alebo poštou doručiť na adresu : Odbor podpory
zdravia, RÚVZ v Banskej Bystrici , Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Okrem zlepšenia výkonnosti a zdravia, ako
sme už spomínali, každý, kto vyzval srdce k pohybu a dá o tom vedieť, získa aj účasť v žrebovaní o
hodnotné ceny. Žrebovanie sa uskutoční koncom
januára 2010.

ZATA N C U J T E S I S YASMI N
S Yasmin a jej brušnými tancami ste
mali možnosť zoznámiť sa na nedávnom
Novomestskom jarmoku. V októbri chystá mestské
kultúrne stredisko otvoriť pod jej vedením kurz
brušných tancov. Ešte predtým sme sa stihli s
Janou Krivánkovou alias Yasmin porozprávať .
● Ako ste sa dostali k brušnému tancu,
čo, resp. kto vás k tancu inšpiroval?
K tancu som sa dostala náhodou. V tom
čase, zhruba pred tromi rokmi, som pracovala
na polovičný uväzok v CVČ v Novom Meste nad
Váhom. Centrum chcelo zaradiť krúžok brušného
tanca do ponuky. Už predtým som rozmýšľala
nad tým, že by som sa mu skúsila venovať, ale
odrádzalo ma cestovanie do Trenčína, kde prebiehali kurzy. Náhodou sa v lete uskutočnil aj
viachodinový seminár v novomestskom stánku
kultúry, tak som sa ho zúčastnila. Potom sa zopa-
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koval asi o mesiac a od septembra otvorili v III. ZŠ
viacmesačný kurz brušného tanca. Absolvovala
som tých kurzov ešte niekoľko, keď ma moja
učiteľka z Trenčína asi po roku oslovila, či by som
nechcela tancovať s ich trenčianskou tanečnou
skupinou orientálneho tanca Džamal. Súhlasila
som a pri brušnom tanci som už zostala. Stále
navštevujem kurzy, semináre, trénujem, skrátka,
sústavne sa zdokonaľujem. Istú dobu som učila
brušný tanec deti v CVČ, neskôr som sa zamerala na dospelé ženy. Momentálne chodím učiť
tancovať žienky do Lubiny.
● Iné je brušný tanec tancovať, iné je
ho učiť. Čo si to od lektora vyžaduje, máte
nejaké osvedčenie na vedenie kurzu alebo ste
samouk?
Certifikát nevlastním, štúdium u profesionálnej tanečnice je neskutočne drahé, a úprimne,

nemám naň. Študujem u svojej učiteľky v Trenčíne,
učím sa od profesionálnych tanečníc z ČR a iných
krajín tým, že navštevujem semináre a kurzy. Je
to cenovo naročné, ale predsa len dostupnejšie.
Brušné tanečnice do Trenčína pozýva aj naša
tanečná skupina a vždy sa od nich veľa naučíme.
Učím sa aj z DVD, ktoré natočili takisto profesionálne tanečnice.
Pri tomto tanci je stále sa čo učiť, jedna
tanečnica vás všetko nenaučí. Je to ustavičné
učenie. Každá má svoj štýl, iný výraz, kladie dôraz
na niečo iné, je však dôležité, aby si tanečnica
vytvorila svoj vlastný štýl a odprezentovala ho tak,
aby vystihol jej podstatu, osobnosť, krásu....
● Keby ste v skratke mali dievčatám
odporučiť návštevu kurzu – čím by ste argumentovali? Čo človeku môže poskytnúť
brušný tanec?
Pri tomto tanci nie je dôležité, ako žena vyzerá, či je plnšia, či štíhla, či vysoká , či nízka, je
to úplne jedno. Pohyby, ktoré učím, majú veľmi
pozitívne účinky na ženské telo. Dokážu uvoľniť
chrbticu, odstrániť bloky, ktoré máme v tele v
dôsledku každodenného stresu. Žena dokáže
postupne ovládať svoje svaly bruška a panvy. No
do pohybu sa zapája celé telo, nohy, paže, nie iba
bruško a boky...
Tanec dokáže vyvolať dobrú náladu, odstrániť
stres, človek sa pri ňom uvoľní, posilní sa mu
svalstvo a nezriedka vedie k zlepšeniu postavy.
● Je brušný tanec čisto ženskou
záležitosťou, alebo môžu kurz navštevovať aj
muži?
Brušný tanec tancujú aj muži, sú to dobrí
učitelia a choreografi, žiaľ, nemala som možnosť
sa zatiaľ u žiadneho učiť. Skôr však tancujú štýl

im blízky, ako so
šabľami či palicami.Tanec v ich
prevedení sa trochu podobá bojovému umeniu,
ale dokážu urobiť
aj shimmy (shimmy je vibračný
tras bokov, alebo
pliec, či bruška)
či krúžky panvou.
● Čo pre vás
osobne
znamená orientálne
tancovanie?
Tanec
je
moja
vášeň,
vybíjam si ním
nadbytočnú energiu a zabúdam
na každodenné
problémy a starosti... Mňa proste chytil za srdce.
Keď sa do neho ponoríte a začnete tancovať,
musíte pokračovať, nedá vám prestať.
Pohyb je pre mňa dôležitý a vždy som chcela
tancovať, len som nemala akosi možnosť. Veľa rokov sa venujem profesionálnemu predcvičovaniu
aerobiku, cvičím na 1.ZŠ, ale musím povedať,
že tanec ma najviac napĺňa, viac ako aerobik
či ktorýkoľvek iný šport. Ženám a dievčatám
odporúčam – príhláste sa do práve otváraného
kurzu v MsKS a vyskúšajte samy (viac na:
yasmintanec@wbl.sk).
Z rozhovor poďakovala: -eg-

NA LINKE MsP

predaja časopisu Nota bene pred OD na Ul.
Štefánikovej ho fyzicky napadli. Objasňovaním
sa zistilo, že fyzicky naňho zaútočil kolega
- bezdomovec, ktorý tiež predával rovnaký
časopis. Takto sa likviduje konkurencia?
RUMUNKY NA STANICI. 20. augusta
oznámili na Palkovičovu ul., že 4 ženy chodia
po stanici a obťažujú cestujúcich, od ktorých
pýtajú peniaze. Kamerový systém lokalizoval
podozrivé ženy, ktoré neskôr odmietli preukázať
svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu ich hliadka predviedla na MsP, kde sa zistilo, že ide
o občianky Rumunska. Po overení totožnosti
a zistení, že nie sú v pátraní, boli osoby prepustené.
mjr. Ing. M. Ovšák, náčelník MsP

KAMEROVÝ SYSTÉM ODHALIL. 6. augusta pracovník chránenej dielne z kamerového
systému zistil podozrivé správanie 2 osôb, ktoré
chodili z obchodu do obchodu. Hliadka pri kontrole zistila, že dvojica má pri sebe tovar z drogérie, pričom nevedela preukázať jeho pôvod.
Ako sa neskôr zistilo, tovar pochádzal z krádeží
z obchodov mesta. Objasňovanie ukázalo, že
išlo o osoby podmienečne odsúdené za majetkovú trestnú činnosť. Z dôvodu podozrenia zo
spáchania trestného činu prípad prevzal PZ.
NOTA BENE (DOKONCA!) 7. augusta
oznámil muž bez strechy nad hlavou, že počas
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BLAHOŽELÁME
Anna Pavlíčková
❁❁❁
Anna Homerová
❁❁❁
Emília Goňová
Ján Gavač
❁❁❁
Michal Janáč
❁❁❁
MUDr. Eduard Valter

V októbri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

Ján Berec
Milan Kubák
❁❁❁
Ing. Mikuláš Havran
Ján Kuchta
Terézia Čechvalová
Oľga Holbayová
Helena Lacková
Emília Tomanová
Karol Bláha
Viliam Mikuška
Božena Lysáková
Ing. Karol Drnák
Alžbeta Mráziková
Jozef Vejnar
❁❁❁
Anna Paulechová
Mária Hučková
František Čelko
MVDr. Ľudovít Riecky
Zdenka Vejnarová RNDr. Kamila Dragounová
Michal Širka
❁❁❁
Helena Hanesová
Vlasta Šmátralová
Ervín Homola
Ing. Anna Hrehorová
Jozef Uher
Július Bjel
Ervín Kliment
Eliška Vlkovičová

SOBÁŠE V AUGUSTE

KRSTY
V AUGUSTE
Hugo Minárik
Šimon Moravčík
Tobias Mark Štěbra
Viktória Kuvíková

ÚMRTIA
AUGUST

Laura Igazová
Matúš Pavlíček
Peter Kička
Alexandra Sedláková

Drahoslav Markech a Katarína Hermannová
Samuel Kutlák a Lenka Sedláčková
Michal Švacho a Mária Maximová
Ing. Ľuboš Lauro a Lucia Ševčíková
Ľudovít Polko a Lenka Zaťovičová
Martin Kobetič a Mária Octová
Tomáš Müller a Ing. Adela Grófová

Karol Lesaj
Milan Ďuriš
(1935) Ferdinand Lhotský
Ondrej Herák (1943) Marko Minarech
Marián Kerak (1970) Margita Ondrášková

(1913)
(1920)
(1929)
(1932)

Juraj Plutko
(1917)
Jozefa Rosinská (1921)
Alojz Vavro
(1923)
Ján Zachar
(1957)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym,
ktorí sa prišli 5. augusta rozlúčiť s naším drahým
Alojzom VAVROM.
Ďakujeme za slová útechy Ing. V. Vienerovej, zástupkyni primátora, p. A. Bláhovej
za ZPOZ a Ing. J. Dvorštiakovi za Klub vojenských dôchodcov.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí odprevadili 13. augusta
na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Ferdinanda LHOTSKÉHO,
ktorý nás navždy opustil 10. augusta vo veku 88 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Manželka a synovia s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí prišli
14. septembra odprevadiť na poslednej ceste našu
drahú mamu, babičku a prababičku
Vlastu PENČÁKOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
11. augusta sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia
manžela a otca
Jozefa KUCHAROVIČA.
Manželka a deti s rodinami
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok za Teba sa modlíme.
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, zato v našom srdci budeš stále žiť.
20. septembra uplynulo 20 rokov, čo navždy dotĺklo láskavé srdiečko
môjho manžela, otca a dedka
Milana HURTÍKA.
S láskou a úctou si na neho spomínajú manželka a deti s rodinami
V spomienkach žije s nami.
1. októbra uplynú štyri roky, čo od nás navždy odišiel
môj milovaný manžel, učiteľ hudby
Karol BAŘINA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Lýdia
7. októbra uplynie 25 rokov od úmrtia brata
Michala ŠIMOVIČA
a 29. januára uplynulo 10 rokov od smrti drahej mamičky
Margity ŠIMOVIČOVEJ
a 18. augusta 15 rokov od smrti drahého otca
Michala ŠIMOVIČA.
Kto ste ich poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Dcéra a sestra Mária s rodinou
Musel si odísť – a my sa učíme bez Teba žiť.
16. októbra si pripomíname 3. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa ČERTÍKA.
Kto ste ho mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
25. októbra uplynie deväť rokov
od úmrtia našej dobrej mamy a babky
Anny MIZERÁKOVEJ.
S láskou spomínajú deti s rodinami
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
26. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel
Dr. Dietmar MROSEK.
Manželka Ingrid, smútiaca rodina a priatelia
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TRADÍCIA VOLEJBALU POKRA Č UJ E
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ŠPORTOVÁ HALA o 18,00 h
Sobota 3.10.
VK Nové Mesto – Prešov
Nedeľa 11.10.
VK Nové Mesto – Nitra
Sobota 24.10.
VK Nové Mesto – Zvolen

● Extraliga je najvyššia národná súťaž. Je
mužstvo na to hráčsky, personálne, materiálne
i finančne pripravené?
V súčasnosti robíme všetko pre to a zabezpečujeme technické, administratívne, personálne a najmä finančné podmienky pre dôstojný
priebeh volejbalovej extraligy v našom meste a
jeho slušnú reprezentáciu.
● Pod trénerskou taktovkou koho pôjde
VK do extraligových bojov a kto je, resp. bude
asistentom trénera?
Mužstvo bude mať nového trénera. Je to bývalý
hráč a reprezentant bývalého Československa,
zaslúžilý majster športu. Jeho meno sa dozviete
na prvom zápase.Všetkých skalných fanúšikov
srdečne pozývame na úvodný zápas 3. októbra
o 18,00 h do športovej haly. Divácku oporu a povzbudenie budeme veľmi potrebovať, pretože niet
lepšieho asistenta trénera ako fanúšik, ktorý je s
nami v dobrom i v horšom.
● Aké ciele si VK Nové Mesto nad Váhom
teda kladie v jeho určite nie ľahkej a jednoduchej situácii pre túto, práve začínajúcu
sezónu?
Už som to pomenoval. Chceme získať čo
najlepšie umiestnenie. Volejbalová extraliga bude
mať v Novom Meste nad Váhom adresu trvalého
bydliska.

K E D Y N A FUTBAL

VOLEJBAL

Najmä v ostatných rokoch volejbal Nové Mesto nad
Váhom poriadne zviditeľnil. V tom
najlepšom zmysle slova. Priniesol
mestu slávu ako máloktorý, resp.
ak vôbec nejaký šport. Priaznivci
kolektívnej hry na palubovke pod
volejbalovou sieťou, ale i občania, čo sa zbežne
zaujímajú o dianie v meste, vedia, že volejbal v
súčasnosti prežíva neľahké chvíle. Objavili sa dokonca obavy, či tradícia novomestského volejbalu
bude pokračovať. S touto, ale i ďalšími otázkami
sme sa obrátili na prezidenta VK Nové Mesto
nad Váhom PhDr. Alexandra Koreňa, inak podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv
SR (na foto).
● Aká je situácia vo VK Nové Mesto nad
Váhom? Je známe, že viacerí hráči odišli a
zmeny nastali i v realizačnom tíme ... Bude
pokračovať volejbalová tradícia v našom meste?
Volejbal v našom meste pokračovať bude.
Netajíme sa tým, že problémy máme, ale s tými,
ktorí chcú pre novomestský volejbal niečo ešte
spraviť, spoločne ich dokážeme prekonať.
Zároveň treba poďakovať tým, ktorí extraligovú
slávu do nášho mesta priniesli. Šesť medailových
sezón pre náš volejbal sú celkom isto silnou
motiváciou pre nastupujúcu generáciu novomestských extraligových hráčov.
● V októbri začína nový ročník extraligy.
S akými ambíciami vstupuje VK Nové Mesto
nad Váhom do nového ročníka?
Samozrejme, do extraligy ideme! Naďalej
chceme udržať slušnú extraligovú úroveň novomestského volejbalu. Chlapci už trénujú a
verím, že udržia stred tabuľky. Ak by sa im podarilo získať akýkoľvek medailový post, v tejto
sezóne by mal pre všetkých cenu zlata.

Sobota 3.10 o 10,00 h
St. žiaci A – Bánovce nad Bebr.
o 12,00 h
Ml. žiaci A – Bánovce nad Bebr.
Nedeľa 4.10. o 10,00 h
St. dorast – Jasl. Bohunice
o 12,30 h Ml. dorast – Jasl. Boh.
Sobota 10.10. o 14,30 h
Dospelí - Vrbové
Sobota 17.10. o 10,00 h
St. žiaci A – Lokomotíva Trnava
o 12,00 h Ml. žiaci A - Lok. Trnava
Nedeľa 18.10. o 10,00 h
St. dorast – Sereď
o 12,30 h Ml. dorast – Sereď
Sobota 24.10. o 14,00 h
Dospelí – Vráble
Sobota 31.10. o 10,00 h
St. žiaci A – Hurbanovo
o 12,00 h Ml. žiaci A - Hurbanovo

NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM II.
Na svoje
si prišli i priaznivci silných mužov.
Novomestskému silákovi, ktorý bol súčasťou Slovenského pohára silných mužov (7), sa prizeralo množstvo divákov, niektorí odvážlivci sa rozhodli i zasúťažiť si. Ľudoví
remeselníci zaujali mnohých, svoju zručnosť si vyskúšali
i ich potenciálni
pokračovatelia
(8).
Kultúrny program na tribúne
pred OD COOP
7 Jednota počas
troch dní prilákal množstvo divákov, každý si mohol
prísť na svoje. Tak
8
napr. priaznivci Mirky
Klimentovej (9),
ako i HS Slniečko
(10).Typickú
jarmočnú náladu
dotvárali predajné
stánky s množstvom tovaru i rôzne atrakcie technicko – zábavnej
činnosti (11 – 12).
I v čase, keď
sa mesto ponorilo
9 do tmy, Nové Mesto
10
nad Váhom dýchalo
v dňoch 18. – 20. septembra neopakovateľnou jarmočnou atmosférou.

11

12

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka múzea z roku 1964 zachytáva Čachtickú ul., terajšiu Ul. Fraňa
Kráľa. Na pravej strane sa na mieste niekdajších starých domov nachádza dnes
trávnik. V pozadí za autobusom staré domy nahradil roh Ul. M.R. Štefánika
a Hviezdoslavovej. Za cestou je nový polyfunkčný objekt - tzv. Veža.
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