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24. októbra 2010 o 18:00
Mestske kutúrne stredisko

Nové Mesto nad Váhom
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Tel.: 032/771 51 22
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 23. zasadanie mestského zastupiteľstva 
(MsZ) zo  14. septembra, po tom, čo poslanci 
neschválili  v úvode predložené pozmeňujúce 
návrhy k programu,  pokračovalo podľa  jeho 
pôvodných   bodov. 
 Po procedurálnych otázkach, kontrole  uzne-
sení MsZ z 22. zasadania a správe o činnosti 
MsR medzi 22. a 23. zasadaním MsZ, ktoré 
poslanci zobrali na vedomie, sa  na  rokovanie 
dostalo nakladanie s majetkom mesta. V rámci 
tohto bodu o. i. MsZ  vzhľadom na  to, že ani 
2. kolo verejnej  obchodnej  súťaže (VOS) ne-
bolo úspešné, schválilo predaj nehnuteľnosti 
– bytu č. 16, s. č. 85 na Ul. D. Štubňu
formou VOS s termínom uzávierky do 6. no-
vembra a minimálnou navrhovanou kúpnou ce-
nou 13 000 €. Odznelo tiež konštatovanie, 
že nebola predložená žiadna ponuka na pre-
daj nehnuteľností – areál bývalých vojenských 
skladov, čím  bola VOS neúspešná. MsZ preto 
schválilo predaj pozemkov a skladov vo vlast-
níctve  mesta v areáli bývalých vojenských 
skladov formou II. kola VOS s  uzávierkou 6. 
novembra.
 Poslanci rešpektovali názor občanov, ktorí 
sa  vyjadrili proti plánovanej  výstavbe garáží na 
Športovej ul. Z tohto dôvodu zrušili uznesenie č.
336 z júna 2010, t. j.  odpredaj  pozemku formou 
priameho predaja a následnú výstavbu hromad-
ných  garáží v tejto lokalite. 
 MsZ schválilo Monitorovaciu správu k 
Programovému rozpočtu mesta k 30. júnu.
Konštatovalo, že mesto splnilo príjmy vo výške 
8 766 231 € (38,86 %)  a výdavky čerpalo vo 
výške 8 766 214, čo je  39 %. TSM splnili výnosy 
vo výške 1 780 446 €, čo je 52,02 % a výdavky 
čerpali  vo výške 1 705 652 €, čo je 46,34 %. 
MsKS splnilo výnosy vo výške 208 882 € na 
48,08 % a výdavky čerpalo vo výške 193 717 €, 
čo je 44,59 %.
 Predloženie návrhu na prijatie úveru pre 
účely refundácie faktúr z projektov financovaných 
z eurofondov bol ďalším bodom snemovania po-
slancov. Mesto chce ním pokryť obdobie, kým 
nedostane finančné prostriedky z  Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a re-
gionálneho rozvoja, ktoré doteraz  nerefundo-
valo čiastku 2,5 mil. € (ide o projekty: Skládka 
odpadov Mnešice - Tušková, rekonštrukcia a 

zeteplenie MŠ Poľovnícka a ZŠ Odborárska). 
Platnosť úveru je do 31. decembra s presným 
účelom na refundáciu faktúr z projektov finan-
covaných z eurofondov. MsZ schválilo prijatie 
úveru vo výške 1 500 000 € od Dexia banky 
Slovensko, a.s.
 Na pretras sa ďalej dostal návrh VZN mesta 
č.3/2010 O spôsobe prideľovania  nájomných 
bytov. Poslanci z dvoch predložených návrhov 
VZN odobrili  prideľovanie nájomných bytov 
žrebovaním. Tiež schválili návrh Dodatku č. 2 k 
VZN mesta č. 1/2010  O určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,  poslucháča ja-
zykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia. 
Súhlasné stanovisko vyjadrilo MsZ i k bodom 9., 
10. a 11., ktorými boli: návrh Zmluvy o vzájom-
nej  spolupráci pri vysielaní Tv programov medzi 
mestom a spol. NTVS,s.r.o., prostredníctvom TV 
Pohoda  na  obdobie  od  1. novembra 2010 do 
31. októbra  2011, návrhy Rokovacieho poriadku 
MsZ a Zásad postupu pri  vybavovaní sťažností 
v podmienkach  mesta, čo samospráve  vyplýva 
v dôsledku  prijatého zákona č.9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach. 
 Po schválení zásad  odmeňovania poslan-
cov, členov MsR, predsedov a členov komisií a 
výborov MsČ  mestský poslanecký zbor v inten-
ciách zákona určil počet poslancov pre  volebné 
obdobie 2011 - 2014 na 25, tak ako doteraz, keď
neprešiel  návrh na  ich  zníženie  na 21. Podľa
toho VO č. 1 a 7 budú  mať po 4 poslancoch, VO 
č. 3 –  päť poslancov, ostatné VO č. 2, 4, 5 a 6 
po troch  poslancoch.
 Po vyhodnotení činnosti hlavného kontrolóra 
za 1.  polrok 2010, Správe o výsledku z násled-
nej finančnej kontroly v Meste Nové Mesto nad 
Váhom, CVČ, ZUŠ a IV. ZŠ a odpovediach 
na  pripomienky  poslancov v rôznom o. i. bol 
predložený návrh na  delegovanie  zástupcov 
mesta do orgánov školskej  samosprávy (konkré-
tne  v budúcom čísle). Odznelo tiež upozornenie 
na  petrvávajúci neporiadok na  bývalom vo-
jenskom kúpalisku a i. Slovo poslanci  udelili  i 
riaditeľovi NsP MUDr. M. Šorfovi, CSc., ktorý 
MsZ  informoval  o investičnom zámere NsP a v 
súvislosti s ním požiadal  mesto o spoluprácu.
 23. zasadanie. MsZ skončilo prijatím uzne-
sení.  

( Z mat. MsZ spracovala  -red.-) 

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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    Jeseň je v plnom prúde, 
za sebou máme Novo-
mestský jarmok, pred se-
bou ďalšie akcie a udalosti. 
O tých najvýznamnejších 
sme sa porozprávali s 
primátorom mesta Ing. 
Jozefom Trstenským.
● Ako hodnotíte Mo-

nitorovaciu správu 
plnenia Programového 

rozpočtu mesta k 30. júnu, ktorú prerokovali 
MsR a MsZ? 
 Je to ťažký rok. Oproti roku 2009 dostaneme 
na podielových daniach  zhruba o  1,3 mil. € menej 
a nikto sa nás nepýta,  ako tento výpadok na-
hradíme, kde tieto peniaze ušetríme. Určite sledu-
jete v médiách, že ministerstvá majú vo svojich 
rozpočtoch na rok 2011 ušetriť 10% a je z toho 
pomaly revolúcia. Samospráve už v roku 2010 
klesnú bežné príjmy o 15 - 20% a nikoho v tejto 
spoločnosti nezaujíma, kde zoberieme penia-
ze na výkon originálnych  a prenesených kom-
petencií. A to už ani nehovorím o zabezpečení
financií na investičné akcie a kofinancovanie 
projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.
 Budúci rok bude ešte zložitejší vzhľadom
na pripravované opatrenia vlády v oblasti 
zvyšovania DPH, zdanenia príjmov z prenájmu 
a predaja majetku, zmeny financovania ZUŠ 
a CVČ a všeobecného zvýšenia cien energií, 
tovarov a služieb. Predpokladaný dopad na vý-
davkovú časť rozpočtu v roku 2011 je 700 - 900 
tis. €. Vláda SR to chce kompenzovať zvýšením 
dane z nehnuteľnosti o 30%, a tak  legislatívnymi 
úpravami daňové zaťaženie preniesť na bedrá 
občanov. V štýle „ja nič, ja muzikant“ tvrdiť,  veď
my sme priame dane nezvýšili a zlí budú staros-
tovia a primátori.
 Samosprávy (mestá, obce aj VÚC) vzhľadom
na  podfinacovanie  a ďalšie škrty  sa už dnes 
môžu cítiť, akoby boli súčasťou Grécka. Dúfam, 
že vláda si uvedomí situáciu,  v akej sa samo-
správa nachádza a prijme také účinné opatrenia, 
ktoré stabilizujú ekonomickú situáciu obcí a 
nebude prijímať také legislatívne opatrenia, z 
plnenia ktorých by obciam a mestám vyplývali 
ďalšie finančné náklady.

● Vrcholí výstavba ďalších 100 nájom-
ných bytov na Čachtickej ul. budovaných v 
rámci druhej etapy. Kedy  predpokladáte jej 
ukončenie?

Potenciálnych nájomníkov najviac zau-
jíma predpokladaný termín sťahovania sa. 
 Koncom septembra prebehla kolaudácia a 
šťastní nájomcovia sa budú môcť nasťahovať do 
nových bytov v závere  októbra.

● Prečo šťastní?
  Poslanci MsZ prijali nové VZN  mesta o 
prideľovaní bytov, ktoré sa  na  jeho základe 
budú prideľovať losovaním.

● Keď  už sme  nakusli problematiku 
nájomných bytov. V súvislosti s nimi (BD 
na Južnej ul.) sa naše  mesto práve nie 
v najlepšom svetle medializovalo. Čo by ste 
k tomu povedali? 
 Pokiaľ budeme v toalete splachovať plienky, 
plastové tégliky, zvyšky stravy a iné veci, ktoré 
patria do koša, dovtedy bude nájomníkov na 
prízemí vytápať. Je to veľmi nepríjemná vec, 
ktorá sa stala, ale každý má byť zodpovedný a 
ľudia sa musia naučiť spolunažívať tak, aby si 
navzájom neotravovali život. Mesto ako investor 
za byty riadne zaplatilo a môže si v záručnej do-
be uplatňovať odstránenie nedorobkov a závad, 
ktoré sa pri užívaní bytov zistia. To sme aj urobili. 
Samozrejme musíme preukázať, že ide o vady 
stavby a nie spôsobu užívania.

● V intenciách zákona NR SR  o voľbách
do orgánov samosprávy obcí treba 55 dní 
pred dňom volieb doručiť zapisovateľovi/
ke mestskej volebnej komisie kandidátne 
listiny pre voľbu poslancov mestského 
zastupiteľstva  a takisto i  primátora mesta.

Tretí  október je  tu čo nevidieť, takže už 
iste máte jasno ohľadom vašej kandidatúry 
na  primátorský post i to, za aký politický 
subjekt,  príp. koalíciu budete kandidovať.
 Budem kandidovať ako nezávislý kandidát s 
podporou ĽS-HZDS, SMER-SD a príp. ďalších
strán, s ktorými v súčasnej dobe ešte rokujem.

● Nové Mesto nad Váhom mení svoju 
tvár, možno to znie ako fráza, ale skutočne sa 
stáva NOVÝM. Najčerstvejším príkladom je 
sídlisko 1. mája a nie je, resp. nebude jedinou 
vynovenou lokalitou mesta ...

N A  L I N K E  P R I M Á T O R  M E S T A
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VÝHERKYŇA
 Ing. Eva Ružičková z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výherkyňu našej súťaže s kupónom.
 Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa  stala:

Alžbeta PETROVIČOVÁ,
M. R. Štefánika 819/2, Nové Mesto nad Váhom
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.

 Postupne sa snažíme skrášľovať jednotlivé 
časti mesta, rekonštruujeme vnútrobloky sídlisk, 
revitalizujeme zeleň a snažíme sa občanom
spríjemniť prostredie, v ktorom sa najviac po-
hybujú. Vybudované viacúčelové ihriská, detské 
ihriská, odstavné plochy, kontajnerové stánia 
sú toho jasným dôkazom. Sídlisko 1. mája 
nie je výnimkou. V podobnom duchu budeme 
postupovať i v budúcom roku vo vnútrobloku Ul. 
Hollého a Benkovej.

Pri príležitosti 92. 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.

 Príkaz primátora mesta č. 6/2010 určený
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám 
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám v 
Novom Meste nad Váhom.
 Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodav-
cov a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta č.
5/1999 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 4. októbra do 24. októbra.
 Právnické osoby a fyzické osoby s 
oprávnením k podnikaniu sú povinné písomne 
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. 

Ing. Jozef Trstenský

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

PIETNA SPOMIENKA

VÝSLEDKY REFERENDA 
V NAŠOM MESTE A OBVODE
 V jarmočnom čase  sa  konalo i referendum. 
Ako dopadlo u nás? Zo 74 955 oprávnených 
občanov  novomestského obvodu okrskové 
komisie  vydali 15 901 hlasovacích lístkov 
(HL). Na  referende sa  zúčastnilo 21,21 % 
oprávnených občanov. Z 15 893 odovzdaných 
hlasovacích lístkov  bolo 15 790 platných, 103 
HL neplatných.
 V našom meste so 16 856 oprávnený-
mi občanmi bolo vydaných 3 836 HL, účasť
oprávnených občanov  predstavovala 22,75 %. 
Odovzdaných bolo 3831 HL, z toho  3 814 plat-
ných, 17  neplatných HL.

 Technické služby  mesta v Novom Meste 
nad Váhom uskutočnia 18. – 21. októbra zber 
biologicky rozložiteľného odpadu podľa
stanoveného harmonogramu s jednotným  
časom zberu od 8,00 do 18,00 h (viac  na 
www.nove-mesto.sk/ekologicke-stredisko/).

Z B E R  O D P A D U

● Letný čas končí 31. októbra. O 3,00  h
nadránom sa hodiny posunú na 2,00 h 
stredoeurópskeho času, znamená to, že zo 
soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra 
budeme  spať o jednu hodinu dlhšie.

  Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, 
ktorý UNESCO vyhlásilo na 5. októbra,  sa  
v tento deň uskutoční slávnostné zasadanie 
komisie školstva, mládeže a telesnej  kultúry 
pri MsZ. Na slávnosti  v   komornom prostredí  
Základnej  umeleckej školy J. Kréna ocenenia z 
rúk predstaviteľov mesta prevezmú pedagogickí 
zamestnanci škôl  a školských zariadení, ktorí 
svedomito a s láskou vykonávajú náročný 
učiteľský chlebík  a deťom a mládeži trpezlivo 
a erudovane odovzdávajú svoje odborné 
vedomosti a znalosti.

O C E N I A  UČ I T EĽO V
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VRÁTI SA. AKO TIE HOLUBICE
 Po piatočnom predpoludňajšom daždi sa 
počasie umúdrilo a prialo jarmočníkom. V 
„jarmočných“ uliciach sa  po tri dni kľukatil dlhý 
pestrofarebný had ľudí. Najväčší nával jarmočné
mesto  zažilo v piatok popoludní a sobotu, ale ani 
nedeľa  nebola „od  macochy“. Mnohí na  jarmok 
prišli, aby nasali  jeho  neopakovateľnú atmosféru, 
iní naň zavítali,  aby si vybrali z ponuky tovaru v 
početných  predajných stánkoch. Niektorým  síce 
občas liezla na nervy  neodbytnosť, až dotieravsť
predajcov s pokrikmi: „Totálny  výpredaj! Paničky, 
poďte  na návlečky, na  obuv!“, ale napokon  to 
zobrali ako nevyhnutnú súčasť  jarmočného  
koloritu v meste, či „daň“ za pobyt na  jarmoku. 
Na odbyt šli aj typicky  jarmočné dobroty i 
sezónny  burčiak, špecialita  nášho jarmoku.
 Deti a mládež mali iné starosti a záujmy. 
Ich predovšetkým lákala  technicko - zábavná 
činnosť. Kolotoče, húsenkové dráhy, autodrom 
a iné lákadlá riadne  prevetrali peňaženky 
rodičov  a starých rodičov. Rušno bolo i pred  
jarmočnou tribúnou pred obchodným domom 
COOP Jednota. Mladým  imponovala moderná 
hudba, nevadili im ani decibely s náporom na  
ušné bubienky. Starším organizátori najviac  
ulahodili sobotňajším festivalom dychových 
hudieb, Borovienkou v nedeľu,  vlastne každou 
dobrou hudbou. Divákmi plne obsadené lavičky
hovorili za  všetko. Početné publikum sa  tešilo 
z návštevy  Novomestského siláka  i  z výstav: 
Slovenský kreslený humor a satira -  15 ročníkov
Novomestského ostňa v stánku kultúry a 
výsledkov práce drobnochovateľov s ocenením 
tých najlepších. 
 Záujemcovia o regionálnu históriu si v nedeľu

z jarmoku odskočili na Deň otvorených dverí v 
novomestskej  prepozitúre a nevadilo im, že  si  
museli vystáť rad ako kedysi na mandarínky 
a banány. Čakanie  sa  im oplatilo. Videli veľa
zaujímavého (článok dole).
 Aj keď  Deň otvorených dverí  nebol priamou 
súčasťou jarmoku, mnohí jeho návštevníci využili 
túto jedinečnú príležitosť. Je možné, že sa stane 
tradíciou.
 Tradíciou už teraz je Novomestský jarmok, 
veď tento rok  sa  konal už jeho 31. ročník. Ani 
sme  sa  nenazdali a tri jarmočné dni ubehli, 
„uleteli“ rýchlo  ako biele  holubice bezprostredne  
po   takomto  netradičnom  slávnostnom otvorení 
Novomestského jarmoku v jeho úvodný deň. Ako  
sa  však ony vrátia  k svojmu gazdovi, tak sa  o 
rok, v septembri 2011,  vráti i náš, v poradí už 32. 
jarmok.                                                        -r-

 Počas Dňa otvorených dverí si návštevníci 
prepoštského paláca pozreli jeho najvýstavnejšiu 
časť – refektár, otvorenú kryptu v kostole s 
uloženými ostatkami  novomestských prepoštov 
či  hrobku, kde  pozornosť najviac pútalo  vo 
výklenku belejúce sa torzo lebky. Odvážlivci 
absolvovali aj výstup na vežu kostola. Putovanie 
po sprístupnenom areáli zakončila prehliadka 
pastoračného centra.
 Podobnú, avšak podrobnejšiu exkurziu v 
areáli prepozitúry doobeda absolvovali aj poz-
vaní hostia,  medzi ktorými nechýbali predstavite-
lia  samosprávy i bývalá veľvyslankyňa pri Svätej 
stolici z čias pontifikátu  Sv. Otca Jána Pavla II. 
Dagmar Babčanová a ďalší vzácni hostia.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
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Kupón
vystrihnite
a pošlite, 

alebo osobne 
doručte do 
21. októbra
 na adresu:

MsKS,
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4, 
915 01 

Nové Mesto n. V.

Na jedného 
z vás sa
 usmeje 
šťastie

v podobe 
výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

Prevádzkové hodiny

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

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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 V 150 – člennom poslaneckom zbore má 
okres Nové Mesto nad Váhom jediného zástupcu. 
Je ním starosta Častkoviec Dušan Bublavý za 
SMER – SD.
 Poslanec NR SR má svoju kanceláriu na 
Ul. Fraňa Kráľa  9 (bývalá Čachtická cesta pri 
Parku D. Š. Zámostského). V prípade, ak máte 

na  neho nejakú otázku či  podnet, kontaktujte sa 
na č. tel. 032 771 7035.  Okresná administrátorka 
p. B. Šusteková pánovi poslancovi tlmočí váš 
odkaz. V prípade jej neprítomnosti nechajte svoj 
názor na odkazovači. S poslancom NR SR sa 
môžete kontaktovať i prostredníctvom e-mailu:
dusan.bublavy@nrsr.sk .

KANCELÁRIA POSLANCA NÁRODNEJ RADY

 Útulok Nádej pre 
opustených a týraných 
psíkov sa stal majiteľom 
hospodárskej budovy za 
Mnešicami. Aby sa  stal 
skutočným, a hlavne funk-
čným útočiskom pre ťažko
skúšané zvieratá, k tomu 
treba  spraviť  prerábku, v 
podstate  vybudovať pries-
tory nového útulku. Preto sa

obraciame na  všetkých dobrých ľudí, psíčkárov, 
firmy a spoločnosti so žiadosťou o finančnú a mate-
riálnu pomoc  na  prerobenie vnútorných priestorov.

 V budove potrebujeme vybudovať boxy, 
vymeniť okná, všetky priestory obložiť umývateľ-
ným obkladom, zariadiť ošetrovňu, izolačky a 
vykonať veľa ďalších drobných úprav. Tiež treba 
spraviť kvalitné oplotenie okolo celého pozemku. 
Zídu sa nám pozinkovaný vlnitý plech,  karirohože, 
betón, bránky, pevné dvere... Uvítali by sme i  da-
rovanie funkčnej mikrovlnky, malej chladničky, 
práčky, umývadla, vodovodných batérií, WC, 
plechové skrine, stropné svetlá, radiátory. 
 Všetkým, ktorí nám pomôžu materiálom 
či finančnou čiastkou, vopred z celého srdca 
ďakujeme. Info: 0905 234 900, číslo účtu je:
0272180164/0900                       O. Áčová

NÁDEJ PRE OPUSTENÝCH PSÍKOV

   Oslavy 50. výročia  slávnostného otvorenia 
novomestského stánku kultúry sa z októbrového 
termínu presúvajú na  november.  Dôvodom  je 
skutočnosť, že v pôvodnom čase osláv  budú 
po septembrovej výmene okien prebiehať
ďalšie  práce, konkrétne zateplovanie budovy a 
realizácia novej fasády mestského kultúrneho 

strediska. Pracovný ruch a lešenie okolo bu-
dovy, uznáte sami, by neboli najdôstojnejšie pre 
slávnosť okrúhleho jubilea mestského kultúrneho 
strediska.
 V novembri po týždni  rôznych kultúrnych 
aktivít oslavy päťdesiatin MsKS vyvrcholia 21.
novembra oficiálnym slávnostným programom.

OSLAVY STÁNKU KULTÚRY V NOVEMBRI

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
  Pri príležitosti 185. výro-
čia narodenia  a 110. výročia
úmrtia novomestského rodáka 
Michala Chrásteka, 8. októbra
v našom meste sa uskutoční
spomienková slávnosť na tajom-
níka Matice slovenskej (1863 
– 69), zakladateľa slovenskej 

bibliografie, literárneho historika, redaktora a 
spoluzakladateľa Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
 V tento deň o 16,00 h účastníci spomien-
kovej  slávnosti položia  veniec k pamätnej  tabuli 

s bustou M. Chrásteka na budove niekdajšej VÚB 
na križovatke Ulíc Čsl. armády  a Holubyho, odtiaľ
sa  presunú do Podjavorinského múzea, kde budú 
vernisáž výstavy a literárne pásmo o živote a diele 
významného Novomešťana.    
 Mimochodom, Michala Chrásteka mesto v 
júni ocenilo titulom Osobnosť mesta in memoriam. 
Potomkovia  významného Novomešťana  dodnes 
žijú v našom meste.
 Podujatie organizujú: Mesto Nové Mesto nad
Váhom, Miestny odbor MS, Podjavorinské múze-
um a MsK Ľ. V. Ríznera v Novom Meste n.Váh.
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L I E K  N A  C H O R É  Z D R A V O T N Í C T V O
 Naše  zdravotníctvo  dlhodobo  trpí „chronic-
kou chorobou“ – nedostatkom finančných pros-
triedkov. Hospodárska a finančná kríza tento stav 
ešte prehĺbila.
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., v Novom 
Meste  nad Váhom našla „liek“ na  svoje aspoň
čiastočné uzdravenie. Vypracovala projekt a 
uchádzala sa  o grant z prostriedkov EÚ v rámci 
OP Zdravotníctvo.
 Porozprávali sme  sa  o ňom s Ing. Milošom 
Makarom, námestníkom riaditeľa NsP, n.o., Nové 
Mesto nad Váhom pre hospodársko – technickú 
činnosť.
 - NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o., vypra-
covala projekt pod názvom Rekonštrukcia časti
Nemocnice v Novom  Meste  nad Váhom a tento 
predložila v  marci na MZ SR. MZ SR schválilo 
našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok a 
schválilo pomoc vo výške 3 640 000,00 €, čo pred-
stavuje 95 % z celkových opravnených nákladov 
projektu, ktoré sú vo výške 3 831 578, 95 €.  NsP 
Nové Mesto nad Váhom, n.o.,  ako príjimateľ musí 
zabezpečiť finančné  prostriedky vo výške 191 
578,95 €, čo predstavuje 5% z hodnoty projektu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku bola podpísaná v júli. Ihneď po jej pod-
pise sme začali realizovať projekt, v súčasnom
období prebieha verejné obstarávanie.  V zmysle 
zmluvy sa musí projekt ukončiť do 31. 12. 2012. 

Finančné prostriedky sú určené na 
rekonštrukciu a modernizáciu stavieb vo výške 
2 375 578,95 €  a na nákup modernej zdravot-
níckej techniky vo výške 1 445 000,00 €.
 V rámci rekonštrukcie a modernizácie stavieb 
sa vykonajú rekonštrukcie: kuchyne, podkrovia na 
lôžkové oddelenie, priestorov pre odborné ambu-
lancie  a rozvodov ÚK a nová fasáda nemocnice.
Po rokoch, čo sme  sa  márne  snažili získať finan-
cie  na rekonštrukciu kuchyne v suteréne nemoc-
nice, sa nám to vďaka  úspešnému projektu ten-
tokrát podarí. Ku  kuchyni, ktorá bude vybavená 
novým moderným  zariadením,  bude smerom do 
dvora pristavaná jedáleň. V suteréne sa v rámci 
projektu vykoná aj celková výmena  rozvodov, 
doterajšie staré  a neestetické  nahradenia nové 
(kúrenie, voda elektrika).

Ďalej sa vykoná rekonštrukcia podkrovných 
priestorov nad lekárňou Sanus, ktoré sme vybu-
dovali zhruba pred 10 rokmi v rámci rekonštrukcie 
rovnej strechy na sedlovú.
 Tieto  priestory  s rozlohou zhruba 800 m2

využijeme na  vytvorenie  lôžkového  oddelenia s 
prepojením na terajšie  tzv. III. interné oddelenie. 
Interné oddelenie bude mať  33 lôžok. V každej 
z novovybudovaných  jedno – a dvojposteľových
izieb bude samostatné sociálne  zariadenie.  
 Po vybudovaní nových priestorov v pod-
kroví sa do nich presťahuje interné oddelenie, 
do uvoľnených priestorov po internom lôžkovom 
oddelení pôjde rehabilitačné lôžkové oddelenie, 
ktoré v súčasnosti trpí nedostatkom priestorov. Do 
uvoľnených priestorov po rehabilitačnom oddelení 
sa z polikliniky presťahujú odborné ambulancie. 
Uvažuje sa s presťahovaním chirurgickej a orto-
pedickej ambulancie.
 V priestoroch terajšej nemocničnej  jedálne 
nad  lekárňou  na 2. poschodí vybudujeme 
tri moderné ambulancie. Do nových priestorov 
sa presťahujú odborné ambulancie z polikliniky, 
ktoré budú potrebné pre zabezpečenie kvalit-
ných zdravotníckych služieb, napr. pre konziliárne 
vyšetrenia. Napokon  v rámci projektu budova 
nemocnice dostane nový šat -  fasádu. –         →

 Do 31. decembra v Galérii Centra výskumu 
živočíšnej výroby v Nitre trvá výstava nášho 
rodáka akad. sochára Milana Struhárika
s názvom: DOTYKY ČASU.
 Vernisáž výstavy, ktorú usporiadali Agrofilm 
2010, CVŽV Nitra, Nitrianska galéria a samot-
ný autor, bola 29. septembra za osobnej  prí-
tomnosti novomestského sochára. Ak budete 
mať cestu do mesta pod Zoborom, doprajte si 
umelecké Dotyky času.

DOTYKY ČASU

VÝSTAVA V MÚZEU
Do 2. októbra  v čase od 9,00 do 17,00 h 

si záujemcovia môžu v múzeu pozrieť výstavu 
SLOVENSKÍ  ILUSTRÁTORI  OCENENÍ NA 
BIB 1967 – 2009 A NOSITELIA GRAND PRIX 
BIB 1967 – 2009. Výstavu, ktorej  vernisáž sa 
uskutočnila 14. septembra, usporiadali TSK, 
Trenčianske  múzeum – Podjavorinské múzeum 
v Novom Meste nad Váhom a  BIBIANA, 
Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava.
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 Ako ďalej uviedol Ing. M. Makara, počet lôžok 
sa rekonštrukciou nezmení.
 Projekt prinesie nemocnici, ako sme už 
spomínali, nové moderné zdravotnícke prístroje a 
techniku na  vyšetrenie pacientov.  
 - Realizáciou projektu získa nemocnica novú 
modernú zdravotnícku techniku, napr. digitálny 
röntgen, USG s Dopllerom na vyšetrovanie srdca, 
USG s Dopllerom na vyšetrovanie vnútorných 
orgánov, videokolonoskop a videogastroskop, 
EKG holter, EKG, atď.-
 A čo poliklinika? 
     - Máme pripravený ambiciózny  projekt, ktorý 
uvažuje s nadstavbou dvoch poschodí  starej po-
likliniky a dobudovaním výťahov v nej. Ak s ním us-
pejeme, po skončení   rekonštrukcie plánujeme do 
vynovených priestorov presťahovať  zdravotnícke 

ambulancie z novej polikliniky a uvoľnenú budovu 
odpredať. Predajom  budovy  novej  polikliniky 
by  sme si zabezpečili financie, nevyhnutných päť
percent z celkových oprávnených nákladov, ktoré 
by bolo treba  zložiť v prípade schválenia grantu 
pre  náš projekt. Podobne  uvažujeme aj v súvis-
losti so schváleným projektom nemocnice. Sumu 
predstavujúcu 5 % z ceny celkových oprávnených 
nákladov (191 578,95 €) sme si museli požičať.
Aby  to nemalo dopad  na  hospodárenie NsP, 
chceme ju získať odpredajom pozemkov za  po-
liklinikou, ktorých je  NsP vlastníkom.-
 V prípade, ak sa vedeniu NsP po úspešnom 
projekte  s nemocnicou podarí realizovať  i svoj 
zámer s poliklinikou, bol by  to ďalší výrazný krok 
ku skvalitneniu zdravotníckych   služieb v našom 
meste.

 Bývali vo dvore „u Hrušovských" v Mnešiciach, 
tam sa 30. októbra 1945 narodila. Zakrátko  sa ro-
dina presťahovala do jedného z prvých domov na 
Samotách, ktoré vtedy ešte nemali nijaké meno, 
nanajvýš „Vranovec", keďže  táto časť vyrástla 
na parcelácii niekdajšieho veľkostatku p.Vranu. 
Ulica mala najskôr meno Železničná, potom, 
až doteraz, Bočná. Po gymnáziu absolvovala 
Filozofickú fakultu UK v Bratislave, aprobáciu de-
jepis-slovenčinu. Hneď po skončení  nastúpila do 
Mladých liet (1. 8.1969) ako jazyková redaktorka 
a prešla - ako u Baťu -  všetky postupové kvalifiká-
cie pri opatere pôvodnej slovenskej tvorby pre de-
ti (od 1970 redaktorka, od 1987 vedúca redakcie 
pôvodnej tvorby, neskôr zástupkyňa šéfredaktora 
a napokon od 1991 - 2003 šéfredaktorka. R. 2003 
rozviazala pracovnú zmluvu a zostala  pri mame). 
S detskou literatúrou  sa však nerozlúčila, stále ju 
sleduje a sporadicky aj externe rediguje.
 Rodáčka Mgr. Magda Baloghová, rod. 
Šišovská. S jubilantkou, ktorá  - ako sama hovorí 
– mala v živote neskutočné šťastie robiť to, čo ju 
predovšetkým bavilo, na slovíčko o ďašom jubi-
lantovi, svojej alma mater.

* Zbytočné je pýtať sa na váš vzťah k mestu. 
Veľavravne ste sa z neho vyznali v príhovore (odtiaľ
foto), ktorý sme uverejnili v letnom dvojčísle. Mal 
priaznivý ohlas a mnohí Novomešťania by uvítali, 
keby ste si ešte niekedy zaspomínali na „svoje“ 
mesto. Čo tak malý preddavok? Jubileum máte 
vy, okrúhliny oslavuje novomestské gymnázium, 
vaša alma mater. Nechcete sa vrátiť do jari svoj-

ho života, kde 
vás formovalo 
prostredie a pe-
d a g o g i c k é 
osobnosti naj-
staršej strednej 
školy v meste?
  Štyridsať-
päť rokov po
maturite – nič
krajšie nemô-
žete ponúknuť!
   Na začiat-
ku 60. rokov sa 
novomestské 
g y m n á z i u m 
zdanlivo ničím
nelíšilo od iných stredných škôl – volalo sa 
obyčajne: Stredná všeobecnovzdelávacia škola. 
Na prahu ďalšej školskej reformy sme prišli do 
jednej z deviatych tried ako čudná „9. relatívne 
výberová“. Postúpili sme do nej cez prijímačky, 
ostatní boli deviatakmi povinne. Prvý pohľad:
čisto dievčenská trieda. Druhý pohľad: máme 
najkrajšieho triedneho. Rozhliadame sa: všetci 
profesori chcú jediné – aby sme boli najlepší v 
ich predmete. Klasika. Lenže oni nás nenápadne 
učili byť podľa svojich schopností a možností 
najlepšími v živote tam, kde budeme. Dôležitejšie 
ako Pytagorova veta. Nebolo to ľahké ani 
nudné. Náš triedny Ján Pavlík nás rovnako 
„šťavil“ na telocviku aj na biológii – ale tú sme sa 

S  J U B I L A N T K O U  O  J U B I L A N T O V I
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po jeho hodinách doma učiť nemuseli – skoro celá 
3.a maturovala z biológie. Mňa jedinú pán prof. 
Durdík viedol k maturite z dejepisu. S noblesou a 
vznešenosťou profesora klasickej školy. (V pamäti 
bola ešte iná legenda – pán profesor Babilonský.) 
Najviac humoru na zemepise, chémii, nemčine:
prof. Hrouzek, Ďurian, Kuko. Prituhlo nám, keď
suplovala pani prof. Šebestová či Dr. Barát! Ak 
sme schytali päťku – do kina cez víkend sa nešlo. 
Na klinčeku v triede zošit: študentský prosbopis. 
Triedny porovnal s klasifikačným hárkom. Guľa?
Seď doma a uč sa! Dnes by sa to pokladalo aj 
za porušovanie ľudských práv! (Samozrejme, že 
sa smejem...) Najobľúbenejších profesorov toľko
ako študentov: slovenčinárky Evka Kovačovicová,
Elenka Stopková, Dežko Ammer (medzi sebou 
sme všetkých volali takto), matematikárka Elenka 
Katuščáková, Ervín Homola, potom mladučký 
Ján Pitek (dnes tu učí naša mladšia kamarát-
ka Ľubka Koštiaľová), fyzikári Ivan Bunček, 
Dr. Michalov (keď ho preložili, celej jeho trie-
de za prosebnú výpravu na odbor školstva do 
Trenčína hrozili trojky zo správania...). Bonus 
toho krásneho času: vychádzajú skvelé knihy, 
skoro o všetkých vieme, výborná školská knižnica 
so zväzkami od založenia školy, sobotné „Čaje

o piatej“ v kasárňach – niekoľko neviest skončilo
v Česku, s recitačnými pásmami a hudbou 
chodíme po okolí, v meste literárny krúžok s ozaj-
stnými spisovateľmi, a koľko letmej prestávkovej 
nehy si pamätá okrúhly pavilónček na dvore... 
Jáj, toho je na román!  Vtedy škola meno Milana 
Rastislava Štefánika neniesla, ani sme nevedeli, 
že kedy také mala – o buste ani nehovoriac! 
Ale jeho „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“ 
nás podvedome učili. Že základný kameň našej 
budúcej školy, prvej, čo stavala mladá republika, 
požehnal Martin Rázus a pri otvorení hovoril ešte 
študent, budúci literárny kritik Ján Marták, aj to, 
že som nedávno medzi významnými absolventmi 
našla prvú šéfredaktorku svojho celoživotného 
pracoviska Mladých liet (Emíliu Mikovini-Beláko-
vú), je moja osobná skvelá genetická výbava. 
 A čo sa mi z dejín školy zdá najvtipnejšie? 
List s prosbami a žiadosťami, čo pri návšteve 
mesta prezidentovi Masarykovi v kytici podali 
naši študujúci predchodcovia. Vedeli nájsť cestu. 
Všetci dosiaľ hľadáme – a ďalší budú hľadať,
ako byť prospešní a pomôcť dobrej veci odtiaľ,
kde sme. Viac nás nijaká škola nemôže naučiť.
Pozdravujem všetkých, čo s tým súhlasia.   
                                                                    -r-

 Pred  7 desaťročiami 25. 11. 1940 o 15,45 h 
miestneho času so sériovým číslom W4050 po 
prvý raz z letiska v Halfielde vzlietlo Mosquito, 
lietadlo zvané drevený zázrak. Priaznivci  lietadiel 
a dejín bojov II. vojny  sa  o tom dočítali v knihe 
Bohuslava  Ferianca: Mosquito nad Piešťanmi.
 Pre Mosquitá  v jubilejnom roku  prichádza 
autor po siedmich rokoch  s druhým, doplneným 
vydaním.
 Rozsahom neveľké, no svojím obsahom, 
hlavne  unikátnymi faktografickými údajmi intere-
santné dielo, uvítajú predovšetkým čitatelia, ktorí 
sa zaujímajú o historiografiu, špeciálne o históriu 
letectva v čase bojov proti hnedému moru.
 Mosquito nad Piešťanmi je výsledkom dlho-
ročného mravčieho, priam detektívneho pátrania 
obyvateľa Modrovky. B. Ferianec na stránkach 
knihy s nesmiernym zaujatím sleduje osud  jedné-
ho z dvoch lietadiel RCAF (Kráľovského kanad-
ského letectva), Mosquita, ktoré 17. októbra 
1944 smerovalo od Piešťan na Nové Mesto nad 
Váhom, keď tu:
 „ ... jedno z nich pri útoku na  piešťanské le-

tisko dostalo zásah, horelo vo vzduchu a núdzovo 
pristálo na  brehu Váhu oproti obce  Brunovce.  .... 
Letcom sa podarilo z horiaceho lietadla uniknúť,
ba  aj  pred nemeckým zajatím ...“
 Zanietenec pre netradičné lietadlá zhotovené 
z ľahkej dreviny - balzy (odtiaľ pomenovanie  dre-
vený zázrak) sa vydáva  po tŕnistej ceste bádania 
po osudoch dvojčlennej posádky, Kanaďanov
– pilota Stuarta N. Maya a navigátora Jacka 
Ritscha.
 Ak sa chcete dozvedieť ďalšie zaujímavosti, 
napr. o tretej návšteve Slovenska z roku 2004 
(prvá, neplánovaná, v roku 1944, druhá v roku 
1971) pred 60 rokmi zostreleného Mosquita s 
kanadským pilotom,  v čase  návštevy 83 – ročným
S. N. Mayom, o ktorom sa mnohí domnievali, že 
pri zostrelení stroja zahynul, alebo o  pobyte B. 
Ferianca v roku 2008 v Kanade na pozvanie 
za  knižne vydaný príbeh vďačného S. N. Maya, 
vám je určené druhé, rozšírené vydanie knihy B. 
Ferianca: Mosquito nad Piešťanmi. Nájdete ho 
na pultoch Kníhkupectva Coda Art na Námestí 
slobody.                                                        -r-

MOSQUITO NAD PIEŠŤANMI
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 Počas tých dní som prechádzal večerným
mestom. Vtierajúcich sa rómskych predavačov
som nemo obišiel. Ani zotmievanie im neprekážalo 
v presviedčaní okoloidúcich, že práve ich tovar 
je najvýhodnejší. Už som si zvykol na škatule, 
vrecúška a ostatný neporiadok okolo stánkov... 
– veď za noc to stihnú odpratať pracovníci TSM. 
Ako súčasť jarmoku som vnímal potácajúcich sa 
spoluobčanov, ktorým trochu dlhšie trvalo vrátiť sa 
domov.
 Tentoraz moju pozornosť upútali blikajúce 
kolotoče. Všetci frflali, že z roka na rok sú drahšie. 
Napriek tomu pred niektorými z nich boli rady, ako-
by stáli len pár centov. Cenník mnohým vyrážal 
dych. Ten potom lapali sediac dole hlavou a točiac
sa vo výške – veď za také „príjemné“ polohy si 
dostatočne zaplatili. Akoby sme už od dobroty 
nevedeli, čo robiť so svojím telom. „Ešte to som 
nevyskúšal“, „Raz za rok sa treba vyblázniť, užiť
si“ – a mnohé podobné vyjadrenia bolo počuť v 
blízkosti kolotočov. Nezdalo sa, že by bola kríza, 
najmä nie tá hospodárska.
 Spomenul som si na situáciu, keď sa pred 
niekoľkými rokmi zvýšila cena benzínu, resp. daň,
ktorá sa odvádza pri platbe za každý liter. Vtedy 
sa pred úradom vlády zhromaždili motorkári, 
prevažne na vyblýskaných drahých motorkách, 
aby proti tomu vyjadrili svoj protest. Bol to para-
dox. Drahú motorku má predsa človek, ktorý 
má prebytok – a teda má aj na to, aby zaplatil 
za drahší benzín. Táto spomienka v spojitosti s 
kolotočmi ma presvedčila, že na rozmary si človek
nájde prostriedky. To si neodoprieme, aj keby sme 
mali žiť na dlh. Žiaľ, takýto štýl života si už mnohí 
osvojili. Berú si úver nie preto, že nemajú kde 
bývať. Nestačí im skromné bývanie. Úver im slúži, 
aby si dovolili bývanie na úrovni alebo najnovší 
model auta, či na značkový výstroj potrebný na 
nejakú športovú disciplínu. Vzdycháme, keď stúpa 
cena potravín, no neodpustíme si, aby sme nemali 
najnovší model mobilu, LCD televízora spolu s 
množstvom kanálov a pod. Čo musíme mať za 
každú cenu a bez čoho sa zaobídeme?
 Boží prorok Izaiáš, ktorý pôsobil približne 
pol tisícročia pred Kristom, zapísal otázku, ktorú 
Boh adresoval svojmu národu: „Prečo dávate 
peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok 
za to, čo nesýti?“ (55,2). Bolo to v omnoho horšej 
ekonomickej situácii ako je tomu dnes. Kontext 

prezrádza, že ľudia nemali na tie najzákladnejšie 
potraviny, obilie a mlieko. A predsa, keď sa im 
konečne podarilo niečo získať, minuli to na to, 
čo ich nenasýtilo. Preto ich Boh musel ďalej
napomenúť: „Čujte ma pozorne a jedzte dobré a 
v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši 
a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť“.
 Od tej doby prešlo už 2,5 tisícročia a sme 
svedkami toho, že človek sa nezmenil. Pracujeme, 
namáhame sa a potom podstatnú časť nášho 
zárobku minieme na zbytočnosti. Práve to nero-
zumné míňanie svedčí o tom, že žijeme vo veľkom
nadbytku. Len si skúste spočítať, koľko vaše deti 
či vnúčatá minuli na kolotočoch. A to je len drobná 
ukážka, kam putujú naše peniaze. Alebo sa poz-
rime do pivníc, na povaly a okolo kontajnerov, 
koľko zbytočného tovaru (a pritom funkčného) je 
tam „odloženého“. Dnes tie veci už nemajú pre 
nás hodnotu, no keď sme ich kupovali, boli sme 
presvedčení, že sa bez nich nezaobídeme. A to 
sa vôbec nechcem púšťať do fajčiarov, ktorí denne 
časť svojho zárobku nielenže vyhodia do povetria, 
no súčasne škodia svojmu zdraviu i okoliu.
 To, že sme vylúčili Boha z nášho života, má
svoje dôsledky nielen v morálke, ale aj v tej hmata-
teľnej (ak chcete ekonomickej) oblasti. Biblia nie je 
ekonomickou príručkou, no predsa sú v nej mnohé, 
veľmi užitočné rady pre náš praktický život. Napr. 
kniha Prísloví je plná napomenutí a princípov, kto-
ré platia pre každú dobu a typ spoločnosti. V 
spomínanej biblickej knihe pôžička je v kategórii 
tých posledných možností, človek sa má radšej 
uskromniť, ako žiť na dlh. Rovnako múdra rada je
najskôr si spočítať výdavky, či  mám dosť prostried-
kov na určité dielo, až potom sa púšťať do 
jeho uskutočnenia. Dnes sa to robí naopak. 
Najskôr míňame, užívame si, až potom chceme 
splácať. Neodpustíme si zábavu, rozkoš a potom 
bedákame, že nemáme na tie najzákladnejšie 
potreby. Kniha Prísloví 28,19 hovorí: „Kto obrába 
svoje pole, má dosýta chleba, ale kto sa zháňa za 
daromnicami, nasýti sa chudoby“.

Človek nevymyslí nič lepšieho, ako nám už 
po stáročia zvestuje Písmo Sväté. Nechajme sa 
osloviť, zastaviť. Dovoľme Bohu, aby On ovplyvnil 
aj túto oblasť nášho života. On ako dobrý Otec 
chce pre nás dobro. „Nachýľte uši a poďte ku mne, 
poslúchajte a budete žiť“.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

J A R M OČN É  R E M I N I S C E N C I E
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TRISTOROČNÝ GAŠTAN SKVOSTOM KAMENNEJ
  Mnohí z 
Novomešťanov 
ani len netušia, 
že  kúsok nad 
mestom, v miest-
nej časti Ka-
menná, rastie 
chránený strom 
s  názvom „Gaš-
tan nad vápenk-
ou“. Poviem 
pravdu, ani ja 
som to neve-
dela, až kým 
som nezačala 
pracovať na 

ObÚ životného prostredia v Novom Meste n. V.
 Jedného dňa v r. 2009 som dostala za úlohu 
vykonať revíziu ľubovoľného chráneného územia 
v okrese Nové Mesto n. V. Rozhodnutie bolo jas-
né. Ten strom chcem vidieť!  Moje kroky zamierili 
smerom na Kačabar a po nenáročnom stúpaní 
som sa dostala na Kamennú. Pokračovala som 
poľnou cestou k opustenej usadlosti Salaš, odkiaľ
je k chránenému stromu už len na skok. Gaštan 
rastie na kraji lesného porastu. Zaujímavosťou
je, že v minulosti (asi pred 30 rokmi) išlo o soli-
tér rastúci na kraji lúky. Prirodzenou sukcesiou 
(sukcesia je ekologický termín označujúci vývoj a 
zmeny v zložení spoločenstiev v ekosystéme) sa 
zo solitéru stal jedinec tvoriaci okraj zapojeného 
lesného porastu.
 Pohľad na tohto  zhruba 300 – ročného veliká-
na bol, - ako som predpokladala, -  úžasný. Okúzlil 
ma svojou majestátnosťou a vznešenosťou. 
Pôsobil na mňa priam rozprávkovo. Je až 
neuveriteľné,  keď si človek predstaví, čo všetko 
tento strom – kmeť  prežil. Kopec dobrého a zlého 
v ponímaní sveta jedného ľudského života. 
 Ide o gaštan jedlý s latinským názvom 
Castanea sativa. Za chránený ho vyhlásili už  pred 
20 rokmi. Avšak už v roku 1994 sa v rezervačnej
knihe chráneného stromu objavuje zápis o jeho 
zlom zdravotnom stave a  suchej spodnej časti
koruny. Na jeho zdravotný stav vplývalo dlhodobé 

pôsobenie rôznych, odborne  povedané abiotic-
kých a biotických faktorov. 
 Po konzultácii so Štátnou ochranou prírody 
SR, Správou ChKO Malé Karpaty, s Lesmi SR, 
š.p., a pracovníkmi ObÚ životného prostredia v 
Novom Meste n. V. sme sa zhodli na tom, že tento 
krásny strom je potrebné jednoznačne odborne 
ošetriť.
 Na jeseň roku 2009 sme sa zamerali na 
odstránenie náletov drevín v ochrannom pásme 
chráneného stromu. Výrubom náletových drevín 
a odclonenim dreviny sa docielilo presvetlenie 
koruny a vytvorili sa podmienky na jej ďalší rast. 
Oslovili sme skúseného arboristu J. Seidla zo 
Žiliny, či by nezrealizoval základné ošetrenie 
gaštana. Súhlasil. 
 Najprv bolo potrebné orezať suché konáre, 
ktoré sú vstupnou bránou pre choroby. Ďalšou eta-
pou bola realizácia dynamického bezpečnostného
viazania koruny pomocou lán, ktorých úlohou je 
stabilizovať korunu pri silných vetroch. Aplikácia 
špičkovej technológie a materiálov, jednoduchá 
manipulácia, možnosť rýchlej inštalácie, vyni-
kajúce vlastnosti, ale hlavne systém založený na 
rešpektovaní prirodzených obranných procesov 
stromu radia dynamické bezpečnostné viazanie 
medzi základné stabilizačné opatrenia v mo-
dernej arboristike. Odborná stabilizácia umožňuje
zachovať aj stromy, ktoré predstavujú za normál-
nych okolností zvýšené riziko statického zlyhania. 
Týmto základným ošetrením sme vytvorili pod-
mienky pre ďalší dobrý rast stromu, ktorý po 
ošetrení a orezaní spodných suchých konárov 
už síce nie je taký rozprávkový, ale má dobré 
predpoklady na ďalší plnohodnotný rast. A nielen 
to. Aj stromy potrebujú lásku a opateru, tak ako 
každý živý tvor. Preto k nim pristupujme s úctou 
a pokorou. Chráňme si tieto skvosty prírody a ony 
sa nám odmenia rozdávaním pohody v  tieni  ich 
korún. V  korune gaštana nájdu príbytok  i operení 
spevavci a svojím šumom lístia bude spríjemňovať
nedeľné prechádzky  návštevníkov  Kamennej. 
             Ing. Linda Martinusová, PhD.
referentka ŠS ochrany prírody a krajiny 
ObÚ ŽP Nové Mesto n. V.

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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Branislav Baláž - BAREC
       Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                Jiráskova 187/3 
   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0910 363 407
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  BEZPEČNOSTNÉ DVERE
  Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní 
 v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými 
 profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
  Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné 
 uzamykacie otvory.
 Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
 Cena 395 EUR (11 900 Sk)

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

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

 INTERIÉROVÉ DVERE
 Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
 Dvere povrchová úprava fólia
 Dvere povrchová úprava dyha
 Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10

0911 110 184  SERVIS: 0905 969 990
Nové Mesto nad Váhom, 1. mája 309/5

◄► Zriaďovanie TP a ISDN ◄► Zriaďovanie internetu ◄►
◄► Prekládky ◄► MAGIO a MAGIO SAT ◄►

◄► Zmeny paušálov ◄►
◄► Predaj telefónov a modemov ◄►

◄► Predaj a servis pobočkových ústrední ◄►
◄► Štrukturovaná kabeláž ◄►

◄► Predaj diaľničných známok SK, CZ, A ◄►

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !

Partner

DOUČUJEM ŠPANIELSKY JAZYK 
 VŠETKY ÚROVNE, PRIPRAVÍM NA MATURITU AJ NA PRIJÍMAČKY.

Som rodený Španiel, pedagóg, hovoriaci po slovensky. 
Mám jedenásťročnú skúsenosť ako učiteľ španielskeho jazyka, 

španielskej literatúry a konverzácie pre cudzincov.
Kontaktná osoba: José Antonio Cases Ares

Mobil: 0907 472 183
E-mail: blavania@hotmail.com



23. októbra  o 15,30 h vo výstavnej  sieni 
MsKS sa uskutoční vernisáž výstavy z histó-
rie  divadla a prezentácia knihy Dr. M. Kubo-
vicovej a Š. Psotného: História novomestského 
divadelného diania od roku 2005 do roku 2010.
Výstava potrvá do 29. októbra.

12. októbra o 18,00 h sa v MsKS uskutoční
1. koncert jesenného abonentného cyklu KPH. 
Účinkujú: S. STAŠKOVÁ -  auta a A. ANTA-
LOVÁ - harfa, U. ULMANN - umelecké  slovo. 
V programe  odznejú skladby, ktorých autormi 
sú: J. S. Bach, C. Debussy, M. Ravel, C. Salze-
do, J. Cage a V. Persichetti.

PROGRAMY MsKS
október 2010

Do 15. októbra si milovníci kresliarskej 
skratky môžu vo výstavnej sieni MsKS pozrieť
výstavu Slovenský kreslený humor a satira 
– 15 ročníkov Novomestského ostňa.

VÝSTAVY

PÄTNÁSŤ  ROČNÍKOV  NO

140 ROKOV DIVADLA

VEČERNÝ KONCERT

PRÁVNA PORADŇA
 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s AK  JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. 
Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej
právnej poradne. Dňa 27. októbra 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 spi-
sovanie podaní či zastupovanie klienta pred 
súdom. Jeho služby sú určené osamelým mat-
kám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevý-
hodneným občanom a dôchodcom.

K VÝROČIU DIVADLA

23. októbra  o 14,00 h v divadelnej sále 
MsKS sa pri príležitosti 140. výročia ochot-
níckeho divadla uskutoční  slávnostné zhro-
maždenie divadelníkov, hostí, občanov a 
návštevníkov mesta. Súčasťou  osláv budú 
kultúrny program a oceňovanie divadelníkov. 
Podujatie vyvrcholí o 16,30 h predstavením 
hry Š. Králika: TRASOVISKO v naštudovaní 
SDOS – DSD Javorina.

25. októbra o 9,00 a 10,30 h pozývame 
najmenšie deti do divadelnej sály MsKS na 
veršovaný príbeh Ľ. Podjavorinskej o milom, 
no  nezodpovednom vrabcovi Čimovi, ktorý sa 
rozhodne oženiť, hoci svojej Činke nedokáže 
postaviť dom  ani chytiť mušku. 

26. októbra o 19,00 h v divadelnej sále 
MsKS uskutoční Radošinské naivné divadlo
predpremiéru trpkej komédie NESLADÍM.
 V nej autor Stanislav. Štepka  skúma podo-
by ľudského šťastia (viac na 3. str. obálky).

2. októbra organizuje MsKS zájazd  do 
Prahy do divadla GOJA Music Hall na muzikál 
Děti ráje a 16. októbra  do divadla Hybernia na 
muzikál Baron Prášil.

RND - S.  ŠTEPKA:
NESLADÍM

ZÁJAZD DO PRAHY

Š. KRÁLIK: TRASOVISKO

DIVADLO PRE DETI: ČIN-ČIN

12. 10 od 12,30 do 17,30 h sa uskutoční v 
MsKS stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedikom.  



 Milovníci kresleného 
humoru a satiry  si  môžu 
do 15. októbra vo výstav-
nej sieni Mestského kultúr-
neho strediska v Novom 
Meste nad Váhom pozrieť
reprezentatívnu výstavu:
SLOVENSKÝ KRESLE-
NÝ HUMOR A SATIRA 
– PÄTNÁSŤ ROČNÍKOV
N O V O M E S T S K É H O 
OSTŇA.      
   Ako pozvánku na ňu
prinášame niekoľko repro-
dukcií víťazných prác z 
predchádzajúcich roční-
kov.

Pondelok 14,45 h              Hudobný kurz klavír
                    16,15 a 18,00 h   Kurz jogy     
                    18,00 a 19,00 h   Cvičenie pre ženy 
Utorok 18,30 h                Brušné tance 
Streda 18,00 h                Cvičenie pre ženy

      telocvičňa býv. I. ZŠ
Štvrtok 16,15 a 18,00 h  Kurz jogy        
Piatok 14,45 h                Hudobný kurz klavír 
Sobota 9,00 h                 Zumba

KU R Z Y  V OKTÓBRI

PÄTNÁSŤ ROČNÍKOV NOVOMESTSKÉHO OSTŇA

PRIPRAVUJEME: VÁCLAV NECKÁŘ  A BACILY
16. novembra vás pozývame do MsKS na koncert Václava Neckářa so skupinou  Bacily. 

Odznejú v ňom známe hity Stín katedrál, Dr. Dam Di Dam, Láska ztracená, Ša-la-la-la-li, Chrám 
sv. Víta, Massachesetts, My to spolu táhnem dál a i.  Inf.: MsKS, č.t. 771 0640.

Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h 
              Únia nevidiacich a slabozrakých SR
               18. 10. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok   12. 10. od 12,30 - 17,30 h
               Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda    6. 10. o  17,00 h - Výbor MO MS
                13.10. o 14,00 h  - Klub chorých na SM
Štvrtok  od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klub 

KLUBY V OKTÓBRI

1. miesto NO 2005 
Koloman LEŠŠO

1. miesto NO 2009
Ľubomír KOTRHA

1. miesto NO 2007 - Jozef OLŠAVSKÝ 



sobota 2., nedeľa 3.   o 17.00 h  

SHREK – Zvonec a koniec 
Čo nás čaká vo štvrtom diele Shreka? Omnoho drsnejšia 
Fiona, poriadne pribratý Kocúr v čižmách a omnoho 
zmätenejší Oslík. A kráľovstvo Za siedmimi horami, hore 
nohami. Na svedomí to má Shrek, ktorý vypustil do sveta 
jedno veľmi nerozumné prianie … 
USA animovaná komédia                      92 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,30 €  
tento film je vhodný pre maloletých 

piatok 8.   o 19.00 h 
SALT
Evelyn Saltová (Angelina Jolie) je agentkou CIA, ktorú 
ruský špión (Daniel Olbrychski) označí za spiacu agentku 
a obviní ju, že chce počas oficiálnej návštevy USA zabiť
ruského prezidenta. Jej nadriadení (Liev Schreiber…) 
rýchlo uveria, že je zapletená do medzinárodného 
sprisahania a spustia na ňu veľký hon. Evelyn s agentmi v 
pätách musí v skvelom akčnom blockbusteri režírovanom 
Philipom Noyceom riskovať svoj život aj život svojej 
rodiny, aby dokázala, že zradcom je niekto iný. 
USA                                ak ný                               100 min. 
eské  titulky                                                 vstupné: 2,20 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 9., nedeľa 10.   o 19.00 h 
KUNGFU KYBORG 
Kyborg dokáže bojova . Ale dokáže aj milova
a nenávidie ?
Čína, rok 2046. V prísne tajnom vládnom programe je 
vytvorený prototyp kyborga s ľudskou tvárou K-1, ktorý má 
mať všetky predpoklady pre to, aby zneškodnil 
nebezpečného androida, ohrozujúceho mesto. Vláda pridelí 
K-1 neúplatnému policajtovi Xu Dachunovi, ktorý má svojho 
parťáka zaučiť. Dachun nie je práve nadšený, najmä keď
K-1 javí záujem o policajtku Su-mei, Dachunovu tajnú 
lásku. Ako sa však ukáže, K-1 nie je jediný kyborg 
v meste... 
Honkong, Čína              ak ný sci-fi                       102 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 €  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 14., piatok 15.   o 19.00 h                                   
SEXY 40                                                    
Sandy (Catherin Zeta-Jones) je šťastne vydatá, má dve 
deti a myslí si, že jej už v živote nič nechýba. Keď náhodou 
odhalí neveru svojho manžela, presťahuje sa i s deťmi do 
New Yorku, nájde si prácu, priateľov a začne nový život.                                                                                        
Do života jej nečakane vstúpi sympatický mladíček Aram 
(Justin Bartha).                                                                
USA                       romantická komédia                  95 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,20 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 16., nedeľa 17. o 17.00 h                           
TOY STORY 3                                        
Tvorcovia obľúbených filmov „Toy Story“ opätovne otvárajú 
škatuľu s hračkami a vťahujú divákov do nápaditého sveta 
najobľúbenejšej partie hračiek.                                         
USA   animovaná komédia                  86 min.
slovenský  dabing                                         vstupné: 2,20 €          

tento film je vhodný pre maloletých                                                  

sobota 16., nedeľa 17.   o 19.00 h                  
HADEWIJCH – medzi Kristom a Alahom  (ASFK)
Matka predstavená je šokovaná slepou a fanatickou vierou 
mladej novicky Hadewijch a posiela ju preč z kláštora, aby 
za jeho múrmi skúsila objaviť samú seba. Hadewijch se 
znovu stáva Céline. Jej vášnivá láska k Bohu, hnev a 
stretnutie s moslimami Yassinom a Nassirom ju však zvedú 
na nebezpečnú cestu.                                            
Francúzsko   dráma                         105 min.
eské  titulky                                                      vstupné: 2 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

piatok 22.   o 19.00 h     
PREŽI  SVOJ ŽIVOT (teória a prax) (ASFK)           
Najnovší film výborného Jana Švankmajera 
Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich 
snoch. V reálnom živote má manželku Miladu, v snovom 
mladú milenku Evženiu. 
ČR, SR                        komédia                              105 min. 
eská verzia                                                      vstupné: 2 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 23., nedeľa 24.   o 17.00 h 

MA KY A PSI: Pomsta Kitty Galore                        
V odvekom súboji mačiek a psov zašla jedna šialená 
mačička so svojou tlapkou príliš ďaleko. Kitty Galore, 
bývalá agentka mačacej špiónskej organizácie MEOWS 
(MŇAU) v snahe ovládnuť celý svet zosnovala diabolský 
plán, ktorý má dostať do pekla nielen jej psích nepriateľov, 
ale aj jej niekdajšie mačacie spojenkyne. Čeliac tejto 
neslýchanej hrozbe sa mačky a psi budú musieť prvýkrát v 
histórii spojiť.
USA, Austrália                   komédia                          82 min.
slovenský dabing                                          vstupné: 2,20 €
tento film je vhodný pre maloletých 

sobota 23., nedeľa 24.    o 19.00 h  
BEZ SÚCITU
Osobný asistent amerického ambasádora v Paríži James 
Reece (Jonathan Rhys Meyers) má všetko, čo úspešný 
muž potrebuje mať. Atraktívnu priateľku, luxusný byt a 
skvele platenú prácu. Jediné, po čom túži, je dostať sa do 
poriadnej akcie. Vo chvíli, keď dostane za úlohu, aby bol 
poruke americkému agentovi FBI Charliemu Waxovi (John 
Travolta), je nadšený … 
Francúzsko  ak ný                            93 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

štvrtok 28., piatok 29.   o 19.00 h     
UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ!                    
(ASFK)
40. film režiséra Woodyho Allena 
Hrdinami jeho novej romantickej komédie sú výstredný 
Newyorčan, mizantrop Boris Yellnikoff (Larry David) a 
mladá naivná južanka Melody (Evan Rachel Wood). Keď
za ňou pricestujú rodičia, aby ju zachránili, jej matka hneď
začne plánovať, ako Melody prinútiť k rozchodu. Zdá sa, že 
niektoré postavy a vzťahy nie sú také, ako na prvý pohľad 
vyzerajú.
USA                      romantická komédia                  92 min. 
eské titulky                                                       vstupné: 2 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 30., nedeľa 31.    o 19.00 h  
LET’S DANCE 3
Luke je ostrieľaný streetový tanečník, snažiaci sa vyhnúť
vysťahovaniu zo starého skladu, ktorý je rajom tanečníkov
z celého sveta. 
USA                     romantický tane ný                   108 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

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

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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 Pestrofarebné jesenné lístie prináša i pestrú ponuku kina Považan na október. Stačí
si len vybrať.

SEXY 40 – štvrtok 14. a piatok 15. októbra o 19,00 h:
 Sandy (Catherin Zeta-Jones) je šťastne vydatá, má dve deti a myslí si, že jej už v živote nič
nechýba. Jedného dňa odhalí neveru svojho manžela. Rozhodne sa k radikálnemu kroku: opustí 
ho a presťahuje sa i s deťmi do New Yorku. Nájde si prácu, priateľov a začne nový život. Po 
čase jej do života vstúpi sympatický mladíček Aram (Justin Bartha), ktorý pracuje v kaviarni pod 
jej bytom. Občas jej dohliada na deti, ktoré jeho spoločnosť a zábavné hry priam zbožňujú. Tiež 
Sandy začína podliehať jeho neodolateľnému mladíckemu šarmu … 

Romantická komédia USA o nečakanej príťažlivosti trvá 95 minút a  je MN do 12 rokov. 

 HADEWIJCH - MEDZI KRISTOM A ALAHOM - sobota 16. a nedeľa 17. októbra o 19,00 h:
Matka predstavená je šokovaná slepou a fanatickou vierou mladej novicky Hadewijch 

a posiela ju preč z kláštora, aby za jeho múrmi skúsila objaviť samu seba. Hadewijch sa znovu 
stáva Céline, 20 - ročnou dcérou ministra francúzskej vlády. Jej vášnivá láska k Bohu, hnev a 
stretnutie s moslimami Yassinom a Nassirom ju však zvedú na nebezpečnú cestu. Hadewijch 
sa stáva ozbrojenou rukou viery. 
 Film je psychologickou štúdiou fanatizmu a zároveň príbehom o terorizme. 
Bruno Dumont vo svojom novom diele nič nekomentuje, emotívne neprifarbuje – necháva na 
divákovi, aby si urobil vlastnú interpretáciu. Tomu je podriadený strohý, skoro až minimalistický 
štýl prenikajúci hlboko pod kožu. 

Francúzsky  lm, ktorý získal Cenu FIPRESCI na MFF v Toronte 2009,  trvá 105 minút a je 
MN do 12 rokov (ASFK).

PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT  (teória a prax) –  piatok 22. októbra o 19,00 h:
 Evžen  žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch. V reálnom živote má 
manželku Miladu, v snovom mladú milenku Evženiu. Cíti, že sny, ktoré ho od istého času spre-
vádzajú, majú hlbší význam, a preto sa obráti na psychoanalytičku, ktorá mu jeho sny vykladá. 
V priebehu deja sa dozvedáme, že Evžen stratil rodičov už v útlom detstve a vyrastal v ústave. 
Evžen čaká s Evženiou dieťa. Psychoanalytička je z toho zúfalá, pretože vo svojich výkladoch 
identi kuje Evženiu ako Evženovu animu a otehotnieť s vlastnou animou považuje za horšie 
než incest. Medzitým Evženova manželka Milada začne podozrievať manžela z nevery. Tajne 
odsleduje Evženov rituál a jeho pomocou prenikne do jeho sna.
 Prekliaty básnik Gérard de Nerval napísal: „Sen je druhý život." Tento  lm sa to snaží doká-
zať.

Česko - slovenský  lm   podľa  námetu režiséra a scenáristu J. Švankmajera trvá 105 minút 
a je MN do 15 rokov (ASFK).

UŽÍVAJ SI, AKO SA  LEN DÁ!  - štvrtok 28. a  piatok 29. októbra o 19,00 h: 
 Svojím jubilejným 40.  lmom sa  W. Allen vracia na miesta, kde to dôverne pozná. Do New 
Yorku. Hrdinami jeho novej romantickej komédie sú výstredný Newyorčan, mizantrop Boris Yell-
nikoff (Larry David) a mladá naivná južanka Melody (Evan Rachel Wood). Keď za ňou pricestujú 
rodičia, aby ju zachránili, jej matka hneď začne plánovať, ako Melody prinútiť k rozchodu. Zdá 
sa, že niektoré postavy a vzťahy nie sú také, ako na prvý pohľad vyzerajú.

Film USA trvá 92 minút a je MN do 12 rokov (ASFK).

POZVÁNKA DO KINA
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S DENISOM BÍMOM NA LOVE MÚZ
Denis Bím

(18), študent ma-
turitného ročníka 
novomestského gym-
názia, má na svoj 
vek netradičného 
koníčka. Píše. Netvorí 
sám pre seba, do 
zásuvky, ale  svoje 
dielka posúva ďalej. 
O tom, že úspešne, 
svedčí najnovšie 
fakt, že v jednej z 
na jvýznamne jš ích 

žánrových súťaží s československým dosahom 
- Cena Karla Čapka 2010 získal nomináciu 
do prvej päťky v kategórii poviedka. So svojím 
Strašiakom sa  umiestnil na  vynikajúcom štvrtom 
mieste. Poviedka je publikovaná v predajnej 
zbierke  súťažných poviedok MLOK 2010 (dostať
ju kúpiť v  kníhkupectvách a cez  internet), čo
Denis  považuje  za  jeden zo svojich  doteraz 
najväčších úspechov. Na svojom konte má aj 
ďalšie literárne zdary. Budú nasledovať ďalšie?
30. septembra bola  uzávierka  XXIV. ročníka
celoslovenskej autorskej súťaže v Senici. Nielen 
o tom sa Novomestský spravodajca porozprával 
s píšucim študentom.
 * Dvakrát po sebe ste sa stali víťazom
Literárnej Senice L. Novomeského v kat. prózy 
stredoškolákov. Skúsite i tento rok obhájiť svoje 
prvenstvo v duchu hesla: do tretice všetko dob-
ré? Čo vám účasť v tejto súťaži doteraz dala?

Samotná súťaž mi priniesla predovšetkým 
podstatný okamih v živote mladého autora, kedy 
s nadšeným očakávaním, ale i s obavami trhá 
obálku s výsledkami a dozvedá sa o svojom 
prvom víťazstve, o tom, že jeho poviedka mala 
úspech a že ju ľudia budú čítať... A nemenej pod-
statné a prekvapujúce pre mňa bolo i to druhé 
víťazstvo. Že či pokúšať šťastie i po tretíkrát? 
Nielen po tretí, alebo po štvrtýkrát – šťastie treba 
pokúšať celý život.
 * Máte zvláštny pseudonym  - Damian 
McBlack, ako ste k nemu prišli? Používate ho 
v bežnom styku, alebo len ako umelecké meno, 
pod ktorým tvoríte?

Tento pseudonym som si dal sám, ale už 

dlhšiu dobu ho nepoužívam (do ďalšieho ročníka
súťaže Literárna Senica som s ním išiel len kvôli 
tomu, aby nenastali nejaké komplikácie so zme-
nou pseudonymu). Má síce do činenia  s mojou 
provokatívnou povahou, ale s bežným stykom ho 
nespájam. Pretože druhé meno – „McBlack“ pre 
mňa postupom času ako umelecké meno stratilo 
význam, zmenil som si ho na „Samson“, čiže
celým menom Damian Samson. 
 * Aké sú vaše obľúbené žánre?

Rád si prečítam dobrý horor alebo thri-
ller, avšak žánrovo sa neobmedzujem, či už 
ako čitateľ, alebo ako autor. Rád píšem svoju 
špecifickú prózu, priamu, napínavú, psycho-
logickú a určitým spôsobom zvláštnu. 
 * Pred časom  ste sa vyjadrili, že píšete 
román. V akom štádiu je? 
 Momentálne je to celé opäť na bode mrazu. 
Nad románom už dlhšie neuvažujem, skôr som 
rozmýšľal nad tým, že dám dokopy nejakú 
zbierku poviedok. Ešte sa na to nejako necítim, 
potrebujem určitý rozhľad a v poslednom čase
žijem príliš uponáhľane na to, aby som si na 
niečo také našiel čas a silu. Snáď o rok, o dva si 
poviem, že už je na to vhodná doba a pustím sa 
do toho, ale dnes nie.
 * Máte svoju obľúbenú tému, ktorú preferu-
jete? Ako postupujete pri písaní, máte svoj 
zaužívaný postup? Alebo čakáte, kým vás 
„kopne“ múza?
 Vo svojej tvorbe spracúvam všetko ne-
zvyčajné, všetko, čo so sebou prináša veľa roz-
poruplných pocitov a myšlienok ... Znepokojivé, 
tabuizované a konšternujúce témy sú mojou 
špecialitou. Netajím sa ani svojím záujmom 
o paranormálne javy. Avšak snažím sa príliš 
neodkláňať od reality, aby som sa čitateľovi
dostal čo najviac pod kožu. Zaužívaný postup 
nie je vždy dobrou cestou, ale ani nečinne sedieť
a čakať na múzy sa neoplatí – najlepšie je múzy 
„loviť“.
 * Mnohí renomovaní autori hovoria, že sú 
na seba prísni, majú presne stanovené pravidlá, 
ktoré striktne dodržiavajú. Ako je to s vami?
 Predsa len je rozdiel medzi človekom, ktorý 
sa písaním živí a tým, čo sa mu venuje výhradne 
vo voľnom čase. Napriek tomu si dovolím 
poznamenať, že akékoľvek časové limity sú pre 



 Letia sivé húsky v jesennom čase do diaľav…
Vrátia sa, no nie  všetky. A tak je to aj v ľudskom
živote.
 Strieborný čas dôchodcovkého veku je  krás-
ny a cenný. Je  odmenou za  úsilie  v mladosti, 
ak sme zdraví a žijeme v súlade s dobou, tešíme 
sa z detí, vnúčat i pravnúčat.
 Teší nás októbrový sviatok seniorov. I keď
časť mladých si myslí, že  im starí ujedajú z 
koláča. Našťastie, väčšina starších to berie s hu-
morom, niektorí možno s trpkosťou,  tí najreálnejší 
si triezvo povedia: „ Aj my sme  si  v mladosti 

mysleli, že svet  patrí len  nám. Každý zmúdrie 
strieborným vlasom, vráskami a nekonečnou 
láskou rozdať sa svojim deťom a vnúčatám.“
Odtiaľ  úprimná rada mladým: „Prežívajte  svoj 
mladý vek  naplno, ale  s vedomím, že „požičané“
z lásky sa patrí s láskou „vrátiť“, keď príde čas.
Len vtedy je človek ľudským tvorom. Inak je  iba 
živočíchom na našej  planéte Zem. 
 Naším, múdrosťou šedín prvereným 
želaním je,  aby  naša spoločnosť na  ceste za 
hojnosťou rozkvitala krásou ducha a ľudskosti
pre spoločensko – humánne ciele. Rozmeniť toto 
prianie na drobné a naplniť ním dni  dnešného 
konzumného života je ťažká, no zmysluplná a 
radostná úloha. Kto z mladých sa  vydá za  touto 
métou, tomu starí ľudia, manželstvo, rodina, deti, 
nebudú v živote prekážkou, naopak, vzpruhou. 
Tomu sa tento „groš“  mnohonásobne  vráti v 
čase  vlastnej staroby.

Tajomstvo
Sivé húsky letia…,  ale  kam?
Nepovedia
Strieborným oblakom cestičku pošepnú
Tam, až tam …                                 M. Ch.

Martin HOLLÝ 
(8. 6. 1904 - 1. 10. 1965)

Ondrej PLACHÝ 
(18. 1. 1755 - 7. 10.1810)

Július BODNÁR 
(8. 10.1870  -  4. 7. 1935)

Vladimír AMMER 
(15. 10. 1935)

Otto MATZENAUER 
(16. 10. 1845 –  22 .12.1901)

Peter ONDREIČKA 
(18. 4. 1947 - 16. 10.1990)

Magda BALOGHOVÁ 
(30. 10.1945)
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L E T  D I V Ý C H  H U S Í

umeleckú tvorbu ochudobňujúce. Ja osobne som 
toho názoru, že dodržiavaním presných pravidiel 
by som svoje diela rovno pochoval.
 * Ste študentom gymnázia, po prázdninách 
ste nastúpili do posledného – maturitného ročníka.
Máte svoj obľúbený predmet? Pri vašom koníčku,
ktorým je písanie, je prekvapujúce, že ste v up-
lynulom školskom roku navštevovali matematický 
krúžok. Ľudia s „umeleckým črevom“ si väčšinou
s číslami veľmi nerozumejú... Ste výnimkou, 
ktorá potvrdzuje toto pravidlo?
 Pravdaže, mám obľúbený predmet, ale 
matematika ním nie je. Čo sa týka spomínaného 
matematického krúžku, ide len o nedorozu-
menie, ktoré nastalo na začiatku roka pri voľbe

záujmových krúžkov – mal som byť zapísaný do 
krúžku školského časopisu, lenže nedopatrením 
som sa dostal do matematického krúžku. :-). 
Z vyučovacích predmetov mám najradšej 
angličtinu a spoločenskovedný seminár.
 * Skutočnosť, že píšete a vaše ambície 
študovať žurnalistiku nasvedčujú tomu, že viete 
presne, čo chcete. Aký ste typ človeka, čo by ste 
chceli v živote dosiahnuť?
 Myslím, že som ten typ, čo sa neustále za 
niečím ženie. Jeden z tých, čo žijú pre dnešok. 
Je toho veľa, čo by som chcel ešte dosiahnuť, ale 
nerád rozmýšľam príliš dopredu. V budúcnosti by 
som rád cestoval, písal romány a to ostatné je 
naozaj len vo hviezdach ...

 Ani nie  dva  mesiace  od  začiatku školského 
roka  budú mať žiaci a študenti v čase od 29. 
októbra do 2. novembra jesenné prázdniny.

PRÁZDNINY

PRIPOMÍNAME SI
 V OKTÓBRI

■ Predám mlynček na hrozno s odstrapkovačom, lis a demižóny. Číslo telefónu: 0907 128 803
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Ďakujeme všetkým 
známym,

ktorí s nami 
na poslednej ceste 

3. júla v Moravskom
Lieskovom odprevadili

Zdenka JEŠKA,
ktorý nás náhle opustil.

        Bývalá manželka s deťmi

Anna Kuhajdová
Gizela Vavrušková
Katarína Žáčková

❁❁❁
Helena Bunčáková

Klement Čelko
Ing. Karol Kulajta
Agneša Lacková

Štefan Mitáč
František Sedlák
Ing. Rudolf Šinka
Božena Taščicová
Anna Ulahelová

❁❁❁
Božena Domaracká

Jozefína Gašparovičová
Anna Gerlichová
František Ješko
Jaroslav Kaštíl

Terézia Knápková
Mária Kopúnová
Emília Malíková
Elena Šulganová

Viera Vitovská
❁❁❁

Jozef Blaško

Emilián Bobocký
Ján Dedík 

Jaroslav Drobný
Michal Gula

Eva Hulínská
Vladimír Jablonka

Anton Kapeller
Mária Korienková

Otomar Sukop
Emil Svorada

Jiří Ševčík
Eva Šťastná

Jolana Toráčová

Anna Homerová
❁❁❁

Alžbeta Ochodnická
❁❁❁

Emília Goňová
Ján Gavač
❁❁❁

Michal Janáč
❁❁❁

Rozália Kováčiková
❁❁❁

BLAHOŽELÁME V októbri oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

Peter Kolesár a Jana Kaplávková
Pavol Fülöp a Veronika Klčová

Vladimír Masár a Zuzana Korienková
Jozef Dovičin a Lucia Kušteková 

Vladimír Herák a Lenka Heráková
Peter Kolínek a Bc. Michaela Fabianová

SOBÁŠE V AUGUSTE UVÍTANIA A KRSTY 
V AUGUSTE

Jaroslav Baranovič    (1951)
Oľga Benetinová       (1921)
Valéria Blažeková     (1953)  
Jozef Ďurina             (1979)
Pavel Florian            (1915)
Anna Gulánová         (1950)
Ivan Hajdúšek           (1941)

Alena Jamborová      (1958)
Mária Jedenástiková  (1933)
Štefan Kuvíček          (1940)
Jaroslav Lehotský      (1953)
Mária Lukáčová         (1932)

Ľudovít Matejík          (1926)
Martin Mikoláška       (1975)
Vladimír Pavlovič       (1931)
Jozef Sahaj               (1950)
Ivan Turovský            (1933)

ÚMRTIA V AUGUSTE

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I A
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, 

priateľom, spolužiakom, spolupracovníkom 
a vedeniu spoločnosti Emerson Network 

Power z Nového Mesta nad Váhom 
a Talianska za úprimné slová a dôstojnú 

rozlúčku 31. augusta s naším drahým 
Jozefom ĎURINOM.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary,
 ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina 

N O V O M E S T S K Ý  C H Ý R N I K

Lukáš Žarnovický
Sandra Heráková

Maroš Lauro
Ema Palugová

Kristína Stachová
Lujza Bačíková
Dominik Slovák
Nicole Slovák
Daniel Makara

Jozef Hnát
Oliver Gracian Švehla 

Lea Tomašechová
Michal Benian

Peter Sivák
Kristína Valášková

Nikolas Rastislav Kubíček 
Michal Mráz
David Haňák✟✟
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V srdciach našich žije ...
 1. októbra uplynie päť rokov, čo od nás navždy odišiel môj milovaný manžel 

Karol BAŘINA, učiteľ hudby.  
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

         Manželka Lýdia
       Ten, kto ho poznal, spomenie si. Ten, kto ho mal rád, nezabudne.

 10. októbra uplynie rok, čo nás opustil môj manžel 
Ján HLOŽKA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Manželka Oľga a ostatná rodina

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

 14. októbra uplynie rok od úmrtia nášho drahého 
Vasila HRUŠOVSKÉHO.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína smútiaca rodina 

Čas plynie, spomienky zostávajú.
15. októbra si pripomenieme 1. výročie úmrtia manžela a otca 

Jána ŠIŠKU.
S úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

16. októbra uplynie 20 rokov odvtedy, čo od nás navždy odišiel vo veku 43 rokov
akad. maliar Peter ONDREIČKA.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Sestra a ostatná rodina

Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal. 
Zostali na Teba len pekné spomienky a žiaľ.

 16. októbra si pripomenieme 10. výročie od smrti manžela, otca a dedka 
Štefana JEŽKA.

 S láskou spomínajú manželka, synovia, nevesty a vnúčik

 18. októbra si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Márie  ŠVEHLOVEJ.

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

My krásnu ružu kladieme Ti k hrobu 
a Ty sa pozeráš na nás, ako s ňou plačeme potichu.

 21. októbra si pripomenieme nedožité 80. narodeniny našej drahej 
Gizely OBEDOVEJ

a 9. novembra druhé výročie úmrtia. 
 S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Viera a vnučka Marcela 

SPOMÍNAME
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23. októbra uplynie rok, čo nás opustila naša mamička a babička
Jolana IVANOVÁ.

18. júla sme si pripomenuli 12. výročie úmrtia nášho otca a dedka
Jána IVANU.

 Kto ste ich poznali, spomínajte s nami. 
Dcéry s rodinami a ostatná rodina

                   Kto pre lásku žil, ten neumiera ...
24. októbra uplynie bolestný rok plný smútku a spomínania na drahú bytosť

Darinku BLÁHOVÚ,
moju milovanú manželku, dobrú sestru, tetu a vzácnu priateľku.

Chýba mi, akoby bola hviezda na nebi zhasla...
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami  tichú spomienku. 

Manžel Karol a ostatná rodina

 25. októbra  si pripomenieme 10 rokov od úmrtia našej dobrej mamy a babky 
Anny MIZERÁKOVEJ.

 Kto  ste ju poznali,  spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomínajú deti s rodinami 

                 Očiam je  vzdialený, ale v srdciach našich  žije …
29. októbra s hlbokým žiaľom v srdci si pripomenieme prvé smutné výročie,

čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ján FANDRO.

 Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s partnermi a ostatná rodina

 V októbri  začína ďalší ročník volejbalovej 
extraligy, ale bez účasti Nového Mesta nad 
Váhom. Novomestský VK v minulej sezóne  ob-
sadil v najvyššej súťaži ôsme miesto. Vyhol 
sa  síce baráži, ale z finančných dôvodov sa 
Novomešťania  rozhodli prihlásiť sa len do I. ligy.
 Nateraz je teda koniec s účasťou našich v 
extralige.
 Do volejbalovej elity sa VK prebojoval v roku 
2002, kde okrem majstrovského titulu v roku 
2007 získal jednu striebornú a tri bronzové me-
daily ( sezóna 2002/2003 a 2003/2004 - 7. miesto, 
2004/2005 - 3. miesto, 2006/2007 - 1. miesto, 
2007/2008 - 2. miesto, 2008 /2009 - 3. miesto a 
2009/2010 - 8. miesto). Ale s finančnými problé-
mami sa VK boril už dávnejšie, dokonca i v maj-
strovskej sezóne mu naostatok muselo pomôcť
mesto a mužstvo vo finále play - off bravúrne 
zdolalo VKP Bratislava.
 - Teraz je  situácia iná, - konštatuje manažér 
VK Alexander Frank.
 - VK Nové Mesto sa stalo na sezónu 2010/11 

farmárskym tímom Myjavy. V  praxi to znamená 
asi toľko, že hráči jednotlivých samostatných 
klubov hrajúcich rôzne súťaže môžu za určitých 
podmienok hrať v jednom alebo druhom tíme. 
Napríklad naši môžu nastúpiť v extralige a hráči
z Myjavy môžu získavať herné skúsenosti v 1. 
lige. 
 Úlohou dneška je mužstvo stabilizovať, veno-
vať sa mládeži a vrátiť sa do extraligy. Klub má zá-
ujem udržať si českého trénera Josefa Novotné-
ho, ak nájde na to prostriedky. Neustrážil si však 
svojho odchovanca, v ostatných sezónach kapi-
tána mužstva Ľubomíra Ochodnického. Libero 
s reprezentačnými skúsenosťami sa rozhodol 
pokračovať v kariére  na Myjave, ktorá si extraligu 
zahrá. Na  hosťovaní v Myjave je aj  predchádza-
júci kapitán nášho VK Martin Minárik. -
 Volejbalová palubovka v našom  meste  však 
neosirie a diváci môžu povzbudzovať náš VK 
- mužov počas domácich zápasov I. ligy, ale i 
kadetov, juniorky, kadetky a žiacke tímy v ich 
súťažiach.

S EXTRALIGOU LEN DOČASNÁ ROZLÚČKA
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ETNA SK S AMBÍCIAMI NA KRÁĽA LIGY
 15. októbra začne nový ročník 1. Openligy. 
Zastúpenie v ňom bude mať i Nové Mesto nad 
Váhom. S akými ambíciami vstupuje ETNA SK do 
novej  súťaže, nám priblíži Ing. Zdenko Hrehor,
manažér mužstva.
 - Ciele  do nového ročníka sú vysoké - zisk 
titulu v 1. Openlige a pozícia kráľa ligy. Tomu 
samozrejme bude podriadená aj stratégia klubu 
a uplatnenie okrem stabilných hráčov aj nových 
posíl mužstva. 
 Príprava mužstva na novú sezónu 2010/11 
začala  ešte  pred príchodom leta na Zelenej 
vode. Tréneri ju využili na naberanie fyzickej 
kondície hráčov. Futbal sa hrával na pieskovom 
ihrisku. Táto fáza trvala až do 2. ročníka turnaja 
Etna Beach cup-u, ktorý sa konal 10. júla. Potom 
sa hráči presídlili na ZŠ Ul. Tematínska, aby tam 
opäť naberali fyzickú kondíciu.  Od konca  júla sa 
mužstvo pripravuje v ŠH. Pre zohratie mužstva a 
úspešné účinkovanie v novom ročníku  odohra-
la Etna niekoľko prípravných zápasov. Doma 
postupne privítala extraligistov z Trnavy (4:9), 
Makroteamu Žilina (6:2) a FTVŠ Bratislava (1:3).
  Zasadanie orgánov 1. Openligy začiatkom
septembra schválilo rozpis súťaže a účasť
mužstiev v nej. Záväzne sa  prihlásilo sedem 
mužstiev: Čadca, Žirafa Žilina, DOXX Žilina, ŠK 
Dubnica nad Váhom, Futsal Prievidza, Canaria 
Malacky a ETNA SK Nové Mesto nad Váhom. 
Vráble, Levice, Martin a Púchov svoju účasť v 
súťaži zvažujú. Všetko sa odvíja od finančných
možností klubu.- 
 V nadchádzajúciom ročníku máte vysoké am-
bície, ako dopadla uplynulá sezóna? 
 - Minulý ročník 1.Openligy neskončil podľa
predstáv trénerskej dvojice Ostrenka - Burdej. 
Stanovené ciele  hrať o play off mužstvo nesplnilo. 
Po základnej časti skončilo v tabuľke na 5. mieste 
s 1 - bodovou stratou na štvrté Malacky. Etna 
hrala teda „iba" v bojoch o záchranu. To splnila, 
aj keď celkové 6. miesto bolo po minulosezónnom 
veľkom úspechu (2.miesto) sklamaním. Prišlo však 
k omladeniu kádra. Šancu dostali hráči, ktorí prišli 
z novomestskej mestskej ligy (Kotvan, Pevala, 
Neuschl) a chopili sa jej statočne. Aďo Neuschl  sa 
stal dokonca najlepším strelcom nášho mužstva 
s 15 strelenými gólmi (piaty najlepší v celkovej 
štatistike celej ligy).  Posilnili sme i  brankárske 
posty. Síce nás opustil vynikajúci D. Kukučka,
ale naopak vyzdravel J. Krajčík a spolu s R. 

Sevaldom a D. Tulisom tvoria trojicu vyrovnaných 
brankárov, čím sa môže pochváliť len máloktoré 
mužstvo Openligy či dokonca Extraligy. Ťahúňom
Etny bol, tak ako aj v predchádzajúcej sezóne, 
„nezmar" Jožko Tuka, ktorý 27. júla oslávil už 
svoje 46.narodeniny!!! Tréneri by ho chceli mať v 
mužstve ešte zopár rokov a my veríme, že Jožko 
nás len tak neopustí. 
 Nasledujúci ročník už v našom mužstve 
nebude pôsobiť mladý talent futsalu a súčasne
reprezentant SR do 21 rokov R. Horňák, ktorý 
odchádza študovať na Fakultu telovýchovy a 
športu, a tak ho na hosťovanie získala extraligová 
Pinerola Bratislava. Mužstvo naopak posilnia po 
ročnej anabáze v extraligovom Programe Dubnica 
opory Etny v jej premiérovej sezóne v 1.Openlige 
- Hikel a Luža. Dotiahol sa aj príchod Branislava 
Gaža, ktorý doteraz hrával futbal v Častkovciach
a Očkove. V pláne sú ešte nejaké prestupy, ďalšie
posily sú v štádiu rokovaní a budú známe krátko 
pred začiatkom nového ročníka. O nich doplnený 
káder sa bude usilovať dosiahnuť náročný, nie 
však nemožný cieľ.
 Na  to, či v novom ročníku „výbuch“ Etny 
vymrští mužstvo na špicu tabuľky, si musíme ešte 
počkať.

ZIMNÝ ŠTADIÓN
 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

piatok 1. októbra - 16:30 - 18:30 
nedeľa  3. októbra  - 13:30 - 15:30

ZÁPASY HOKEJ 1. LIGA JUNIOROV
sobota 9. októbra  14:00

HK Bulldogs - Piešťany
sobota 16. októbra  14:00

HK Bulldogs - N.Zámky
sobota 23. októbra  14:00

HK Bulldogs - Senica
nedeľa 24. októbra  10:30

HK Bulldogs - Piešťany

PRÍPRAVKA 1. - 5. tr. - HK Bulldogs - žiaci
nedeľa 3. októbra  9:30

HK Bulldogs A - HK Ružinov 99 BA
nedeľa 17. októbra  9:30
 HK Bulldogs A - HC Nitra
nedeľa 31. októbra  9:30

HK Bulldogs A - HC Slovan Bratislava
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KEDYSI POD VOLEJBALOVOU SIEŤOU,
DNES ZA KATEDROU

    Kedysi bola jeho domovským pôsobiskom 
volejbalová palubovka. Dnes stojí za katedrami 
tried gymnázia, vlastnej alma mater a učí teles-
nú výchovu a matematiku. O svojom vzťahu k 
volejbalu a vôbec športu, sa triedny  profesor 
III. A Mgr. Tomáš Malek vyznal v rozhovo-
re pre SLOVO, časopis študentov GMRŠ v 
Novom Meste  nad Váhom. Zhovárali sa  s ním 
študentky V. Klimová a B. Holíková. Z redakčne
upraveného interview vyberáme.
 * Ako ste  sa  dostali k športu a akým dis-
ciplínam ste sa venovali?
 V našej rodine bol šport úplnou 
samozrejmosťou, keďže obidvaja moji rodičia
v minulosti hrávali basketbal. Okrem toho som 
skoro ako každý chlapec pred činžiakom hrával 
futbal, hokej, bedminton, soft tenis a iné športy. 
Od II. triedy ZŠ som aktívne  začal  so stolným 
tenisom a venoval som sa  mu plných deväť
rokov. Popritom som si rád  zahral  basketbal, 
volejbal a futbal.
 * Od stolného tenisu ste napokon presed-
lali na volejbal. Aké úspechy  ste v ňom  do-
siahli?
 Volejbal som si  obľúbil vďaka môjmu ka-
marátovi, s ktorým  som  hrával stolný tenis. 
Spočiatku išlo o hobby, príjemnú hru vo dvojici na 
pláži, na  stolnotenisových sústredeniach alebo 
v telocvični. Až potom prišiel ozajstný volejbal 
s trvdými tréningami a všetkým, čo k nim patrí, 
s horkosťou prehier, ale i slasťou víťazstiev.
 Pôsobil som  vo viacerých kluboch. Začínal
som v Starej Turej, počas  vysokoškolského 
štúdia  som  hosťoval v Bratislave, nasledoval 
prestup do prvoligových Piešťan s dvojročným
pôsobením. Z kúpeľného mesta som prestúpil do 
Nového Mesta  nad Váhom. Novomestský  VK 
sa  stal víťazom I. ligy s postupom do extraligy. 
Najvyššiu súťaž som  hral dva roky. S aktívnou 
činnosťou som skončil v sezóne 2003/2004.
 Keď  už hovoríme  o úspechoch, v súvislosti 
s volejbalom a gymnáziom, kde  dnes učím, mi 
nedá nespomenúť jeden, ktorý sa  mi natrvalo 
vryl do pamäti.
 Ako študent IV. ročníka  som bol členom
družstva, ktoré vyhralo M SR vo volejbale 
družstiev stredných škôl s postupom  na  maj-

strovstvá sveta v Paríži. Pod trénerskou taktovk-
ou profesorky Botfajovej v tvrdej konkurencii s 
bilanciou štyri víťazstvá a tri prehry sme  dosiahli 
pekné 17. miesto.

* Volejbal vás sprevádzal v tinedžerských 
rokoch i neskôr. Extraligovú palubovku ste 
opustili pred viac  ako piatimi rokmi,  nie  je 
vám za ňou ľúto?
 Hoci som skončil s aktívnou činnosťou, 
volejbalu a športu vôbec,  sa  venujem naďalej.
Dvakrát do týždňa si idem zatrénovať so starou 
partiou volejbalistov, hrávam mestskú ligu v stol-
nom tenise a v ostatných troch rokoch sa venu-
jem tenisu. Ten je pre mňa momentálne šport 
číslo jeden. V letnej sezóne sa popreháňam po 
kurtoch aj 3-4 krát za týždeň a v zimných me-
siacoch chodíme pravidelne každú sobotu hrávať
štvorhru do tenisovej haly na Zelenej vode.
 Chrbtom sa neotáčam ani k basketbalu. 
V našej rodine ide o veľmi obľúbený šport. 
Manželka Aďka  sa  mu venuje 25 rokov a dcérka 
Natalka práve začína s basketbalovou kariérou.

* Na  záver nám prezraďte, ako idú dokopy 
matematika a šport.
 Vynikajúco. Nemusíte byť matematik, aby ste 
si zrátali, že každá pohybová aktivita je  vynikajú-
ci relax. Navyše  dokonale vyčistí hlavu, takže sa 
môžem naplno venovať  výuke matematiky, čo je 
niekedy ťažšie ako samotná matematika.

● TANCOVANIE S BÁBÄTKAMI - MsKS 
pripravuje netradičný kurz tancovania s bábät-
kami. Ide o orientálny brušný tanec mamičiek s 
babätkami na rukách, v klokanke alebo šatke: 
Info MsKS, 1. posch. č.dv. 10 alebo: 771 06 40.
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 Dievčatá  - žiačky VK Nové Mesto nad Váhom 
sa počas prípravy na súťažný ročník 2010/11 
zúčastnili kvalitne obsadeného medzinárodného 
turnaja žiačok v Žiline. Darilo sa im nadmieru 
úspešne, keď si v základnej skupine poradili 
s dievčatami z Frýdku Místku a Bilovca „B" 2:0 
a Hnúšte 2:1. Po víťazstvách v semifinálovej 
skupine 2:0 nad Přerovom, Žilinou „B" a tiež  nad 
Poltárom 2:1 postúpili do finálovej skupiny, kde 
najskôr v semifinále porazili družstvo Vráble „A" 
2:0 a vo finále opäť Poltár 2:0. 
 Víťazstvo je o to cennejšie, že až za na-
mi skončili medailistky z minuloročných M SR, 
družstvá z Bílikovej Bratislava a Považskej 
Bystrice. O toto historicky prvé víťazstvo na 
tomto turnaji, kde štartovalo 24 družstiev z 
bývalého Československa, sa postarali  hráčky:
Erika Rešutíková, Klaudia Lacková, Denisa 
Ondreičková, Monika Vojtechová, Silvia 
Kováčová, Lea Moravčíková, Veronika Rich-

weissová, Lenka Bajčíková, Lucka Šimovcová, 
Patrícia Švachová a Karolína Veselá.
 Úspech ešte zvýraznilo individuálne ocenenie 
Eriky Rešutíkovej ako najlepšej nahrávačky tur-
naja.
 Ostáva len veriť, že v majstrovských zápa-
soch sa dievčatám bude dariť rovnako dobre 
ako na tomto turnaji!                    Peter Riecky,
                                                          tréner VK 

ĎALŠÍ  PRENIKAVÝ ÚSPECH ŽIAČOK

VEĽKÉ STRETNUTIE MALÝCH FUTBALISTOV

 V športovom areáli v  Lubine sa uskutočnilo
veľké rodinné stretnutie malých futbalistov - 
prípravkárov vo veku 10 – 6 rokov a ich rodičov
a rodinných príslušníkov dvoch spriatelených 
klubov AFC Nového Mesta n. V. a OŠK Moravany 
n. V. Akcia sa konala pod záštitou grantu Rodinný 
futbal s podporou ZSE, člena skupiny EON za 
účasti do 200 detí, rodičov, kamarátov a zná-
mych.
 Viac ako o výsledok  otváracieho zápasu 
prípraviek, v ktorom oveľa skúsenejší chlapci 
z nášho mesta vyhrali vysokým rozdielom, išlo  o 
hru a  tej si chlapci a jedno dievča užili do sýtosti. 
Po úvodnom zápase sa chlapci rozdelili na dve 
skupiny – mladší, ročníky 2003 a 2004, sa presu-

nuli na miniihrisko, kde hrali turnaj trojíc a starší, 
ročníky 2001 a 2002, súťažili v streľbe, slalome a 
žonglovaní.
   Skrátka neprišli ani dospelí. Čakal ich napínavý 
súboj na volejbalovej palubovke, keď oba kluby 
vytvorili po jednom zmiešanom družstve za povin-
nej  účasti  mužov aj žien, vďaka čomu nebola 
núdza o zábavu. Celú akciu sprevádzala hudba, 
navôkol rozvoniaval pravý kotlíkový guláš. 
 Po volejbale pokračoval program  pre dospe-
lých  súťažou v kopaní jedenástok. Lákavú cenu 
za víťazstvo  si nakoniec odniesol tréner Moravian 
nad Váhom R. Hanko. Popri tom  prebiehali 
súťaže pre deti. Podujatie vyvrcholilo, ako inak, 
futbalovým zápasom  Nového Mesta a Moravian, 
ktorý najskôr začali rodičia a dokončili ho proti 
sebe deti. Všetci zúčastnení, deti, a rodičia, strávili 
pekný deň a utužili rodinné vzťahy. Veď čo viac 
môže rodič dať v dnešnej  hektickej dobe svoj-
mu dieťaťu, ako je čas?! Mnohí rodičia prišli po 
nočných pracovných zmenách nevyspatí, iní zase 
hneď z akcie utekali do práce, ale napriek tomu 
dokázali pre svoje ratolesti obetovať maximum.
 Po turnajoch a sústredeniach zažili novomest-
ské deti ďalšiu, na zážitky a spomienky bohatú  ak-
ciu, ktoré pretrvávavjú dodnes. Mgr. Michal Valláš
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 Na 1 ročníku Čsl. pohára vo vzpieraní 
družstiev masters vo Veľkom Mederi medzi sied-
mimi družstvami z Čiech a SR nechýbali ani naši 
borci zo ŠK vzpierania Považan Nové Mesto nad 
Váhom: Ivan Solovic, Peter Herák, Milan Kubák 
a Ľubomír Oravec.
 V trhu I. Solovic  na 2. pokus dal nad hlavu 
základnú váhu 70 kg, v 3. pokuse sa mu nepodari-
lo zdolať 72 kg. Ľ. Oravec hravo zvládol základnú 
váhu 110 kg a takisto s prehľadom trhol činku
s hmotnosťou 117 kg. V 3. pokuse predviedol 
Ľ. Oravec svoje majstrovstvo, keď trhol činku
o váhe 122 kg. P. Herák nemal problémy s 85 kg 
činkou, no na váhe  90 kg v oboch pokusoch po-
horel. M. Kubák začal svoj základný pokus pri 
hmotnosti 85 kg, v druhom pokuse zvládol činku,
na ktorej mal naložených 90 kg. V treťom pokuse 

sa mu tiež darilo, keď nad hlavu dostal 95 kg. 
 V nadhode si I. Solovic  v 1. pokuse poradil 
s 90 kg činkou, v druhom a treťom pokuse 
chýbalo málo, aby  zdolal váhu 92 kg. Ľ. Oravec v 
1. pokuse dopravil nad hlavu 145 kg. V  2. pokuse 
si nechal na činku naložiť o 10 kg viac -  155 kg. 
Túto váhu taktiež zdolal. V 3. pokuse  nastúpil na 
pódium s odhodlaním zdolať hmotnosť 160 kg. 
Bojovne činku dostal na prsia, ale vyraziť ju nad 
hlavu sa mu už nepodarilo. P. Herák v  základnom 
pokuse si rýchlo  poradil so 100 kg činkou, no na 
váhe 105 kg sa mu pokus  nepodaril. Činku si 
nechal zvýšiť na 106 kg, vynaloženou enormou 
silou  ju hravo nadhodil. M. Kubák v 1. pokuse 
nadhodil 105 kg, v 2. pokuse si nechal na činku
naložiť 115 kg, ktoré tiež dostal nad hlavu a v 3. 
pokuse sa mu podarilo nadhodiť 121 kg.
 V celkovom poradí sa naše družstvo  umiest-
nilo na 3. mieste s nadvíhanými 684 kg. Získa-
ný pohár za Novomešťanov prevzal kapitán 
I. Solovic.  Na 2. mieste skončilo družstvo z Dol-
ného Kubína s nadvíhanými 712 kg, 1. prieč-
ku obsadili domáci za 736 kg. Najlepší vý-
kon z našich dosiahol Ľ. Oravec, keď v dvoj-
boji nadvíhal 277 kg, na 2. mieste skončil 
M. Kubák s dosiahnutým výsledkom v dvoboji
216 kg. Tretí najlepší výkon podal P. Herák
so 191 kg v dvojboji, štvrtý v poradí za 160 kg
v dvoboji skončil kapitán I. Solovic. Na tom-
to podujatí si vzpierači preverili svoje sily 
pred septembrovými majstrovstvami sveta
vo vzpieraní masters v Poľsku, kde farby SR
a mesta z nášho ŠK hájili P. Herák a Ľ. Oravec.

Z VEĽKÉHO MEDERA PRIVIEZLI VZPIERAČI BRONZ

AFC muži 
Sobota 9. 10.  o 14,30 h 

AFC muži - Vrbové
Sobota 23. 10.  o 14,00 h 

AFC muži - Vráble
St. a Ml. dorast

Sobota 2. 10. o 10,00 h 
St. dorast - Sereď

 Ml. dorast - Sereď o 12,30 h
Sobota 16. 10.  o 10,00 h 

St. dorast - Boleráz 
Ml. dorast - Boleráz o 12,30 h

Sobota 30. 10.  o 10,00 h 
St. dorast - Piešťany

Ml. dorast - Piešťany o 12,30 h
St. žiaci A a Ml. žiaci  A   
Nedeľa  3. 10. o 10,00 h

St. žiaci - Prievidza B
Ml. žiaci - Prievidza B o 12,00 h

Nedeľa 17. 10. o 10,00 h 
St. žiaci - Kanianka 

Ml. žiaci - Kanianka o 12,00 h
St. žiaci B - Ml. žiaci B 
Sobota 2. 10. o 14,00 h 

St.žiaci B - Skalica o 16,00 h
Ml. žiaci B - Skalica

Nedeľa 24. 10. o 10,00 h 
St. žiaci B - Galanta

Ml. žiaci B - Galanta o 12,00 h
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● Bazén pre verejnosť v SOŠ na Ul. Bzinskej 
je k dispozícii i cez víkendy od 8,00-18,00 h.



23

K E D Y  N A 
V O L E J B A L

Sobota 9.10. o 10,00 h IV. ZŠ
Skalica – Žiačky 

Sobota 9.10. o 11,00 h ŠH
Nitra – Juniorky 1. Liga

Sobota 9.10. o 13,00 h ŠH
VKP  „B“ - Muži 1. liga 

Sobota 9.10. o 14,00 h IV. ZŠ
Skalica – Žiačky 

Sobota 9.10. o 15,00 h ŠH
Nitra – Juniorky 1. liga

Sobota 9.10. o 17,00 h ŠH
VKP  „B“ - Muži 1. liga 

Nedeľa 10.10. o 10,00 h ŠH
Komárno – Kadeti

Sobota 16.10. o 10,00 h I. ZŠ
VKP - Žiaci 

Nedeľa 10.10. o 12,00 h ŠH
Komárno – Kadeti

Sobota 16.10. o 12,00 h I.ZŠ
VKP - Žiaci 

Sobota 16.10. o 10,00 h IV.ZŠ
Nové Zámky – Žiačky

Sobota 16.10. o 14,00 h 
IV. ZŠ

Nové Zámky – Žiačky
Nedeľa 17.10. o 10,00 h IV. ZŠ

Senica – Kadetky 

Nedeľa 17.10. o 10,00 h ŠH
Myjava - Kadeti

Nedeľa 17.10. o 12,00 h ŠH
Myjava – Kadeti

Nedeľa 17.10. o 14,00 h IV.ZŠ
Senica – Kadetky

Sobota  23.10. o 11,00 h ŠH
Levice -  Juniorky 1. liga

Sobota  23.10. o 13,00 h  ŠH
Komárno -  Muži 1. Liga

Sobota  23.10. o 15 ,00 h ŠH
Levice -  Juniorky 1. liga

Sobota  23.10. o 17,00 h ŠH
Komárno -  Muži 1. liga

TURNAJ FUTBALOVÝCH PRÍPRAVIEK
 V   rámci projektu Rodinný futbal, ktorý pod-
porili ZSE, člen skupiny EON, sa v  Novom Meste 
nad Váhom konal futbalový turnaj prípraviek 
ročníka 2002. 
 Niet  pochýb, že ak majú chlapci hrať kvalitný 
futbal, musia mať na  svojich kopačkách dostatok 
odohraných zápasov. Takéto turnaje ich pritiahnu 
na športoviská. Zápolenia a súťaže motivujú 
malých chlapcov a dievčatá k tomu, aby trávili 
svoj voľný čas na športoviskách a nie doma pri 
počítačoch či televízoroch.
 Pred turnajom visela nad nami veľká hrozba 
– počasie. Akoby zázrakom vydržalo.
 Prítomné boli  najkvalitnejšie tímy  západného 
Slovenska, účasťou  družstva spoza hraníc dostal 
turnaj prívlastok medzinárodný. Napriek nahnu-
tému počasiu sa ho zúčastnilo osem družstiev: 
Nové Mesto nad Váhom 1 a 2, AS Trenčín,
Lokomotíva Trnava, ŠK SFM Senec, Slovan 
Bratislava 1 a 2, Tescoma Zlín. A  veru bolo sa na 
čo pozerať.
 Hralo sa na veľkom ihrisku s umelou trávou, 
rozdelenom. na  dve  polovice, pričom na každej 
z nich  hrali 4 družstvá každý s každým. 
 Turnaj začal  otváracími zápasmi v dvoch 
základných skupinách. Videli sme krásne a 
napínavé súboje. Divácku kulisu tvorilo okrem 
nehrajúcich družstiev aj vyše 200 dospelých, 
fanúšikov a rodinných príslušníkov. Po základ-

nej časti išlo do tuhého - o boje o umiestnenie. 
Štvrťfinále, semifinále a veľké finále sprevádzali 
boje o každý bod. Vo veľkom finále  nakoniec proti 
sebe nastúpili Slovan Bratislava a Tescoma Zlín. 
Zlaté medaily napokon zostali na  Slovensku. V 
boji o 3. miesto vo veľmi napínavom súboji zdola-
lo domáce  mužstvo  svojho  rivala z Trenčína 2:1.
 Na záver deti dostali množstvo cien a slad-
kostí, na najlepších čakali poháre a medaily. 
Zvláštne ocenenie  získali dvaja, od ostatných 
výrazne mladší chlapci, ktorí napriek nízkemu 
veku svojimi výkonmi vzbudzovali úžas divákov. 
Boli to Štepán Kozel zo Zlína (nar. v roku 
2003) a Matúš Macko (nar. v roku 2004). Všetci 
sa rozchádzali do svojich domovov spokojní s 
prísľubom, že si radi  zopakujú podobný turnaj  i 
v zimnom období v športovej hale.           
                Mgr. Michal Valláš 
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  Svoj najväčší úspech datuje 
k roku 1999, kedy trénovala 
handicapovaného Jozefa  Lacka 
z Beckovskej Viesky - Kočoviec,
ktorý si zo  špeciálnej svetovej 
olympiády v Severnej Karolíne 
priniesol zlatú medailu v behu na 

400 metrov. Anna Majtánová, vyd. Kňažková
má však na  svojom konte veľa ďalších osobných 
zdarov ako pretekárka.
 60. roky XX. stor. sa vyznačovali nebývalým 
záujmom mládeže o šport, najmä o ľahkú atle-
tiku, keď vzorom pre nádejných športovcov boli 
najmä manželia, olympijskí víťazi Emil a Dana 
Zátopkovci. Nepotrebovali  špičkové podmienky 
ani  vybavenie, vystačili si s entuziazmom, chuťou
trénovať a vytrvalosťou. V tých časoch sa be-
hávalo  na škvarovej dráhe, výška sa skákala do 
vriec. Výkony podávali v obyčajných  trenírkach či
jednotných teplákových  súpravách. Odmenou im 
boli diplom, príp. získ medaily.
 A. Majtánová sa narodila 24. 9. 1949 na 
Myjave. Po tom, čo sa  rodina  presťahovala
do Nového Mesta nad Váhom, absolvovala 
tunajšiu  I. ZŠ a SVŠ-ku, dnešné gymnázium. 
Jej prvým učiteľským miestom po promócii na 
FTVŠ v Bratislave (aprobácia TV a zemepis) bolo 
Potravinárske učilište v n. p. Slovlik. V r. 1973 nas-
túpila na Strednú priemyselnú školu strojnícku, 
kde celých 35 rokov vyučovala telesnú a brannú 
výchovu (1973 - 2008).
 Pohybové nadanie podľa vlastných slov zde-
dila po rodičoch.
 - Na športových hrách na ihrisku TJ Považan 

ma objavil trenér 
Zdeněk Šilhánek.-
 Odvtedy sa jej 
ľahká atletika stala 
celoživotnou láskou. 
Bola všestranná, sú-
ťažila vo viacerých 
disciplínach: od behov 
na rôzne vzdialenosti 
a cez prekážky, skoku 
do diaľky až po vrh 
guľou. No najviac  sa 
jej darilo v behoch a 
skoku do výšky.  51 – x 
prekonala čsl. rekord žiačok v 7 disciplínach, 7 -  x 
československý rekord dorastencov v 3 disciplí-
nach, práve toľko slovenských rekordov – jeden  z 
nich dosiahla  r. 1964 výkonom 555 cm  v skoku 
do  diaľky na Športových hrách v Trenčíne. Na 
svojom konte má až 83 krajských  rekordov. 
 Do dnešných dní si uschováva  nielen spo-
mienky na krásne chvíle športovania a priateľstiev
medzi mladými ľuďmi, ale aj medaily. Jednu z 
nich získala v r. 1965, kedy sa stala doraste-
neckou preborníčkou ČSSR v skoku ďalekom
(547 cm). Ďalší rok si k úspechom opätovne 
pripísala víťazstvo  na 80 m  behu cez prek. v 
kat. st. dorasteniek a 1. miesto v kat. ml. doras-
teniek v skoku do diaľky. Vlasť reprezentovala  i 
štartami v zahraničí:  r. 1965 v Budapešti, v ne-
meckom Rostocku za dorastenky, r. 1966 v Cardiffe 
(Walles) a Odese (Ukrajina) a v poľskom Kaliszi. 
Ako najmladšia zo žien v Holandsku zdolala beh 
na 400 m za 63 sek., na ME junioriek v Odesse si 
v rovnakej disciplíne  vybehala  5. miesto.
 Lásku k športu a pohybu odovzdávala aj 
svojim študentom. V decembri 1978 Rada MsNV 
v Novom Meste n. V. udelila Mgr. A. Majtánovej 
– Kňažkovej čestné uznanie pri príležitosti 725. 
výročia mesta a v marci 1986 čestné uznanie ku 
Dňu učiteľov. V r. 1999 jej udelili čestné uznanie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti telesnej 
kultúry.                                 Anna Černochová

ATLETIKA, JEJ CELOŽIVOTNÁ LÁSKA

● Anna Majtánová (stojaca vľavo) v r. 1966 s Emilom 
Zátopkom a ďalšími z kolektívu žien TJ Považan

NOVÝ TRÉNER AFC
Od polovice septembra novým trénerom 

AFC -  muži je Vladimír Hyža z Myjavy. 



OSLAĎTE SI ŽIVOT 
HROU RND – S.  ŠTEPKU: NESLADÍM

 Prvú čítačku novej Štepkovej hry: NESLADÍM absolvovali herci Radošinského naiv-
ného divadla (RND)  koncom júna. Štyri mesiace po tom je  RND pred uvedením  jej
I. a II. preméry 29. a 30. októbra.  Novomešťania a ostatní návštevníci divadelnej  sály 
budú mať však jedinečnú možnosť pozrieť si  26. októbra v predpremiére najnovšie 
Štepkovo dielo, ktoré sám autor nazval „baladou o šťastí.“ 
 V čom vlastne spočíva ľudské šťastie? Vo veľkých peniazoch, v 
luxusných veciach, alebo iba v celkom malých, drobných ľud-
ských dotykoch, ktoré ani nenazývame šťastím? Nie je 
vlastne šťastím to, čo nás ani nenapadne pomenovať
šťastím? 
 Východiskovým prí- behom  pre  Stanislava 
Štepku bola autentická skúsenosť s istou rodinou 
a najmä so ženou, čo sa rozviedla s mužom a 
cestou zo súdu si poda- la na pošte tiket, na ktorý 
vzápätí vyhrala milión eur. Pri podrobnejšom skúmaní 
tohto trpkého autentického príbehu a osudu sa  autorovi 
ponúkli mnohé nové a cel- kom nečakané humorné a 
smutno-smiešne súvislosti, a začali sa črtať aj  zaujímavé, i 
keď  zložité cesty  za nevyspyta- teľným ľudským šťastím. 
 NESLADÍM je druhou časťou voľnej trilógie RND mapujúcej našu súčasnosť (Mám 
okno, Nesladím, Len tak prišli), ktorou chce RND svojím  osobitým humorným a poe-
tickým videním podať ďalšiu naivno - reálnu správu o tom, akí sme a ako  žijeme na 
prahu nového tisícročia.
 Tri mesiace  od  otvorenia svojej 48.  sezóny prichádza RND do  nášho mesta s trp-
kou komédiou v dramaturgii Dariny Abrahámovej, v réžii Juraja Nvotu a v choreografii 
Šárky Ondrišovej. Hudbu skomponoval Peter Mankovecký, scéna a kostýmy sú dielom 
Mony Hafsahl, p r o d u c e n t o m 
inscenácie je Ladislav Hubá-
ček.
   Hrajú: Sta- nislav Štepka, 
Lujza Gara- jová, Andrea 
M a r t v o ň o v á , Maruška Nedo-
mová, Petra H u m eňa n s k á , 
Marcela Vilha- nová, Mojmír 
Caban, Michal K u b o v č í k , 
Richard Felix, Juraj Haško, 
Vladimír Sví- tek, Ladislav 
Hubáček.
 Oslaďte si život príjemným 
u m e l e c k ý m zážitkom, kto-
rý  nesporne prinesie RND 
26. októbra do  nášho mesta 
uvedením  hry: NESLADÍM.

RADO
ŠI
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KÉ NAIVNÉ
DIVADLO



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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