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 Počas  33. Novo-
mestského jarmoku 
zavládla  v našom 
meste neopako-
vateľná jarmočná 
atmosféra. Po tri 
septembrové dni sa 
naše mesto preme-
nilo na mesto stán-
kov s rozmanitou 
ponukou tovaru.
 Najvýznamnejšie 
spoločensko - kul-
túrno - obchodné 
podujatie mesta v 
tomto roku  navštívi-
lo množstvo ľudí (1). 
Na  jarmok  zavítali 
s rôznymi cieľmi či
predstavami.
 Mnohí navštívili 
aj jeho sprievodné 

akcie, o. i. i prezentácie prác záhradkárov a drobnochovateľov (2 a 3). 
Ďalší pozorne sledovali dianie na  tribúne na  Námestí slobody, kde  sa od  piatka do 

nedele vystriedali účinkujúci rôznych žánrov. Kým niektorým z publika imponovali  hud-
ba a spev HS Hr-
dza (4), iní si zgus-
tli na riadnej dáv-
ke  dychovky počas 
sobotňajšieho XV. 
Festivalu dychových 
hudieb (5).
 Obdiv, najmä u 
mužskej časti pub-
lika, zožala tanečná 
skupina Yasmin (6). 
Fanúšikovia ĽH
Borovienka (7) si 
nenechali ujsť jej 
nedeľňajšie vystú-
penie.
 Deti a mládež sa 
vyšantili na zábav-
ných atrakciách (8).   
 N o v o m e s t s k ý 
jarmok tu bol skrát-
ka  pre  všetkých.

NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM
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 Po procedurálnych otázkach, kontrole  uzne-
sení MsZ,  správe o činnosti MsR medzi 9. a 10. 
zasadaním MsZ sa na  program 10. snemovania
poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) 11. 
septembra dostalo Nakladanie s majetkom 
mesta. V ňom o. i. MsZ schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových 
priestorov na Ul. 1. mája č. 309  za symbo-
lické 1 € /rok na  päť rokov okresnému výboru 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO) s tým, 
že OV DPO  počas doby nájmu si na vlastné 
náklady bude hradiť všetky náklady na energie 
a zabezpečovať údržbu nebytových priestorov. 
S rovnako súhlasným stanoviskom a taktiež 
ako prípad hodný osobitého zreteľa poslanci 
pristúpili k žiadosti občianskeho združenia  (OZ) 
Kynologického klubu  Smile of dog Nové Mesto 
nad Váhom o poskytnutie  priestorov v  bývalých 
kasárňach na výcvik psov a vzdelávanie pso-
vodov. Pozemok s rozlohou 6 141 m² mesto 
prenajalo na  dobu neurčitú za symbolické 1 € na 
rok s tým, že OZ bude hradiť náklady na údržbu 
a bude sa podieľať na ochrane a  využiteľnosti 
pozemku.
 V rámci tohto bodu odznela i informácia o 
priebehu obchodných verejných súťaží (OVS). 
Z vyhlásených OVS bola úspešná  jedna. Na jej 
základe  bol odpredaný sklad, súp. č. 6291 v dol-
ných kasárňach na Ul. železničnej F. Brezovákovi 
z Trenčianskych Bohuslavíc. Mesto opätovne za 
rovnakých podmienok s vylúčením už predaného 
skladu vyhlásilo OVS na odpredaj domu na 
Námestí slobody 10, parc. č. 167 (oprava  obuvi) 
a ďalších  nehnuteľností  v areáli bývalých vojen-
ských skladov. Ďalej MsZ schválilo ceny pozem-
ku na výstavbu bytových domov na Tematínskej 
ul. MsZ vlani v máji schválilo nadobudnutie 
pozemkov od Slovenského pozemkového fondu 
(SPF) Bratislava za účelom výstavby obytného 
komplexu malopodlažnej zástavby západne od 
Tematínskej ul. na Hájovkách.  Keďže SPF zvýšil 
cenu stanovenú znaleckým posudkom z pôvod-
nej 21,75 €/m2  na 27,19 €/m2, bolo potrebné 
upraviť pôvodné uznesenie a navýšiť kúpnu 
cenu.
 Podľa ďalej predloženej a následne schvále-
nej Monitorovacej správe k plneniu Programové-
ho rozpočtu mesta k 30. júnu 2012, mesto za 
1. polrok  splnilo príjmy vo výške 5 644 682 €, t.j. 

na 35 % a v rovnakej  výške  čerpalo aj výdavky.
TSM splnili výnosy vo výške 1 925 887 €, t.j. na 
53,77 % a náklady čerpali vo výške 1 792 811 € 
- 50,05 %. MsKS splnilo výnosy vo výške 218 411 
€ - na 52,09 % a výdavky čerpalo vo výške 218 
411 €, čo je 47,91 %.
 MsZ ďalej schválilo návrh 2. zmeny Prog-
ramového rozpočtu mesta na rok 2012 s vy-
rovnaným  rozpočtom mesta - príjmy a výdavky 
po 15 579 795  €.
 Po schválení návrhu Dodatku č. 2 k VZN 
mesta č.2/2008 O podnikateľskej činnosti a 
určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta, ktorý u-
pravuje prevádzkovú dobu v pohostinských a 
reštauračných zariadeniach v centrálnej mest-
skej zóne, na rad prišiel návrh Dodatku č. 1 k VZN 
mesta č. 2/2010 O verejných kultúrnych poduja-
tiach a voľných pouličných aktivitách. Schválený 
dodatok umožňuje usporadúvať verejné kultúrne 
podujatia v rekreačnom areáli Zelená voda do 
3.00 h rannej aj uprostred týždňa, a to v stredu. 
Predloženej pripomienke k tomuto dodatku zo 
strany spol. Males, s.r.o., prevádzka OS Váh 
na Hviezdoslavovej ul., ktorá  sa cíti byť dis-
kriminovaná určením zatváracej  hodiny Krokodíl 
baru na 2,00 h, MsZ  nevyhovelo  o. i. z dôvodu, 
že  bola na MsÚ doručená až  po stanovenom 
termíne i preto, že mesto chce  eliminovať rušivé 
vplyvy na  obyvateľov okolitých domov.  
 Po schválení návrhov VZN mesta č. 3/2012 
O podmienkach predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach v meste, č.
4/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste - príležitostný trh Vianočné trhy a č. 5/2012 
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrob-
kov na trhovisku a  č.6/2012 Trhový poriadok o 
podmienkach predaja výrobkov na trhu počas
jarnej, letnej a jesennej sezóny a príležitostného 
trhu v MsKS, prišiel na  rad návrh Dodatku č.1 →
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 Pri príležitosti 94. výročia ukončenia 
I. svetovej vojny (1914 - 1918) sa 26. októbra 
o 14,00 h pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny 
v Parku J. M. Hurbana uskutoční pietna spo-
mienka. Srdečne  vás na ňu pozývame.

PIETNA SPOMIENKA

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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DO PARKU J.M. HURBANA BEZ PSOV
 Problematika držania psov v meste sa dos-
tala na pretras na septembrovom - 10. snemovaní 
poslancov. Na území SR túto otázku rieši zákon 
č. 282/2002 Z.z.. V zmysle § 5 ods. 1 cit. zákona 
môže obec „VZN - kom“ vymedziť miesta so záka-
zom voľného pohybu psa a vstupu so psom. 
 V meste podmienky vodenia psov, resp. po-
drobnosti k nemu upravuje článok V.  VZN mesta 
č. 6/2003 O niektorých podmienkach držania 
psov v meste. Vymedzuje miesta, kde platia 
zákazy voľného  pohybu  psa a  vstupu so psom. 
Návrhom  dodatku k „VZN - ku“ mesto pridáva 
ďalšiu lokalitu so zákazom vstupu so psom, a to 
- Park J. M. Hurbana.
 K problematike sa na Palkovičovej ul.  rozvi-
nula široká diskusia. Hovorkyňa MsR odporučila
návrh schváliť bez pripomienok. Rovnaké stano-
visko zaujala aj komisia životného prostredia. Na 
to, že schválenie dodatku vyvolá nevôľu občanov, 
upozornil PhDr. J. Kazda. Sám pritom nepovažuje 
park za  miesto, ktoré by  bolo  psami veľmi
znečisťované. Nesúhlas  s predloženým návrhom 
dodatku  vyjadril Ing. Ľ. Karaba. Argumentoval 
tým, že v meste je problém nájsť priestor pre 
voľný pohyb psov a podal poslanecký návrh, aby 
VZN mesta č. 6/2003 O niektorých podmienkach 
držania psov v meste zostalo v pôvodnom znení 
bez dodatku. 
 Pri hlasovaní o návrhu dodatku k VZN mesta 
za bolo 15 poslancov, jeden bol proti a piati 
sa zdržali hlasovania. Poslanci dodatok schvá-
lili, znamená to, že do Parku J. M. Hurbana je 
vstup so psom zakázaný.
 K tomuto nepopulárnemu opatreniu muselo 
mesto prikročiť predovšetkým kvôli nezodpoved-
ným psíčkarom, ktorí po svojich štvornohých 
priateľoch nezberajú do sáčkov psie exkrementy, 
Aby sa  predišlo znečisťovaniu tohto miesta od-

dychu mamičiek s deťmi, seniorov a mládeže, o to 
sa postará praktická realizácia prijatého dodatku 
a osadenie značiek zakazujúcich vstup psov do 
parku.

k VZN mesta č. 6/2003  O niektorých podmien-
kach držania psov v meste (v  príspevku na str. 2).
 Po predloženej informácii mesto vyhovelo 
upozorneniam  prokurátora Okresnej  proku-
ratúry v Novom Meste  nad Váhom k zisteným 
nedostatkom pri prijímaní uznesení  MsZ a pri 
voľbe  kontrolóra mesta. V budúcnosti  bude 
dôsledne dbať na to, aby postup pri prijímaní 
uznesení MsZ bol plne v súlade s príslušnými 
ustanoveniami katastrálneho zákona, zákona 
o majetku obcí a pri voľbe hlavného kontrolóra 

mesta boli plne v súlade s právnym  stavom.
 Po Správe z následných  finančných kontrol 
hlavného kontrolóra  mesta, ktorú MsZ zobralo 
na  vedomie,  nasledovalo vyhodnotenie činnosti 
HK za 1. polrok 2012, ktoré MsZ schválilo. 
Nasledovali odpovede na pripomienky poslan-
cov a bod rôzne. V rámci neho o. i. došlo k 
predloženiu návrhov na delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy a 
následne ich schváleniu (viac v čísle 11/2012 NS).

10. zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.

 Príkaz primátora mesta  č. 3/2012 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 1. OKTÓBRA DO  21. 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

DERATIZÁCIA

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
 Zbor pre občianske záležitosti v Novom Mes-
te nad Váhom v spolupráci s cirkvami uskutoční
31. októbra o 14,00 h v dome smútku Pamiatku
na  zosnulých.
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OBZRETIE SA ZA JARMOKOM
         33.  Novomest-

ský jarmok (NJ) 
je už minulosťou.
Do Nového 
Mesta  nad 
Váhom priniesol 
neopakovateľnú 
atmosféru s 
možnosťou náku-
pov,  kultúrneho 
vyžitia i ochut-
návok jarmočných
špecialít.

 -  Počasie 
bolo tiež fajn,- 

konštatuje  riaditeľka  jarmoku Ing. Viera 
Vienerová a pokračuje ďalej:
 - Teší nás, že vytiahlo do  ulíc množstvo 
jarmočníkov. Každý  si mohol prísť na  svoje.
 Záujmu sa tešili sprievodné akcie jarmoku i 
program na námestí. 
 Kto mal z kultúrneho „menu“ chuť skôr 
na modernejší hudobný štýl, stavil na  piatok. 
V  žánrovej „všehochuti“  výbornú náladu v 
záverečnej piatkovej bodke spravila HS Lojzo. 
Predovšetkým strednej a staršej generácii patril 
druhý jarmočný deň. Dychovky u občanov skrátka 
vyhrávajú. -
 A v sobotu skutočne vyhrávali -  rezké i 
ťahavé piesne, známe  i menej známe skladby 
počas XV. Festivalu dychových hudieb.
 Milé „intermezzo“ sa udialo počas vystúpe-
nia DH Bučkovanka. Ing. I. Trchala pozval na 
javisko viceprimátorku mesta a riaditeľku NJ v 
jednej osobe  Ing. V. Vienerovú, ktorá donedáv-
na predsedovi Združenia dychových hudieb na 
Slovensku Jánovi Jamriškovi odovzdala Pamätný
list  primátora mesta s poďakovaním za dlhoročnú
spoluprácu pri organizovaní autorskej súťaže 
Novomestská nota. Slova sa potom ujal sa-
motný ocenený, ktorý po poďakovaní za oce-
nenie pokračoval v odovzdávaní Pamätných me-
dailí Združenia dychových hudieb Slovenska: 
M. Masárovi,  Ing. J. Paulinovi, Ing. V. Bulíkovej
a J. Dedíkovi spätých s Bučkovankou. Toto výz-
namné ocenenie „sa ušlo“ i Mestu Nové Mesto nad 
Váhom a získali ho tiež členovia DH Lieskované: 
M. Malíček,  Ing. J. Lahvička, Ing. P. Lacko a 
P. Gašparík. Na  záver J. Jamriška z  tohto miesta 
oficiálne vyhlásil konanie VII. ročníka národnej 

autorskej súťaže Novomestská nota počas NJ o 
necelý  rok v septembri.
 Svoju premiéru na jarmoku v sobotňajší večer
bravúrne zvládol Blue note jazz band, rovnako 
ako v nedeľu novomestská kapela Lucas band.
 - Každý z účinkujúcich si našiel svojich 
fanúšikov, ktorí potleskom odmenili kapely, spe-
vákov i tanečníčky za umelecký zážitok a spríjem-
nenie chvíľ  na našom  jarmoku.
 Deti a mládež mali možnosť vybrať si z 
množstva  púťových atrakcií, priaznivci športu si 
mohli vychutnať športové zápolenie vo volejbalo-
vom turnaji o Štít Nového Mesta nad Váhom, kde 
naši skončili druhí.-
 Žiaľ, 33. NJ sa neobišiel  bez incidentov. Počas
jeho konania príslušníci MsP riešili tri fyzické 
napadnutia. V sobotu vo večerných hodinách 
niekoľkí „výtečníci“  prevrátili na Malinovského ul. 
zaparkovaný Trabant. Zo spáchania  tohto skutku 
sú podozriví piati mladíci, ktorí sa pravdepodobne 
podpísali i na poškodení ďalších dvoch vozidiel. 
Prípad  na  doriešenie  prevzala štátna  polí-
cia. MsP, ako nás informovali na  Palkovičovej
ulici,  musela tiež dvakrát poskytnúť prvú pomoc. 
Okrem  toho jej zamestnanci udelili 8 blokových 
pokút za nedodržanie podmienok pre konanie 
NJ.
 - Napriek tejto odvrátenej stránke jarmoku  je-
ho celkový priebeh a dojem boli výborné a v kon-
texte celého trojdňového podujatia jeho príjemné 
stránky ďaleko prevážili nad spomínanými negatí-
vami. – 
 Niet sa preto čo čudovať, že mnohí jeho 
návštevníci sa už teraz  tešia na  jeho 34. ročník.

 Z príležitosti Svetového dňa učiteľov,
napriek zložitej situácii pedagógov, ktorá  ich 
13. septembra vyhnala do ulíc,  predstavitelia 
nášho mesta v predvečer ich sviatku  oce-
nia vynikajúcich pedagogických zamestnancov 
škôl a školských zariadení, ktorí aktívne, zod-
povedne  a svedomito pristupujú k neľahkému
učiteľskému chlebíčku.
 Slávnostné zasadanie komisie školstva, 
mládeže a telesnej kultúry pri MsZ s odovz-
daním ďakovných listov a kvetov vďaky sa 
uskutoční 4. októbra v komorných priestoroch 
ZUŠ J. Kréna v Novom Meste  nad Váhom.

POĎAKOVANIE UČITEĽOM
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 - Rekonštrukcia parku postupuje, - konštatuje 
Ing. D. Macúch, vedúci oddelenia  výstavby, roz-
voja  mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom.
 - Položením dlažby sú zrekonštruované povr-
chy  jednotlivých chodníkov,  rovnako sa upra-
vuje  i okolie MsKS. Pokračujú i práce  na  novej 
fontáne v parku. Predpokladáme, že  do konca 
roka dokončíme realizáciu spevnených plôch 
jednotlivých chodníkov  v  parku i okolo MsKS. 
Hotovo! by  malo zaznieť i u prác na fontáne. 
Začali sa terénne úpravy a úpravy stromov. Bude 
sa vysievať tráva a dôjde  k doplneniu verejnej 
zelene. Kvôli bezpečnosti návštevníkov parku,  z 
estetického hľadiska  i z dôvodu,  aby  sme už na 
zrekonštruované chodníky nevstupovali s mecha-
nizmami, je treba  poodrezávať suché konáre 
a upraviť niektoré koruny  stromov. Súčasťou
vynoveného parku bude nový mobiliár, t. z.  nové 
lavičky a smetné koše, ktoré už  máme vybrané. 
Ich  osádzanie  sa  uskutoční v závislosti od 
postupu prác, ktorý má svoju chronológiu. 

Čo sa  nám tento rok asi nepodarí a prejde 
zrejme do  budúceho roka,  je úprava  zastrešenia 
amfiteátra. Rovnaký otáznik visí i nad úpravou 
sedenia  pre  divákov.- 
 K obrazu dnešného Parku J. M. Hurbana patrí 
aj súkromná  kaviareň.
 Za ňou sa nachádza  priestor v majetku 
mesta. Súkromný podnikateľ  sa podujal, že ho 
na  vlastné náklady zveľadí. Momentálne  je  tu 
upravený  múr  kresbami s detskými  motívmi, 
začali tiež práce  na  výstavbe petangového ihris-
ka  s chodníkmi, lavičkami a stolíkmi, pribudnúť
by  mali  aj stolnotenisové stoly a malé detské 
ihrisko. To všetko by  mal zainvestovať súkromný 

podnikateľ vrátane  rozšírenia terasy do tejto 
časti. Po ukončení  prác sa priestor  pri  kaviarni a 
za  kaviarňou  výrazne skultúrni  a bude dotvárať
park.
 Naším zámerom tiež je, - ale jeho realizácia 
závisí od kapacít TSM,- kompletne  zrekonštruovať
múr parku na Hurbanovej ul., čo predstavuje 
oklepanie poškodenej a jej nahradenie novou 
omietkou,  zhodiť staré a dať nové škridle.-
 Perspektívne, ako na  záver  uviedol vedúci 
výstavby, mesto  uvažuje „zobrať do parády“ i 
múrik od  Ul. J. Kollára, pričom ráta nielen  s jeho 
úpravou, ale i nadstavbou, čo  možno  i v spojitosti 
s novou viacúčelovou spoločenskou sálou len 
chváliť.

Výstavba domu dôchodcov skutočnosťou
 - Na  základe podpísanej  úverovej  zmluvy 
so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) a vo-
pred  podpísanej  zmluvy o dielo  so zhotoviteľom,
ktorý vyšiel z verejného obstarávania -  firmou 
Izotech  group, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, 
sa  na  prelome prázdnin začali práce na výstavbe 
domu dôchodcov a sociálnych služieb (DD) na 
Ul. F. Kráľa, - s priaznivou správou pre mnohých 
skôr narodených spoluobčanov prichádza Ing. 
Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, roz-
voja mesta a dopravy  MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom a pokračuje ďalej:
 - Realizáciou DD pribudne v našom meste 
doteraz tak veľmi chýbajúce zariadenie pre se-
niorov s nepretržitou prevádzkou a kapacitou 92 
lôžok, kompletným sociálnym vybavením, zdra-
votnou starostlivosťou, bezbariérovým prístupom, 
celodenným stravovaním, ubytovaním v jedno - 
(20 izieb) a dvojlôžkových izbách (36 izieb), 
spoločenskou miestnosťou, kuchyňou,  jedálňou,
práčovňou, sušiarňou, vyšetrovňou, adminis-
tratívnym a hospodárskym zázemím. Pozemok 
okolo zariadenia s novým oplotením sa  po spev-
není plôch, sadovej výsadbe, osadení lavičiek a 
altánku zmení na oddychový areál. -
 Dom dôchodcov, ako sme o tom viac-
krát na našich stránkach informovali, vznikne 
rekonštrukciou bývalej MŠ, neskoršej ZUŠ J. 
Kréna.
 - Z pôvodnej budovy  zostane v podstate 
len skelet, nosné konštrukcie. Všetko ostatné sa 
vybúra - okná, strešné plášte, dvere, priečky ... 
V podstate pôjde o komplexnú prestavbu, dostav-

K REKONŠTRUKCII PARKU A O DOME DÔCHODCOV
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 Novomestský výrobca televízorov UMC 
Slovakia  predstavil na medzinárodnej výstave 
elektroniky IFA v Berlíne svoj prvý televízor, ktorý 
bol vyvinutý na Slovensku. Túto informáciu pri-
niesol  eTrend  6. septembra. Ako sa v nej ďalej  
uvádza, prístroj s názvom Android TV má všetky 
vlastnosti ako smartfón s androidovým operačným 
systémom. 
 UMC vyrába už tzv. Smart televízory. „Vidíme 
však, že ľudia si chcú sťahovať vlastné aplikácie 
a robiť na televízore všetko ako na svojom tele-
fóne,“ povedal o novom produkte riaditeľ fabriky 
Aslan Khabliev. Televízor je navyše vybavený aj 
funkciou myši – diaľkové ovládanie slúži na pohyb 
kurzorom po obrazovke. 
 Android TV od začiatku roka 2012 vyvíjal tím 
z nášho mesta spolu s kolegami z Číny v tamojšej 
pobočke UMC  a čínskymi dodávateľmi. Slováci 
definovali technické parametre, koordinovali in-
tegráciu funkcií na televízore a na záver celý 
televízor oživovali a testovali. Predávať by sa mal 
začať na budúci rok. 

 UMC vyrába LCD televízory od roku 2005. 
Okrem vlastných značiek ako Sky či Blaupunkt 
väčšinu produkcie, zhruba 65 %,  stále tvorí výro-
ba televízorov pre značky obchodných domov ako 
napr. Tesco. V Británii, Portugalsku či Španielsku 
má tento slovenský producent významné pos-
tavenie. Podľa A. Khablieva čoraz reálnejšie vy-
zerajú aj dodávky na čínsky, malajzijský, taiwan-
ský, thajský a juhokórejský trh. 
 UMC v Novom Meste nad Váhom zamest-
náva okolo tisíc ľudí. Tento rok vyrobí 1,7 milióna 
televízorov a prvýkrát sa stane druhým najväčším 
slovenským výrobcom televízorov po galantskom 
Samsungu.                                  (Zdroj: eTrend)

PREZENTÁCIA UMC V BERLÍNE

bu a nadstavbu. Časť objektov nadstavíme o 
dve  podlažia,  nižší,  prízemný objekt len o jedno 
podlažie. Prepojené budú spojovacím krčkom s  
dvomi osobnými výťahmi. Pred DD pribudne  20 
nových parkovacích miest s chodníkom a úpravou 
povrchu koncovej časti Ul. F. Kráľa.
 V susedstve tohto areálu sa nachádza 
Kaplnka sv. Róchusa, ktorú Rímskokatolícka 
cirkev ako jej  vlastník v súčasnosti rekonštruuje. 
Po dokončí DD a obnovení kaplnky  sa celá 
zadná časť Ul. Fr. Kráľa skultúrni. V minulosti 
sme  kompletne  zrekonštruovali  Ul. Bajzovu aj 
prepojenie  medzi Bajzovou a Bratislavskou ul. 
Perspektívne  by sa žiadalo upraviť  aj povrch Ul. 
F. Kráľa, tiež zrekonštruovať chodníky od DD až 
po  bývalý  Čedok - Satur. -
 Podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha vnú-
torné vybavenie DD v predpokladanom náklade 
450 000 € sa bude hradiť z rozpočtu mesta, 
keďže naň nemožno čerpať úver zo ŠFRB.   
 - Dodávatelia vybavení izieb (polohovateľné 
postele, nábytok),  spoločných  priestorov (jedálne, 
spoločenskej miestnosti), sušiarne, kancelár-
skych priestorov, izieb pre sestry, gastro zaria-
denia,  kuchyne, práčovne, zdravotníckeho vy-
bavenia a vybavenia informačno-komunikačnými 
technológiami vyjdú z  verejných obstarávaní 

uskutočnených v období rokov 2012 - 2013. Na 
toto obdobie je naplánovaná i výstavba domu 
dôchodcov a sociálnych služieb, keďže podľa  
úverovej zmluvy ho musíme  dokončiť do dvoch 
rokov od  otvorenia  úverového  účtu v banke. DD, 
na ktorého financovanie sa použijú prostriedky z 
úveru  ŠFRB a vlastné zdroje mesta, by mal byť 
ukončený  koncom r. 2013.- 
 Jeho realizáciou, ako na  záver zdôraznil Ing. 
D. Macúch,  sa výrazne zlepšia podmienky pre 
poskytovanie sociálnych služieb v  Novom Meste 
nad Váhom.

JESENNÉ PRÁZDNINY
 Posledný októbrový deň bude prvým 
dňom jesenných prázdnin. Po tom, čo si  žiaci 
po necelých dvoch mesiacoch v školských 
laviciach pár dní oddýchnu, do školy opäť 
nastúpia 5. novembra.
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 - 8. september 2012 sa zapíše  do análov 
Prepozitúry Panny Márie i Nového Mesta nad 
Váhom, - na margo obnovenia  mariánskych  pútí 
v našom meste uviedol vdp. dekan Ľ. Malý pred 
slávnostnou svätou omšou na  nádvorí rímskoka-
tolíckeho kostola. Ňou vyvrcholil bohatý trojdňový
program pripravený pri tejto príležitosti, spojený i 
s vystavením   milostivej  sochy Panny Márie zná-
mej ako Koryčanská Madona k úcte  veriacich.
 Tradícia konania pútí k Radostnej Panne 
Márii v našom meste siaha do čias pôsobenia 

benediktínov v našom meste v 2. polovici 13. sto-
ročia. Nie  je  však  vylúčené, skôr pravdepodob-
né,  že je ešte staršia a viaže sa k obdobiu misie 
sv. Cyrila a sv. Metoda na našom území, príp. ich 
žiakov.
 Obnovenie  novomestských  pútí , ktoré podľa
presvedčenia vdp. dekana Ľ. Malého pritiahnu 
do Nového Mesta nad Váhom nielen veriacich z 
nášho mesta a novomestského dekanátu, je  o 
to významnejšie, že sa  uskutočnilo v Roku viery, 
ktorý vyhlásil Sv. Otec Benedikt XVI.

TRADÍCIA MARIÁNSKYCH PÚTÍ OBNOVENÁ

 Na Sedembolest-
nú Pannú Máriu „meč
bolesti prenikol“ celú rodi-
nu. Navždy od nej  v úcty-
hodnom veku 95 rokov odi-
šiel jej najstarší člen - prof.
Ján Durdík (2. 5. 1917 N. 
Mesto n.V. - 15. 9. 2012 
Nové Mesto n.V.).   
 Posledná rozlúč-
ka s Osobnosťou mesta 
a niekdajším kronikárom 

mesta sa  uskutočnila 19. septembra.
 Celý svoj život, až na krátkeho 8,5 roka, prežil 
v Novom Meste nad Váhom. Svoje  rodné mes-
to mal nadovšetko rád a s láskou preň pracoval. 
Neuveriteľné  polstoročie, od  r. 1948,  kedy 
vyhral súbeh na mestského kronikára, každoden-
ne mapoval dianie v  meste. 
 Tridsaťpäť rokov učil na gymnáziu (1944 - 
1979). Do svojej  alma mater, kde v roku 1936 
maturoval,  sa vrátil z predchádzajúcich peda-
gogických pôsobísk najprv v Bratislave a neskôr 
Žiline. Prah novomestského gymnázia ako pro-

fesor histórie a slovenského jazyka po  prvýkrát 
prekročil 1. novembra 1944. Počas svojho 35 
- ročného pôsobenia na škole  vyučoval aj fran-
cúzsky, latinský a ruský jazyk. Za ten čas prešli 
jeho rukami stovky študentov, mnohé budúce 
kapacity vo svojich odboroch.
 S pochopením  pre  jeho náročné povola-
nie mu po boku po celý svoj život verne stála 
manželka Marta, s ktorou v príkladnom  spolužití 
vychovali tri deti a prežili vyše 66 rokov.

Činorodým životom žil aj na  dôchodku. Celo-
životnou láskou prof. Durdíka  bola  literatúra, 
najmä antická, ktorú čítal v latinčine. Rád  sa 
venoval záhradke, a predovšetkým rodine.
 Samospráva ocenila  prínos prof. Durdíka pre 
mesto a jeho občanov pred  15 rokmi slávnost-
ným  prijatím na  mestskom úrade z príležitos-
ti jeho 80. narodenín. V r. 2007,  v roku svojich 
90 - tin, získal ocenenie Osobnosť mesta na pre-
miérovom Dni mesta.
 Prof. Ján Durdík sa svojím životom, postojmi 
a prácou navždy zapísal do dejín mesta i  sŕdc
mnohých Novomešťanov. 
 Nikdy na neho nezabudneme!

ZA PROF. JÁNOM DURDÍKOM, OSOBNOSŤOU MESTA

● FESTIVAL ZBOROVéHO SPEVU. Do za-
čiatku októbra  majú svoju účasť potvrdiť  účast-
níci v poradí 7. Festivalu zborového spevu 
v Novom Meste nad Váhom, ktorý  sa uskutoční
17. novembra.
 Zatiaľ predbežne, neo ciálne, svoj záujem 
zúčastniť sa novomestského sviatku zborové-
ho spevu deklarovali spevácke zbory: Canta-
bile Nové Mesto nad Váhom, Máj Žilina, Coro 
Laudamus Piešťany, Cantilena Senica, Dvořák
Uherský  Brod a Apollo Bratislava.

Foto: Michal TrgoFoto: Michal Trgo
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Dnes  i v nasledujúcich vydaniach sa bližšie 
pozrieme na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru podľa aktuálne plat-
ného znenia Zákonníka práce. 
 Hlavne letné prázdniny, ale i jesenné dni sú 
obdobím, ktoré je typické zvýšeným počtom u-
zatvorených dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru (ďalej  len dohody). 
Väčší počet možností využiť túto výnimočnú for-
mu účasti na práci je daný jednak čerpaním let-
ných dovoleniek trvalých zamestnancov a jednak 
vyšším záujmom študentov. Okrem študentov 
však dohody využívajú zväčša dôchodcovia, uči-
telia, sezónni zamestnanci, ale aj nezamestnaní, 
ktorí si takto môžu privyrobiť popri evidencii na 
úrade práce až do výšky 143,40 €.
 Uzatvorením dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru, a to dohody
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti
alebo dohody o brigádnickej práci študentov, sa 
zakladajú pracovné vzťahy mimo pracovného 
pomeru, ktoré sú svojimi charakteristikami úplne 
odlišné od pracovného pomeru.
 Podstatná odlišnosť dohôd a pracovné-
ho pomeru spočíva v tom, že osoby pracujúce 
na základe dohôd nevyužívajú typické výhody 
zamestnancov upravené v Zákonníku práce, ako 
sú nárok na dovolenku, odstupné a pod.
 Za zamestnancov pracujúcich na zákla-
de dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru zamestnávateľ v súčasnosti
neplatí väčšinu odvodov, a preto sa ani príjem 
z nich plynúci nezapočítava do vymeriavacieho 
základu na nemocenské a dôchodkové poiste-
nie. Zamestnávateľ odvádza len odvody na úra-
zové a garančné poistenie. Nakoľko však ide o 
zdaniteľný príjem, je zamestnanec pracujúci na 
dohodu povinný uhradiť daň z príjmov vo výške 
19 %. 
 Uzavieranie dohôd je vo všeobecnosti 
obmedzené v dvoch prípadoch. Prvým obme-
dzením je možnosť uzavrieť  niektorú z troch 
foriem dohôd výhradne za predpokladu, že výko-
nom práce nebude ohrozený zdravý vývoj, bez-
pečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie 
mladistvého zamestnanca. Druhým prípadom je 
zákaz uzavrieť dohodu na práce, ktorých výsled-

ky podliehajú autorskoprávnej ochrane, teda 
napr. pri literárnej, hudobnej tvorbe a pod.
 V nasledujúcich riadkoch  sa zameriame na 
jednotlivé druhy dohôd a popíšeme základné 
rozdiely medzi nimi tak, aby bolo zrejmé, kedy 
a za akých okolností sa každá jednotlivá dohoda 
využíva.

Dohoda o vykonaní práce je na rozdiel od 
ostatných dvoch dohôd vymedzená výsledkom, 
ktorým sa rozumie istý produkt práce, ako napr. 
zhotovenie veci, vypracovanie projektu a pod. 
Túto dohodu možno uzavrieť, ak rozsah práce 
neprekračuje 350 hodín v roku. Do uvedeného 
rozsahu práce sa započítava aj práca vykonáva-
ná u toho istého zamestnávateľa na základe inej 
dohody o vykonaní práce. U iného zamestnáva-
teľa sa rozsah počíta osobitne.
 Každá z dohôd o prácach vykonávaná mimo 
pracovného pomeru, a teda aj dohoda o vykona-
ní práce, musí byť povinne uzavretá v písomnej 
forme, inak je neplatná. 
 Zákon stanovuje aj ďalšie náležitosti tejto 
dohody, ktorými sú vymedzenie pracovnej úlohy, 
dohodnutie odmeny a doby, v ktorej sa má pra-
covná úloha vykonať, ako aj rozsahu práce, ak 
jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pra-
covnej úlohy. 
 Dohodu o vykonaní práce je potrebné uza-
vrieť najneskôr deň pred dňom začatia výkonu 
práce. Vzhľadom na vymedzenie tejto dohody 
prostredníctvom žiadaného výsledku práce je 
odmena v zásade splatná až po dokončení a 
odovzdaní práce. Možno však dohodnúť, že časť
odmeny sa vyplatí už po vykonaní časti pracov-
nej úlohy.
 S vymedzením dohody výsledkom práce 
súvisí aj fakt, že dohoda spravidla zaniká  oka-
mihom splnenia pracovnej úlohy a odovzdania 
výsledku práce. Pred dokončením práce možno 
od dohody odstúpiť.  Zamestnávateľ je oprávne-
ný od dohody odstúpiť najskôr v deň, ktorý nasle-
duje po dohodnutom dni odovzdania výsledku 
práce, ak tento nebol dodržaný. Zamestnanec 
môže naopak odstúpiť, ak mu zamestnávateľ
nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky, v 
dôsledku čoho nemohol prácu vykonávať.
 (Pokračovanie  v budúcom čísle.)

JUDr. Adriana Ručkayová,
                 advokátka (www.aruckay.sk)

DOHODY O PRÁCACH MIMO PRACOVNÉHO
POMERU (I. ČASŤ)
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 Jej postavičky  a betlehemy vytvorené zo 
šúpolia sa nachádzajú  v mnohých múzeách - 
nielen  v novomestskom, ale i Trenčíne, Martine, 
jeden vlastní i  Galéria Petra  Matejku v Novom 
Meste  nad Váhom.  Veľký betlehem s 30 
postavičkami je  napr. i v  třebichovickom  múzeu 
v Čechách.
 Jej povestné,  ručne  zhotovené  blahoželania 
sú po celom svete.  Jeden  z pozdravov s ame-
rickou  a slovenskou zástavou putoval napr. do 
Bieleho domu, keď  v ňom šéfoval  B. Clinton. 
Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. pani Mária Karolová
zhotovila tri  blahoželania – k 75., 80. a 85. 
narodeninám.
 - Pápežovi som poslala aj jasličky zo  šúpolia, 
- dopĺňa októbrová jubilantka.
 - Ján Pavol II. novomestským pútnikom zaň
listom poďakoval a prostredníctvom nich som 
dostala vzácne pápežské požehnanie.-
 Niekdajšia žiačka Baťovej školy v Baťova-
noch, kde si, - ako sama hovorí, - osvojila 
zodpovedný prístup k práci, sa ho po celý svoj 
doterajší život   pridržiava, dokonca i na dôchod-
ku. Aj vo vysokom veku  stále  niečo robí. Napriek 
uboleným nohám a chrbtu. Zhotovuje kraslice, sv. 
rodinu do škrupín od  vlašských orechov a z koko-
su, maľuje drevené taniere, hodiny, na  dôchodku, 
na ktorom je už 30 rokov, si sama vyzdobila  steny 
kuchyne  i garnižu ornamentami...
 - Pri tvorivej práci sa úplne uvoľním,  nič  ma 
nebolí, zabudnem  na všetky zdravotné problémy. 
Voľný čas považujem za premárnený a ubolený 
čas. Preto žiadny nemám.-
 Počas našej návštevy mala tiež na stole  roz-
robené blahoželania. Dostala sa k nim vskutku 
kuriózne.
 - Bolo to  dávno. Z roboty  nás  poslali na 
školenie do Prahy k spusteniu ofsetovej tlače
vo VÚMA. Sedela som v prvom rade. Všimla 
som  si, ako náš  prednášajúci pri otváraní pošty 
skalpelom vytvoril zaujímavý tvar lístku. Úplne 
fascinovaná som si zaumienila, že taký skalpel 
musím mať. Po skončení prednášky  som za ním 
zašla, či by  mi ho nepredal. Spýtal sa ma,  na  čo
ho potrebujem. „Ešte  neviem“, odvetila som, „ale 
chcem ho.“
 Doma začala p. M. Karolová so skalpelom 
experimentovať, skúšať ... Keď boli na svete  prvé 
blahoželania s ozdobou vyrezanou skalpelom, 

K. Kalinovskému jedno z nich poslala s dôvetkom, 
že  na to bol a je užitočný skalpel od  neho.
 - Veľmi sa mu páčilo. Rovnako ako vtedy 
ani dnes si nepotrebujem vzory  predkreslievať.
Milujem  tiež písať, tvoriť písmo pre  texty 
blahoželaní. Obdarovaní vraj nechcú veriť, že 
jeho autorka bude  mať čo nevidieť 85 rokov.-
 Skôr ako p. Karolová spraví skalpelom prvý 
ťah, papieru sa prihovára. Hovorí mu, aký je pek-
ný a čo z neho bude.
 Momentálne okrem blahoželaní členka  no-
vomestského klubu dôchodcov priebežne  pracuje 
na darčeku pražskému  arcibiskupovi  Dominikovi 
Dukovi k jeho nadchádzajúcej sedemdesiatke.
 - Mladšia dcérka  Anetka (pozn. red.: vydatá 
Maclová) v Hradci  Králové, kde žije, bola jeho 
pravou rukou v čase, keď bol kráľovohradským
biskupom. V Hradci založila  a bola riaditeľkou
oblastnej charity a úzko s ním spolupracovala. 
Pán arcibiskup ju aj teraz volá do Prahy šéfovať
celoštátnej  charite. Ale  je to zložité. V Hradci 
Králové má Anetka rodinu i svoje  pracovné 
záväzky. Je zástupkyňou tunajšieho  primátora 
mesta  pre  školstvo, sociálne  veci a zdravot-
níctvo. Ale naďalej  pomáha  charite, je jej srd-
covkou.
 Raz mi zo Žákoviec  doniesla zhotovený 
drevený oltárik aj s ambónou. Kdesi v hračkárni
som naďabila na  kalich. Zo šúpolia zhotovím 
kňazov v rúchach, jeden bude  v rukách držať eu-
charistiu a druhý kalich. Verím, že takýto darček
p. arcibiskupa poteší. -
 Na zimu, bude to už štvrtá zima, čo pani 
Mária Karolová odíde do Hradca Králové.

ROZDÁVA KRÁSU, LÁSKU A DOBRO
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 Pravda je ako drobný kameň v topánke. Niek-
to ho ignoruje, nevšíma si ho, ale po čase spôso-
bí otlaky, ktoré môžu rásť. Prečo človek radšej 
žije utiahnutý vo svojej ulite a neobzerá sa dosta-
točne okolo? Možno preto, lebo nechce vidieť,
možno preto, lebo nechce počuť. Človek chce žiť
podľa vlastných ideálov, a to, čo mu nevonia a 
nesedí, by najradšej vynechal z ovzdušia života, 
pretože to narúša jeho pohodlie. Čo však ľudia
okolo nás, ktorí potrebujú pomoc? I v našom 
meste sa pri príležitosti Dňa belasého motýľa
uskutočnila verejná zbierka na kompenzačné
pomôcky pre chorých so svalovou dystro ou. 
 Vie sa o tejto zdravotnej poruche? Priznám 
sa, že mne nebola známa dovtedy, dokiaľ som 
prednedávnom nespoznala istú mladú ženu z 
nášho mesta. Zaujala ma, pretože vyzerá sku-
točne sympaticky a anjelsky. Avšak je ako anjel, 
ktorému chýba jedno krídlo – dokáže sa pohybo-
vať - ale nie tak ladne a prirodzene ako s dvomi. 
Jedno krídlo jej zobrala práve muskulárna dys-
tro a: rôznorodé postihnutie kostrových svalov, 
pričom svaly postupne chabnú a často zmenšujú 
svoj objem. Jedinci na ňu trpiaci sú náchylní 
na pády, pretože majú labilnú stabilitu, preto sa 
ťažko pohybujú v davoch, nezvládajú snehovú 
pokrývku či prudké poryvy vetra. Svaloví dystro-
 ci nedokážu zdvihnúť zo zeme kľúče, keď im 
spadnú, neodnesú plnú fľašu minerálky, nevy-
tiahnu hrniec z chladničky, pekáč z rúry či mokré 
ri e z práčky, neudržia dáždnik v ruke, nevyjdú 
po schodoch ani po briežku bez zábradlia.

Ľudia taktiež väčšinou nevedia, že dystro a 
sa netýka iba detí, ale aj dospelých. Nie je zná-
me, aké pohlavie tento neduh najčastejšie posti-
huje, ba ani v akom veku a prečo sa táto choroba 
vyvinie. Spravidla sa pozornosť verejnosti zame-

riava na deti postihnuté touto chorobou, no malo 
by sa hovoriť i o hendikepovaných v dospelom 
veku, ktorí už nemajú okolo seba starajúcich sa 
rodičov. Z nízkeho invalidného dôchodku človek
v dnešnej dobe nedokáže normálne žiť, chodiť
do kúpeľov, na potrebné masáže, platiť za býva-
nie, účty, jesť a obliekať sa. Neviem si predsta-
viť, ako dokážu žiť títo ľudia bez podporovateľov. 
Veď človek nemôže predsa živoriť, alebo by 
mal? Predsa i postihnutí ľudia sú ľudia a chcú 
sa nejakým spôsobom zabaviť, ba povedala by 
som, že na to majú dokonca väčšie právo ako 
zdraví, ktorí nemajú takéto obmedzenie. 
 Takáto je pravda. Pravda je ako drobný 
kameň v topánke. Niekto ho ignoruje, nevšíma si 
ho. Ja som však nechcela, aby ma ten kamienok 
omínal, preto som ho radšej vytiahla von a vra-
vela som, o čom sa nehovorí, no malo by sa...              
            Michaela Fojtíčková

O ČOM SA NEHOVORÍ, ALE MALO BY SA

Aj mimo svojho domova  žije  aktívnym  životom.
 - Dokonca z príležitosti Roka aktívneho star-
nutia mňa a moju prácu z jari predstavili v 
tamojších novinách. Márne som oponovala, že 
nie som Hradišťanka. Vraj trošku aj som,  keďže
už tri zimy som v tomto meste strávila vždy 
niekoľko mesiacov. Aj tu som rada pomohla  dob-
rej veci. Vymaľovala som napr. 170 kamienkov 
určených na predaj, veľký záujem bol napr. o 
kamienok s obrázkom televízneho rozprávkového 
deduška. Výťažok z tejto charitatívnej akcie išiel 
na  pomoc opusteným a chorým  deťom. -

 Srdce p. M. Karolovej je skrátka veľké. Zmestia 
sa do neho nielen jej dve dcéry, spomínaná 
Anetka a Marika, ktorá žije v meste a je jej  veľkou
oporou, tiež vnuci, ale aj, - ako vidno,- úplne ne-
známi ľudia. Dobre vie  a jej  najbližší tiež, že z 
dobra a lásky, ktoré rozdáva, neubudne, naopak, 
sa rozmnoží. I to je impulz k tomu, že si ráno 
po každodennom rozcvičení prstov sadá, či už 
je  v Novom Meste nad Váhom, alebo v Hradci 
Králové, k svojej milovanej práci a zhotovuje 
pekné veci pre  radosť a úžitok nielen vlastný, ale 
predovšetkým druhých. 

OSOBNOSTI  OKTÓBRA
 Vladimír Bahna (25. 7. 1914 - 19. 10. 1977) 
-  lmový režisér, dramaturg - Nové Mesto n. V.: 
štúdium - 35. výr. úmrtia 

 Ing. Jozefína Hrkotová 
- Hladká (31.10.1952) - poetka 
- Nové Mesto n. V.: pôsobenie, 
60 r.

Ján Hrušovský (16. 10. 
1892 - 19. 4. 1944) - lekár, náro-
dovec - Nové Mesto n. V.: rodák, 
úmrtie  - 120. výr. narodenia

Ján Marták (10. 8. 1903 - 24. 10. 1982) 
- literárny vedec, správca Matice slovenskej - 
Nové Mesto n. V.: pôsobenie, 30. výr. úmrtia

Štefan Psotný (27.10. 1932) - divadelník, 
režisér - Nové Mesto n.V.: rodák, 80 r.
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         Malý komorný orches-
ter (MKO) pri MsKS v 
Novom Meste  nad Váhom 
v októbri, presne 7. 10., 
bude mať 15. narodeniny. 
    - Jubileum sme oslávili
 už v predstihu, - upresňuje
Ing. Milan Wróbel, vedú-
ci MKO a pridáva ďalšie
podrobnosti:

 - 15.  výročie  MKO sme  oslávili  svojím 15. 
samostatným koncertom 28. apríla  vo výstavnej 
sieni novomestského stánku kultúry  i za  účasti
hosťa  z Českej  republiky. Vďaka  ochote  a ústre-
tovosti riaditeľa ZUŠ Ostrava - Poruba Bc. Jiřího
Čaňu naše  jubileum prišiel pozdraviť komorný 
orchester Archi Iuventi  pôsobiaci pri tejto ZUŠ s 
dirigentskou taktovkou Marie Davidovej. 
 Mimochodom,  hudobne nadaný  synovec ria-
diteľa  ostravsko - porubskej ZUŠ Marco Čaňo sa 
u nás predstaví 30. októbra o 18,00 h na večer-
nom koncerte KPH pri MsKS v Novom Meste 
nad Váhom  ako huslista s klavírnym sprievodom 
Mateja Arendárika.-
 Podľa slov Ing. M. Wróbela jeseň a vôbec, 
mesiace do  konca  roka sú  pre novomestské 
komorné teleso hektické.
 -  V novej sezóne 2012/2013 nás  čaká séria 
vystúpení,  ktoré si vyžadujú našu  intenzívnu a 
svedomitú prípravu.

 13. októbra sme  prijali pozvanie  účinkovať
na podujatí Stretnutie  generácií, ktoré z príležitos-
ti Mesiaca  úcty  k starším pripravujú novomestskí 
seniori spolu s mestom a MsKS. O necelý týždeň
na  to - 19. októbra  sa  v Regionálnom kultúrnom 
centre v Prievidzi  zúčastníme  krajského kola o 
postup na 26. celoštátnu súťaž Divertimento Musi-
cale 2013.-
  Nedá nám nespomenúť, že pred rokom  MKO 
na tejto celoslovenskej súťaži uspel, keď si z 
Rimavskej Soboty domov priniesol diplom za pôso-
bivý hudobný prejav. Porota u MKO tiež vyzdvihla, 
že pôsobí výlučne  na amatérskej  báze, keďže vo 
svojich radoch nemá žiadneho profesionála.
 - Necelý mesiac po Prievidzi  sa 15. novembra 
inštrumentálna  skupina MKO zúčastní kultúrnej 
akcie v Starej Turej a samozrejme,  pripravujeme 
sa aj na svoj v poradí už 9. Vianočný koncert, kto-
rý bude 8. decembra vo výstavnej sieni MsKS.-
 Z toho vidno, že  MALÝ komorný orchester 
má  v novej sezóne pred  sebou VEĽKÝ záber. 
Čaká  ho niekoľko vystúpení a koncertov,  na  kto-
rých, nepochybujeme,  - k tomuto tvrdeniu nás 
oprávňuje  úroveň doterajších  prezentácií MKO,- 
MALÝ komorný orchester zožne  VEĽKÝ úspech 
(určite spraví všetko pre  to, aby  to tak bolo).
 Na  záver si dovoľujeme  v mene  vedúceho 
súboru  pozvať záujemcov  o muzicírovanie, aby 
prišli posilniť rady MKO, ktorý má v našom  meste 
už 15 – ročnú tradíciu.

VEĽKÝ ZÁBER MALÉHO KOMORNÉHO ORCHESTRA
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 Predpokladám, že sme ešte nezabudli na 
jedno šokujúce odhalenie zo začiatku tohto roka. 
Dozvedeli sme sa, že v niektorých potravinách 
sme konzumovali tzv. cestársku soľ. Neprešlo 
veľa času a dožili sme sa ďalšieho odhalenia: 
prítomnosť jedovatého metanolu v alkohole. Žiaľ,
tu sa kauza prevalila až príliš neskoro – „vďaka“
obetiam na životoch či ťažkom poškodení ich 
zdravia. V susednom Česku zatiaľ počet obetí 
prekročil dve desiatky.
 Do mysle sa natíska otázka: Je možné, že sa 
niekto pre svoje obohatenie uchýli až k takémuto 
podlému činu? Kam až sme to zašli? Ako môže 
niekto zarábať spôsobom, že ohrozuje zdravie 
a životy mnohých ľudí? Nechcem sa zaoberať
otázkou, kto je vinný. Nakoniec – ako to už 
býva – napriek rozsiahlym vyšetrovaniam sa 
pravdepodobne nepodarí vypátrať skutočných 
vinníkov. Na to sme si už, žiaľ, po mnohých 
nevyriešených kauzách museli zvyknúť...
 Som presvedčený, že tým, že sme sa zriekli 
Boha, nemáme problém klamať svojich blížnych. 
To je automatický dôsledok odmietnutia Boha 
človekom. Ak vylúčiš Boha zo svojho života, 
stratíš zodpovednosť korektne sa správať voči
známym či neznámym. Veď nikomu sa predsa 
nemusíš zodpovedať, však?
 Vinníci nie sú len niektorí, vinníkmi sme 
všetci. Uvediem príklad. Pred niekoľkými rokmi 
(a dobre sa na to ešte pamätám) veľké reťazce
supermarketov zlikvidovali drobných predajcov 
potravín, zeleniny a ovocia. Ponúkli výrazne 
lacnejšie napr. ovocie. Naleteli sme. Všetci sme 
kupovali tam, kde to bolo lacnejšie. Vtedy mnoho 
drobných obchodníkov prišlo o prácu. Medzi nimi 
aj mnoho poctivých obchodníkov. Dnes sa v su-
permarketoch nedozviete, odkiaľ tovar pochádza 
a ak aj áno, ťažko sa dopátrate, čo určitá potravi-
na obsahuje. Všetci dobre vieme, že sa z času na 
čas vyskytnú prípady, keď boli prelepené etikety, 
na ktorých je doba trvanlivosti. Žiaľ, aj toto sa robí. 
Zamestnanci musia mlčať, inak by prišli o prácu. 
Ani nevieme, kde a ako sme už boli oklamaní.
 Tento stav mi pripomenul slová Písma 
Svätého, ktoré zapísal prorok Micheáš (7,5):
„Neverte blížnemu; nedôverujte priateľovi! Chráň
sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí.“ To 
nebol iba príkaz určený prorokovým poslucháčom,
to bol obraz žalostnej reality tej doby. Musíme 
konštatovať, že tieto slová sú aktuálne aj dnes. 

Iba niekoľko veršov pred citovanými slovami 
prorok Micheáš poznamenáva: „Vymizli zbožní 
z krajiny; niet úprimného medzi ľuďmi...“ (7,2). 
Hneď ďalej sa spomína úplatkárstvo a rozhodo-
vanie mocných podľa ich vlastných túžob. Prorok 
Micheáš pôsobil približne 700 rokov pred Kristom. 
To je dosť dávno, a predsa vidíme, že človek
sa vo svojej podstate nezmenil! Žijeme síce v 
iných podmienkach, v slobodnom spoločenskom
zriadení, no správame sa jeden voči druhému 
takmer rovnako ako ľudia pred 2 700 rokmi!
 Micheáš vo svojom proroctve okrem iného 
predpovedá príchod Záchrancu - Spasiteľa. My 
sami sa nedokážeme zachrániť. Nedokážeme sa 
zbaviť svojich hriechov a nedokážeme zachrániť
dobré medziľudské vzťahy. Naopak: dokážeme 
rafinovanejšie, skrytejšie a ničivejšie ubližovať
jeden druhému. Sme omnoho zraniteľnejší ako 
generácie pred nami. Stačí jeden špeciálne vyt-
vorený počítačový vírus a vďaka celosvetovému 
prepojeniu napr. v bankovníctve môže nastať
chaos, ktorý sa dotkne všetkých bankových účtov. 
Nedokážeme si ani predstaviť, aké dôsledky 
môžu mať činy zlomyseľných ľudí.
 Lacné potraviny v supermarketoch odradili 
mnohých od pestovania ovocia a zeleniny vo 
vlastných záhradkách, od chovania domácich 
zvierat. Veď keď je všetko také lacné - neoplatí sa 
namáhať- pestovať, či chovať doma. Áno, logicky 
sa to neoplatí, no nemôžeme sa vyhnúť tomu, že 
sme a budeme klamaní. Dnes nevieme, čo jeme.  
 Mám jedného priateľa, ktorý pracoval nejaký 
čas v hydinárskom závode. Odvtedy nekonzu-
muje kuracie mäso. Nie preto, že by mu prestalo 
chutiť. Preto, lebo nemôže zabudnúť na to, čo tam 
videl...
 Donedávna som iba obdivoval ľudí, ktorí aj 
dnes chovajú kravu alebo kozu a sami si doma 
pečú chlieb. Dnes im trochu aj závidím. Majú o-
mnoho viac práce ako my ostatní, no vedia, čo je-
dia. Nemusia žiť v klame. Božie slovo hovorí: „Čo
človek rozsieva, to bude aj žať!“(Gal 6,7). Mnohí 
sa nad týmito slovami len pousmejú. Tieto slová 
však platia vo všetkých oblastiach života. Všetko 
sa nám vráti. Aj každá nepoctivosť, túžba po 
rýchlom zisku. Vďaka Bohu, že možno očakávať
aj dobrú žatvu. Kto dobre sial, má nádej, že bude 
aj žať dobré. Veď to prisľúbil sám Boh.
   Ľubomír Ďuračka,

ev. farár

ČO JEME A PIJEME?
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PRI  PROBLÉMOCH S PROSTATOU 
NEODKLADAŤ NÁVŠTEVU UROLÓGA 

 Prostata je žľaza, ktorá sa nachádza pod močovým mechúroma obklopuje močovú rúru. 
V procese starnutia dochádza k zväčšovaniu prostaty,  a tým aj k vzniku prvých problémov. 
 Medzi najčastejšie problémy patria: slabší prúd moču, nutkavé močenie, nočné močenie a 
prerušované močenie. Občas sa môže vyskytnúť aj únik moču, sexuálne problémy  alebo krvavý 
moč.

Čo robiť,  keď má muž problémy s močením? Určite nabrať odvahu a navštíviť urológa. 
Veľa mužov má z tohto vyšetrenia strach. Nie je dôvod niečoho sa obávať, vyšetrenie je neboles-
tivé. Objektívne vyšetrenie, vyšetrenie moču, vydanie dotazníkov a sonogra a, to sú vyšetrenia, 
ktoré spolu s odberom krvi realizujeme pri prvom vyšetrení. 
 Najdôležitejšie je ale vylúčiť rakovinu prostaty,  čo zistíme pomocou odberu krvi a vyšetrením 
cez konečník. Častokrát vidieť v tvári muža obrovskú úľavu, keď sa dozvie, že nemá rakovinu 
prostaty.
 Po vyšetrení oboznámime pacienta s výsledkami a ak treba, začneme s liečbou. V minulosti 
sa ľudia obávali operácie, v súčasnosti môžeme konštatovať, že iba jeden z 500 mužov trpiacich 
ochorením prostaty  sa nevyhne operácii. Súčasná dostupná moderná tabletková liečba veľmi
účinne odstráni problémy s močením. Dôležité je však zdôrazniť, aby pacienti užívali naozaj lieky, 
a nie voľne dostupné výživové doplnky . 
 Urológovia dokážu veľmi zodpovedne a odborne vyšetriť mužov -  prostatikov a navrhnúť im 
veľmi modernú liečbu. Stačí len jedno: nabrať odvahu a ísť na vyšetrenie.
 V súčasnosti Vám aj v našej ambulancii v zdravotnom stredisku Libris na Piešťanskej ul. 24 
v Novom Meste nad Váhom  dokážeme zabezpečiť vyšetrenia na najlepšej možnej úrovni.

MUDr. Roman Sokol, 
urologická ambulancia, zdravotné stredisko Libris 

UROLOGICKÁ AMBULANCIA 

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

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

 MUDr. Roman Sokol   
 MUDr. Juraj Holba 

Telefonický kontakt do ambulancie: 7704145 alebo 0911 343753 

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

obličkové kamene. 
Používame najmodernejšiu diagnostickú techniku  a najmodernejšie liečebné postupy. 

Viac informácii sa dozviete na www.urolog.sk  .
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk
PODMIENKY SÚŤAŽE NÁJDETE NA www.ropspol.sk

20STAVE
BNINY

Sme tu s Vami

r o k o v Získaj 555.- €

155.- €

 Z príležitosti Mesiaca  úcty k starším Mest-
ská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
a Klub dôchodcov v spolupráci s Mestom Nové 
Mesto nad Váhom a MsKS organizujú v sobotu 
13. októbra o 15,00 h v divadelnej  sále stánku 
kultúry Stretnutie generácií.
 Na účastníkov, ktorých bez  rozdielu veku  na 
podujatie pozývame, čaká bohatý a pestrý prog-

ram s vystúpením známych interpretov, folk-
lórnych súborov a hudobných skupín.
 Príslušníci strieborného veku, ale  i mladší, 
deti a mládež, príďte  si spríjemniť sobotňajšie
popoludnie! V mene organizátorov sa na  vás 
tešia
         Mária Lovásová, predsedníčka MsO JDS 
          a Anna Balkovicová, predsedníčka KD

STRETNUTIE GENERÁCIÍ NIELEN PRE SENIOROV

  ZBERY ODPADOV. TSM v Novom Meste 
nad Váhom uskutočnia v októbri dva zbery 
odpadov - objemného odpadu a biologicky 
rozložiteľného odpadu. 
 Veľkoobjemové kontajnery  (VOK) na  ob-
jemný odpad pristavia v pracovných dňoch od
15. do 26. 10. na  uliciach podľa schváleného 
harmonogramu na  tento rok (pozri: http://www.
tsm.nove-mesto.sk/objemny-odpad/).
 Zber biologicky rozložiteľného odpadu 
(konáre, lístie...) sa uskutoční 22. - 25. 10. v čase

od 8,00 do 18,00 h na  stanovených  zberných 
miestach (viac na: http://www.tsm.nove-mesto.
sk/biologicky-rozlozitelny-odpad).                  

● KONČÍ SA LETNÝ ČAS. Hoci v kalen-
dári i vonku za  oknom  je už  jeseň, letný čas
končí až v závere  októbra. 28. októbra o 3,00 h 
nadránom si ručičky  hodín pretočíme na 2,00 h 
stredoeurópskeho času.
 Znamená to,  že  zo soboty  27. 10. na  nedeľu
28. 10. budeme  spať o jednu hodinu dlhšie.



PROGRAMY MsKS
október 2012

Do 19. októbra  si  priaznivci výtvarného 
umenia môžu vo výstavnej  sieni MsKS pozrieť
výstavu: JOZEF KOSTKA - VÝBER Z TVOR-
BY pri príležitosti 100. výročia narodenia  klasi-
ka slovenskej sochárskej moderny.

VÝSTAVY

30. októbra o 18,00 hodine sa vo výstav-
nej sieni uskutoční prvý koncert jesenného abo-
nentného cyklu KPH pri Mestskom kultúrnom 
stredisku v Novom Meste  nad Váhom, na kto-
rom sa predstaví husľový virtuóz Marco Čaňo
s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika.

 V zhruba hodinovom 
koncerte odznejú skladby 
autorov: J. S. Bach - Adagio 
g moll, BWV 1001, L. van 
Beethoven - Sonáta pre 
klavír a husle č. 3 Es dur, B.
Smetana - Z domoviny, A.
Dvořák - Romance F moll, 
op.11 a J. Brahms - Scherzo.

VEČERNÝ KONCERT

 V nedeľu 14. októbra o 16,00 h Divadiel-
ko galéria pripravilo vo svojich priestoroch  pre 
malých i väčších priaznivcov bábkového divadla 
reprízu rozprávky KUKULIENKA.

JOZEF  KOSTKA: 
VÝBER Z TVORBY

DIVADIELKO GALÉRIA

KLUBY V OKTÓBRI

Pondelok  14,00 h  klavír
             16,15 a 18,00 h joga
         18,00 a 19,00 h cvičenie pre ženy 
                                               - MsKS
Utorok   18,00 h  brušné tance pre pokročilé
Streda       18,00 h brušné tance 
                                               pre začiatočníčky
             18,15 h joga
Štvrtok      15,00 h klavír
                  16,15 a 18,00 h joga
Piatok        14,00 h klavír
 Začiatkom októbra sa otvorí kurz cvičenia
pre ženy v telovcični CVČ, do kurzov anglické-
ho a francúzskeho jazyka sa možno prihlásiť
ešte do 10. októbra.

KURZY V OKTÓBRI

26. októbra o 17,00 h sa uskutoční verni-
sáž  výstavy akad. mal. Jána Mikušku, riadi-
teľa Mestského kultúrneho strediska v Novom 
Meste nad Váhom.
 Výber z maliarskeho diela člena zoskupe-
nia novomestských výtvarníkov Návraty do No-
vého Mesta nad Váhom si záujemcovia môžu 
pozrieť do konca novembra.

JÁN MIKUŠKA: OBRAZY

Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h - Únia
                          nevidiacich a slabozrakých SR
      15. 10. o 14,00 h - SZ telesne postihnutých
Druhý utorok v mesiaci 
9. 10. od 12,30 - 17,30 h - Klub altern. medicíny
                                          p. J. Dedík 
Streda 3. 10. o 17,00 h - Výbor MO MS
                    10. 10. o 14,00 h - Klub chorých na  skler.
                                         multiplex
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

25. októbra o 19,00 h v MsKS vystúpia 
CIGÁNSKI DIABLI (viac na 2.str. progr. prílohy).

CIGÁNSKI DIABLI



D o 
19. októbra
si priaznivci 
v ý t v a r n é -
ho umenia 
môžu  pozrieť
v ý s t a v u : 
Jozef Kost-
ka - výber 
z tvorby pri 

príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia 
(1912 - 1996). 
 Výstavu usporadúvajú Galéria Petra Matej-
ku v Novom Meste  nad Váhom, Galéria M. A. 
Bazovského v Trenčíne a Galéria Jozefa Kost-
ku v Bratislave.
 Jej vernisáž sa uskutočnila netradične 
vo štvrtok 6. septembra. A netradične výsta-
va mala i dve kurátorky: Dr. E. Porubänovú z 
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a PhDr. 
Marcelu Macharáčkovú,  výtvarnú teoretičku, 
inak sochárovu  neter, ktorá po smrti Kostkovej 
manželky sa  ujala správy Galérie J. Kostku, 
zároveň  spracováva a triedi umelcovu pozos-
talosť, pripravuje a organizuje výstavy z Kost-
kovej tvorby (na foto v popredí).

 Vernisáže výstavy sa zúčastnili o. i. vice-
primátorky mesta a riaditeľ Záhorskej galérie 
v Senici PhDr. Štefan Zajíček, ktorý v čase, 
keď  bol  národný umlec J. Kostka v nemilos-
ti, sa nebál usporiadať jeho výstavu, a takisto 
jeho študentka  akad. soch. Anna Velgosová,
mimochodom tiež Kostkova  neter.
 Výstava v komornom výbere približu-
je dielo tohto klasika slovenskej sochárskej 
moderny. Predstavuje nielen sochy z bronzu 
a keramiky, ale návštevníci výstavnej siene sa 
môžu oboznámiť aj s maliarskou i kresliarskou 
tvorbou rodáka zo Stupavy, spoluzakladateľa
Slovenskej národnej galérie a Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave, svojho času i 
jej  rektora.
 Po tom, čo z politických dôvodov odišiel zo 
školy, naďalej  tvoril, i keď  to nemal  jednodu-
ché. S mizerným dôchodkom, ktorý mu vyrúbi-
li, nebyť pomoci manželky, ktorá záhradníčila 
a nadbytok vypestovaných plodín predávala, 
by sa ťažko mohol venovať sochárskej tvor-
be. Našťastie,  nestalo sa  tak a my  môžeme 
až do vyše  polovice  októbra  obdivovať tor-
zo z Kostkovej neskutočne bohatej umeleckej 
pozostalosti.           -r-

KOSTKA VO VÝSTAVNEJ SIENI DO 19. OKTÓBRA

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 po-
kračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 
  Najbližší termín stretnutia s advokátom je 
11. októbra  o 17,00 h.

 V MsKS  na 1. posch. č. dv. 11 vám advo-
kát poradí v oblasti trestného, pracovného a 
občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie poda-
ní či zastupovanie klienta pred súdom. Jeho 
služby sú určené osamelým matkám s deťmi,
nezamestnaným, sociálne znevýhodneným 
občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

štvrtok 25. októbra 
o 19,00 h

divadelná sála  MsKS

koncert orchestra

CIGÁNSKI DIABLI

vstupné: 8 €   pokladňa MsKS



streda 3.   o 19.00 h                                 EURÓPSKE KINO
DIAZ: NEZMÝVAJ TÚ KRV                  FILM EUROPE
Posledné dni Summitu G8 z roku 2001 plné krvi a 
násilia … 
Summit G8 sa blíži ku koncu. V škole Armando Diaz v 
Janove v Taliansku, spolo enskom fóre pre novinárov, sa 
dobre baví skupina mladých udí - napriek násilným stretom 
s políciou z predošlého d a…
Tal., Rum., Franc.         dráma, thriller                   102 min.            
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 6., nede a 7.  o 19.00 h
BOURNEOV ODKAZ                            BONTON FILM 
Nikdy nebol iba  jeden! 
Agent bez pamäti Jason Bourne nebojoval s tajnými 
službami sám. Bol tu ešte jeden muž s vražednými 
inštinktmi, o ktorom ale  nemal ani tušenia. Príbeh elitného 
zabijaka Aarona Crossa, sa odohráva paralelne s dejom 
predchádzajúceho dielu. Dá se teda poveda , že to, o
Bourne prežíva a koná vo svojom ultimáte, bezprostredne 
ovplyv uje život Aarona Crossa. 
USA ak ný dobrodružný thriller            134 min.
eské titulky                                                 vstupné: 2,50 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

streda 10. o 19.00 h
AŽ DO MESTA AŠ                                                ASFK                                                           
Silný príbeh Dorotky z východného Slovenska, ktorá sa 
vplyvom vlastných životných rozhodnutí konfrontuje 
s realitou v najzápadnejšom kúte iech. Plná odhodlania 
a naivných diev enských predstáv o novom živote 
nastupuje ako ši ka do malej továrne na esko-nemeckom
pohrani í, v meste Aš.
Sem sa zbiehajú z oboch strán udia, ktorí nie o h adajú.
Diev atá, ktoré prichádzajú robi  ši ky do továrne, si chcú 
zabezpe i  dôstojný život a relatívne majetní Nemci lacnú 
zábavu. Všetko sa to mieša v akomsi Babylone jazykov a 
hodnôt, v ktorom sa búrajú prirodzené udské zábrany. 
SR, R                               dráma                             80 min.            
slovenská verzia                          vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov  

sobota 13., nede a 14.  o 17.00 h
MADAGASKAR 3                                 BONTON FILM
Repríza
Lev Alex, zebra Marty, hrošica Gloria a žirafa Melman sa 
stále snažia dosta  domov. Samozrejme nechýba ani krá
Julian, Maurice a banda tu niakov. Tentoraz všetci  
zavítajú do Európy, kde nájdu ideálny úkryt v podobe 
cestujúceho cirkusu, ktorý obrátia do poriadneho 
madagaskarského štýlu. 
USA animovaná rodinná komédia            92 min.
slovenský dabing                                          vstupné: 2,50 € 
tento film je vhodný pre maloletých  

sobota 13., nede a 14. o 19.00 h             EURÓPSKE KINO
MINISTER                                             FILM EUROPE
Minister dopravy, Bertrand Saint-Jean je uprostred noci 
prebudený svojím osobným sekretárom. Došlo k závažnej 
dopravnej nehode, ktorá vyžaduje prítomnos  zástupcu 
štátu. Minister nemá inú možnos . Tak za ína odysea 
štátneho úradníka naprie  stále zložitejšiemu a 
nepriate sky naladenému svetu. Rýchlos , boj o moc, 
chaos, ekonomická kríza ...
Film získal 3 filmové ceny CÉZAR. 
Francúzsko, Belgicko dráma                         115 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

streda 17.  o 19.00 h                                EURÓPSKE KINO
PARADE                                                     FILM EUROPE 
Kontroverzný film, ktorý vzbudil vlnu ohlasov a záujmu 
divákov i kritikov
Radmila a Mirko tvoria mladý a úspešný homosexuálny pár 
a boli by š astní kdeko vek - okrem Srbska. Snažia sa ži
diskrétne, ale každý de  trpia urážky od homofóbnej 
vä šiny.
Srb., Nem., Ma ., Chorv.    tragikomédia              115 min.
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 20. o 19.00 h                                EURÓPSKE KINO
IERNA VENUŠA                                              ASFK

                                                              v rámci Projektu 100 
Smutný príbeh Saartjie Baartmanovej, africkej 
otrokyne, ktorá sa stala európskou atrakciou 
Je rok 1815 a anatóm Georges Cuvier predvádza 
v parížskej Krá ovskej lekárskej akadémii vymodelované 
telo africkej ženy Saartjie Baartmanovej. Jeho kategorické 
vyjadrenia sprevádza potlesk významných kolegov. Mladá 
slúžka Saartjie, ktorá sa narodila okolo roku 1790 ako 
otroky a v Juhoafrickej republike, pochádzala z kme a
Khoikhoiov, ktorých holandskí kolonizátori posmešne 
prezývali Hotentóti. 
Ocenenia: Nominácia na Zlatého leva v Benátkach, 
nominácia na Cézara pre herecký objav – Yahima Torrès. 
Franc., Belg., Tal.               dráma                          159 min. 
eské titulky                                vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

nede a 21. o 19.00 h                                 
DON’T STOP                                          FORUM FILM 
1983. Do komunistického eskoslovenska kone ne dorazil 
PUNK naplno. Osemnás ro ný Miki (Patrik D rgel) so 
svojím provokatívnym kamarádom Dejvidom (Lukáš Reichl) 
nechcú zosta  pozadu. 

R                        dráma, hudobný                          98 min. 
eská verzia                                vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

streda 24.   o 19.00 h
BAJKONUR                                          FILM EUROPE 
„ oko vek spadne z neba, nechajte si to“ - tak znie 
nepísaný zákon kazašských stepí, náruživo dodržiavaný 
obyvate mi malej dediny, ktorí zbierajú vesmírne trosky z 
blízkej vesmírnej stanice Bajkonur. Ke  francúzska 
kozmonautka Julia ,,spadne z neba" v malej vesmírnej 
kapsule, je to Iskander, ktorý ju nájde v bezvedomí. Tým, 
že si Julia nedokáže na ni  spomenú , je Iskander ochotný 
predstiera , že sú zasnúbení a obráti  starý zákon stepí vo 
svoj prospech… 
Kazach., Nem., Rus. romantická komédia           94 min.            
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

len sobota 27.  o 19.00 h
HYSTÉRIA        (VRT TI ŽENOU)           MAGIC BOX     
Táto dobová komédia sa odohráva vo viktoriánskom 
Anglicku. Dr. Dalrympley sa špecializuje na lie bu žien, 
ktoré trpia ,,hystériou" a prichádzajú k lekárovi, aby sa im 
u avilo. Dalrympley spolu so svojím najlepším priate om 
vytvoria nástroj (vibrátor), ktorý týmto ženám umož uje
dosiahnu  vytúženú ú avu. Aby sa to celé ešte 
skomplikovalo, Mortimer sa zamiluje do feministicky 
založenej Charlotty, Dairympleyovej dcéry…
VB, Franc., Nem.    romantická komédia              100 min.                   
eské titulky                                                  vstupné: 2,50 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

streda 31.   o 19.00 h
POLSKI FILM                                                     ASFK
To, že hrám sám seba, ešte neznamená, že som to ja!... 
Štyria chronicky známi eskí herci ,,hrajú” v Polskom filme
sami seba. Spolužiaci  z brnenskej JAMU –  Matonoha, 
Liška, Daniel a Polášek si splnili dávny sen a nakrútili 
spolo ný film o asoch, ke  „komunizmus skrachoval a 
kapitalizmus ešte neza al a ke  mali všetci dobrú náladu.“

R, Po sko reality film                          113 min. 
eská verzia                                vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

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

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Jesenné večery priam  pozývajú na  návštevu kina  Považan. 
Z programovej ponuky na október vyberáme:

AŽ DO MESTA AŠ  - streda 10. októbra o 19,00 h:
 Plná odhodlania a naivných dievčenských predstáv o novom živote nastupuje Dorotka z 
východného Slovenska ako šička do malej továrne na česko - nemeckom pohraničí, v meste Aš. 
Sem sa zbiehajú z oboch strán ľudia, ktorí niečo hľadajú. Dievčatá, ktoré prichádzajú robiť šičky
do továrne, si chcú zabezpečiť dôstojný život a relatívne majetní Nemci lacnú zábavu. Všetko sa 
to mieša v akomsi Babylone jazykov a hodnôt, v ktorom sa búrajú prirodzené ľudské zábrany.

Dráma SR, ČR  trvá 80 minút a  je MN do 15 rokov. 

ČIERNA VENUŠA -  sobota 20.  októbra o 19,00 h:
 Píše sa  rok 1815 a anatóm G. Cuvier predvádza v parížskej Kráľovskej lekárskej akadémii 
vymodelované telo africkej ženy Saartjie Baartmanovej. 
 Mladá slúžka Saartjie, ktorá sa narodila  ako otrokyňa v Juhoafrickej republike,  pochádzala 
z kmeňa Khoikhoiov, ktorých holandskí kolonizátori posmešne prezývali Hotentóti. Pod prísľu-
bom bohatstva odišla spoločne so svojím majiteľom Caezarom do Európy. Ako bizarne vyvinutý 
„objekt“ ju najskôr vystavovali v drevenej klietke divákom londýnskeho panoptika pod menom 
Hotentótska Venuša, potom jej cesty viedli do Paríža, kde bavila chlípnu spoločnosť a neskôr sa 
stala predmetom vedeckého bádania. 
 O skutočnom živote Saartjie Baartmanovej sa veľa nevie.  „Preslávila“ sa až po smrti, kedy v 
parížskom Prírodovedeckom múzeu vyše 150 rokov (1815 - 1974) vystavovali  jej genitálie, mozog 
a kostru.

Koprodukčná dráma Francúzska, Belgicka a Talianska  trvá 159 minút a je  MN do 15 rokov.

BAJKONUR - streda 24. októbra o 19,00 h:
 Poslednými dvoma mladými členmi dediny sú rádiový operátor Iskander, známy ako Gagarin 
a rázna Nazir. Zatiaľ čo Nazir sa snaží svojím nekonvenčným správaním dať Iskanderovi  najavo, 
že ho miluje, Iskander je evidentne zbláznený nielen do Bajkonuru a rozľahlého vesmíru, ale aj 
do krásnej Francúzky Julie Mahé, ktorej cestu ku hviezdam sledujú televízne kamery. Keď Julie 
doslova “spadne z neba“ v malej vesmírnej kapsule, je to Iskander, ktorý ju nájde v bezvedomí. 
Tým, že si Julia nedokáže na nič spomenúť, Iskander predstiera, že sú zasnúbení.
 Ale aj tá najromantickejšie lož nemôže trvať navždy. A ,,Gagarin“ čoskoro nebude vedieť, kam 
a ku komu skutočne patrí.

Romantická komédia z produkcie Kazachstanu, SRN a Ruska  trvá 94 minút a je 12 MN do 
rokov.

POLSKI FILM - streda 31. októbra o 19,00 h:
 Najnovší počin zaujímavého českého režiséra a scenáristu Marka Najbrta a dobre fungujúce-
ho autorského tímu R. Geisler - B. Tuček - M. Najbrt prináša na plátna slovenských kín nový žáner 
- reality  lm. Jeho tvorcovia sa pohrávajú s manipuláciou, mysti kujú a prekračujú hranice medzi 
 kciou a realitou. Štyria chronicky známi českí herci ,,hrajú” vo  lme samých seba. Spolužiaci  z 
JAMU v Brne - Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si splnili dávny sen a nakrútili spoločný  lm  o 
časoch, keď „komunizmus skrachoval,  kapitalizmus ešte nezačal a keď mali všetci dobrú nála-
du.“

Koprodukčný reality  lm ČR a Poľska  trvá  113 minút a je  MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Polovicu z rokov, čo  má 
novomestská Tália, plus  k 
tomu deväť rokov,  predsta-
vuje vek Štefana Psotného.
Od  27. októbra čerstvý osem-
desiatnik  sa divadlu v Novom 
Meste nad Váhom upísal pred 
vyše 50 rokmi,  po tom, čo sa 
ako vojak z povolania vrátil 

do svojho rodiska. Spočiatku ako herec, napr. 
pred polstoročím stvárnil v hre Ľ. Filana rolu Dr. 
Sochora, o rok neskôr (1963) si zahral v inscená-
cii Vinníci bez  viny. 

 Od sezóny 1968/69 prevzal od V. Šťukovské-
ho a A. Kubáňovej režisérsku taktovku a verný 
je jej dodnes. Okrem  toho je  vedúcim Stálej 
divadelnej ochotníckej  scény, k jej znovuobnove-
niu došlo v roku 1993. Súčasťou SDOS sú DSD 
Javorina, MDS Javorinka, DDS Javorinčatá a 
bábkársky divadelný súbor Javorinčiatka.
 Od r. 2000 držiteľ Pocty generálneho riaditeľa
NOC v Bratislave sa spolupodieľal na založení 
tradície Festivalu A. Jurkovičovej.
 K okrúhlemu jubileu Š. Psotnému želáme 
pevné zdravie a veľa nadšencov pre divadlo, 
nasledovníkov novomestskej rodáčky, ktorí pod 
vedením októbrového oslávenca budú nadvä-
zovať na 142 - ročnú históriu novomestského di-
vadla.

JUBILANT

 Dostala sa k nám zaujímavá informácia, že 
na  snímke  z  Fotohádanky  z minulého mesiaca 
pred Americko – slov. krajčírskym družstvom 
údajne vpravo stojí strýko Alexandra Dubčeka
Michal  Dubček, ktorý sa  po návrate  z Ameriky 
rozhodol zarobené peniaze  investovať do tohto 
podniku.  V našom meste sa  i usadil, býval za 
Plešivcom v dome na rohu Javorinskej ulice, 
kde Alexander Dubček aj neskôr ako politik 
za  nadšeného vítania davom ľudí chodieval 
navštevovať svoju tetu.

Čosi na  tom môže byť, pretože Alexander 
Dubček vo svojich pamätiach Nádej zomiera 
posledná k situácii po tom, čo  jeho brat Julo s 
matkou  museli zo ZSSR  ujsť kvôli jeho bitke so 

synom straníckeho funkcionára, na  str. 32  píše: 
„Na Slovensku sa matka s Júliusom  ubytovali 

v dome strýka Michala v Novom Meste nad Váhom. 
Strýko Michal sa po vojne takisto vrátil z Ameriky, 
ale nepripojil sa k Interhelpu. Namiesto toho použil 
svoje úspory na založenie úspešného krajčírskeho
družstva. Podnik, ktorého bol riaditeľom a hlavným 
akcionárom, nazval AMERICKÉ DRUŽSTVO 
KRAJČ ÍROV. 
S jeho podpo-
rou Július po 
návrate domov 
dokončil školu 
a vyučil sa 
za montéra a 
s ú s t r u ž n í k a . 
Po roku 1948 
d r u ž s t v o 
z n á r o d n i l i , 
strýko Michal 
prišiel o všetko 
a nakoniec si 
vzal život.“
 Ak máte 
k tomu bližšie 
informácie či
u p r e s n e n i e , 
budeme radi, 
keď si ich ne-
necháte pre se-
ba a posuniete 
ich k nám do 
redakcie.

ZAUJÍMAVOSŤ  Z  FOTOHÁDANKY

STRIEBRO V ČASE
Ako ten čas letí
krásne, čudesne

i kruto

Ak nemáš v srdci
svetlo

bol by si smutný

Ale nie si
srdce máš čisté

si milosrdný
Nie si v sieti
chmár sveta

zavretý

Veď tak krásne  je  žiť
a zlatú jeseň piť

s nádejou i vierou
že všetko a všetci

- sú tu pre teba
A ty - pre  nich

sťa nepatrný, oporný štít.
M. Ch.

OZNAM
 Stretnutie občanov IV. volebného obvodu s 
poslancami Mestského zastupiteľstva v Novom 
Meste  nad Váhom  sa  uskutoční 18. októbra 
o 17,00 h v koncertnej sále ZUŠ J. Kréna 
v Novom Meste nad Váhom. 
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ÚSPEŠNÁ VČELÁRKA
 Prvýkrát sa  zúčastnila celoslovenskej súťa-
že, hneď získala druhé miesto, pritom len  tri roky 
včelári. Takýto doslova husársky kúsok sa  poda-
ril Novomešťanke Mgr. Ivete Čechvalovej.
 K včelárstvu ju priviedla vysoká spotreba 
medu v domácnosti, ročne  ho skonzumovali 40 
kg. Motiváciou bol i sused - včelár, ktorý sa  tomu-
to osožnému koníčku  venuje zo dve  desaťročia.
Rozhodla sa, že skúsi i ona.
 - Vrhla som sa na teoóriu, preštudovala 
dostupnú literatúru, - na svoje  začiatky spomína 
od jari podpredsedníčka ZO Slovenského zväzu 
včelárov v Novom Meste n. V. a pokračuje ďalej.
 - Podkutá teóriou som zašla za  dlhoročným,
skúseným včelárom. Reku: všetko už viem, len 
neviem, kde  zoženiem včely. Predal  mi dve 
včelstvá, tak som začala včeláriť. Skoro som zis-
tila, že teória je jedna vec a prax  druhá. Z kníh 
človek  všetko nevyčíta, potrebuje  skúsenosti. 
Bez nich nevidí to, čo by mal vidieť po otvore-
ní úľa. Viem, o čom  hovorím, sama som si tým 
prešla. Dnes  mám 10 včelstiev, čo je pre  mňa
strop. Včelárstvo je časovo veľmi náročné.-
 V čom tkvie  tajomstvo úspechu  mladej vče-
lárky, že jej  med vyhodnotili ako druhý najlepší na
Slovensku, že porazila dlhoročných včelárov?
 - Sústreďujem sa na kvalitu, na  dodržiava-
nie všetkých technológií, ktoré sa  majú dodržia-
vať.  Okrem toho dôsledne  dbám o čistotu, hy-
gienu v úli, rámčekov, aby  včielky mali vždy čistú
vodu... No hlavný podiel,  myslím si, má na  tom 
vynikajúca lokalita, kam včely zalietavajú - na 
Turecko.  Chránená krajinná oblasť Turecký vrch 
bez negatívneho dopadu človeka má bohatú a 
pestrú kvetenu od  jarných vŕb cez agáty, lipy až 
po horské lúky a bukové lesy. Z tam  získaných 
„ingrediencií“ vzniká  kvalitný  a chutný med. Už 
pri jeho vytáčaní som pobadala  jeho výnimoč-
nosť. Povedala som si, že by stálo za  pokus ísť
s ním do súťaže.  Zo 164 - člennej novomestskej 
organizácie (z toho 13 žien)  nás  bolo zo päť.
V  Dolnom Kubíne v špičkovom laboratóriu na 
európskej úrovni vzorky zaslané z celého Sloven-
ska anonymne podrobili všakovakým analýzam.
 Med, napriek veľkému podielu medovice  v 
ňom, som prihlásila do kategórie kvetné medy. 
A dobre som spravila. Ocenili ho druhým mies-
tom. Úspech ma milo  prekvapil. Nečakala som 

to, ale priznám sa, chcela som 
vedieť, či je  skutočne taký 
kvalitný, ako som predpokla-
dala. Diplom za druhé miesto 
som prevzala na  Agrokomple-
xe v Nitre, v najbližších dňoch
očakávam doručenie certi ká-
tu kvality s právom používať
ochrannú známku Slovenský med. Nezískajú ho 
len víťazi, ale dostane  ho každý včelár, ktorého 
med  prejde náročnými laboratórnymi skúškami. –
 Podľa slov  I. Čechvalovej tento úspech ju 
oprávňuje na umiestnenie tabuľky Predajné 
miesto medu.  Keďže má obchod,  získaná výsa-
da  nie  je  na  zahodenie. 
 Zvlášť teraz v jesennom období nastupujú-
cich chrípok a rôznych prechladnutí  nám med 
spraví neoceniteľnú službu. Je  lekárňou, kto-
rá by mala  byť vždy  po ruke. Pomáha tiež pri 
vyčerpanosti, nespavosti i v jeseni často nastu-
pujúcej depresii...
 - Med  má mnoho cenných vitamínov, mine-
rálov, enzýmov, jednoduchých cukrov, doma  s 
ním všetko sladíme - kávu, čaj, v letnom období 
sa  osviežujeme citronádou s medom.-
 Neodpustili sme si trošku dvojzmyselnú 
otázku, či I. Čechvalovej niekedy uleteli včely...
 - Ak myslíte obrazne a pýtate sa na  nála-
du,  iste, včely mi uleteli, a nie  raz. Ale  reálne, 
našťastie, nie.-
 Chystá sa Novomešťanka na  budúci rok 
zopakovať svoju účasť v súťaži o najlepší med 
na  Slovensku?
 - Hovorí sa, že nikdy nevstúpiš do tej istej 
rieky. Získať ocenenie nie je ľahké. Podmienky 
sú prísne a konkurencia je veľká. Uvidíme.-
 V súčasnosti tento medonosný hmyz včelári
preliečujú.
 - Totiž aj včely trápia rôzne neduhy. Takým 
vážnym je Varroa destruktor, maličký kliešť, kto-
rý na  nich parazituje. Je hrozbou pre včelárov, 
lebo je pôvodcom chorôb a včelstvá oslabuje. Pri 
jesennom ošetrovaní včiel sa každý včelár usilu-
je o jeho maximálnu likvidáciu, aby sa dali očaká-
vať zdravé a silné včelstvá pre budúcu sezónu.-
 S príchodom jari sa  včielky opäť pustia do 
práce a spolu s nimi i I. Čechvalová a ostatní 
včelári.



16

 Donedávna ste slovo tuhar nikdy nepočuli.
Neexistovalo. Vzniklo spolu s novým unikátnym 
hudobným strunovo - dychovým nástrojom, kto-
rého vynálezcom a hráčom naň je  Branislav Har-
gaš z Moravského Lieskového. Pomenovanie je 
dvojvýznamové. Je skratkou slovného spojenia 
tubulárna (od slova tubus) harmónia, ale zahŕňa
aj skratku priezviska  tvorcu tohto vo svete  jedi-
ného, originálneho hudobného nástroja. 
 Okolo jeho zrodu, ale i v inom, ako sa dočí-
tate ďalej, je  priveľa  náhod  na  to, aby to boli 
náhody. Hráčovi a na Slovensku jednému z mála 
výrobcov starého tradičného austrálskeho nástro-
ja sa tuhar  prisnil.
 - Mal som sen, v ktorom didgeridoo (čítaj
didžeridú), na rozdiel od  skutočnosti,  malo stru-
ny. Rozhodol som sa, že netradičný strunovo 
- dychový nástroj zhotovím.-
 Kým vznikol, presedel mesiace nad odborný-
mi knižkami, skúšal, experimentoval, absolvoval 
množstvo debát s ľuďmi od  fachu. Vyrobiť didge-
ridoo po rokoch praxe zvládal - ako sa hovorí - ľa-
vou zadnou. Stačilo rozpoliť kmeň stromu, vydla-
bať korýtka a zlepiť ich. Ale tuhar?
 - Veľmi mi v tomto smere pomohol Maok. 
Hudba civilným menom Martina Tesáka je pod-
mazom Barabášových  lmov, ukážky  z nich sa 
pred časom premietali v kine Považan.  Maokovu 
muziku používa i Juraj Jakubisko, bola napr. v 
jeho Báthoryčke...
 Raz po spoločnom koncerte  manželov Hav-
lovcov a Maoka v Prahe, keď sme sa spolu viezli 
v aute domov, sme sa rozprávali o tuhare, ako 
vylepšiť jeho pôvodnú verziu. Poradil mi použiť
sitarovú kobylku. Rozoznieva struny  na dlhú 

dobu. Tým, že som použil na takmer 2 m hudobný 
nástroj skoro dvojmetrové struny, dosiahol som 
ich dlhé chvenie. Drnčia o sitarovú kobylku, ktorá 
je zaoblená po dĺžke aj po šírke, aby sa dalo aj 
slákom hrať po všetkých štyroch strunách. Tuhar, 
to sú  vlastne tri hudobné nástroje  v jednom: 
austrálske didgeridoo, indické sitar a európske 
violončelo, resp. viola da gamba.-
 Pôvodne pedagóg technických odborných 
predmetov s inžinierskym titulom vo vrecku vlani 
po prvýkrát v Novom Meste  nad Váhom na  verej-
nosti predstavil tuhar a hru na ňom. Účinkoval na 
koncertoch  manželov Havlovcov a Miloslava 
Kollára vo výstavnej sieni, tento rok v Divadielku 
galéria  v pásme  orientálnej  poézie i na podujatí 
s P. Barabášom ... Tuhar predstavil i v Prahe a 
Košiciach v tamojších čajovniach a hudobných 
kluboch.
 Dovtedy ale muselo pretiecť veľa vody 
Váhom. Najskôr bolo potrebné tuhar vyrobiť a 
ešte  predtým  nájsť vhodný strom na jeho zhoto-
venie.
 - Hľadal som  javor. Po asi 60 didgerodoo, 
ktoré som v priebehu siedmich – ôsmich rokov 
zhotovil, som mal predstavu, ako by mal strom 
vyzerať, aby sa na nástroj dali umiestniť struny a 
aby pôsobil vznešene.  Rozmýšľal som, či vôbec 
nájdem taký strom, keď tu zrazu som stál pred 
javorom, ktorý predčil moju predstavu o hľada-
nom strome a jeho vznešenosti.- 
 Existencia tuharu podmienila založenie 
hudobnej skupiny Dúhové eminencie. Členmi
tohto voľného hudobného zoskupenia sú: B. 
Hargaš, ktorý hrá na tuhar, didgeridoo, bansuri, 
hulusi, rámový bubon a iné perkusie, ďalej kon-
trabasista a basgitarista Adam Gálik z Nového 
Mesta nad Váhom a Miloslav Kollár zo Šale, ktorý 
hrá na sitar, husle a rôzne  auty. Neskôr k nim 
pribudol  Peter Ferenčík,  hráč na  bicie a klarinet. 
Nedávno skupina zažila jedinečnú vec - odštarto-
vala  šnúru koncertov s významným  austrálskym 
hudobníkom.

KONCERT Ch. McMAHONA V MESTE  
 Všetko ale  začalo o pár  rokov skôr...

 - V lete 2008, keď som  spolu  s dnes  už 
svojou snúbenicou navštívil Austráliu, stretol som 
na ulici (žeby ďalšia náhoda?) Charlie McMaho-
na. Už roky som veľkým fanúšikom tohto aus-
trálskeho fenoména. Vo svojej hudbe vychádza 

O TUHARE, McMAHONOVI A ĎALŠÍCH (NE)NÁHODÁCH
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 O pár dní čaká novomestský krúžok 
Podjavorinci zodpovedná úloha. Jeho členovia
Ing. Jozef Vaško, Ing. Jozef Páleník a Ján
Psotný  po tom, čo pripravili na  nadchádzajúce 
M SR v riešení krížoviek a hádaniek družstiev 
súťažné krížovky a hádanky, budú  20. októbra v 
Žiline dohliadať na zdarný priebeh tejto vrcholnej 
súťaže štvorčlenných krížovkárskych a hádankár-
skych kolektívov. 
 - Okrem zabezpečenia súťaže po každej 
stránke budeme M SR i vyhodnocovať, - dopĺňa
Ing. Jozef Vaško, dnes  už viac  tvorca  krížoviek 
ako ich lúštiteľ a pokračuje ďalej:
 - Vytvorenie kvalitných krížoviek a hádaniek, 
aby zodpovedali celoslovenskej úrovni  poduja-
tia,  chcelo nielen čas, ale vyžiadalo si i riadne 
ponamáhať  mozgové závity. 
 Do  majstrovskej súťaže sme pripravili tri 
krížovky, jednu z nich vytvoril Ing. Jozef Páleník, 
autorom zvyšných dvoch som ja. S tvorbou 30 
hádaniek sme  sa medzi sebou podelili ja a Jano 
Psotný.-
 Skutočnosť,  že sa pod súťaž podpísali autor-
sky, vyníma Podjavorincov zo súťaženia.
 - Súťažný adrenalín sme  zažili o pár  týždňov
skôr - 1. septembra na XXIX. M SR v riešení 

krížoviek a hádaniek jednotlivcov a ďalší  deň na 
XXIX. turnaji o pohár redakcie Relax, kde sme sa 
umiestnili v prvej pätnástke. 
 Na M SR v hádankách získal J. Psotný 7. 
miesto a ja som v krížovkách skončil tiež na 
hodnotenom 14. mieste. V prebore o Pohár 
Relaxu v kat. Krížovky A určenej  pre  pokročilých
som skončil piaty a J. Páleník o priečku nižšie v 
Krížovkách B (menej  pokročilí , resp. začiatočníci).
V kat. Hádanky A som skončil deviaty, 10. miesto 
patrilo J. Psotnému. V Hádankách B po pomysel-
nom bronze siahol J. Páleník.-
 Umiestnenie na hodnotených miestach v 
rámci Slovenska je slušný výsledok. Napriek 
tomu trojica združená v novomestskom krúžku 
Pojavorinci verí, že - obrazne povedané - zlato  zís-
ka za odvedenú prácu pri tvorbe krížoviek a há-
daniek a perfektnú organizáciu M SR družstiev, 
čo pre zmenu „zhodnotia“ účastníci majstrovstiev.

z  tradícií austrálskych Aborigénov a  robí úžas-
nú didgeridoo hudbu, plnú života a mystiky.Trúfol 
som si ho osloviť. Hudobník  mojej krvnej skupiny 
ma napodiv neodbil, dokonca sa nás ujal a pou-
kazoval nám Sydney, obchody a prezradil, ako to 
u protinožcov chodí. -
 Nedávno B. Hargaš dostal od Austrálčana e-
mail.
 - Charlie McMahon ma v ňom informoval o 
svojej ceste do Európy, aby v Anglicku, SRN a 
Rusku prezentoval svoje nové CD. Zaujímalo 
ho, či by sa čosi  podobné nedalo zorganizovať
aj na Slovensku. Ujal som sa toho a zmanažoval 
niekoľko McMahonových koncertov s jeho Jazz 
World music  a vystúpením našich Dúhových emi-
nencií (na foto z klubu Za rampami).
  McMahonov prvý, premiérový  koncert po 
Slovensku sa  uskutočnil v novomestskom  klube 
Za rampami, okrem  nás i za  účasti ďalších hostí, 
z Nového Mesta  napr. klávesáka Martina Majla 
Štefánika a Petra Ferenčíka, briliantného hráča
na bicie a klarinet, ktorý potom pribudol do našej 
kapely...V klube sa  odohrala pre  nás  významná 

vec – Ch. McMahon odprezentoval CD Dúhových 
eminencií  s názvom Šťastie. Ďalšie  koncerty 
boli v Brezne, Banskej  Bystrici a  Bratislave. -
 Branislav Hargaš, ktorý nemá klasické hudob-
né vzdelanie, má však znalosti z workshopov 
muzikoterapie, považuje dlhé monotónne tóny 
mohutného nástroja za liečivé. V hudbe mu impo-
nuje  jednoduchosť. To je  i prípad tuharu. 
 - Jeho základným tónom sa robí tzv. dronová 
hudba.  Hráč vyludzuje drone (základný tón) cirku-
lačným dýchaním. Cyklickým menením nádychu 
a výdychu sa  vytvárajú nové tóny,  ktoré nevy-
ludzuje hráč, ale vznikajú  v nástroji, v ktorom je 
dostatok priestoru na  to, aby  zvukové vlnenie do 
seba  narážalo a vytváralo nové a nové zvuky.-
 Mladý muž z Moravského Lieskového okrem 
hry  na  tuhar stále  báda  nad zdokonalením 
tohto netradičného hudobného nástroja. Využíva 
pri tom i svoje odborné vzdelanie. Popritom má 
prichystaný materiál na  výrobu ďalšieho tuharu. 
Ale ešte nie je pripravený posunúť ho ďalej, iné-
mu človeku. Po čase  azda áno. Možno k tomu 
pomôže ďalšia (ne)náhoda....

PODJAVORINCI V ROLE TVORCOV KRÍŽOVIEK

 TRH PRÁCE. 25. októbra sa v novej 
spoločenskej sále (bývalé kino) uskutoční cezhra-
ničné informačné fórum, ktoré v rámci EURES 
organizuje novomestský úrad práce v spolupráci 
s ÚPSVaR v Trenčíne. Na trhu práce budú mať
zastúpenie i firmy z Moravy.
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 Na stene nášho WC sme mali  zavesený ob-
rázok z časopisu. Americká herečka  Kim Novakova 
na ňom vystavovala svoj  nádherne bujný dekolt. 
Obrázok tam visel celé roky. Odpočívajúc v tej 
malej miestnôstke živil som svoje predstavy a 
často videl aj viac ako na obrázku v skutočnosti
bolo.
 Boli to časy, keď sa ešte dala cibriť fantázia. 
Vždy bolo totiž viac zahaleného ako odhaleného. 
Dnes je to presne naopak. A preto nie je čo
domýšľať, odhaľovať, prifarbovať, o čom sniť.
Erotika bola schovaná, ale viac lákala aj viac 
znamenala. Najmä nám chalanom bola vzácna 
práve preto, že sa k nej dalo ťažšie dostať. Vo 
filme napríklad stačil záblesk poprsia a už bol MN. 
A kto by sa nebol chcel pokochať pohľadom na 
odhalené prednosti Lolobrigidy, Sofie Lorenovej 
či Claudie Cardinalovej? Zostala nám anatómia 
lekárskych kníh a užmolené dobové akty na 
starých fotografiách, ktoré už prešli desiatkami rúk 
obdivovateľov pred nami.
 Na dievčatá v triede sme sa ako na objekty 
erotiky pri najlepšej vôli pozerať nedokázali. Ich 
kostnaté, nevyvinuté postavy   s tenkými no-
hami a  špicatými kolenami  zďaleka nespĺňali
požiadavky  náročných obdivovateľov ženskej 
krásy. Tú bujnosť  plných bokov,  vypasovaných 
tričiek,  ktoré sa týčili ako majáky,  priťahujúce
nás ako lode na rozbúrenom mori  do utišujúceho 
náručia  prístavu, tú sme u našich rovesníčok
celkom prirodzene nemohli nájsť.
 Erotiku pre nás nepredstavovali dievčatá, 
ale ženy. Naše nedostupné sny.  
 Som si istý, že chlapcom v tých dobách oveľa
lepšie pracovala predstavivosť ako tým dnešným. 
Zďaleka ju totiž  tak nepotrebujú. Je to ďalší  ruko-
lapný  dôkaz toho,  že všetko zlé môže byť aj na 
niečo dobré.  A tak mi stačilo vidieť štíhle opálené 
lýtka,  oblé koleno vykúkajúce spod  plisovanej 

sukne decentnej dámy a  hneď som sa  dokázal 
vyšplhať oveľa vyššie do krajiny snov a predstáv. 
Ale čudujete sa ?
 V trafike ste si mohli kúpiť tak Roľnícku
besedu, Ohník, Zorničku, Slovenku, alebo pri 
najlepšom 100 plus 1 - tku. A tie vám erotickú 
fantáziu nijako otupiť nemohli. 
 Na tomto svete je všetko založené na tom,
že veríte. Týka sa to všetkého. Nič iné ani nezos-
táva. Od toho, že sadnete do vlaku a veríte stroj-
vodcovi , že vás v poriadku  dovezie. Až po melón 
kúpený na tržnici, čo by mal byť zrelý a sladký a 
nie hnilý alebo otrávený.
 Na tomto jednoduchom princípe fungovali 
aj naše najkrajšie zážitky na poli nám vtedy tak 
neprebádanom.
 Na film Kapitánov stôl sa z nás, chlapcov, 
obdivovateľov  ženskej krásy, dostal jediný. Laco. Z 
jednoduchého dôvodu . Mal už občiansky preukaz. 
Veľmi sme trpeli. Film sľuboval  to najzakázanejšie. 
A my sme tak veľmi túžili  byť už skazení. Hltali 
sme na druhý deň každé jeho slovo: ,,Chlapci, to 
ste nevideli! Úplne holá! Všetko bolo vidieť. A to 
hore! Bóžinko ! Čo sú proti tomu obrázky…. “  
 Tie rozšírené  zreničky, tie uprene zasnené 
pohľady kamsi k nekonečnu.                              
 Videli sme ju.  Bola dokonalá. To nádherné 
telo, o ktorom sa nám zdalo ešte niekoľko dní a 
nocí.
 Je to naozaj tak. Všetko je založené  na tom, 
že veríte. Aj keby vás skutočnosť hneď vzápätí 
mala trochu oklamať.
 Ten film som si pozrel až po rokoch. Okrem 
pleca v ňom nebolo vidieť nič.
 Ale my, chalani, sme tam vtedy, pri tom roz-
právaní, naozaj videli všetko. A boli sme z tej krásy 
zakázaného -  očarení.    
 To sa vám dnes už asi stať nemôže. Alebo 
áno?                                    Milan Hurtík 

NIET NAD ŽENSKÚ KRÁSU

Ku krásnemu životnému jubileu 70 rokov,  
ktorých sa v týchto dňoch dožíva náš drahý otec a dedko

Ján ŽÁČOK.
 Je skvelá príležitosť zablahoželať veľa šťastia,

pretože s ním je  život jednoduchší, veľa zdravia, pretože je v živote 
najdôležitejšie, dobrú náladu, pretože s ňou je  život veselší.

Všetko najlepšie zo srdca prajú 
           dcéry Andrea a Marcela s manželmi a vnučky Lucia a Ivanka

S R D EČN É  B L A H O Ž E L A N I E
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98 rokov
Anna Homerová 

96 rokov
Alžbeta Ochodnická 

94 rokov
Emília Goňová

92 rokov
Rozália Kováčiková

91 rokov
Mária Kubišová 

Anna Mallá 
Michal Masár 

Etela Zehetnerová 
90 rokov

Janka Čunderlíková

Mária Hrončeková
Mária Janáčová
Viera Uhríková 

85 rokov
František Cíferský 

Ing. Stanislav Halan 
Ing. Ivan Janovic 
Mária Karolová 

Štefánia Kršáková 
Helena Nováčiková
Vladimír Ševčovic

Pavel Vrábel 
80 rokov

Viliam Hepner 
Anna Jurovichová 

Oľga Kališová 
Milan Nemček
Štefan Psotný 
Anna Stanová 

Júlia Tadlánková 
75 rokov

Mgr. Cecília Divincová 
František Gondár 
Bohumil Haluza 
Ján Kaššovic 

Viera Koháčková
Pavel Kováč

Vincencia Krištofová  
Terézia Matuláková 

Viera Psotná 
Pavol Roško 

Mária Tinková 
Eva Valachová 
Věra Vrbová 

Ing. Ľubomír Werner 
Blažena Zelenáková 

 70 rokov
Vlasta Barcíková 

Marianna Bohovicová 
Vladimír Duša 

Zdenka Košnárová 
Mária Kuvíčková
Eva Mičudová 

Ing. Vladimír Popelušák 
Milan Ridila 

Dušan Riecky 
Ján Žáčok

Ondrej Adamčík       (1929)       
Adriána – Ria  Barátová, BSBA    (1975)       
Emília Bjelová                             (1955) 
Sylvia Gašparíková                     (1941)
Pavel Kolínek                             (1923)
Jozefa Kostková                         (1932)
Pavel Kucharovič                        (1932) 
Rudolf Kusovský                         (1957)
Róbert Kuvíček                           (1971) 
Mária Miklánková                        (1926)
Milan Mitana                               (1937) 
Eva Ružičková                            (1946)
Viera Schultzová                         (1938)
Bohuš Škvariak                           (1942)
Gizela Vavrušková                      (1925)
Mária Kucharíková       (1927)

ÚMRTIA V AUGUSTE

Mikuláš Jordanov a Lucia Šatková
Peter Vancl a Lenka Hudčeková
Peter Baláž a Martina Chválna
Ivan Thomas a Viera Verešová
Lukáš Petráš a Petra Hrachová 

Roman Dobranský a Ivana Šugrová
Juraj Podhradský a Alena Blašková

Jaroslav Žák  a Nora Valápková
Jozef Orsava a Hana Kročitá

Martin Malek a Michaela Vaškú
Jaroslav Kovačovic a Alena Fraňová
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom,
 známym a bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí prišli 16. augusta odprevadiť

 na poslednej ceste nášho drahého otca a starého otca
Milana MITANU,

ktorý nás po ťažkej chorobe navždy opustil vo veku 74 rokov.
 Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
  Syn Milan s rodinou, dcéra Marcela s rodinou a ostatná smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 31. augusta rozlúčiť s naším drahým

Bohušom ŠKVARIAKOM,
ktorý nás  opustil vo veku 70 rokov.

 Osobitne ďakujem HaZZ v Novom Meste nad Váhom za dôstojnú rozlúčku a za 
všetky prejavy sústrasti a kvetinové  dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Manželka a ostatná smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Filip Vavro
Tamara Ferenc
Tatiana Ferenc
Martin Tomka

Lara Krištofčáková
Adam Gabriš

UVÍTANIA A KRSTY V AUGUSTE

Rudolf Líška

BLAHOŽELÁME V OKTÓBRI:
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10. októbra uplynú tri roky, čo nás  opustil môj manžel
Ján HLOŽKA.

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

To, že sa  rana zahojila, je  len márne  zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.

13. októbra uplynie 15 rokov, čo nás  opustil náš drahý syn
Peter GÁL.

 Kto ste  ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú otec, bratia Igor a Marián a sestra Andrea s rodinou.

Aj keď posledné zbohom bolo vyrieknuté, v našich srdciach si stále.
24. októbra si pripomenieme 5. výročie, čo nás  navždy opustil 

náš manžel, otec, dedko a pradedko
mjr. Ján STEINBAUER.

Tí, čo ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a ostatná smútiaca rodina

Čas  plynie, spomienky zostávajú.
24. októbra uplynú tri roky, čo nás  navždy opustila  naša drahá

Darinka BLÁHOVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel Karol a ostatná rodina

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
25. októbra  uplynie 12 rokov od úmrtia našej dobrej mamy a babky 

Anny MIZERÁKOVEJ.
 Kto  ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

                                            S láskou spomínajú deti s rodinami 

Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...
29. októbra so smútkom v srdci si pripomenieme tretie 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

S P O M Í N A M E

Nevím, zda vím, co je to zázrak,
ale vím, že právě teď jsem účastníkem zázraku ... 

(V. Havel)

5. septembra sa uskutočnila posledná rozlúčka s naším drahým
Jaroslavom PAVLECHOM.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
 Najbližšia rodina

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I E
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 Novomestský policajný vyšetrovateľ začal 
trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže v štádiu 
pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva v 
súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.
 Neznámi páchatelia 21. septembra o 01,55 h
rozbili sklenenú výplň dverí kaviarne pri nákupnom 
stredisku na Trenčianskej ul., vošli do priestoru 
centra až prešli k bankomatu, ktorý bol umiest-
nený v nákupnom stredisku. Okolo bankomatu 
omotali oceľové lano a pokúsili sa ho vytrhnúť.
Páchateľom sa však lano utrhlo a bankomat sa 
im nepodarilo ukradnúť. Poškodením zariadenia 

vznikla obchodnej spoločnosti škoda asi 5 000 € a 
na zariadení kaviarne asi 1 000 €. Na bankomate 
škoda nevznikla, ale v prípade jeho odcudzenia 
by banke vznikla škoda minimálne 30 000 €.
 V uvedenú noc (pred 02.00 h) doposiaľ ne-
známy páchateľ podpálil osobné vozidlo Renault 
na Ul. Klčové. Majiteľovi Renaultu bola požiarom 
spôsobená zatiaľ presne nevyčíslená  škoda.

Či obe udalosti z rušnej noci v našom meste 
- požiar auta a pokus o krádež bankomatu - 
spolu súvisia, je predmetom ďalšieho policajného 
vyšetrovania.                  -ea-

30. októbra si pripomenieme  rok od úmrtia môjho drahého manžela
Michala GERBOCA.

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

Hoci ste odišli, ale v našich srdciach budete stále žiť.
Nedávno sme si pripomenuli 12. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý otec

Štefan ŠUSTEK
a 2. septembra uplynul rok od úmrtia našej drahej mamy

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

Dcéra Adriana a syn Roman s rodinami

CHCELI UKRADNÚŤ  BANKOMAT

 Študenti Gymnázia  M. R. Štefánika v Novom 
Meste nad Váhom navštevujúci krúžok onko-

logickej výchovy sa 
zapoja  i tento rok do 
Týždňa proti rakovine. 
 V rámci Európskej 
asociácie  líg proti ra-
kovine  ho v dňoch 8.
- 12. októbra organi-
zuje i  Liga  proti rakovi-
ne SR. V tomto období 
Mgr. B. Barančinová,
ktorá krúžok vedie, v 

edukačno - preventívnej kampani počas onko-
logickej výchovy zameria pozornosť žiakov hlavne 
na prevenciu u žien. Počas tradičného Dňa jabĺk,
ktorým sa Týždeň proti rakovine zavŕši,  budú 
gymnazisti spolu s ostatnými dobrovoľníkmi 
rozdávať v škole i po meste jablká ako symbol 
zdravia a zdravej výživy. Teda pravý opak toho, 
čo predstavuje cigareta, ktorá sa čoraz častejšie
objavuje v rukách mladých ľudí, žiaľ, i dievčat.
 K zdravému životnému štýlu neodmysliteľne
patrí i pohyb. Príležitosť zmeniť nezdravý sedavý
spôsob života núka nadchádzajúci Týždeň proti 
rakovine, kedy radíme k jablku pridať i - pohyb.

TÝŽDEŇ  PROTI RAKOVINE

Foto: LPR SRFoto: LPR SR

29. októbra  uplynie  päť rokov, 
čo nás navždy opustil náš  drahý

Ivan  MACHAJDÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Oľga, mama a ostatná rodina
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 Po úspešnej minuloročnej sezóne nastúpili 
volejbalistky VK Nové Mesto do novej sezóny s 
novými výzvami a cieľmi.
 Prípravka VK začína svoje prvé volejba-
lové kroky na ZŠ Odborárskej, či už ako členky
športových tried, alebo ako členky centra voľného
času. Ide o dievčatá 1. stupňa a 5. ročníka
športových tried.
 Kategória dievčat - mladšie žiačky (6.- 7. 
ročník) sa tento rok zapojí do projektu minivolejba-
lovej ligy, ktorú budeme spoluorganizovať s part-
nerským klubom MKSO Trenčín. Prihláška dievčat
išla  i na Moravský pohár mladších žiakov, ktorý 
budú organizovať mesto Zlín a okolité volejbalové 
kluby.
 Úspešné družstvo žiačok postúpilo do kategó-

rie kadetiek. Žiačky teda tvoria úplne nový kolektív 
s doplnením o volejbalistky športových tried pri ZŠ 
Odborárska, ktoré hrávali medzinárodnú súťaž
mladších žiačok - Juhomoravský pohár. Naším 
cieľom je v horizonte dvoch rokov vytvoriť  káder s 
perspektívou dosahovania  výsledkov. 
 Družstvo kadetiek ostalo pohromade a 
v tejto kategórii si kladieme najvyššie ciele. Trošku 
nás oslabí odchod talentovanej V. Richweissovej, 
ktorá bude od polovice sezóny hrávať v extraligo-
vom tíme KP Brno. Ale aj tak je v silách družstva 
minimálne postúpiť do baráže o postup na M SR, 
čo by mu zaručilo 3. miesto v oblastnej súťaži.
 Po ročnej pauze sme opäť prihlásili juniorky; 
budú hrávať najvyššiu súťaž svojej vekovej ka-
tegórie. Do družstva sa vrátili dievčatá ročníka
narodenia 1993, čo výrazne posilnilo šance dob-
re sa v tejto súťaži umiestniť. Určite nie je 
nesplniteľný cieľ skončiť do 4. miesta a postúpiť
na záverečný turnaj M SR.
 Znovuobnovenie družstva junioriek  si vynútil 
aj fakt, že náš klub sa na túto sezónu stane 
farmou extraligového tímu UKF Nitra, čo umožní 
najtalentovanejším dievčatám okúsiť aj atmosféru 
ženskej Extraligy.
 Zostáva len dúfať, že tento rok sa aspoň
priblížime úspechom z vlaňajška.
   Peter Riecky, tréner dievčat

V NOVEJ SEZÓNE S NOVÝMI VÝZVAMI A CIEĽMI

      Medzi priaz-
nivcami športu, 
zvlášť thaiboxu, 
nie  je meno 
Rastislav Fraňo
neznáme. Za tré-
nerom novomest-
ského Cerberos 
Gym-u sme zašli 
na kus reči.
    * Ako a kedy 
ste sa dostali k 
thaiboxu?
   V r. 1998 som 
začal trénovať v 
Gladiator gyme 
v Dubnici nad 
Váhom, kam ma 

priviedol kamarát Marek Zelo. Ako člen  dubnic-
kého „Gladiátora“ som sa  zúčastnil i medzinárod-
ných majstrovstiev v Nemecku. 

* Dosiahli ste aj nejaké výraznejšie úspechy?
 Na Slovensku v tom čase neexistovala žiadna 
liga, väčšinou sa chodilo zápasiť von.  U nás i v 
Čechách sa zápasilo rôzne, mnohokrát sa nastu-
povalo hneď do profi zápasov.  Dvakrát som získal 
bronzovú medailu na Medzinárodných majstrov-
stvách Poľska, ktorých sa zúčastnili zápasníci asi 
z piatich štátov.
 * Ako ste sa dostali k trénovaniu?
 Kvôli nepriaznivej situácii v spomínanom 
klube. Tamojší tréner nám totiž nevybavoval 
žiadne zápasy, z thaiboxu chcel mať iba biznis...
Skontaktoval som sa preto s chalanmi, ktorí si 
začali zakladať svoje kluby a Cerberos Gym  (CG) 
bol na svete.

TRÉNER  I AKTÍVNY BOJOVNÍK THAIBOXU
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 V prvom rade bolo treba klub riadne 
zaregistrovať, nájsť vhodné podmienky na tré-
novanie a získať trénersku licenciu, ktorú mi po 
úspešnom absolvovaní trénerskych skúšok vy-
dala Asociácia slovenského thaiboxu  v Banskej 
Bystrici. Trénerom som od mája 2000, kedy som 
zároveň založil CG. Postupom času sa bojov-
níci nášho klubu začali zúčastňovať aj zápasov 
v MMA.
 * Koľko členov mal CG  pri zrode, koľko teraz? 
Kde trénujete?
 Trénovať sme začali v telocvični Vzducho-
techniky, kedy sa na prvom nábore objavilo okolo 
40 ľudí. Pri thajskom boxe však vydržia len tí 
najvytrvalejší, takže toto číslo sa samozrejme 
stále menilo. V súčasnosti má klub 35 členov, z 
ktorých viac než polovica sa zúčastňuje amatér-
skej Euroligy a profiligy Youngblood. Momentálne 
trénujeme v priestoroch Bilingválneho gymnázia, 
kde nám mesto dalo k dispozícií dve miestnosti. 
 * Popri trénovaní sa venujete thaiboxu i ak-
tívne, súťažne?
 Mojou hlavnou úlohou je pripravovať členov 
klubu na súťaže, až potom nasleduje moja prípra-
va, nakoľko som stále aktívnym bojovníkom. 
Najbližšie ma v októbri v Bratislave čaká 5 - kolový 
zápas v thaiboxe. 
 * Aký je váš najvýznamnejší trénersky úspech?
 Nedá sa to takto povedať, pretože momen-
tálne sa v klube vytvoril neskutočne dobrý a silný 
kolektív, kde sa všetci navzájom ťahajú hore a 
tešia sa z každého jedného vyhraného zápasu. 
Bolo by nefér vypichnúť len niektorých jednotliv-
cov, ale rád by som spomenul významné tituly, 
ktoré sa nám podarilo získať. Z amatérskych maj-
strovstiev sme si odniesli 5 - x titul vicemaj-
stra SR (A. Morávek, J. Krajčí, T. Nemšák, 
O. Machala, a J. Dinžík), 1-x titul profi-vicemaj-
stra SR (T. Klimáček), 2-x titul majstra SR (A. 
Morávek a S. Uharčík), 3-x sme získali bronz na 
medzinárodných majstrovstvách v Poľsku (2-x R. 
Fraňo a 1-xT. Klimáček) a 1-x zlato na amatér-
skych ME (I. Bartek).
 * Pomohol vám niekedy thaibox v nejakej 
nebezpečnej situácii?
 Zatiaľ som sa v takejto situácii ešte neocitol☺
 * V stručnosti - čím sa thaibox odlišuje od  
klasického boxu?
 V thajskom boxe sa okrem boxerských úderov 
používajú aj techniky lakťov, kolien a kopov. 
 * Boli ste už v  kolíske thaiboxu, príp. chceli by 
ste Thajsko navštíviť?
 Dostať sa tam bol môj veľký sen, ktorý sa mi 

nakoniec aj splnil. V Thajsku som strávil dva me-
siace, kde som trénoval v Bangkoku v gyme Muay 
Thai Plaza 2004 a určite by som sa tam ešte vrátil, 
ak by bola taká možnosť. 
 * Od akého veku je vhodný tento šport?
 V Thajsku deti začínajú trénovať už od 5 - 6 
rokov, u nás záujem o tento šport začínajú javiť 
tínedžeri od 12 rokov. 
 * Ide výlučne o mužský šport, či nebodaj máte  
v CG nejakú príslušníčku nežného pohlavia?
 Tomuto športu sa taktiež venujú dievčatá. 
U nás v klube trénuje šesť dievčat, z toho zatiaľ 
jedna, konkrétne Stela Čechvalová, sa zúčastňuje 
amatérskej Euroligy Muay Thai. Doteraz vyhrala 
všetky svoje zápasy a mala by sa pobiť o opasok 
Euroligy.
 * Čo dáva človeku thaibox?
      Predovšetkým dobrú kondičku, sebavedo-
mie, schopnosť brániť sa a v neposlednom rade 
možnosť spoznať super ľudí. Navyše tí, čo zápa-
sia, majú príležitosť navštíviť rôzne krajiny. 
 * Dvaja vaši členovia zachránili  5. augusta 
na Zelenej vode dve topiace sa dievčatá, čo sa 
stalo? 
 Počas augustových víkendov sme sa rozhodli 
odľahčiť thajské tréningy plážovým futbalom a 
volejbalom na Zelenej vode. Práve sme oddycho-
vali po vodnom futbale, keď sme začuli volanie o 
pomoc. Chlapci sa rozbehli k vode, kde zbadali 
dve topiace sa dievčatká, ktoré v panike ťahali 
jedna druhú pod hladinu asi v dvojmetrovej hĺbke. 
Okamžite sa vrhli do vody. Boli to Ivan Bartek a 
Filip Vavrinčík, ktorí doplávali k dievčatám ako 
prví a vytiahli ich z vody. Vďaka patrí ale všetkým 
chlapcom, nikto z nich ani na okamih nezaváhal a 
hneď išiel pomáhať.                               - eg -

Sobota 13. októbra o 14,30 h
AFC - Moravany

Sobota 27. októbra o 14,00 h 
AFC - Nové Zámky
Sobota 6. októbra

o 10,00 h St. dorast - Jaslovské Bohunice 
o 12,30 h Ml. dorast - Jaslovské Bohunice

Sobota 20. októbra 
o 10,00 h St. dorast - Hlohovec 
o 12,30 h Ml. dorast - Hlohovec

Nedeľa 21. októbra
o 10,00 h St. žiaci - Nemšová 
o 12,00 h Ml. žiaci - Nemšová

KEDY NA FUTBAL



24

ATLÉTI ZÍSKALI PO DVE STRIEBRA A BRONZ

Včelársky náučný chodník  J. M. Hurbana
Východisko: Kálnica - zastávka autobusu pri 
PD Kálnica; dĺžka: 8,5 km; čas prechodu: 2 h;
typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, 
letný, zimný; terén: nenáročný, nadväznosť na 
turistickú značku: napojenie na modrú aj zelenú 
značku.
 Včelársky chodník neslúži len pre včelárov, 
ale pre širokú verejnosť. Vytvorili ho kálnickí 
včelári na podnet predsedu ZO SZV v Novom 
Meste nad Váhom p. Tibora Valoviča.
 Z náučného chodníka sa dá prejsť do 
Beckova a Selca, prípadne na Tematín. Celá 
trasa vedie po poľných cestách a miestnom 
chodníku.    

 V druhý horúci septembrový víkend prebiehali 
na  štadióne AK STU v Bratislave tuhé boje  o me-
daily a čo najlepšie umiestnenenie na majstrov-
stvách SR žiactva v atletike.
 V sobotu  8. septembra na  pravé poludnie 
začala súťaž v hode kladivom. Náš kladivár Daniel 
Gajdoš zopakoval výkon z jari, čo mu stačilo na  4. 
miesto. Po chlapcoch súťažili dievčatá, kde  naše 
„novicky vo vrhačskom kruhu“ Sabina Suchánová 
a Paulína Vojteková skončili na  4. a 5. mieste. 
Súťaže ďalej pokračovali súbežne: diaľka dievčat
a rozbehy na 60 m. Na  ich prelínanie doplatila 
naša Mária Šimlovicová, keď  po prvom skoku 
do diaľky, ktorý jej  nakoniec vyniesol bronz, mu-
sela nastúpiť k rozbehu na 60 m. Ten s prevahou 
vyhrala. Pokračovala v diaľke, aby vzápätí bežala 
finále 60 m, kde skončila štvrtá.
 V diaľke tiež súťažila len 12 – ročná Aneta 
Macejková; skončila na 14. mieste.
 V behu na 1 500 m došlo k prekvapeniu, keď
lídra jarných tabuliek - nášho  Adama Krchnavého 
v cieľovej rovinke predstihol Dubničan Kolenič, ho-
ci náš zverenec celú trať bežal na čele. Napokon 
i 2. miesto je veľmi pekné. Budúci rok si Adamko 
titul určite nenechá ujsť, keď tohoroční najväčší

súperi prejdú do dorasteneckej kategórie.
 V súťaži vrhačov D. Gajdoš  obsadil v oštepe 
11. miesto a guli 8. miesto, Sabina Suchánová 10. 
v guli a o priečku nižšie v oštepe. Na 300 m Lucia 
Beláková skončila devätnásta. Na záver dňa
príjemne prekvapil v chôdzi  na 3 000 m Dominik 
Černý, keď  získal bronz.
 V nedeľu začínli diskári. D. Gajdoš skončil
9., S. Suchánová 8. a P. Vojteková 5. Rovnaké 
umiestnenie (5.) v behu na 150 m získala M. 
Šimlovicová, A. Macejková dobehla  ako štrnásta. 
V behu na 800 m L. Beláková skončila 9. Na 
1 500 m prek. sa zopakoval scenár zo soboty, 
keď A. Krchnavého v cieľovej rovinke predbe-
hol Dubničan Kolenič a náš pretekár sa  musel 
uspokojiť s 2. miestom. D. Černý skončil 7.
 Naši mladí atléti získali po dve strieborné a 
bronzové medaily.

Výkony našich: 60 m: 4. M. Šimlovicová 8,09 
s, 21. A. Macejková 8,92 s; 300 m: 19. L. Beláková 
48,61 s, 150 m: 5. M. Šimlovicová 19,72 s, 14. A. 
Macejková 21,64 s; 800 m: 9. L. Beláková 2,34,73 
min; 1 500 m: 2. A. Krchnavý 4,32,66 min; 1 
500 m prek.: 2. A. Krchnavý 4,56,96 min., 7. D. 
Černý 5,29,70 min; 3 000 m chôdza: 3. D. Černý
17,06,00 min; guľa: 8. D. Gajdoš 10,45 m; 11. S. 
Suchánová 9,07 m, 14. P. Vojteková 7,91 m; disk: 
5. P. Vojteková 22,32 m, 8. S. Suchánová 21,64 m 
a 9. D. Gajdoš 30,35 m; oštep: 10. D. Gajdoš 28,62 
m, 11. S. Suchánová 20,76 m a 14. P. Vojteková 
18,26 m; kladivo: 4. D. Gajdoš 36,68 m, 4. S. 
Suchánová 24,94 m a 5. P. Vojteková 24,83 m.

Ján Juráček, tréner

Sobota 13. 10.   
IV. ZŠ o 10,00  a 14,00 h

VK žiačky – Piešťany
Športová hala (ŠH) o 11,00 a 13,00 h

VK juniorky -  Levice 
Nedeľa 14. 10.

ŠH o 10,00 a 12,00 h
VK kadeti – Nitra

Sobota 20. 10.
ŠH o 15,00 a 17,00 h

VK muži - Púchov
Nedeľa 21. 10.

IV. ZŠ o 10,00  a 14,00 h
VK kadetky - Skalica

Sobota 27. 10.
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h

VK žiačky - Senica
Nedeľa 28. 10.

ŠH o 10,00 a 12,00 h
VK kadeti - Myjava

V O L E J B A L

TIP NA TURISTIKU



JÁN MIKUŠKA: OBRAZY
výstavná sieň MsKS Nové Mesto nad Váhom

vernisáž výstavy: 26. októbra o 17,00 h
výstava potrvá do 30. novembra



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
  Na  archívnej snímke p. O. Nápokyovej  z 20. rokov 20. storočia je 

dnešná Komenského ul. Dom v popredí už nejestvuje, namiesto neho je 
areál ev. kostola ohraničený plotom. Vpredu  pretekal potok, oproti dnes už 

nejestvujúcemu domu dodnes  stojí dom JUDr. Vámoša. 


