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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Po predchádzajúcej 16.
schôdzke mestskej rady (MsR)
v závere augusta sa 12. septembra konalo 16. zasadanie mestského zastupiteľstva (MsZ).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 15.
zasadania MsZ, správe o činnosti MsR medzi 15. a 16. zasadnutím MsZ a nakladaní
s majetkom mesta sa do pléna
dostal návrh Dodatku č. 2 VZN
mesta č.8/2016 o určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.
V súvislosti s tým z pléna
vyšiel poslanecký návrh na
úpravu dotácie na 95 % na žiaka
SŠ sv. Jozefa - ZŠ. Po diskusii
MsZ tento návrh neschválilo
a „dalo zelenú“ dodatku v podobe, aký bol predložený. Na
rokovací stôl sa ďalej dostal návrh Dodatku č. 1 VZN mesta č. 4
O participatívnom komunitnom
rozpočte.
Na zlepšenie podmienok na
participáciu obyvateľov mesta
na jeho rozvoji a vytvorenie širšieho priestoru pre ich spoluúčasť na rozhodovaní o použití ﬁnancií z rozpočtu mesta MsZ na
jar schválilo VZN mesta a pre r.
2017 vyčlenilo 15 000 €. Vzhľadom na to, že objem ﬁnančných
prostriedkov bol vyčerpaný len
na 30 %, schválením návrhu
dodatku sa vytvorí možnosť zapojiť ďalších občanov, komunity
a organizácie do participácie na
rozvoji mesta. V diskusii odznel
návrh na doplnenie dodatku, čo poslanci schválili (rovnako
ako celý dodatok),- že dotácia
sa neposkytuje podujatiam

komerčného charakteru. Pre
2. kolo predkladania návrhov
poslanci schválili termín od 2. do
9. októbra s tým, že verejné hlasovanie o projektoch bude od 25.
októbra do 3. novembra vrátane.
Vyhlásenie výsledkov hlasovania bude do 8. novembra.
Na rad sa dostal návrh na
schválenie žiadosti o ﬁnančné
prostriedky na realizáciu projektu Rekonštrukcia telocvične
a na zabezpečenie spoluﬁnancovania projektu v rámci výzvy
MŠVVaŠ SR na predloženie
žiadosti o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na rozvoj
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
rekonštrukcie telocvične na rok
2017.
MsZ schválilo predloženie tejto žiadosti o ﬁnančné
prostriedky a zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie realizovaného
projektu v súlade s podmienkami výzvy, pričom plánovaná
výška celkových oprávnených
výdavkov projektu je 110 643 €,
výška požadovaných ﬁnančných
prostriedkov je 99 950 € a plánované spoluﬁnancovanie predstavuje 10 693 €.
MsZ ďalej prerokovalo
a schválilo Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30. júnu. Ako sa
v nej konštatuje, mesto splnilo
príjmy spolu vo výške 7 997 367
€, čo je 36 % z ročného rozpočtu
a výdavky čerpalo spolu vo výške
6 749 538 €, čo je 30 % z ročného rozpočtu. TSM splnili výnosy
vo výške 2 426 126 €, čo je 50 %
z ročného rozpočtu a náklady
čerpali vo výške 2 366 180 €, čo je
51 % z ročného rozpočtu. MsKS
splnilo výnosy vo výške 282 624
€ na 53 % a náklady čerpalo vo
výške 245 790 €, čo je 46 % z ročného rozpočtu.
Do centra pozornosti sa ďa-

lej dostal návrh úpravy Programového rozpočtu mesta na rok
2017 – 2. zmena. Poslanci
„odobrili“ predložený návrh,
kde príjmy spolu sú vo výške
22 661 480 € a výdavky spolu sú
vo výške 22 661 480 €.
V ďalšej časti rokovania
MsZ a) zobralo na vedomie
stanovisko OÚ Trenčín, odb.
výstavby a bytovej politiky, ktorým v intenciách Stavebného
zákona odporúča schválenie
zmien a doplnkov (ZaD) č. 10
ÚPN – SÚ Nové Mesto nad
Váhom a b) schválilo v intenciách stavebného zákona ZaD č.
10 ÚPN a Dodatok č. 8 k VZN
mesta č. 1/98 O regulatívoch
územného rozvoja mesta, ktorým bude vyhlásená záväzná
časť ZaD č. 10 ÚPN, čo vyvolalo potlesk aktivistov petície
Kamennú si nedáme.
MsZ uložilo o.i. ZaD č.
10 ÚPN v zmysle Stavebného
zákona uložiť na MsÚ, Stavebnom úrade a OÚ Trenčín, odb.
výstavby a bytovej politiky.
Poslanci ďalej schválili
Patronátne vyhlásenie mesta
pre Čsl. obchodnú banku v súvislosti s poskytnutím úveru
MsBP, s.r.o., Nové Mesto n. V.
a splnomocnilo primátora mesta
v intenciách prijatého uznesenia
podpísať ho. V ďalšej časti MsZ
prerokovalo a následne vyhovelo protestu prokurátora proti
VZN mesta č. 3/2003 O malých
zdrojoch znečisťovania ovzdušia
a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v platnom
znení (s konkretizáciou jeho
ustanovení) a uložilo predložiť
na zasadnutie MsZ návrh VZN,
ktorým sa odstráni protiprávny
stav.
Po odpovediach na pripomienky poslancov a bode rôzne
MsZ skončilo schválením uznesení.
( -red.-)
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JARMOK S REKORDNOU NÁVŠTEVNOSŤOU
Piatok super, sobota fajn, nedeľa katastrofa…
Tak možno v stručnosti opísať 38. Novomestský
jarmok z hľadiska počasia, ktoré ukázalo svoju
príjemnú i odvrátenú tvár.
Úvodný jarmočný voľný deň prilákal do ulíc
mesta a na námestie davy ľudí. Počtom návštevníkov patril 15. september k rekordným (napokon sa ukázalo, že i NJ ako taký). Ľudia obliehali
predajné stánky, deti a tínedžerov zlákali kolotoče, na svoje si prišli gurmáni aj priaznivci duševnej potravy.
V stánku kultúry sa uskutočnila vernisáž medzinárodného 19. Novomestského ostňa spolu
s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien. Prítomní potleskom odmenili nielen ocenených, ale
i slová primátora mesta Ing. J. Trstenského, ktorý
potvrdil, že neupustil od svojho zámeru spred
roka, ktorý verejne vyslovil počas výstavy karikaturistu J. Srnu, a to, že v priestoroch bývalej sýpky na Komenského ul. zriadi mesto galériu kresleného humoru a satiry, svojho druhu ojedinelú
v bývalom Česko-Slovensku. Do konca októbra
by mal byť hotový projekt, všetko však závisí od
stanoviska krajského pamiatkového úradu, potom aj od poslancov, či dajú realizácii tejto myš-

lienky zelenú. Oproti výstavnej sieni záhradkári
sprístupnili výstavu plodov svojich rúk. S príhovorom vystúpil preds. OV SZZ M. Franko. Prihovorila sa i viceprimátorka mesta a riaditeľka NJ
PhDr. K. Hejbalová. Bolo čo obdivovať aj u drobnochovateľov. Vystavované živé exponáty potešili
najmä deťúrence. Samozrejme, radosť mali aj odmenení členovia ZO SZCh, ktorí z rúk riaditeľky
jarmoku prevzali ocenenia. Športu chtivým bol
určený volejbalový turnaj žien v ŠH.
Bolo si čo vybrať aj z ponuky programov na
námestí. Najväčší nápor zažilo centrum mesta
počas piatkového vystúpenia Slniečka a v sobotu na koncerte „našej“ Emmy Drobnej. Hudobne
ju podporila kapela, v ktorej o.i. boli aj ďalší Novomešťania M. Majlo Štefánik a A. Liška. Po vystúpení zažila Emma veľké obliehanie fanúšikov.
Napriek náročnému dňu, keďže na jarmok dorazila priamo z tréningu Let ’s Dance, trpezlivo
rozdávala autogramy… My pre zmenu rozdáme,
aspoň pomyselne, na základe odozvy ľudí, ktorí
prišli na jarmok, vysvedčenie organizátorom
s najlepšou známkou (počasie sme do známkovania nezahrnuli, keďže bolo mimo kompetencií
usporiadateľov NJ).
Foto: Mgr. J. Šišovský

VZDAJÚ HOLD UČITEĽOM

POĎAKOVANIE

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý
UNESCO vyhlásilo na 5. októbra, komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ uskutoční
v tento deň (5. 10.) o 14,00 h slávnostné zasadanie
komisie, aby vzdala hold tým, pre ktorých je učiteľský chlebíček viac poslaním ako zamestnaním.
Slávnostný akt odovzdania ďakovných listov a kvetov vďaky z rúk predstaviteľov mesta
vynikajúcim pedagogickým zamestnancom škôl
a školských zariadení z nášho mesta sa tradične
uskutoční v priestoroch ZUŠ J. Kréna.
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Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom
priebehu 38. Novomestského jarmoku, ktorý zaznamenal
rekordnú
návštevnosť
vyše 40 000 návštevníkov
a rekordný počet stánkov (512).
Poďakovanie
patrí zamestnancom MsÚ a MsP, pracovníkom TSM
a MsKS, ktorí sa výrazne podieľali na úspechu
jarmoku.
PhDr. K. Hejbalová, riaditeľka NJ

V MESTE PRIBUDNE DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
Tretí október v meste sa
bude vymykať z rámca bežného
dňa. Punc výnimočnosti mu dá
slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska (DDI)
v areáli ZŠ na Tematínskej ul.
-DDI zriadilo mesto na účely praktickej dopravnej výchovy
žiakov ZŠ a detí MŠ, - pohnútky samosprávy objasňuje Mgr.
Dušan Hevery, vedúci odd.
školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ a pokračuje ďalej.
- Naším zámerom je na
DDI v priaznivom klimatickom
období vyučovať praktickú
dopravnú výchovu žiakov ZŠ
podľa tematického plánu tohto
predmetu, ktorý je ako prierezová téma súčasťou viacerých
vyučovacích predmetov. Keďže doteraz sme v meste nemali
DDI, na dopravnú výchovu
žiaci buď chodili na DI do Vrbového, alebo sa výuka realizovala na objednanom mobilnom
DI. Doterajšie obmedzenia 3.
októbrom padnú. Budeme mať
vlastné DDI, ktoré na využitie
ponúkneme i materskej škole,
v prípade záujmu môžu DI vo
voľných termínoch využívať aj
ZŠ a MŠ okolitých obcí.
MŠ na Kollárovej ul. aj vďaka príspevku z participatívneho
komunitného rozpočtu si vo

svojom areáli vybudovala vlastné miniihrisko Dopraváčik, takže niektoré MŠ, ktoré sú poblíž,
budú pravdepodobne využívať
škôlkárskeho Dopraváčika. No
niet pochýb, že prítomnosť policajta a zamestnanca autoškoly dodá vážnosť a atraktívnosť
samotnému výcviku na DDI na
Tematínskej ul.Podľa slov Mgr. D. Heveryho na realizácii DDI sa podieľalo viacero subjektov.
-TSM pripravili plochu pre
DDI, následne dodávateľské ﬁrmy vybudovali asfaltovú plochu,
oplotenie, vyznačili dopravné
trasy DDI. Potrebné vybavenie
- dopravné značky, semafory so
svetelným riadením, dopravné
prostriedky ako bicykle, kolobežky, ochranné prostriedky – helmy, chrániče, proste
všetko, čo k praktickej dopravnej výchove patrí, sa obstaralo
prieskumom trhu a výberom
najvýhodnejšej cenovej ponuky.
Po negatívnych skúsenostiach z niektorých dopravných
ihrísk, na ktorých boli trvalo
zabudované prvky zdevastované vandalizmom, sme zvolili
mobilný variant, t. j. dopravné značky a semafory, ktoré
možno po výcviku uskladniť
vo vyhradenej miestnosti pri

telocvični pár metrov od DDI
a ďalší deň opäť inštalovať na ihrisku. Prax ukáže, či by nebolo
vhodnejšie aspoň časť dopravných značiek osadiť napevno.
Na svete je už predbežná
dohoda s autoškolou, ktorá
ponúkla odbornú pomoc pri
realizácii dopravnej výchovy
a rovnako chceme dohodnúť
spoluprácu aj s mestskou políciou a dopravným inšpektorátom. Samotnej praktickej výučbe bude predchádzať teoretická
príprava v školách, čiže teoretické znalosti si žiaci následne
preveria prakticky v dopravných situáciách na ihrisku pod
vedením pracovníkov autoškoly
a príslušníkov polície.V čase rozhovoru sa kreoval harmonogram využívania
DDI základnými, príp. materskými školami. Objednávky sa
prijímajú na ZŠ na Hájovkách,
ktorá má DDI v správe.
- DDI, z bezpečnostných
dôvodov oddelené plotom od
vedľajšieho ihriska, tvoria semafory na riadenie dopravy na
križovatke, kruhový objazd,
33 dopravných značiek na stojanoch, parkovisko, chodníky,
priechody pre chodcov. V podstate simuluje stav a situácie
v reálnom živote. Žiaci, ktoré
sa na ňom budú vzdelávať v dopravnej výchove, sa tak vyzbroja znalosťami, ako sa správať
v cestnej premávke, čo je cieľom
zriadenia DDI. Slávnostné otvorenie DDI je
plánované na 3. októbra o 8,30
h za účasti vedenia mesta, autoškoly a polícií. Jeho súčasťou
bude názorná ukážka využívania dopravného ihriska.
Pre úplnosť dodajme, že pol
hodiny po otvorení DDI sa na
Hájovkách uskutočnia atletické preteky ZŠ – Letné športové
hry mládeže O pohár primátora
mesta.
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V MESTE SA ZVÝŠIA MOŽNOSTI ŠPORTOVANIA
V priebehu októbra by mala, - dá sa povedať po
totálnej rekonštrukcii, - začať slúžiť svojmu účelu
telocvičňa v bývalých kasárňach. Na rozdiel od
minulosti ju odteraz budú využívať školy a školské
zariadenia. Jej správcom bude ZŠ na Odborárskej ulici, avšak v popoludňajších hodinách bude
slúžiť aj na voľnočasové aktivity žiakov ostatných
škôl a školských zariadení, ktoré doteraz narážali
na priestorový problém. Poskytovanie telocvične
iným záujemcom, napr. mládežníckym športovým
klubom alebo iným záujemcom, sa bude riešiť v závislosti od jej voľných kapacít.
Zostáva ešte dokončiť prístupovú komunikáciu a chodník a niektoré interiérové práce, v pod-

state však už sú hlavné práce hotové. Okrem palubovky, ktorú bolo treba len opraviť prebrúsením
a nalakovaním, bolo potrebné totálne zrekonštruovať všetko vrátane zmeny dispozície, napr. zhotoviť
miestnosť pre správcu, pridať ďalšiu sprcháreň,
WC i šatne, aby telocvičňa dispozične vyhovovala
na telesnú výchovu pre chlapcov i dievčatá v súlade
s predpismi.
Sprevádzkovanie telocvične v bývalých kasárňach určite prispeje k zlepšeniu podmienok pre
šport a pohyb našich detí, príp. i ostatných občanov, čo patrí medzi priority mesta.
Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK

CENY KARIKATURISTOM, DARČEK (I) OBČANOM
Víťazov poznáme, ceny sú rozdelené. Na vernisáži Novomestského ostňa zazneli mená karikaturistov, ktoré si odniesli najvyššie ceny a čestné
uznania z jeho 19. ročníka.
Porota na čele s riaditeľom NO Ing. V. Pavlíkom spomedzi takmer 60 karikaturistov ocenila
autorov, ktorých diela najlepšie spĺňali kritériá originálnosti a vzácne skĺbenej harmónie výtvarnosti,
vtipu a invencie. Témy Šťastný život sa podľa nej
najlepšie zhostili a Zlatý, Strieborný a Bronzový
osteň získali: 1.Oleksy Kustovsky z Ukrajiny, 2. Jiří
Srna z ČR a 3. Miroslav Barvirčák zo SR, ktorý si
ceny aj osobne prevzal. Svidníčanovi k úspechu za-

blahoželal a ceny mu odovzdal Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta. Z Jablonca nad Nisou sa do nášho mesta chystal aj v r. 2015 strieborný J. Srna, ale
choroba prekazila jeho plány.
Medzi držiteľmi 10 čestných uznaní sú dvaja zo
Slovenska a Čiech: Ivana Valocká (Roztoky u Prahy) a osobne prítomný Milan Juriš zo Starej Turej,
ktorý z rúk riaditeľky NJ, viceprimátorky mesta Dr.
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Kvetoslavy Hejbalovej prevzal ocenenie. Čestné
uznania ďalej dostali: dvaja karikaturisti z Číny,
dvaja z Ukrajiny, po jednom z Uzbekistanu, Kanady, Rumunska a Chorvátska. Krásny „darček“ však
dostali aj priaznivci umenia, zvlášť karikatúry, po
vyhlásení primátora mesta o plánovanom zriadení
galérie kresleného humoru a satiry.

DERATIZÁCIA

Príkaz primátora mesta č. 3/2017 určený všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám s oprávnením podnikať a fyzickým osobám v Novom Meste
nad Váhom.
Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov
a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta č. 5/1999 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 2. do 22. októbra.
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením
k podnikaniu sú povinné písomne informovať o vykonaní deratizácie MsÚ 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, primátor mesta

NOVOMESTSKÁ PÚŤ V ZNAMENÍ FATIMY
Tohoročné 100. výročie zjavení Panny Márie
vo Fatime sa podpísalo na programe tohoročnej
novomestskej púte. Prepozitúra Panny Márie
v Novom Meste nad Váhom túto mariánsku tradíciu, ktorá sa zrodila za čias pôsobenia benediktínov u nás v 2. pol. 13. storočia, znovuobnovila v r.
2012.
Hlavnou témou Trojdnia púte novomestského
dekanátu 7. – 9. septembra bola Aktuálnosť fatimského posolstva pre dnešnú dobu. V tomto duchu sa
niesli aj kázne celebrantov. Vo štvrtok 7. septembra sv. omšu celebroval vdp. Peter Mášik, dogmatický teológ. Piatkové popoludnie bolo určené de-

ťom so zaujímavým programom na farskom dvore.
Záujmu veriacich dekanátu sa tešila homília počas
večernej sv. omše, ktorú mal Mons. Marián Gavenda, autor knihy Fatima.
Hlavná sv. omša tohto trojdnia sa konala na
nádvorí kostola pri soche Madony s dieťaťom v sobotu o 17,00 h, kde slávnostným kazateľom bol
o. biskup Mons. Stanislav Stolárik. Po nej sa uskutočnilo tradičné pohostenie s gulášom a zaujímavými nápojmi; k dobrej nálade okrem stretnutí sa
ľudí naladených na jednu vlnovú dĺžku prispela
i DH Bošáčanka.
-r-

V POPREDÍ TÉMA KOMUNIKÁCIE S PACIENTOM
Občianske združenie Liga proti rakovine
(LPR) opäť pripravuje už tradičné jesenné podujatie s názvom Týždeň Ligy proti rakovine, a to v termíne od 23. do 27. októbra.
Každoročne počas tohto týždňa LPR realizuje
informačnú kampaň pre širokú verejnosť so zameraním na niektorú z preventívnych tém. Zatiaľ čo
uplynulé dva roky sme sa venovali téme pohybu
a zdravého životného štýlu ako jedného z faktorov predchádzania vzniku nádorového ochorenia,
tento rok chceme upriamiť pozornosť na tému komunikácie s onkologickým pacientom.
Určite sa každý z nás vo svojom okolí stretol
s onkologickým pacientom. Či už v rodine, práci,
škole, medzi priateľmi alebo v susedstve. Mnohí
z nás často nevedia, ako reagovať, keď sa o diagnóze dozvedia, ako s pacientom komunikovať, o čom
sa s ním rozprávať, ako ho podporiť. A práve preto
je cieľom tohtoročného Týždňa Ligy proti rakovine poskytnúť ľuďom niekoľko rád k tejto prob-

lematike. Určite bude i témou študentov Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom,
ktorí navštevujú krúžok onkologickej výchovy.
V rámci uvedeného týždňa bude pre širokú
verejnosť k dispozícii špeciálna Linka pomoci
so psychológmi, na ktorých sa ľudia budú môcť
v prípade potreby a záujmu obrátiť. Počas Týždňa
Ligy proti rakovine pripravujeme aj sprievodné
podujatie s názvom OnkOlympiáda. Bude sa konať
už po tretíkrát, tentoraz v Košiciach. Zúčastniť
sa jej môžu onkologickí pacienti z celého Slovenska, ktorí budú súťažiť v niekoľkých športových
disciplínach.
Tradičné podujatie Deň jabĺk sme sa rozhodli
tento rok z hľadiska zamerania a témy Týždňa Ligy
proti rakovine neorganizovať.
Viac informácií k pripravovaným aktivitám
nájdete na stránke Ligy proti rakovine: www.lpr.
sk.
Mgr. Natália Špesová
PR manažérka LPR v Bratislave

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH

*POŠTA V OC TESCO v súvislosti so zmenou organizácie práce zmenila od 1. septembra
hodiny pre verejnosť. V Po - Pia je pošta otvorená
od 8,30 do 18,30 h, v So a Ne dochádza k zmene –
od 12,00 do 12,30 h je z dôvodu obedňajšej prestávky pošta zatvorená, cez víkend je teda v prevádzke od 8,30 do 12,00 h a od 12,30 do 18,30 h.

31. októbra o 14,00 h v Dome smútku v Novom
Meste nad Váhom sa uskutoční pamiatka na zosnulých. ZPOZ pri MsÚ ako organizátor tradičného
podujatia na ňu všetkých srdečne pozýva.
*ZBER OBJEMNÉHO ODPADU. TSM
v Novom Meste nad Váhom uskutočnia od 16. do
27. októbra zber objemného odpadu. V jednotlivých lokalitách pristavia veľkoobjemné kontajnery (VOK) podľa stanoveného harmonogramu
(viac na: http://www.tsm.nove-mesto.sk/objemny-odpad/ ).

PIETNA SPOMIENKA

Pri príležitosti 99. výročia ukončenia I.
svetovej vojny sa 27. októbra o 14,00 h uskutoční pietna spomienka spojená s kladením
vencov pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny
v Parku J. M. Hurbana.
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NEZAMESTNANÍ A „BRIGÁDOVANIE“ PO NOVOM
V zmysle novely zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1. mája tohto roku dávame do
pozornosti uchádzačov o zamestnanie podmienky na vykonávanie zárobkovej činnosti v súbehu
s vedením uchádzača v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie je občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom nesmie byť zamestnancom, nesmie mať uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru, vykonávať zárobkovú činnosť na základe iného právneho predpisu (napr. zmluva o dielo v zmysle Občianskeho zákonníka), vykonávať a prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť
a vykonávať zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. Všetky uvedené
podmienky, aj pozitívne aj negatívne, musia byť splnené kumulatívne. Nedodržanie jednej alebo
viacero uvedených podmienok má za následok vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie
uchádzačov o zamestnanie a s tým spojené dôsledky.
Aktuálne platná právna úprava taxatívne stanovuje, že uchádzač o zamestnanie môže byť
v pracovnoprávnom vzťahu výhradne na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru, pričom trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nesmie presiahnuť 40 dní v kalendárnom
roku a mesačná odmena nesmie v úhrne presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.
Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru môže mať uzatvorenú uchádzač len so
zamestnávateľom, s ktorým bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Podmienkou tiež je, že zamestnávateľ, s ktorým má uchádzač uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nesmel uchádzača v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred
uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru odmietnuť prijať do zamestnania sprostredkovaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú maximálne jednu dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom je povinný najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na
ktorú bola dohoda uzatvorená, predložiť kópiu tejto dohody Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dôležité je upozorniť, že v prípade porušenia alebo nedodržania týchto vyššie uvedených podmienok bude uchádzač vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Pre úplnosť uvádzame, že uchádzač o zamestnanie je povinný hlásiť Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny všetky skutočnosti podstatné pre vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to do
ôsmich kalendárnych dní, odkedy táto udalosť nastala.
Uchádzač o zamestnanie má možnosť okrem zárobkovej činnosti, vykonávanej na základe
dohody o prácach mimo pracovného pomeru, vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom v tomto prípade taktiež mesačná odmena nesmie v úhrne presiahnuť
sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška
odmeny. Zákon o službách zamestnanosti pri výkone osobnej asistencie osobe ťažko zdravotne postihnutej neustanovuje maximálnu dĺžku trvania výkonu tejto asistencie.
Zároveň aktuálna právna úprava sprísnila podmienky opätovného zaradenia uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebude zaradený občan, ktorý bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie
z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania. To sa však nevzťahuje na skončenie zamestnania
z dôvodov, pre ktoré môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer a ktoré sú deﬁnované
v Zákonníku práce.
Podľa novej právnej úpravy bude z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradený aj občan,
ktorý počas zaradenia v evidencií vykonával nelegálnu prácu, pričom opätovne zaradený bude
môcť byť najskôr až po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vyradenia, taktiež občan, ktorý požiada
o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, bude do nej môcť byť opätovne zaradený až po
uplynutí troch mesiacov odo dňa vyradenia.
JUDr. Adriana Ručkayová
Advokátska kancelária, www.akr.sk
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OBOHATILI I PRÍJEMNE SPESTRILI VÝUČBU
OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v r. 1966 vyhlásila 8. september za Medzinárodný
deň gramotnosti. Viedlo ju k tomu presvedčenie, že
boj proti negramotnosti, analfabetizmu, dnes už aj digitálnemu, a nedostupnosti vzdelania bez vzájomného porozumenia a medzinárodnej spolupráce nemôže
byť úspešný.
Aj SR sa úspešne zapája do medzinárodných
projektov vrátane ﬁnančnej a odbornej pomoci a na
domácej pôde špeciﬁkáciou jednotlivých skupín obyvateľstva, s použitím špeciálnych testovacích metód
skúma a vyhodnocuje mieru vzdelanosti.
V rámci celospoločenských požiadaviek na gramotnosť stredoškolákov sa aj naša SOŠ obchodu
a služieb v Novom Meste nad Váhom zapojila do týchto
aktivít a iniciatív. Tematickým zameraním tohtoročného Dňa gramotnosti bola Gramotnosť v digitálnom
svete. Inak povedané, cieľom bolo zmapovať možnosti
a príležitosti, ktoré ponúka svet technológií v komunikácii ľudí a ich schopnosť čítať a písať na digitálnych
zariadeniach.

Dňu gramotnosti na našej škole predchádzalo
plánované dvojdňové školenie pedagógov z ﬁnančnej
gramotnosti. Líderkou školenia bola pani A. Jakubová, lektorka mäkkých zručností a koučka z bratislavskej ﬁrmy TAYLLOR & COX Slovensko. Osvedčenie
o absolvovaní vzdelávacieho kurzu korešponduje
s novými poznatkami, zručnosťami a kompetenciami,
ktoré budú môcť učitelia využívať v práci so žiakmi.

V deň „D“ (8. 9.) sme aj na našej škole odštartovali Medzinárodný deň gramotnosti. Zážitkovou formou, s využitím aj netradičných metód učitelia spolu
so žiakmi plnili úlohy a ciele v tematicky rôznorodých
oblastiach vzdelávania.

V rámci matematickej, ekonomickej, ﬁnančnej
a digitálnej gramotnosti si individuálne aj v skupinách
overovali kvalitu a rozsah už v minulosti osvojených
kompetencií, zároveň získavali nové zručnosti a vedomosti. Svoje pohybové schopnosti, zmysel pre taktiku
a stratégiu predviedli vo vzájomnom zápolení v obľúbených športoch. V školskej knižnici si žiaci prvých
ročníkov precvičili čitateľskú gramotnosť na textoch
s logicky postavenými úlohami a v oblasti zdravého
životného štýlu spojili teóriu s praxou v podobe zdravých pokrmov, šalátov a nápojov.
Dopoludnia u nás pobudli aj starší žiaci z novomestskej ZŠ na Ulici kpt. Nálepku. Študenti III. AW
triedy študijného odboru manažment regionálneho
cestovného ruchu, absolventi programu Viac ako
peniaze pre nich pripravili scenár plný zaujímavostí,
súťaží a hier zameraných na digitálne a ﬁnančné vzdelávanie.
Deň gramotnosti na našej strednej odbornej škole bol pre všetkých zúčastnených nielen spestrením
a obohatením výučby, ale aj príjemným vybočením
z každodennosti.
Ing. Ivana Šimovcová, tútorka Dňa gramotnosti

JESENNÉ PRÁZDNINY
Po začiatku školského roka, ak neberieme do úvahy štátne sviatky, je tu prvé voľno. Krátke, ale predsa
len prázdniny. Na jesenné prázdniny žiaci a študenti škôl nastúpia v pondelok 30. októbra, do školských
lavíc sa opäť vrátia vo štvrtok 2. novembra.
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NOVOMEŠŤANKA MEDZI HRADECKÝMI POKLADMI
Hovorí sa, že keď starého človeka presťahuješ
do iného prostredia, tak je to, ako keď presadíš starý strom. Obvykle prestane plodiť a často odumrie.
V prípade našej Novomešťanky Márie Karolovej,
ktorá 1. októbra oslávi 90. narodeniny, to našťastie
neplatí. V Novom Meste nad Váhom prežila dlhých 45
rokov svojho života. V roku 2010 sa zhoršil jej zdravotný stav natoľko, že už veľmi ťažko hľadala radosť zo
života. Bercové vredy a každodenné bolesti ju umárali
a ani lekári si veľmi nevedeli rady. Jej mladšia dcéra
Aneta sa rozhodla vziať ju do Hradca Králové. Tu sa jej
vo fakultnej nemocnici dostalo pomoci, za 99 dní formou plastiky boli rany zacelené a ona začala v takmer
cudzom prostredí, ale v kruhu svojich blízkych, nový
život i „novú“ umeleckú kariéru.

Mária Karolová je totiž ľudová umelkyňa. Aj keď
dlhé roky pracovala vo Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie od technickej kresličky až po
vedúcu tlačiarne a kníhviazačstva, doma sa venovala
popri výchove dvoch dcér Mariky a Anety i za pomoci
manžela Františka umeleckej tvorbe. Spočiatku maľovala na hodváb, šila vankúše či rôzne odevy, piekla
torty, neskôr ju okúzlilo šúpolie. Škoda, že si neviedla
evidenciu. Ktovie, koľko tisíc bábik vyslala do celého
sveta. A tiež koľko maľovaných či vyškrabovaných
kraslíc putovalo šibačom. Ďalšími obdivuhodnými
artefaktami, ktoré dodnes vytvára, sú rôzne blahoželania s kvetinovými vzormi vyrezávanými do papiera.
Na tisíce ich urobilo radosť mnohým oslávencom,
vrátane pápežov - Jana Pavla II i Františka.
Mária Karolová, ktorá pochádza z malej dedinky
Nosice pri Púchove, je žiačkou Baťovej školy, a to sa
na nej určite podpísalo. Je totiž veľmi pracovitá a po
celý život má pocit, že jej niekto stojí za chrbtom. Snaží sa využiť každú chvíľu svojho života, tak rôznymi
činnosťami, ktoré jej zdravotný stav ešte dovolí, ako aj
modlitbami. Po celý život ju sprevádza viera v Boha.
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K nej ju viedla najmä jej mama Magdaléna. Dnes
sa denne modlí k Panne Márii, svojej druhej matke.
A spomína nielen na svojich rodičov, ale i siedmich súrodencov, ktorí ju ako svoju najstaršiu sestru predišli
do večnosti.
Práce Márie Karolovej nájdete v Podjavorinskom
múzeu v Novom Meste nad Váhom, v Třebechoviciach nad Orebom, Banskej Bystrici či v Martine.
A samozrejme, v mnohých domácnostiach. Malý Betlehem zo šúpolia v orechovej škrupine je v „stovežatej“ v Pražskom Jezuliatku.
A ako sa dostala medzi Hradecké poklady? Ide
o projekt mesta oceňujúci aktívne seniorky a seniorov,
ktorí sú pre ostatných dobrým príkladom spokojného
starnutia. Navrhli ju pracovníci tunajšej Oblastnej
charity. Pre dražbu v prospech Strediska včasnej starostlivosti Slniečko namaľovala desiatky kameňov,
a tým prispela k získaniu prostriedkov na nákup pomôcok pre rodiny s deťmi s postihnutím. A tiež i preto,
že tu mala v roku 2013 výstavu svojich výrobkov spojenú s vernisážou v galérii Na moste.
Je obľúbenou účastníčkou nedeľných bohoslužieb pre deti vo farnosti pri Kostole Nanebovzatia
Panny Márie a mnohým nahradzuje babičku. Domov
na Slovensko sa vracia raz za rok, postretávať sa so
svojimi blízkymi, rodinou, priateľmi, ale tiež „porozprávať sa“ so svojou, vlastnými silami ornamentmi
vyzdobenou kuchyňkou, ako sama hovorí. Tá bola po
dlhé roky centrom života celej rodiny, tam sedávali
všetci pri spoločnom stole a každý člen mal i svoj pracovný stôl, tu sa prijímali návštevy. A tam vzniklo aj
najviac umeleckých výtvorov Márie Karolovej.
Prajeme Márii Karolovej všetko najlepšie k jej
životnému jubileu, Božie požehnanie do ďalšieho života, pevné zdravie a ešte veľa krásnych umeleckých
výrobkov a radosti v kruhu svojich blízkych.
Ing. Aneta Maclová

ZANECHALA PO SEBE VÝRAZNÚ STOPU
Rady Novomešťanov v polovici leta opustila divadelníčka
Anna Kubánová. Zanechala po
sebe výraznú stopu. Nie je v našich možnostiach uviesť všetky
hry, ktoré režírovala, na ilustráciu uvedieme aspoň niektoré.
V škol. r. 1957/58 v jej réžii divadelný krúžok zahral rozprávku
Snehulienka a sedem trpaslíkov.
Prebojoval sa ňou na celoštátnu súťaž detských divadelných
súborov (DDS) – II. Šrámkov
Písek 1958, odkiaľ si priniesol
bronz.V nasledujúcich školských
rokoch žiaci novomestských
škôl tlieskali rozprávkam Dve
Marienky a Šípková Ruženka.
V škol.r. 1961/62 s DS pri I. ZDŠ
nacvičila rozprávku Soľ nad zlato s hudobným sprievodom pod
taktovkou uč. Marty Durdíkovej. V škol.r. 1964/65 pribudla
rozprávka Tri zlaté vlasy deda
Vševeda. 1. 10. 1965 vystúpili
deti v rámci družby s Troma vlasmi… v Starom Měste v okrese
Uh. Hradiště. Družba s deťmi
z Krakova priviedla malých hercov so Snehulienkou a siedmimi
trpaslíkmi do Poľska.
Práve pred 50 rokmi sa
v Trenčíne konala I. medziokresná prehliadka DDS. Detský súbor, ktorý si dal do svojho názvu
meno Ľ. Podjavorinskej, získal 1.
miesto. V tom istom roku (1967)
vystúpil i na Okresnej súťaži tvorivosti mládeže a pracujúcich
v Trenčíne, kde skončil štvrtý.
DS Ľ. Podjavorinskej pri I.
ZDŠ mal v sezóne 1968/69 za sebou rad hodnotných vystúpení.
Vrchol úspechov dosiahol súbor
víťazstvom na Okresnom kole
súťaže tvorivosti mládeže v Trenčíne a na Krajskej prehliadke
DDS v Lužiankach.
60. roky v meste boli obdobím rozmachu amatérskeho detského divadla. V sezóne 1969/70
DS pri I. ZDŠ na čele s A. Ku-

bánovou nacvičil divadelnú hru
Zlatá niť. S touto spevohrou súťažil na Okresnej prehliadke DDS
v Trenčíne a získal prvenstvo.
A. Kubánová dostala cenu za
réžiu. Mladí ochotníci sa v apríli 1970 zúčastnili i I. festivalu
detského divadla západného
Slovenska v Trnave, kde opäť
skončili prví s postupom na
celoslovenskú prehliadku III.
detská divadelná Revúca. Porota ich predstavenie z 3. 6. 1970
hodnotila týmito slovami: „…
v práci s hercami sme videli dva
postupy….Viac zaujali mladšie
deti svojím prirodzeným a bezprostredným prejavom. Detská
porota odmenila Štefana Durdíka za postavu kráľa trpaslíkov….“ A. Kubánová si priniesla
diplom za réžiu.
V máji 1970 bola v Trenčíne
prehliadka víťazov okresných kôl
ZUČ. V rámci nej vystúpil i DS
Ľ. Podjavorinskej pri I. ZDŠ
s rozprávkovou hrou Zlatá
niť. V máji 1976 sa uskutočnila premiéra hry Kockovaná
košeľa a ôsma A. S deviatakmi
ju nacvičila uč. A. Kubánová.
Hra bola úspešná i na javiskách
mimo mesta. Koncom 70. rokov
A. Kubánová s DS uviedla
predstavenie hry Tajomná moc
hviezdy. Zúčastnila sa s ňou na
výberovom kole pre Okresnú
prehliadku DDS v Trenčíne.
Dospelí a mládež
Otvorením Domu osvety
(dnes MsKS)) v r. 1960 sa pre
občanov vytvorili podmienky
pre založenie Stálej divadelnej
ochotníckej scény (SDOS) v novembri 1960. Organizátorom
jej vzniku bol Ján Kedro. Réžie
v jednom z troch súborov pri
SDOS – mládežníckom sa ujala
A. Kubánová. 15. 3. 1961 sa prezentoval inscenáciou rozprávky
Úbohá Anička. Odštartovala sa
ňou činnosť mládežníckeho sú-

boru. Záujem o divadlo priviedol
MDS - SDOS k naštudovaniu
Kákošovej dramatzácie novely
M. Kukučína Mladé letá. Réžia A. Kubánovej za asistencie
E. Octovej bola presvedčivá. Od
svojej premiéry 29. 11. 1961 sa
reprízovala 9-x pre všetky školy
v meste a okolí.
MDS - SDOS nacvičil náročnú spevohru pre deti Rozprávku pri praslici. Hra, ktorú
režijne pripravila A. Kubánová,
mala premiéru 1. 6. 1962. V sezóne 1964/65 naštudovala
A. Kubánová drámu Lampiónová slávnosť. Divadelníci združení
v Osvetovej besede pôsobili pod
novým názvom: Divadelný súbor Mestskej osvetovej besedy.
V divadelnej sezóne 1971/72
ochotníci pod vedením A. Kubánovej naštudovali opäť drámu
Lampiónová slávnosť. S touto
hrou sa zúčastnili krajskej prehliadky divadelných súborov B
kat. o Strieborný veniec S. Jurkoviča a Pohár K. S. Stanislavkského v Modre, kde získali
1. miesto a A. Kubánová si odniesla cenu za réžiu. Ako víťaz
krajskej prehliadky reprezentoval DS Zsl. kraj na XII. Belopotockého Mikuláši, na celoslovenskej prehliadke pokročilých
divadelných ochotníckych súborov 25. 5. 1972. Obsadil
2.miesto. Krajský národný výbor
udelil súboru cenu za dramaturgický výber. Za uvedenú inscenáciu hry DS získal Pamätnú plaketu Janka Kráľa. Táto inscenácia
zostala v repertoári i v sezóne
1972/73, aby ňou pozdravil 60.
výročie založenia ochotníckeho
divadla v meste. To bola zároveň posledná divadelná sezóna
A. Kubánovej, ktorá za svoju
činnosť v divadle získala viaceré
významné ocenenia.
PaedDr. Mária Kubovicová
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VÝROČIE REFORMÁCIE
Na konci tohto mesiaca si
budeme pripomínať udalosť, ktorá zmenila dejiny Európy i dejiny
celého sveta. Uplynie 500 rokov
od začiatku reformácie.
Mladý mních Martin Luther
si ani neuvedomoval, čo všetko
sa začne meniť po jeho vystúpení.
On nechcel revolúciu. Neplánoval vzburu voči vtedajšej cirkevnej vrchnosti. Vôbec nechystal
veľké náboženské a politické
zmeny v Európe. Bol obyčajným
bežným mníchom, pochádzajúcim z chudobnej baníckej rodiny. Luther hľadal pravdu, hľadal
pokoj pre svoju dušu. Bol čestný
sám k sebe. Akokoľvek sa snažil
konať dobré skutky, stále si nebol
istý, že urobil dosť pre svoju spásu. Stále nebol so sebou spokojný. Pritom si predstavoval Boha
ako veľmi prísneho a spravodlivého. Žil v strachu, a to, čo mu
prinášala vtedajšia cirkev, mu
nedávalo útechu.
Luther, vďaka zvesti evanjelia, ktorú objavil v Písme, našiel
pokoj. Vďaka evanjeliu našiel
milostivého Boha, ktorý sa k človeku skláňa nie na základe jeho
výkonov, ale na základe toho,
čo vykonal Kristus. Bolo to poznanie, ktoré prinieslo jemu samému veľké oslobodenie. Túto
zvesť slobody a radosti sa Luther
rozhodol zdieľať s inými. To bol
začiatok reformácie.
Hoci sa vtedy proti Lutherovi postavila celá cirkevná vrchnosť, Luther sa nezľakol človeka.
Bál sa Boha, a preto sa nezľakol
súdov, ktoré viedli ľudia. Neriadil
sa mienkou ľudí, i keď mu hrozil
ten najprísnejší trest. Záležalo
mu na tom, aby sa držal Božej
pravdy obsiahnutej v Písme. Záležalo mu na pravde, nie na osobných výhodách.
Prešlo 500 rokov od začiatku
reformácie, mnoho sa toho zmenilo, svet je úplne iný ako vtedy.
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Aspoň tu v Európe máme náboženskú slobodu, voľný prístup
k informáciám a samozrejme,
slobodu prejavu. Ťažko si dokážeme predstaviť onú dobu a pochopiť mnohé súvislosti. Áno, sú
hlasy odsudzujúce ovocie reformácie. Sú takí, ktorí poukazujú
na množstvo náboženských vojen a náboženskej nevraživosti,
ktorá v nasledujúcich storočiach
zaplavila Európu. Sú takí, ktorí vidia len negatíva. Históriu
však zmeniť nedokážeme. Tí,
ktorí rozhodovali o bojoch a náboženských vojnách, sa budú
zodpovedať pred Bohom za svoje rozhodnutia. Boh všetko raz
spravodlivo rozsúdi. Volá každého z nás, aby sme hľadali pravdu,
boli úprimní a nekonali proti
vlastnému svedomiu a Jeho vôli.
Svet aj dnes zúfalo potrebuje
takých ako bol Luther. Takých,
ktorí sa nebudú báť človeka, ale
Boha. Takých, ktorí budú hľadať
pravdu a pravde zostanú aj verní.
Takých, ktorí budú čestní a budú
konať na základe svojho svedomia pred Bohom, a nie na základe toho, čo im samým prinesie
osobné výhody. Takých, ktorí sa
nezľaknú presily opozície, nech
by použila akékoľvek zastrašovacie spôsoby.
Kto dnes horlí za pravdu?
Neupadli sme už takmer všetci do ľahostajnosti, že nám je
jedno, čo sa deje okolo nás? Že
nám je jedno ako žijú druhí okolo
nás, veď žijeme v dobe tolerancie? Nezhltol nás všetkých duch
konzumu? Bez premýšľania, bez
rozsudzovania berieme to, čo je
nám ponúkané. Hlavne, že je to
lacné a výhodné. Kto dnes vedie zápas o pravdu, nech by šlo
o akúkoľvek oblasť života? Kto je
dnes ochotný za pravdu položiť
svoj život?
Áno, pravda nás vždy bude
niečo stáť. Mám dobrého priate-

ľa, ktorý mi stále pripomína, že
ak niečo nič nestojí, tak to nemá
hodnotu. A naopak všetko, čo
má hodnotu, a chceme to mať,
nás bude niečo stáť. Výkon športovca nebude bez námahy, bez
bolestivého odriekania sa. Skutočná pomoc blížnemu nebude
bez toho, aby nás to niečo stálo:
nielen ﬁnančné prostriedky, ale
drinu a najmä čas, ktorý treba
obetovať. Výchova detí neprinesie ovocie bez námahy, bez zápasu o pravdu.
Lutherov odkaz sa týka každej oblasti nášho života.
Neuspokoj sa s povrchnosťou, hľadaj pravdu, bojuj a podľa
nájdenej pravdy aj konaj. Lebo tak
povedal aj Kristus: Poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí. (J 8,32).
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

BLAHOŽELANIE

Okrúhlych 70 rokov
sa v októbri dožíva funkčne najstarší poslanec MsZ
v Novom Meste nad Váhom
PhDr. Juraj Kazda.
Jubilanta občania poznajú aj ako člena ZPOZ-u,
fundovaného
smútočného
rečníka na posledných rozlúčkach s našimi zosnulými
spoluobčanmi, člena komisií
pri MsZ, Divadielka galéria
a jeho Poetickej scény a Osobnosť mesta z roku 2011.
K
sedemdesiatinám
PhDr. Jurajovi Kazdovi srdečne blahoželáme a želáme
mu veľa zdravia, chuti a elánu do ďalších, aktivitami naplnených rokov.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme p. Jozefovi
Kolárikovi, ktorý FS Otava
pri MsKS v Novom Meste
nad Váhom daroval ženský
novomestský kroj.

Z JASENICE SZ BRONZOVÝ
SZ sv. Cecílie pri chráme Prepozitúry Panny
Márie v Novom Meste nad Váhom pod vedením dirigentky a organistky Mgr. Františky Chalániovej
sa na sklonku leta zúčastnil v malebnom prostredí
Jasenice v Kostole sv. Michala Archanjela krajskej

súťaže najúspešnejších speváckych zborov dospelých Trenčianskeho kraja.
Spevácke zbory rôznych hudobných žánrov,
spĺňajúce kritériá súťaže, hodnotila odborná porota
na čele s jej predsedníčkou prof.MgA Blankou Juhaňákovou, Art.D, pedagogičkou VŠMU, Bratislava a JAMU Brno, dirigentkou Slovenského ﬁlharmonického zboru a držiteľkou ocenenia Krištáľové
krídlo za rok 2011.
Zbor sv. Cecílie spieval sakrálne, hymnické
a cudzojazyčné skladby. Odborná porota mu udelila Diplom s bronzovým pásmom.
Sme radi, že náš zbor takto úspešne reprezentoval Nové Mesto nad Váhom a farnosť.
Mgr. Ján Urbanec
organizačný vedúci SZ sv. Cecílie

JUBILANT SPÄTÝ S DIVADLOM
Doteraz „stvárnil niekoľko
rol“. Na scéne zvanej život si obrazne povedané - zahral učňa
u Baťu, vojaka z povolania, manžela i otca.
Októbrový jubilant Štefan
Psotný, ktorého opona života sa
zdvihla 27. októbra 1932 v Novom Meste nad Váhom, sa divadlu upísal pred vyše 55 rokmi. Spočiatku ako herec, neskôr ako režisér. V divadelnej
sezóne 1968/69 prevzal po V. Šťukovskom a A. Ku-

bánovej režisérsku taktovku. Zásluhou Š. Psotného
došlo takmer pred štvrťstoročím (r. 1993) k znovuobnoveniu Stálej divadelnej ochotníckej scény, ktorá pôsobí dodnes. Spolupodieľal sa aj na založení
tradície Festivalu A. Jurkovičovej, vlani sa uskutočnil už jeho XX. ročník. O 65 rokov viac ako súťažná
divadelná prehliadka má jeden z jej spoluzakladateľov - pán Štefan Psotný, Osobnosť mesta r. 2014.
K 85 rokom mu želáme veľa zdravia, spokojnosti a chuti do práce s deťmi pri zoznamovaní sa
s Táliou.
-r-

0(75$'(;75$),.$)217È1$1È0(67,(6/2%2'<
a=PHQiUHĖGQtYWêåGQLEH]SRSODWNX
a7UDILNDGQtYWêåGQL
a.RStURYDQLH
a7LSRV
a)DMþLDUVNHSRWUHE\
a'UREQpGDUþHN\
a7,.XSRPLHQNRYpSUHGPHW\6.D10Q9
a%DQNRPDW\1216723
a%LVWUR0(.RQJãSHFLDOLW\i]LMVNHMNXFK\QH
a'HQQpPHQXRG¼
Po - Pia 6:00 - 18:00 h So 6:00 - 13:00 h Ne 8:00 - 12,30 hKontakt: 032 / 771 01 17

w w w.tiknove mesto.sk
POĎAKOVANIE

Z úprimného srdca sa chcem poďakovať príslušníkom mestskej polície Bc. Miroslavovi Bačovi,
Marekovi Bahníkovi a Mgr. Jozefovi Grejtákovi, ktorí ma 11. augusta vyprostili zo zaseknutého výťahu.
Vďaka patrí aj ďalším, ktorí sa o to pričinili.
S vďakou všetkým Anna Vlčková
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MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ĆAKUJE FIRMÁM, KTORÉ SPONZOROVALI
KULTÚRNE PODUJATIA
NA NOVOMESTSKOM JARMOKU 2017

POĆAKOVANIE PATRÍ:

PROGRAMY MsKS

október 2017
VÝSTAVA

PREDNÁŠKA O BYLINÁCH

XIX. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

10. októbra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční prednáška s Dr. Igorom
Kafkom, PhD. zo Špecializovaného centra
alternatívnej medicíny v Košiciach s názvom
Recepty, ako využiť liečivé byliny pri prevencii
aj liečbe. Dozviete sa na nej recepty, ako si pripraviť tinktúry, čaje, masti, balzamy a kúpele
z bylín a ktoré sú vhodné na jednotlivé zdravotné problémy.
Prednášku organizujú MsKS a Spoločnosť
Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto
nad Váhom.

Do 15. októbra vo výstavnej sieni MsKS si záujemcovia môžu pozrieť
výstavu
medzinárodného
XIX. ročníka Novomestského
ostňa s prácami kresliarskej skratky na tému
ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

K MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

KEĎ TVORENIE ROBÍ RADOSŤ
...AJ V JESENI ŽIVOTA
V dňoch 23. - 27. októbra v čase od 10,00
do 16,00 h sa v MsKS, v miestnosti č. 21 na
1. posch. uskutoční pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším výstava s názvom: Keď tvorenie
robí radosť …aj v jeseni života, na ktorej svoje
dielka budú prezentovať klienti Zariadenia pre
seniorov na Ul. F. Kráľa, Centra sociálnych služieb na Bernolákovej ul. a členky KD a OO JDS
v Novom Meste nad Váhom.
Výstavku usporadúvajú MsKS, Zariadenie
pre seniorov, Centrum sociálnych služieb, KD
a OO JDS v Novom Meste nad Váhom.

FÍHA TRALALA
9. októbra o 17,00 h v sále MsKS sa deti
môžu tešiť na obľúbený zábavný program s pesničkami.
Fíha, ktorá v knihe býva, je milý škriatok,
ktorý pobaví všetky detičky a naučí ich pesničky…Pomocou nich im priblíži náš krásny svet.
Predpredaj vstupeniek po 11 € (prízemie)
a 10 € (balkón) je výlučne cez TICKETPORTAL.

DUO YAMAHA
12. októbra o 18,00 h v sále MsKS sa
uskutoční koncert známej hudobnej skupiny.
Hudobnú dvojicu tvorí otec a syn Alfonz a Marián Kotvanovci zo Záhoria, v repertoári majú
rôzne skladby, od ľudových po moderné pesničky. Mnohé z nich určite poznáte z televíznej
obrazovky.
Vstupenky po 8 € si môžete zakúpiť online
na www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.
032 2856921.

VEČER S IDOU RAPAIČOVOU
19. októbra o 17,00
h Klub priateľov poézie pri
Poetickej scéne Divadielka
galéria vás pozýva do Divadielka galéria na Večer
s Idou Rapaičovou.
Známa slovenská herečka, v roku 2016 ocenená Kvetom Tálie, zarecituje svoje obľúbené verše
a pobeseduje s divákmi.

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA

VEČERNÝ KONCERT

24. októbra o 16,30 h v sále MsKS sa uskutoční muzikál T. Masníkovej s hudbou R. „Ropka“ Šimka (ﬁnalistu Slovensko hľadá Superstar)
a P. Bangóovej.
Dobrodružný rozprávkový príbeh plný hudby, tanca, nádherných kostýmov, s veľkou výpravou a podmanivými svetelnými efektami je
určený všetkým od 6 do 106 rokov.
Príbeh na motívy Tisíc a jednej noci nás zavedie do Bagdadu, kde chudobný chlapec Aladin
sníva o úniku z bezútešného biedneho života.
Ten sa zmení, keď stretne krásnu sultánovu dcéru, princeznú Jazmínu. V ceste mu však stojí zlý
čarodej Džafar a jeho sluha Jago. Obaja sa ho
snažia využiť na získanie čarovnej lampy z jaskyne v púšti, no jej majiteľom sa stane Aladin.
V lampe sa skrýva džin so schopnosťou splniť
mu tri želania. Aladin tak dostáva možnosť priblížiť sa k princeznej, doteraz odmietajúcej všetkých nápadníkov…
Vstupenky po 11 € (v deň predstavenia po
13 €) si môžete zakúpiť online na www.msks.
sk alebo v pokladni MsKS, č. tel. 032 2856921.

25. októbra o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prvý koncert jesenného abonentného cyklu. Účinkujú: Jordana Palovičová, - klavír,
Ivan Palovič - viola a Ulrich Ulmann - umelecké
slovo. Na koncerte odznejú skladby J.S.Bacha,
J. Brahmsa, C. Debussyho a I. Zeljenku.

ZÁJAZD NA OPERETU
Do 6. októbra sa môžu záujemcovia prihlásiť v MsKS na zájazd na operetu J. Straussa:
NETOPIER, ktorá sa uskutoční 10. decembra
o 17,00 h v novej budove SND v Bratislave.
Odchod autobusu spred budovy MsKS,
ktoré zájazd organizuje, bude o 14,00 h s možnosťou pozrieť si vianočnú Bratislavu, absolvovať nákupy, či len tak si príjemne posedieť
v kaviarni.
Vstupenky sú po 25, 18, 14 a 10 € so seniorskou zľavou 50 % na vstupenky 4. kategórie. Kontakt: L. Fandrová, odb. pracovníčka odd. ZUČ a výstavníckej činnosti, č. tel.
032 2856924 alebo e-mail: fandrova@msks.sk .

K 99. VÝROČIU VZNIKU ČSR
GLADIÁTOR NA NÁMESTÍ
25. októbra pri príležitosti 99. výročia
vzniku ČSR sa uskutoční v dopoludňajších
hodinách zábavno – vzdelávací a športový
program pre školy z nášho mesta a družobného
Uherského Brodu.
27. októbra podujatia vyvrcholia na námestí, kedy o 18,00 h vystúpi hudobná skupina
Nora Carusso a po nej o 19,30 h Gladiátor.

KURZY V OKTÓBRI
Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Streda 17,00 h a 18,15 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
MsKS
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga

KLUBY V OKTÓBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 9. 10. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
10. 9. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje
v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližšie termíny stretnutia s advokátom sú 12. a 26. októbra
o 17,00 h v MsKS. V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide
o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne
znevýhodneným občanom a dôchodcom.

NM AUDIT

AG PLAY
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Soláreň v Novom Meste nad Váhom
Spisovateľ a publicista
Gustáv Rumánek má za sebou
bohatú literárnu činnosť. Výsledkom jeho záujmu o kultúrno-spoločenské dianie a históriu
v regióne je množstvo publicistických článkov. Poznáme ho aj
ako autora niekoľkých básnických zbierok a faktograﬁckých
publikácií, zameraných na históriu a osobnosti najmä Starej
Turej, v ktorej žije. Svojimi príspevkami o osobnostiach a udalostiach svojho rodiska, Nového
Mesta nad Váhom, sa pravidelne
dostáva aj do povedomia čitateľov nášho časopisu.
Vo svojej najnovšej publikácii sa zameral na lokalitu pod
Financbrehom v minulosti známu ako Soláreň a spracoval zaujímavé, a neraz i pohnuté životné
príbehy jej štyroch obyvateľov,
ktorí sa tu narodili a prežili svoju mladosť. V krátkosti sa vrátil
aj do histórie mesta a vysvetlil
pôvod názvu tejto lokality, jej význam a zachytil premeny, ktoré
ju nenávratne zmenili do súčasného stavu.
Spojovacou niťou týchto,
na prvý pohľad samostatných
príbehov je hudba, do ktorej ich
cez klarinet a saxofón zasvätil
pán Adam Trchala, stolársky
odborník, ale predovšetkým výborný hudobník, hráč na klarinet v mestskej dychovej hudbe
Slovenská liga, tiež obyvateľ Solárne.
Pomerne podrobne sa venuje životopisným faktom štyroch
protagonistov knihy: Ing. Jána

Šusteka a bratov Františka, Emila a Ivana Trchalovcov, synov
spomínaného A. Trchalu. Opisuje ich rodinné zázemie, roky
štúdií, pracovné aktivity a úspechy, ktoré dosiahli vo svojich
profesionálnych životoch. Dôležitý priestor dal aj ich autentickým spomienkam a fotograﬁám
z rodinných albumov. Najväčšiu
pozornosť však venuje úspešnému pôsobeniu v hudobných kapelách Ing. Ivana Trchalu a Ing.
Jána Šusteka, pre ktorých sa
hudba stala prirodzenou súčasťou ich životov a ktorej sa naplno
venovali popri svojich zamestnaniach.
V osobných spomienkach
J. Šusteka (1936) na prežitú bohatú hudobnú kariéru sa objavujú aj mená viacerých vynikajúcich a známych profesionálnych
hudobníkov, s ktorými sa ako
amatér ocitol na pódiách v Bratislave počas štúdia (JUDr. Puškarev, Siloš Pohanka a. i.), ale
aj mená spoluhráčov v tom čase
veľmi populárneho tanečného
orchestra Strojár VUMA, v ktorom pôsobil v r. 1954 - 1964.
S nostalgiou konštatuje, že pôsobenie takéhoto orchestra v meste
bolo skutočne unikátne a dodnes
je hrdý, že bol jeho súčasťou.
S menom I. Trchalu (1940)
sa jednoznačne spája dychová
hudba (DH), a to vďaka jeho
dlhoročnému účinkovaniu či
už ako hráča, kapelníka a moderátora v niekoľkých veľmi
úspešných dychových kapelách.
Spomeňme aspoň tie, v ktorých

pôsobil po návrate do rodiska
v r. 1980: DH Strojstav (1986 –
90, dirigent), ĽDH Krakovanka
v Krakovanoch (1980 – 91, umelecký vedúci) a najmä DH Bučkovanka (1991 – 2015, umelec.
vedúci). So „svojimi“ kapelami,
ktoré boli vždy zárukou dobrej
nálady a kvality, účinkoval doma
i v zahraničí.
V knihe sa dočítame aj
o tom, ako a kde sa naplnili životné osudy ďalších synov Adama
Trchalu - Františka a Emila.
František Trchala (1917 –
1983, India) sa ako absolvent
Baťovej školy práce v Zlíne dostal do Indie, kde neskôr samostatne podnikal. Emil Trchala
(1918 – 2004, Kanada – pochovaný v NMnV) prežil bohatú leteckú kariéru a v živote sa ho dotkli nielen vzostupy, ale aj pády.
„Svojím konaním a životným
osudom sa zaradil medzi príslušníkov letectva, na ktorých by sa
nemalo zabúdať.“
Autor a zostavovateľ si touto
publikáciou splnil svoj dlh voči
nahromadeným osobným spomienkam na detstvo a mladosť
prežité v Novom Meste nad Váhom i pod Financbrehom a zároveň cez spomínané osobnosti, ktoré svojím kumštom šírili
dobré meno nášho mesta, oživil
Soláreň aj pre tých neskôr narodených, ktorým tento názov ani
pôvodný význam komplexu budov (časť sa zachovala dodnes)
už väčšinou nič nehovorí.
Eva Berková

OD KONCA OKTÓBRA DLHŠÍ SPÁNOK
Máme tu dobrú správu pre spachtošov! Zo soboty 28. na nedeľu 29. októbra
sa mení čas - z letného prechádzame na zimný.
Hodinové ručičky budeme v nedeľu posúvať z tretej na druhú hodinu rannú,
čo znamená, že budeme môcť spať o hodinu dlhšie.
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ROZCESTOVANÉ DIVADIELKO GALÉRIA
Divadielko galéria (DG) so
svojimi členmi, aj s tými drevenými, bábkami, je v ostatnom
období rozcestované.15. októbra
to má nasmerované do Uherského Brodu. Zverenci Ivana Radošinského do nášho družobného
mesta vycestujú na pozvanie vedúceho Divadla Brod, o.s., Romana Švehlu. Uhersko – brodské
divadlo nie je pre novomestských
priaznivcov Tálie neznáme, v našom meste účinkovalo na Festivale A. Jurkovičovej.
Prvého septembra DG dvakrát vystúpilo na neďalekom
hrade Beckov, ďalší deň sa
divadelný ansábel, ktorý
vlani oslávil 10 rokov svojej
existencie, premiestnil do
Lubiny, kde na minifarme
odohral tri predstavenia.
-Veľký záber nás čakal
počas zájazdu na Dolnú
zem 21. - 25. júna, - obraz
o aktivitách DG dopĺňa jeho
vedúci I. Radošinský a ďalej
pokračuje:
- Prvou zastávkou na
našej ceste bolo Rumunsko.
V Nadlaku sme pre rumunských
Slovákov odohrali jedno predstavenie. Aladin zožal úspech,
a to ani nemusel vypustiť džina
z lampy, aby mu splnil želanie
v podobe výbornej odozvy publika. Bol to skutočne veľký úspech
vyjadrený potleskom, ktorý sme
zožali v kulturáku plnom detí.
A to nás predtým vôbec nepoznali. Dobré referencie o DG rumunskí Slováci získali od činovníkov zahraničných Slovákov
v Srbsku, keďže sa pravidelne
stretávajú.
Popri predstavení sme absolvovali program, ktorý nám
naši hostitelia pripravili. Absolvovali sme prehliadku kostolov
i tradičného dedinskému domu.
Bývali sme v hoteli a čo sa týka

stravy, kráľovsky sa o nás postarali. Pri rozlúčke okrem vďaky
vyjadrili želanie, aby sme k nim
o rok opäť prišli s novou premiérou. Zároveň nás oslovili otázkou, či by sme nabudúce nezašli
aj medzi zahraničných Slovákov
v Maďarsku. Ponuka nás potešila, no musíme ju zvážiť. Jej prijatie znamená ďalší deň na cestách,
pričom už teraz to bolo náročné.
V Nadlaku sme boli po prvýkrát
a ísť so 16 ľuďmi, - a to sme boli
bez živej hudby s ďalšími tromi
ľuďmi!- do neznáma, uznáte
sami, nie je žiadna sranda.-

Ako vidno, všetko dobre dopadlo…
-Z Rumunska nás šofér 26
- miestneho autobusu šťastne
dopravil do srbského Kysáča,
medzi našich starých známych.
Tu sme odohrali dve predstavenia pre škôlkárov. Len mi je ľúto,
že kvôli upršanému počasiu sa
otváranie Zlatej brány muselo
preložiť do kultúrneho domu,
ktorý má menšiu kapacitu ako
amﬁteáter. Stalo sa tak po druhý
raz v histórii nášho otvárania kysáčskeho folklórneho festivalu
bábkovou rozprávkou.
Ďalší deň sme z Kysáča vyrazili do 100 km vzdialenej Kovačice, kam nás pozval kovačický súbor, ktorý bol svojho času u nás
na „Aničke“. Tu sme sa opäť

stretli s priaznivým prijatím a reakciou na v máji premiérovanú
rozprávku Aladin a čarovná lampa. Mimochodom, novomestské
publikum malo možnosť pozrieť
si ju tiež so živou hudbou, - ako
na premiére, - na námestí začiatkom prázdnin.Zaznelo spojenie nová premiéra, prezraďte, čo chystáte pre
divákov na budúci rok?
-Pripravujeme
židovskú
rozprávku Eliášove husle. V súčasnosti mám už niektoré bábky
vyrezané, napr. holubice, koňa
a husle, ďalšie ma ešte len čakajú. K dispozícii máme
zatiaľ polovicu scenára, druhú časť každým
dňom očakávam od
mladíka z Plzne, s ktorým v tomto smere spolupracujem.
Už teraz je jasné,
že deti sa majú vskutku
na čo tešiť, ide o zaujímavý projekt, na ktorom pracuje širší realizačný tím ako zvyčajne.
Rozprávka je vtipná
a zároveň poučná a okrem živej
hudby, ktorú sme po prvýkrát
použili v Adamkovi, prinesie aj
nejakú – tú novinku, ale viac
vám už neprezradím. Azda len
to, že s bábkohercami ju začnem
nacvičovať od januára, premiéra
by mala byť do roka a do dňa od
tej vlaňajšej, čiže v máji. Dovtedy
oprašujeme reprízy rozprávok,
čo je trošku náročnejšie vzhľadom na to, že do súboru nám
pribudlo niekoľko posíl, čo znamená viac skúšok, aby sa novým
členom DG rozprávky dostali
tkp. pod kožu a dobre zvládli
svoje roly k spokojnosti menších
i väčších divákov. –
Necháme sa prekvapiť, ale
už teraz sa tešíme na ďalšiu, v poradí dvanástu premiéru DG.
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BLAHOŽELÁME
96 rokov
Mária Kubišová
94 rokov
Ing. Vítězslav Novák
Ladislav Belanský
93 rokov
MUDr. Eduard Valter
92 rokov
Anna Kuhajdová
91 rokov
Milana Cmerová
Jolana Grznárová
Mária Lackovičová
90 rokov
Mária Karolová
Ing. Stanislav Halan

V októbri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
Pavel Vrábel
František Cíferský
Helena Nováčiková

Eva Valachová
Bohumil Haluza
Viera Koháčková

85 rokov
Anna Jurovichová
Anna Stanová
Júlia Tadlánková
Oľga Kališová
Viliam Hepner
Štefan Psotný

75 rokov
Marianna Bohovicová
Eva Mičudová
Milan Ridila
Vladimír Duša
Vlasta Barcíková
Dušan Riecky
Mária Kuvíčková
Ján Žáčok
Zdenka Košnárová
Ing. Vladimír Popelušák

80 rokov
Vincencia Krištofová
Blažena Zelenáková
Viera Psotná
Pavol Roško
Mária Tinková
Věra Vrbová
Ing. Ľubomír Werner
Mgr. Cecília Divincová

KRSTY A UVÍTANIA V AUGUSTE
Filip Hanzel
Ondrej Hamšík
Petra Nitranová
Leonard Magál
Zara Jamborová
Adela Šimková
Henrich Šteiner
Sandra Gajdošech

Ivana
I
Toráčová
Simon Herák
Lukáš
L
Herák
Isabela Tamia Riecka
Michal Horník
Sebastián Drdák
Hugo Predinský

70 rokov
Vlasta Gutová
Viera Bončová
Stanislav Huna
Katarína Medzihradská

Ján Vlček
Ing. Anna Jankovičová
Mária Vrábelová
Ľudmila Guzmická
Pavlínka Dzianová
Ing. František Antal, Csc.
Dušan Repka
Oľga Michalková
Jaroslava Šulganová
Margita Petkovová
Margita Tulisová
PhDr. Juraj Kazda
Mária Jurkasová
Jozefína Melocíková
Viera Košecová
Ing. Jarmila Sumková
Eva Šnáblová
Ivan Vereš

SOBÁŠE V AUGUSTE
Karol Kubíček a Alena Kubíčková
Ing. Ladislav Janič a Denisa Káliková
Leonardo Valois a Hana Hiadlovská
Peter Matyáš a Adriana Horňáková
vá
Jakub Pavlík a Lea Miezgová

ÚMRTIA V AUGUSTE
Ing. Milan Durec
Katarína Čížová
Rudolf Heldes
Tibor Mrázik

1942
1936
1950
1932

Mária Žilíková
Jozef Nikodem
Vladimír Šedovič
Viktor Tupý

1925
1938
1947
1948

Jozef Laššo
1946
Sidónia Pastorková 1939
Peter Trchala
1970
Jozef Beňačka
1922

Pavol Božik
Johana Ševčíková
Viera Mihaliková
Milan Séleší

1951
1941
1926
1942

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Osud Ti nedoprial s nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom,
spolužiakom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste a rozlúčiť sa
s naším drahým manželom, otcom, dedkom, bratom, švagrom, svokrom a ujom
Rudolfom HELDESOM,
ktorý nás náhle a nečakane opustil 6. augusta vo veku 67 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali, ako i za kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Veľmi nám všetkým chýba a život bez neho je smutný.
Smútiaca rodina

18

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí 9. augusta odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Tibora MRÁZIKA.
Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti,
nech odpočíva v pokoji. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 22. augusta naposledy rozlúčiť s naším
drahým a milovaným zosnulým
Jozefom LAŠŠOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
6. októbra si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého
Miroslava PADAČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Terézia a synovia Miroslav a Juraj s rodinami

Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Len sviečku horiacu a kyticu na hrob Ti môžeme dať, chvíľu postáť a na Teba spomínať.
6. októbra si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, brat, krstný otec a priateľ
Milan MIHÁLIK.
S láskou a úctou spomína celá rodina

10. októbra uplynie rok, kedy sme sa navždy rozlúčili s naším milovaným
Antonom RIHOM.
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach ostala spomienka len…
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Igor s manželkou, vnuk Filip
a vnučka Soﬁa, sestra, brat, švagor Jozef s rodinami a všetci, ktorí ho mali radi.

To, že sa rana zahojila, je len márne zdanie, v srdci bolesť ostala a tiché spomínanie.
13. októbra uplynie 20 rokov, čo nás opustil náš brat
PETER GÁL.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú bratia Igor a Marián
a sestra Andrea s rodinou
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Čas plynie, spomienky zostávajú…
15. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a stará mama
Anna HATALOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľubica a Zora s rodinami
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
20. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil
môj drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Milan PAGÁČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
24. októbra si pripomenieme 10. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, starého otca a praotca
mjr. Jána STEINBAUERA.
Aj keď uplynulo mnoho času, spomienky sú a budú neustále v našich srdciach.
Kto ste ho poznali, zaspomínajte si spolu s nami.
Manželka s celou rodinou
Ako jej z očí žiarila láska a dobrota, tak nám bude chýbať do konca nášho života...
24. októbra uplynie osem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Darinka BLÁHOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Karol a ostatná rodina
Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa radi mali, neprestanú na Teba spomínať...
25. októbra uplynie 17 rokov, čo nás navždy opustila naša mamička a babička
Anna MIZERÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
V týchto dňoch si pripomíname prvé výročie, čo od nás navždy odišla
Martinka RADOŠINSKÁ, rod. Szabová.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra Jarka s rodinou,
manžel, syn Patrik, dcéra Martina, kamarátky a ostatná smútiaca rodina
Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami...
29. októbra si pripomenieme osem rokov, 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 rodina, priatelia a známi
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POD BIELOKARPATSKOU VEĽKOU JAVORINOU
Neďaleká Veľká Javorina sa dodnes nevyočila dvojpohľadom či na
Starú Turú alebo Nové Mesto n. V. (NMnV). Obe tieto neďaleké sídla
aj v minulosti spájali osobnosti, stačí spomenúť gen. Augustína Malára
a Jána Vavroviča v spojitosti s odhalením generálovho pamätníka v St.
Turej 20. augusta.
Prenesme si ich oboch do rámca nášho mesta predovšetkým v spomienkach právnika a odbojára Dr. Ivana Hrušovského (1921 – 2011),
syna nášho lekára Dr. Jána Hrušovského (1894 – 1944), ktorí bývali vo
vile na Hviezdoslavovej ul. poblíž dnešného MsKS (v I. diele monograﬁe
je na dolnej fotograﬁi na str. 109, kde 5. 8. 1931 ako chlapec v kroji stojí
po ľavici prezidenta T. G. Masaryka pri návšteve NMnV).
Meno Ján Vavrovič (1897 –
1958) sa uvádza v životopisnej
časti tejto publikácie na str. 392.
Rodák zo St. Turej si v r. 1927
zobral za manželkou rodáčka
z mesta Elenu Koštialovú, vedno
mali syna Ivana. Za tohto pôsobenia sa tu J. Vavrovič dlhodobo kontaktoval so sesternicou
svojho otca, Annou Hollou, rod.
Urbančíkovou (1884 - 1963),
bývajúcou na Sasinkovej ul. Ako
vdova mala roky hlavnú traﬁku
na terajšom Námestí Slobody.
Anna so svojím manželom Jozefom Hollým (1879 – 1912), dramatikom a ev. a. v. farárom v Mor.
Lieskovom, dali kultúrnemu Slovensku osobnosti, ako boli: nár.
umelkyňa Elena Holéczyová,
režiséri Martin Hollý st. a ml., či
ich vnuk, herec Josef Abrhám.
J. Vavrovič študoval na Reálnom
gymnáziu v Uh. Brode a Obchodnú akadémiu absolvoval
v Hradci Králové. Postupne sa
prepracoval za riaditeľa Roľníckej vzájomnej pokladnice (RVP)
v Novom Meste n.V. a uznávaného odborníka v odbore. Táto banka patrila bývalej agrárnej strane
ČSR. Zaslúžil sa tu i o založenie
miestneho Roľníckeho skladištného družstva pri železničnej
stanici (nazývali sme ho kedysi
ako „Dzevos“) a bol pri spoluzakladaní tunajšieho Poľovníckeho
združenia.
Manželia Vavrovičovci udr-

žiavali v NMnV priateľské styky
s rodinami, ktoré sa hlásili k pokrokovým prúdom tunajšej spoločnosti. V susedstve RVP bývali
Markovičovci. Hlavou rodiny bol
Dr. Rudolf Markovič, verejný
notár. Mal za manželku Vieru,
rod. Hurbanovú, dcéru S. Hurbana Vajanského. Jedna z ich
dcér, Jarmila, sa vydala za Dr.
Dušana Hrúza, verejného notára. Dr. Hrúz patril k priateľom
J. Vavroviča. K ďalším takýmto
rodinám patrili rodiny Dr. Pavla
Markoviča, Dr. Jána Tomášku,
Andreja Žiaka, Dr. Jána Hrušovského, Ing. Jozefa Halvu, riaditeľa novomestskej plynárne či Jána
Martiša, ev. a.v. farára.
Ján Vavrovič tiež udržiaval
priateľské styky, najmä po vypuknutí II. sv. vojny v r. 1939 – 1944,
so svojimi priateľmi z detstva zo
St. Turej, bratmi Augustínom
(1894 – 1945) a Jánom (1900 –
1992) Malárovcami. Augustín,
často vystrojený na cestu k matke z Bratislavy na St. Turú, keď
šoféra mu robil Bzinčan Milan
Čamek, sa vždy zastavil v NMnV
u J. Vavroviča. Bolo to avízo pre
stretnutie spriaznených duší!
Vo februári 1944 sa gen. A. Malár v Berlíne oženil so sl. Margot Grosse, dcérou tamojšieho
ev. a. v. kňaza. Cirkevný sobáš
mali 19. marca v St. Turej, improvizovanú svadobnú hostinu
v miestnom hostinci Štefana

Úradníčka. Vzájomné kontakty
týchto osobností boli nesmierne
užitočné, i takýmto spôsobom
sa dostávali často i utajované informácie k okolitým odbojovým
organizáciám!
V lete r. 1944 boli na návšteve u Vavrovičovcov i manželia
Augustín a Margot Malárovci.
Keďže p. Margot bola v očakávaní, Augustín - akoby tušil -,
požiadal priateľa Vavroviča, že
ak by bol v dobe pôrodu zaneprázdnený či neprítomný, aby
pomohol manželke Margot.
J. Vavrovič, akoby predvídal, čo
sa udeje, spolu s krajanom Dr.
Dušanom Úradníčkom (1899 –
1985) prezieravo vopred zaistili
všetko potrebné. Tušenie Augustína sa naplnilo, Nemci ho
zatkli 31. 8. 1944 v Prešove, bol
to začiatok jeho konca, na slobode ho už nik nevidel! Margot
Malárová šťastne priviedla na
svet 4. 11. 1944 syna Borivoja
v sanatóriu prof. Kocha v Bratislave (otec ho nikdy nevidel) aj
napriek tomu, že už vtedy sa o ňu
zaujímalo gestapo! Za pomoci
Dr. Úradníčka, keďže J. Vavrovič
bol vtedy zaistený v Ilave, matku
Margot so synom Borivojom dopravili do St. Turej do zariadenia
sestier Royových zvaného Chalúpka.
Po potlačení SNP miestni
gardisti ožili. Veliteľ POHG Jozef
Gašparík (v r. 1947 odsúdený
Národným súdom a popravený)
dal zatknúť 20 miestnych občanov, ako boli: Ing. Skopec, Ing.
Raček, J. Chmelina, Ing. Halva,
Dr. Hrúz, Dr. Markovič, A. Žiak,
J. Vavrovič, I. Špitka, K. Treský,
J. Martiš, J. Hnilica, I. Hrušovský, V. Šebek, M. Vlkovič a i.
Onedlho po zatknutí ich ako rukojemníkov odviezli do Ilavy do
väzenia! Tu si prežili svoje, napr.
i trojnásobnú selekciu, t. j. výber
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do transportu do nacistických
koncentrákov! Boli psychicky
na dne! Vtedy ich Ján Vavrovič
so svojím optimizmom udržiaval
pri sile, bol im oporou v najťažších chvíľach!
Po znárodnení peňažných
ústavov v ČSR po roku 1948
J. Vavroviča s rodinou presunuli do Považskej Bystrice, kde
i zomrel. Pochovaný je v St. Turej
vedľa svojich blízkych na Mestskom cintoríne II, na Chrípe,
neďaleko od spomínaného pamätníka jeho priateľa Augustína.
Ešte doplňme, že zhruba v poslednom decéniu svojho života
sa J. Vavrovič ako umelecká duša
zblížil a spriatelil s maliarom,
nár. umelcom Martinom Benkom.
Vráťme sa však k mamičke
so synom. Borivoj svoj pobyt
striedal s umiestnením v kojeneckom oddelení Nemocnice
v Piešťanoch pod dohľadom
prim. Dr. Brežného, zrejme na
pomýlenie sliediaceho gestapa,
ktoré „usmerňovali“ miestni
udavači! Koniec dobrý, všetko

dobré! J. Vavrovič sa bez ujmy
vrátil z Ilavy do NMnV, taktiež
i Margot so synom Borivojom
do NMnV, kde vo svojom dome
v Klčovom, zbudovanom dávnejšie s manželom, si otvorila zubnú
ambulanciu! Po krátkom čase,
pri jednom priateľskom posedení u Vavrovičovcov, zoznámila sa
s obetavým lekárom, vlastencom
Dr. Martinom Sagarom. Asi v r.
1948 uzavreli manželstvo, Martin si obľúbil malého Borivoja.
Manželstvo Sagarovcov bolo
dobré, žiaľ v r. 1954 došlo k istým nedorozumeniam a koncom
roka sa rozpadlo!
PS: Borivoj Malár (4. novembra 1944 – 25. apríla 2016)
maturoval na tunajšej Strednej
všeobecnevzdelávacej
škole
(dnešné GMRŠ) v r. 1962 vedno so svojím budúcim priateľom
Henrichom Pelikánom za triednictva Jána Hrouzeka. Promoval
v r. 1970 na SVŠT, Fakulte elektrotechniky v Bratislave a zamestnal sa v BEZ Bratislava. V r.
1974 nasledoval matku, ktorej
odporučili z kádrových dôvodov

opustiť ČSSR. V Nemecku si
zmenil meno na Claus Brust. Žil
a podnikal v meste Simmerath,
manželka Birgitt mu povila synov Borivoja, Andreasa a Martina. Borivoj stihol ešte krátko
pred smrťou 17. 4. 2016 sa zúčastniť s celou rodinou odhalenia
pamätnej tabule popraveným
slovenským generálom Jánovi
Golianovi, Štefanovi Jurechovi,
Rudolfovi Viestovi vrátane i jeho
otca v priestoroch bývalého koncentračného tábora v Bavorsku,
Hornom Falcku, vo Flossenbürgu, SRN. V St. Turej odhalený
pamätník jeho otcovi od akad.
soch. M. Polonského je na mieste, ktoré si on osobne vyhliadol
ešte r. 2015. Na pamätníku je nápis: Vlasť mu nedala kolísku, ani
rov, on jej dal svoj život. Patrí sa tu
pripomenúť, že gen. A. Malár sa
narodil rodičom zo St. Turej pri
podomovom obchodovaní v Rakúsku, preto vlasť mu nedala
kolísku!
Podľa korešpondencie s Dr.
Ivanom Hrušovským doplnil
a zapísal Gustáv Rumánek

S DÔRAZOM NA PEŠIU TURISTIKU
Už pol druha desaťročia v našom
meste pôsobí Odbor Klubu slovenských turistov (OKST) Podjavorina
Nové Mesto nad Váhom. Vznikol
v r. 2002 po rozpade a zániku predchádzajúcich turistických odborov
(OT TJ Považan, OKST Lokomotíva). Združuje záujemcov o aktívny pohyb v prírode a poznávanie krás
blízkeho okolia, ale i vzdialenejších kútov Slovenska,
výnimočne i susedných štátov.
Hlavnou náplňou činnosti je pešia turistika, ale
mnohí sa zapájajú i do vysokohorskej turistiky, v zime
lyžiarskej a v lete cykloturistiky. V súčasnosti má klub
• ZMENA VO VEDENÍ VK. Od 7. septembra
má Volejbalový klub v Novom Meste nad Váhom nového prezidenta a štatutára. Po abdikácii doterajšieho
šéfa novomestských volejbalistov Ing. Petra Jakovleva
z tohto postu sa ním na základe hlasovania členskej
schôdze jednomyseľne stal Ing. Vladimír Doval.
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63 členov a viacerých prívržencov, ktorí sa zúčastňujú
akcií klubu.
Okrem plánovaných podujatí sa voľné víkendové
termíny operatívne dopĺňajú. Upresňujúce informácie o pripravovaných akciách zverejňujú ich vedúci
vo vývesnej skrinke OKST na autobusovej stanici
(stanovište diaľkových autobusov) a na facebookovej
stránke OKST Podjavorina, spravidla päť dní pred jej
konaním.
Jozef Kováčik, podpreds. O KST Podjavorina

TURISTIKA V OKTÓBRI
7.10. Strečno - s. Javorina - Minčol (Malá
Fatra) pešia turistika, doprava: ŽSR
14.10. Chtelnica - Dobrovodský kras - Dobrá
Voda (Malé Karpaty) pešia turistika, doprava:
ŽSR, bus
22.10. Hviezdicový výstup na Inovec s OKST
LOT (Dubodiel - Inovec - Selec - Kálnica) pešia
turistika, doprava: ŽSR, bus

Trest
Keď učiteľka za trest rozsadila chlapcov s dievčatami, dostal som sa zásahom onej vyššej moci k tej
najkrajšej v triede. Ivone. Pre mňa v tej chvíli dokonalý dar z nebies. Tak blízučko som ju nikdy nemal.
Akoby požičanú len pre seba. S jej vôňou, živočíšnym
teplom, odmeranou sebaistotou, čo mi zrýchľovala tep a posúvala chvíľu vyčkávajúceho strnulého
sedenia s očami zarytými do počmáraného zošita,
hľadajúcimi únik na lesknúcej sa tabuli a neisto blúdiacimi po triede. Chcelo to chvíľu čas i trpezlivosť,
až som si z jej pôvabu nepozorovane po troške dovolil
uždibovať.
Poletujúci konský chvost plavých vlasov, zlatisté
pramienky, čo jej neposlušne padali do tváre, vykrojené ústa a la Brigite Bardot, smelý pohľad ironických modrých očí, do ktorých som sa nedokázal uprene pozrieť, aby ma nezaliala horúca červeň. Prvýkrát
som pocítil niečo ako tiché utajené vlastnenie. Bolo
to celkom iné, ako keď sedela na opačnom konci
triedy a jej chvost som len úchytkom zazrel pomedzi
neposedné vrtiace sa hlavy. Z blízkosti, v ktorej nás
delilo od seba sotva pár centimetrov, sa mi nijako nemohla vyšmyknúť. Rozšafná, namyslená, príťažlivá,
chytrá. Mrknutím oka bola schopná bez rebríka na
povalu vyviesť každého. Dokonca aj mladého učiteľa
telocviku, s ktorým ju vraj videli prechádzať sa večer
v parku, čo však mohol byť len výplod závistlivých
kamarátok. Neviem, kde sa vtedy vzalo a kam sa mi
časom vo vlastnej uzavretosti akési herecké nadanie
vytratilo, ale dokázal som verne imitovať naučené
repliky i celé dialógy z najrozličnejších situácii vo
vtedy populárnych ﬁlmových komédiách. Napríklad
slovenského ﬁlmu Skalní v ofsajde, v ktorom traja
nespratní fanatickí fanúšikovia futbalu vinou osudu
i samých seba prichádzajú o najdôležitejší zápas
svojho života, Československo - Brazília. Tieto tragikomické nešťastné postavičky patrili k obľúbeným
umeleckým kreáciám, ktoré som ochotne takmer
každú prestávku predvádzal. Možno i to nás postupne zblížilo a pravidelne som od nej pri písomkách
mohol opisovať. A tak vždy, keď som sa nahol nazrieť
jej do zošita, tie nádherné vlasy ma šteklili na líci
a mandľová vôňa hebkej bielej pokožky na zátylku mi
zavanula mliečnou sladkosťou. Kde v tej chvíli bola
gramatika diktátov, výsledky príkladov?! Maličká
chvíľa nenásilnej vzájomnej intimity mala pre mňa
stokrát väčší význam ako samé jednotky na vysvedčení. Táto malá koketa silu svojho pôvabu raﬁnovane
na mne skúšala. Dvihla pod lavicou sukňu a vyhrnúc
si ju až na štíhle hebké stehno, nevinne oznámila: - Pozri, včera som si oškrela koleno.- Inokedy mi

zobrala ruku, položila si ju na drobný pevný prsník
a uprene sa podívala do očí: - Nejako nepravidelne
mi bije srdce! Raz mi z dlane tajomne predpovedala, že zomriem mladý. V tej chvíli osudom vyvolený ako Julian
Sorell zo Stendhalovho románu som zatúžil, aby to
bolo hneď. Chcel som byť pre ňu vzácnejší, strácajúci
sa, nezachytiteľný. Skrátka iný, ako všetci ostatní,
čo večne lietali okolo lavíc plní života, bujnej energie,
v jednom kuse sa klbčiaci, odsúdení celý svoj dlhý život byť obyčajní a v každodennom pachtení aj celkom
obyčajne zostarnúť. So zasneným výrazom v tvári
som dúfal, že ja, tak skoro opustiac tento svet, budem
v jej srdci žiť naveky. V tej chvíli som bol presvedčený,
že na nej milujem doslova všetko. Obyčajný pohyb,
ktorým si zastrčila neposlušné pramienky vlasov za
ucho, mi hovoril viac ako slová všetkých urapotaných
dievčat v triede. Mal som ju v čase onoho, pre mňa
takého vzácneho chlapčenského trestu, skrátka ako
boží dar. Jej omamná telesná blízkosť, keď sme si potichu cez hodinu šepkali do ucha, mi umožňovala zachytiť jemné veci a ponoriť sa do jej duše. Rozpoznať
strach a napätie, keď niečo nevedela, nervozitu, pri
ktorej strácala svoju samozrejmú vyzývavosť i chvíle,
v ktorých ma vôbec nevnímala. A naopak, okamihy
radosti, bláznivého uvoľnenia roztopaše, vôňu jej
malinového dychu a permanentného zvádzania. Ivona bol môj dotyk s krásou. Možno práve pri nej som
začal chápať, čo vôbec pôvab a krása znamenajú.
I keď to bol iba okamih. A všetko veľmi rýchle.
A všetko veľmi krátke. A po chvíli už len minulosť.
A tak som sa za dobré chovanie vrátil naspäť. K Dušanovi Malotovi, ktorého dlhé nohy vždy pohodlne trčali z lavice. Ten nepríjemný trest mi zaliezol kamsi
hlboko do duše, ale pre istotu som Gacovi s odfúknutím oznámil: - Konečne! Milan Hurtík

KEDY NA FUTBAL

II. LIGA DOSPELÍ
Sobota 14. októbra o 15,00 h
AFC - Poprad
Sobota 28. októbra o 14,00 h
AFC - Trebišov
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PODJAVORINSKÁ PIŠTOĽ
Klub vojakov SR v Novom Meste nad Váhom
usporiadal 9. septembra medzinárodné strelecké
preteky Podjavorinská pištoľ na strelnici v Beckove s účasťou 42 pretekárov zo Slovenska a ČR.
SR malo 11 trojčlenných družstiev a dve boli z ČR.
Okrem toho bolo deväť individuálnych pretekárov.

Riaditeľom pretekov bol Dr. J. Putirka, hlavným rozhodcom Dr. Š. Bumbál, riadiacim streľby bol P. Paška. Išlo o preteky strelieb z pištole na
vzdialenosť 25 metrov, rozdelené na dve časti: a)
Pim - pištoľ mierená na medzinárodný terč s kruhmi – 10 rán a b) Pir – pištoľ rýchlopaľba na terč ležiaca ﬁgúra – 7 rán.
Na streľbách sa zúčastnili prezident Zväzu

vojakov SR Ing. E. Bitera, viceprezident ZV SR
J. Paulech, ale tiež aj predseda novomestského klubu a niektorí členovia rady klubu.
Predseda klubu Dr. K. Krištofík bol pre organizátorov veľkým pomocníkom v príprave a priebehu
pretekov.
Najlepší pretekári v jednotlivých
kategóriách získali diplom a poháre
klubu. Najlepšie výsledky dosiahli:
Preteky družstiev:
1.Klub Topoľčany: Pim 255 bodov (b), Pir 165 b; 2. Klub Banská
Bystrica: Pim: 240 b, Pir 163 b; 3.
Klub Nové Mesto nad Váhom: Pim
223 b, Pir 155 b.
Preteky jednotlivcov – ženy:
1.V. Miháliková z klubu Topoľčany: Pim 75 b, Pir 53 b, 2. Ing. E. Dolníková (Ban. Bystrica): Pim: 77 b, Pir
50 b; Ing. M. Řehorová (Prostějov) :
Pim 74 b, Pir 49 b.
Preteky jednotlivcov – muži:
1.Mgr. P. Juráček (B. Bystrica): Pim 86 b, Pir
65 b; 2. R. Král (Topoľčany): Pim: 87 b, Pir: 60 b
a Ing. Mgr. M. Dolník (Ban. Bystrica): Pim: 84 b,
Pir: 63 b a 3. F. Paštrnák (Topoľčany): Pim: 93 b
a Pir: 52 b.
Ing. Jozef Dvorštiak
foto: Ing. Mgr. Štefan Javorík

S BICYKLOM NA VÝLETY I DO PRÁCE
K podpísanej zmluve o výstavbe prvej časti Vážskej cyklotrasy vedúcej od hranice s Trnavským samosprávnym krajom do Nového Mesta nad Váhom
19. septembra pribudol podpis druhej zmluvy. Na jej
základe kraj v dohľadnej dobe postaví aj druhý úsek
Vážskej cyklomagistrály, a to na úseku Púchov – Nosická priehrada.
Keď bude Vážska cyklotrasa kompletne vybudovaná, dosiahne dĺžku 100 km. Povedie naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom
(TSK). Cyklisti sa po nej budú môcť odviezť od
hranice so Žilinským samosprávnym krajom popri
Váhu až po hranicu s Trnavským krajom. Cyklotrasa bude segregovaná, čo znamená, že ku kontaktu
cyklistov s automobilovou dopravou, resp. cestnými komunikáciami dôjde len minimálne. Prevažná
časť Vážskej cyklotrasy povedie po ochranných
hrádzach starého koryta Váhu a vytvorí adekvát-
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ne podmienky pre bezpečnú cyklistiku. Zároveň
rozšíri možnosti trávenia voľného času na dvoch
kolesách. Okrem toho Vážska cyklotrasa by mohla
byť aj vhodnou alternatívou na dopravu do práce na
bicykli.
V súčasnosti je stavba tohto veľkého cyklistického projektu rozdelená do ôsmich častí.
Najbližšie k výstavbe je jej prvá časť, vedúca od
hranice s Trnavským samosprávnym krajom po
Nové Mesto nad Váhom. TSK ako investor stavby
podpísal v auguste zmluvu s realizátorom stavby,
so spoločnosťou STRABAG, s. r. o. Rovnaká spoločnosť zrealizuje aj výstavbu druhej z ôsmich častí
Vážskej cyklotrasy. Trenčiansky samosprávny kraj
totiž so zástupcami spoločnosti podpísal zmluvu
o výstavbe cyklotrasy na úseku Púchov – Nosická
priehrada.
-vr-

NOVOMESTSKÝ JARMOK FOTOOBJEKTÍVOM
V poradí 38. Novomestský
jarmok slávnostne otvoril primátor mesta Ing. J. Trstenský
(1) a zaželal jeho návštevníkom
príjemný pobyt na tejto našej
najvýznamnejšej spoločensko obchodno - kultúrnej akcii roka.
Kým v MsKS sa odovzdávali
ocenenia úspešným karikaturistom (2 – riad. NJ Dr. K. Hejbalová pri odovzdávaní čestného

uznania M. Jurišovi zo St. Turej),
v uliciach mesta a na námestí to
žilo (3). Z piatkového programu
na tribúne malo najviac priaznivcov Slniečko (4). Sobota bola
v znamení jubilejného – XX.
Festivalu dychových hudieb, na
ktorom okrem regionálnych
dychoviek vystúpila ako hosť
spoza našich hraníc Vlčnovjanka (5). Sobotňajšie vystúpenie
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Novomešťanky Emmy Drobnej
(6) si nenechal ujsť početný dav
spoluobčanov.
Upršaná nedeľa neodradila
skalných priaznivcov country,
niektorí si pri piesňach HS Kamion i zatancovali (7).
Záujmu sa tešili i kolotoče (8) a výstavy záhradkárov
a drobnochovateľov.
Foto: Mgr. Jozef Šišovský
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytávajú archívne snímky?

Na fotogra¿i je budova prvej židovskej reálnej školy na dnešnej Weisseho ul.
z konca 19. storoþia. V novodobej histórii tam svojho þasu sídlil internát uþĖovskej školy.
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