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Záver dobrý, všetko dobré, hovorí sa. Slnečná nedeľa akoby chcela dať zabudnúť
vrtochom počasia predovšetkým počas soboty, kedy oproti piatku ešte viac spŕchlo.
- Z neba padajú kvapky dobrej nálady, - okomentoval dážď jeden z návštevníkov Novomestského jarmoku, ktorý si počasím
nenechal pokaziť pobyt na jarmoku. A nebol
jediný.
Príjemnú zábavu a pekné jarmočné chvíle zaželal
jarmočníkom vo
svojom
príhovore
1 i primátor mesta Ing. J. Trstenský. Nechýbal ani na
vernisáži a slávnostnom vyhlásení výsledkov po
2
prvýkrát medzinárodného Novomestského ostňa (NO) v MsKS (1). Spolu s viceprimátorkami
mesta Ing. V. Vienerovou, riaditeľkou NJ a PhDr. K. Hejbalovou
sa ujali úlohy odovzdania hlavnej ceny víťazovi NO 2013 s témou
VODA - Jozefovi Grušpierovi
(2 vľavo - pri vzájomnej gratulácii so strieborným J. Srnom).
Karikaturista z ČR si do
3 novomestského stánku kultúry
prišiel osobne prevziať 2. cenu
ako jediný zahraničný účastník NO (pozn.: mená
ocenených na str. 16). Tešil sa tomu i riaditeľ NO
4
V. Pavlík (3).
Pozerať sa na čo bolo i o kúsok vedľa - v miestnosti
č.21, kde bola sprístupnená výstava záhradkárov
(4). Milovníci zvierat si prišli na svoje počas prezentácie drobnochovateľov (5).
5 s p r i eOkrem
vodných podujatí NJ kultúrou to žilo i na tribúne na námestí. Počas troch jarmočných
dní sa na pódiu vystriedalo niekoľko kapiel.
V piatok i nedeľu pozornosť najmä hudob6
ných fajnšmekrov zaujal HAMAR MUSIC
ORCHESTRA (6) z Nórska, ktorý svoje hudobné vystúpenia (pokr. na 3 str. obálky)

NA P RO G R A M E A K T U Á LNE OTÁZ KY
17. októbra sa uskutoční 17. schôdzka
Mestskej rady (MsR) v Novom Meste nad Váhom.
V desiaty septembrový deň sa konalo 16. zasadanie poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení MsZ, správe o činnosti MsR medzi 15. a 16.
zasadnutím MsZ a nakladaní s majetkom mesta
sa na rad dostala Monitorovacia správa k plneniu
Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad
Váhom k 30. júnu.
Hodnotiaca správa je vypracovaná v intenciách príslušných zákonov. MsR i komisia finančná
a správy majetku pri MsZ odporučili správu
schváliť bez pripomienok v predloženom znení.
Po prerokovaní Monitorovacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30. júnu MsZ
konštatovalo, že mesto splnilo príjmy spolu vo
výške 6 205 342 €, čo je 46 % z ročného rozpočtu
a výdavky čerpalo vo výške 4 691 794 €, čo je 35
% z ročného rozpočtu.
Technické služby mesta splnili výnosy vo
výške 2 017 752 €, čo je 56 % z ročného rozpočtu
a náklady čerpali spolu vo výške 1 856 615 €,
čo je 52 % z ročného rozpočtu. Mestské kultúrne
stredisko splnilo výnosy vo výške 248 827 € na
55 % a náklady čerpalo vo výške 220 806 €, čo
je 49 % z ročného rozpočtu. Poslanci predloženú
správu schválili.
Ďalej zobrali na vedomie správu z následných
finančných kontrol v Materskej škole Ul. poľovnícka, centre voľného času a ZŠ Ul. kpt. Nálepku,
ktoré predložil hlavný kontrolór (HK) mesta.
Rovnaké stanovisko zaujali i k vyhodnoteniu činnosti HK za 1. polrok, ktoré predložil Ing. M. Bača.

Po odpovediach na pripomienky poslancov prišiel na rad bod rôzne. V ňom o. i. Ing.
J. Trstenský informoval o postoji samosprávy
k súčasnému stavu konsolidácie verejných financií a plneniu Memoranda, ktoré mestá r. 2012
podpísali s Vládou SR ako prejav dobrej vôle
samospráv podieľať sa na šetrení bežných výdavkov v r. 2013. Poslanci dostali do rúk oficiálne
stanovisko predsedu ZMOS-u p. Dvonča ku konsolidácii verejných financií z pohľadu samospráv
(pozri str. 3). Poslanci zobrali informáciu na vedomie, stanovisko ZMOS ku konsolidácii verejných
financií podporili bez výhrad hlasovaním.
Odzneli tiež požiadavky na výmenu lavičky
na Ul. Piešťanskej 60 a na premiestnenie dopravného zrkadla na križovatke v Mnešiciach
pri firme Tília, kde je neefektívne umiestnené.
Keďže ide o cestu III. triedy, mesto osloví
Správu ciest TSK. Ďalej sa objavili požiadavky
na rekonštrukciu detského ihriska na sídlisku
Rajková, úpravu jám a výtlkov pri bývalom kúpalisku, na oplotenie cvičiska kynologického klubu
v priestoroch bývalých kasární, na umiestnenie
merača rýchlosti na Ul. Beckovskej. Ide o cestu
I. triedy, mesto sa preto s touto požiadavkou obráti na Slovenskú správu ciest Žilina.
V rámci tohto bodu odznela i požadovaná
informácia o priebehu rekonštrukcie mestského
kultúrneho strediska a športovej haly. Práce by mali
byť dokončené v MsKS do konca októbra a športovej hale do polovice októbra okrem balkóna.
Snemovanie poslancov skončilo prijatím uznesení zo 16. zasadania MsZ.
(Z materiálov MsZ spracovala: - red. -)

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA
Príkaz primátora mesta č. 3/2013 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 1. októbra do 20. októbra.
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením
k podnikaniu sú povinné písomne informovať
o vykonaní deratizácie MsÚ v Novom Meste n. V.
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
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ĎALŠIE NASVECOVANIE PRIECHODOV PRE CHODCOV
K jestvujúcim šiestim nasvieteným priechodom pre chodcov v meste pribudnú ďalšie dva.
- Ako je známe, existuje zákonná povinnosť
do roku 2016 nasvietiť všetky priechody pre
chodcov v SR, - do problematiky nás vovádza
Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste
nad Váhom a pokračuje ďalej:
- Pre obce je to značná investícia, ktovie,
či sa tento termín nepredĺži, už raz tak zákonodarcovia spravili. Tak či onak, snažíme sa ísť
v tomto trende, predovšetkým kvôli bezpečnosti
chodcov.
Pri výstavbe Kauflandu sa nám podarilo zabezpečiť nasvietenie štyroch priechodov
pri kruhovom objazde pred supermarketom.
Podobne pri rekonštrukcii Lidla sme sa s jeho
vedením dohodli na nasvietení dvoch priechodov
pre chodcov. Spoločnosť uznala náš argument,
že tieto priechody využívajú hlavne zákazníci
Lidla.
No nezostalo len pritom. Dotáciu, ktorú sme
dostali, sme sa rozhodli po doplnení chýbajúcich
finančných prostriedkov využiť na nasvietenie
ďalších dvoch priechodov v meste. Konkrétne
pri kruhovom objazde pri dome štátnej správy.
Jeden nasvietený priechod bude na Ul.
Malinovského a druhý na Ul. Hviezdoslavovej.
Na základe verejného obstarávania vybraný
zhotoviteľ, firma Detmar s.r.o. Nové Mesto nad
Váhom, by mala do konca novembra obidva
priechody nasvietiť.-

PIETNA SPOMIENKA
Pri príležitosti 95. výročia ukončenia
I. svetovej vojny sa 28. októbra o 14,00 h
uskutoční pietna spomienka spojená s kladením vencov pri Pamätníku obetiam I. sv.
vojny v Parku J. M. Hurbana.

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
31. októbra o 14,00 h v Dome smútku
v Novom Meste nad Váhom sa uskutoční
pamiatka na zosnulých. ZPOZ pri MsÚ ako
organizátor tradičnej akcie na ňu všetkých
srdečne pozýva.
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Mesto tak bude mať celkovo nasvietených osem
priechodov, čo je však len časť z desiatok jestvujúcich priechodov.
- Treba si uvedomiť, že nie všetky cesty
a priechody na nich sú mestské. Cez mesto
prechádzajú aj cesty II. triedy, konkrétne Ul.
odborárska, Holubyho, Ul. Klčové, Kollárova
a Čachtická, ktoré sú v správe TSK. Znamená
to, že nasvietenie priechodov na týchto komunikáciách je v kompetencii VÚC, nie mesta.
Podobne je to napr. i s mnešickou križovatkou, na ktorej sú tri priechody pre chodcov. Ani jedna z jej ciest nie je mestská.
Cesta od Moravy smerom na diaľnicu je
štátna cesta, ktorú má v správe Slovenská
správa ciest Žilina. Cesta na Ul. odborárskej
smerom na Ul. Mnešickú je v správe TSK.Podľa slov Ing. D. Macúcha nasvecovanie
priechodov nie je lacná záležitosť, nasvietenie
jedného stojí okolo 6 000 - 7 000 €. Pritom mesto
si vyberá z čo najlacnejších ponúk, samozrejme, zodpovedajúcich norme tak, aby ich ODI
schválilo. Keby sa malo nasvecovať povedzme
40 priechodov, nebola by to malá suma. Zostáva
len dúfať, že nasvietením priechodov sa zlepší
policajná štatistika, podľa ktorej najviac nehôd
zo stretu chodcov s automobilmi sa paradoxne
stáva na priechodoch.

POĎAKOVANIE UČITEĽOM
Z príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý
UNESCO vyhlásilo na 5.
októbra,
predstavitelia
nášho mesta v predvečer
ich sviatku ocenia vynikajúcich pedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí
sa aktívne, zodpovedne
a svedomito venujú neľahkému učiteľskému
chlebíčku.
Slávnostné zasadanie komisie školstva,
mládeže a telesnej kultúry pri MsZ s odovzdaním ďakovných listov a kvetov vďaky sa
uskutoční 4. októbra v komorných priestoroch
ZUŠ J. Kréna v Novom Meste nad Váhom.

STANOVISKO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
K HOSPODÁRENIU SAMOSPRÁV A PLNENIU MEMORANDA
Združenie miest
a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej
správy
považuje za prioritnú
úlohu a aktívne sa
k tejto úlohe hlási.
Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú
šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných
kompetencií.
Je vecne preukázateľné, že samospráva
šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu
od vypuknutia krízy vzrástli o 41 %, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné
ukazovatele, vzrástli iba o 5.9 %. Markantný
je aj rozdiel vo vynakladaní administratívnych
výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie
úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov
na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto
oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008
do roku 2012 o 33,9 %, ale v obciach len o 3,8 %.
Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí
a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a
organizačné zmeny.
ZMOS v záujme konsolidácie verejných
financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam
počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem
z výnosu daní zo 70,3 % na 65,4 %, čo je ročné
zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú
k dispozícii štátnemu rozpočtu!
Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom
konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele
na schodku verejného rozpočtu.
Ministerstvo financií používajúc metodiku
ESA 95 poukazuje na to, že obce a mestá
neplnia Memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá na základe skúseností
z minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému
hospodárstvu sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na
mzdových nákladoch. Hospodárili a hospodária

zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný
rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia
miest a obcí k 30.6.2013 bol vykázaný v sume
228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za
rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok
dosiahli mestá a obce aj napriek prepadu
rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich
financovia. Je predpoklad, že sa v závere roka
priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že
vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony,
ktoré majú finančné dopady na hospodárenie
samospráv a odsúhlasila navýšenie mzdových
nákladov na školských zamestnancov.
Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách,
aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú
ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky
a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá
z implementácie europrojektov a už rozbehnutých investičných aktivít, ktoré sú pre občanov,
ale môžu ovplyvniť hospodárske výsledky obce
a ohroziť plnenie Memoranda. Samosprávy
preto odmietajú tzv. selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a miest ako nekorektný
a v praxi ťažko realizovateľný.
Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná,
dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre
obce a mestá prináša zastavenie rozvoja
a ekonomického rastu regiónu a rapídne zníženie
kvality života jeho obyvateľov. Výrazný pokles
kapitálových výdavkov a celkové očakávané
hospodárske výsledky v ďalších rokoch môžu
priniesť paralyzáciu samosprávy a ochromenie
plnenia jej zákonných povinností.
Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch
a rozpočtoch ňou riadených organizácií
a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú,
aby sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami a hľadala riešenia
v prospech obyvateľov miest a obcí.
Jozef Dvonč,
predseda ZMOS
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M ES T O B E Z „ T A N K O DROMOV“
V médiách sa často objavuje kritika na stav
komunikácií. Našťastie, to nie je prípad nášho
mesta, ktoré sa systematicky už viac rokov stará
o „svoje“ cesty a chodníky. Každoročne vo svojom
rozpočte vyčlení financie na opravy povrchov
mestských komunikácií a chodníkov. Vďaka tomu
v jeho intraviláne nenájdete inde neslávne preslávené „tankodromy“.
Od polovice septembra do konca októbra
prebieha oprava povrchov mestských chodníkov.
V lokalite Ul. Malinovského, ktorú už rátame do
širšieho centra mesta a Hviezdoslavovej ul. budú
povrchy chodníkov v zámkovej dlažbe. Ide o chodníky na strane od domu štátnej správy v priestore ulice od Kauflandu až po koniec Lidla.
V zámkovej dlažbe takisto budú chodníky na Ul.
Hviezdoslavovej od Malinovského ul. až po hotel
Diana.
Ďalšie chodníky, predovšetkým v oblasti
Samôt, budeme rekonštruovať v povrchu s liatym
asfaltom.
Ako prvá sa týmto spôsobom začala robiť
rekonštrukcia povrchu chodníka na Ul. M. Rázusa.
Pokračovať budeme i v ďalších uliciach, prípadne
aj mimo Samôt, v častiach mesta, kde sú povrchy chodníkov v nie najlepšom stave. V rámci
týchto prác vymeníme, prípadne doplníme najviac
poškodené alebo chýbajúce obrubníky, upravíme
podklad, kde nie je betón, preliačiny na chodníku
podlejeme liatym asfaltom a urobíme novú vrstvu
liateho asfaltu. Prakticky sa robí to isté, čo sa
vlani realizovalo na sídlisku Rajková - Klčové.
S prácami by sme chceli byť hotoví do začiatku
zimy, zhruba do 30. novembra.
Na Samotách sme sa zamerali i na rekonštrukciu povrchov niektorých komunikácií. Tie
najhoršie sme už obnovili. Dosť výraznú časť
nám spravil Slovenský plynárenský priemysel
(SPP). Výhodou je, že povrchy ciest pre plynárov
(pre SPP obnovu realizuje fa Ekoform Levice
a pre ňu povrchy robia Cesty Nitra, stredisko
Trenčín) a takisto pre mesto zhodou okolností
robia verejným obstarávaním vysúťažené Cesty,
a.s., Nitra. Môžu tak spraviť povrch celej komunikácie, pričom jeho financovanie si mesto
delí so zainteresovaným SPP. Takisto povrch
Ul. slnečnej, ktorý bol vo veľmi zlom stave, je
úplne nový, obnovili sme ho v troch štvrtinách
asfaltobetónom a v jednej štvrtine kalovým zákrytom. Spolu s mestom ho zafinancoval SPP,
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takže samospráva mala len zhruba polovičné
výdavky. Rovnakým spôsobom sa urobil i nový
povrch na Ul. vysokej, participovali na ňom plynári
a mesto. Kompletne nový povrch komunikácie
bude na časti Ul. južnej medzi Vinohradníckou
ul. a Brigádnickou ul. pri mestských bytových domoch, kde bol veľmi zlý povrch. Povymieňali sme
niektoré obrubníky, upravili vpuste, v súčasnosti
sa tu robí nový povrch komunikácie. Nový chodník je i na Ul. brigádnickej a Ul. južnej, liatym
asfaltom spravíme ešte ďalšie chodníky.
Tento rok sa dosť investuje zo strany mesta
i SPP hlavne na sídlisku Samoty, keď do Samôt
rátame aj Ul. vysokú. Nastáva výrazná obnova
povrchov.
Mesto sa ďalej rozhodlo, že v priebehu októbra vymení povrch komunikácie na sídlisku Dolné
Samoty, a to od Ul. zelenej po Ul. krátku. Táto cezsídlisková cesta je v nedobrom stave. Jestvujúci
liaty asfalt sa vytrhá a pôjde tam asfaltobetón.
Ďalšia obnova komunikácie a chodníka prebieha na Ul. košikárskej a Čulenovej po dokončení
nového vodovodu a kanalizácie s prípojkami.
Trenčianske vodárne a kanalizácie sa vlani
výrazne podieľali na obnove dnes už vynovených
povrchov komunikácií na Ružovej a Slovanskej
ul. Teraz takisto budú spolufinancovať obnovu
povrchov komunikácií na uliciach Košikárskej
a Čulenovej.
Tento rok sa podarilo po výraznom tlaku mesta docieliť obnovenie povrchu komunikácie na
Beckovskej ul. zo strany štátu, ktorý vyčlenil prostriedky na jej obnovu. Takže prístup do Nového
Mesta nad Váhom je z tejto strany veľmi slušný.
Mesto sa môže hrdiť tým, že má jedny
z najlepších povrchov komunikácií a chodníkov,
čo potvrdzujú i pochvalné slová oficiálnych i neoficiálnych návštev. Je to tým, že obnove povrchov
chodníkov a ciest sa pravidelne venuje. Popri estetickom hľadisku to zvyšuje bezpečnosť cestnej
premávky i spokojnosť vodičov, ktorých vozidlá sa
na dobrých cestách šetria.
Mesto sa snaží realizáciu komunikácií zlacňovať okrem finančnej spoluúčasti investorov
inžinierskych sietí i zadávaním prác viacerým
zhotoviteľom, čo má pozitívny vplyv na šetrenie
finančných prostriedkov mesta.
Ing. Dušan Macúch,
vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ

NA PRVOM MEDZINÁRODNOM OSTNI PRVÉ ZLATO
S témou voda
Jozef
Grušpier
(na foto Mgr. Šišovského)doplával k zlatému
ostňu. 1-x v histórii Novomestského
ostňa. Premiérovo
medzinárodného.
Profesijne
živnostník v stavebníctve nie je pre
Novomestský osteň,
a vôbec, pre svet
karikatúry a satiry, žiadnym nováčikom. Tomuto
druhu umenia sa venuje od svojich zhruba 15 rokov. Ani sám poriadne nevie, ako sa ku karikatúre
dostal. Pravdepodobne cez Roháč.
Novomestského bienále kresleného humoru
a satiry v Novom Meste nad Váhom sa zúčastňuje
často, i keď nejaký - ten ročník vynechal.
- Absencií na Novomestskom ostni som nemal veľa. Na svojom konte mám všetky ocenenia, do zbierky mi doteraz akurát chýbal ten
najcennejší - zlatý osteň, - s dojatím v hlase
krátko po prevzatí najvyššieho ocenenia hovorí
61 - ročný Bratislavčan a vyznáva sa ďalej:
- Ocenenie ma veľmi prekvapilo, ani vo sne

by mi to nenapadlo. Nerátal som so žiadnou cenou, už som ich na Novomestskom ostni dostal
dosť...Zvlášť keď tentoraz išlo o medzinárodnú
súťaž, ktorej, ako som počul, sa zúčastnilo do 150
autorov s takmer 330 prácami z 30 krajín sveta!
Pokladám to za veľmi pekný úspech. Mal by som
za to poďakovať najmä porote, ktorá mi cenu
udelila. Dúfam, že sa moja kresba bude páčiť aj
ostatným. Pre J. Grušpiera sú kreslený humor a maľba
istý druh relaxu.
- Škoda len, že mi na ne zostáva málo
času.Na svoje i naše šťastie si čas na účasť na
XVII. Novomestskom ostni našiel. Ako sa mu
tvorilo?
- Vyhlásená téma bola pre mňa ako každá
iná, téma voda je široká, dá sa na ňu nakresliť kde
čo.Kde - čo možno áno, ale ako kvalitne po kresliarskej stránke i čo do hĺbky myšlienky, je ďalšia
vec...
Keďže Jozef Grušpier po tohoročnom bienále
už vlastní všetky ostne, zaujímalo nás, či nestratil
motiváciu, či sa o dva roky zúčastní XVIII. ročníka
Novomestského ostňa.
- Pokiaľ budem zdravotne v poriadku, určite
áno, nemohol by som nezúčastniť sa...-

V BRUNOVCIACH OTVORIA SÚKROMNÚ GALÉRIU
Prvú sobotu v októbri sa v Brunovciach
uskutoční slávnostné otvorenie súkromnej rodinnej galérie manželov, akad. maliarov Jarmily
Dicovej - Ondrejkovej a Mikuláša Dica. Obaja
sú novomestskej kultúrnej verejnosti známi ako
účastníci výtvarných Návratov do Nového Mesta
nad Váhom. Svojou tvorbou, už spolu aj s dcérou
Dášou Dicovou Bacmaňákovou, sa pravidelne
v 5 - ročných intervaloch prezentujú na výstave
návratistov.
V tomto roku dokončili prestavbu rodného
domu J. Dicovej a upravili ho na veľkorysú umeleckú galériu vlastných výtvarných diel. V nej
obaja umelci spolu so svojou dcérou vystavujú
maliarske diela, grafiky, ilustrácie detských kníh
i fotografie monumentálnych diel pre architektúru, realizovaných na mnohých budovách po
celej SR.
Tento, pre novomestskú lokalitu ojedinelý

projekt súkromnej rodinnej galérie predstavia
verejnosti 5. októbra. Pozoruhodné na projekte je,
že ide vskutku o rozsiahly výstavný priestor, kde
v niekoľkých miestnostiach je predstavených viac
ako 50 diel.
Dr. E. Porubänová

Na Mestskom úrade v Novom Meste nad
Váhom platia od septembra nové úradné
hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7,30 - 12,15
7,30 - 12,15
8,15 - 12,15
7,30 - 12,15
7,30 - 12,15

13,00 - 15,15
13,00 - 15,15
13,00 - 16,45
13,00 - 15,15
13,00 - 14,45

Na matrike na prízemí MsÚ platí to isté
s jedinou zmenou: vo štvrtok tu majú nestránkový deň.
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D VO JN Á S O B N É J U B I L EUM ŠKOLY
Základná umelecká škola J. Kréna v Novom
Meste nad Váhom žije od nového školského
roka svojím každodenným rytmom. Pedagógovia
v priestoroch školy na Štúrovej ul. vyučujú žiakov
v hudobnom, tanečnom, literárno – dramatickom
a výtvarnom odbore, zveľaďujú ich umelecké
a estetické cítenie a zručnosti.
Okrem tejto každodennosti sa škola v októbri
pripravuje na milú slávnosť. Dôvod má dvojnásobný - 65. výročie svojho vzniku a 50 rokov
výtvarného odboru.
S názvom Mestský hudobný ústav začala
pôsobiť v škol. roku 1947/1948 pod vedením
Ervína Horáčka. Mala sedem učiteľov a 101
žiakov. V r. 1951 sa zmenila na Hudobnú školu,
o 10 rokov neskôr sa premenovala na Ľudovú
školu umenia a v r. 1990 dostala názov Základná
umelecká škola (ZUŠ).Od r. 2000 nesie čestný
názov ZUŠ Juraja Kréna. Zásluhou riaditeľky ZUŠ
Mgr. Marty Košťálovej vznikla pri ZUŠ Galéria
J. Kréna.
Škola spočiatku sídlila na Weisseho ul.,
neskôr sa z priestorových dôvodov presťahovala
na námestie do budovy bývalej kaviarne (tzv.
Plessovec). Odtiaľ sa presídlila na Štúrovu
ul. MŠ, kde sa dnes buduje domov dôchodcov.
V súčasnosti sa nachádza v budove bývalej I. ZŠ
na Štúrovej ul.
Za 65 rokov svojho pôsobenia škola dosiahla
významné úspechy. Absolventi i terajší jej žiaci
pôsobia napr. v MKO pri MsKS, sú členmi rôznych
hudobných zoskupení. Svoje schopnosti uplatňujú
v nahrávacích štúdiách, vyučujú v prestížnych
školách doma i v zahraničí, sú, resp. boli sólistami mnohých divadiel. Za všetkých spomeňme
husľovú virtuózku J. Špitkovú, operného speváka M. Pavloviča, niekdajšiu primabalerínu
SND E. Kyjovskú, klaviristku K. Kňazovickú pôsobiacu vo Švajčiarsku. Absolventom školy je
i niekdajší uznávaný pedagóg akordeónovej
hry na Konzervatóriu v Žiline M. Košnár.
V súčasnosti študujú odchovanci ZUŠ H. Kliment,
P. Masár, D. Krajči a J. Kačic na konzervatóriách
v Topoľčanoch a Bratislave.
Významné jubileum - polstoročie svojej existencie si v tomto škol. roku pripomína aj výtvarný
odbor ZUŠ. Jeho história sa začala písať návratom akad. soch. Milana Struhárika do svojho
rodného mesta po štúdiách na VŠUP v Prahe.
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Na jeho podnet 1. októbra 1963 vznikol v novomestskej ľudovej škole umenia (ĽŠU) výtvarný
odbor. Vyučovanie spočiatku prebiehalo v budove
Hudobnej školy na námestí. Do súčasnosti výtvarný odbor ešte 5-x zmenil svoje pôsobisko. Teraz
sídli v priestoroch zrušenej I. ZŠ na Štúrovej ul.
Počas 50 rokov vo výtvarnom odbore pôsobili, alebo pôsobia títo pedagógovia: akad. soch. M.
Struhárik, akad. mal. J. Mikuška, Mgr. J. Šišovský
st., P. Mihalko, Mgr. E. Harmadyová, akad. soch.
J. Priehoda, Mgr. K. Vicenová, Mgr. J. Šišovský
ml., Mgr. O. Jurišová (Mgr. J. Sarkócyová a Mgr.
O. Medňanská – zastupujúce za O. Jurišovú na
MD), Mgr. V. Polák, Mgr. D. Trebatická, Mgr. K.
Mareková (elokovaná pracoviská).
V súčasnosti výtvarný odbor poskytuje 227
žiakom základné výtvarné vzdelanie v troch triedach a elokovaných pracoviskách v Kočovciach
a Lúke nad Váhom. Študenti vo veku 6 až 25
rokov majú možnosť vzdelávať sa pod odborným
pedagogickým vedením vo všetkých výtvarných
technikách a mnohí z nich sú pripravovaní na
talentové skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.
Výtvarný odbor získava početné ocenenia
na súťažiach a mnohí jeho absolventi úspešne
fungujú vo výtvarnom živote doma i v zahraničí,
napr.: akad. mal. Dušan Nágel, akad. soch.
Dušan Košťál, akad. mal. Peter Dobiš, Mgr. Jana
Malotová, Mgr. Viliam Polák, akad. mal. Miroslav
Hadinec, Peter Macko, Ing. arch. Pavol Senecký,
akad. soch.Vojtech Kokeš, Mgr. Eva Harmadyová,
Mgr. art. Vasil Stanko, Ing. arch. Igor Mikláš, akad.
soch. Renáta Hanesová, Tibor Kubica ml., Mgr.
art. Eva Humlová, Mgr. art. Monika Pavlechová,
Mgr. art. Zuzana Malcová, Mgr. art. Barbora
Viteková, Mgr. art. Tomáš Vrtich, Mgr. art. Zuzana
Muranicová, Mgr. Daniela Trebatická, Mgr. art.
Ema Harmadyová, Mgr. art. Matej Lacko, Mgr. art.
Alžbeta Malcová, Mgr. art. Barbora Dzuráková…
Každý sa zaoberá rôznou výtvarnou činnosťou od
sochárskej tvorby cez maľbu, grafiku, fotografiu,
architektúru a dizajn až po alternatívne umelecké
prejavy.
Dvojnásobné jubileum školy je motiváciou pre
jej pedagógov a žiakov pokračovať v nastúpenom trende a šíriť dobré meno školy a mesta po
SR i za jej hranicami.
ZUŠ

ZA MUDr. PAVLOM KAMENSKÝM
Vo veku 98 rokov
a sedem mesiacov
17. septembra o
14,00 h v spánku,
pokojne, medzi svojimi, dotĺklo srdce
Novomešťana, od
roku 1968 žijúceho
vo
Švédsku
MUDr. Pavla
Kamenského.
MUDr.
Pavel
Kamensky, od r. 2011
Významná osobnosť
Podjavoriny, sa narodil v r. 1915. V jeho ôsmich rokoch sa rodina
presťahovala do Trnavy.
Počas II. sv. vojny bol aktívnym účastníkom
národného odboja za oslobodenie. Po vypuknutí
SNP bojoval v horách ako člen partizánskej
skupiny Jána Žižku, po jeho potlačení sa stal
vojakom Čsl. zahraničnej armády. V r. 1946 ho
vyznamenali medailou za zásluhy 1. stupňa.
Po ukončení štúdia na Karlovej univerzite
v Prahe v r. 1945, kde sa po oslobodení stretol
i so svojou budúcou manželkou, Novomešťankou
Mariannou, rodenou Blauovou, pracoval ako
detský lekár najskôr v Tepliciach, potom
v Děčíne. V r. 1951 sa vrátil na Slovensko.
Pôsobil ako zástupca prednostu detskej kliniky
Fakultnej nemocnice v Bratislave, neskôr ako
prednosta - primár novootvorenej detskej mestskej kliniky na Bezručovej ul.
Od r. 1968 žil v krajine troch koruniek, kde

sa tiež stal uznávaným pediatrom. Do odchodu
na dôchodok pôsobil ako primár veľkej detskej
kliniky, až do svojej 80 - ky vykonával profesiu lekára. Prispel k výchove dvoch generácií
detských lekárov vo Švédsku. Napriek veľkej
vzdialenosti boli s manželkou spojení s rodným
mestom nielen srdcom, ale i prostredníctvom
nášho mesačníka, ktorý čítali na webe.
Vďaka ochote ObV SZPB v Novom Meste
n. V., ktorý pred dvoma rokmi navrhol MUDr.
Kamenského na ocenenie, do rúk sa nám dostal
zrejme posledný list z Uppsaly z 13. augusta,
v ktorom reagoval na pozvanie na krajské oslavy
SNP. Píše v ňom:
„Veľmi ste ma potešili a dojali Vaším pozvaním na vrch Roh pri Lubine – v lubinských
kopaniciach. Viete veľmi dobre, že som sa
tam osobne zúčastnil a prežil ťažké chvíle.
Vekom sa človek vracia do minulosti - do detstva
a mladosti. Často som v myšlienkach práve tam,
pri Lubine. Bol to boj o život i boj za slobodu
a dúfanie v lepšie časy. Tie aj prišli. Dnes som
už prastarý človek,... nohy ma už nenesú ...
Ale ešte inak fungujem a teším sa z každého
pekného dňa... Budem v myšlienkach s Vami,
pozdravte zo srdca starých spoločných spolubojovníkov a priateľov, tých, čo sú ešte pri živote.
Často myslím na Paľa Herzku. Písal počas
celého povstania denník, vždy mi hovoril – potom ho dostaneš. Žiaľbohu, v roku 1968 zostal
v Bratislave, boli by to unikátne informácie ...“
V osobe MUDr. Kamenského odišiel skvelý
a dobrý človek, ohromný manžel, otec, dedko,
detský lekár a odbojár. Česť jeho pamiatke!

ODIŠLA DO DIVADELNÉHO NEBA
Vo foyer MsKS na tabuli Kvetu Tálie pribudla
pri mene Viery Strniskovej malá kytička.
Známa slovenská herečka, ktorú mesto ako
druhú v poradí ocenilo Kvetom Tálie práve pred
10 rokmi, v roku 2003, v posledný augustový deň
odišla vo veku 83 rokov do divadelného neba.
Pri príležitosti udelenia KvetuTálie nám
dáma slovenského divadla, vtedy ešte členka
Činohry SND v Bratislave, napriek tomu, že
médiám často nedávala interview, poskytla rozhovor, v ktorom na jednu z dnes už tradičných

otázok, čo hovorí na
Kvet Tálie, odpovedala:
„Ocenenie, ktoré som
dostala na otvorení VI.
Festivalu A. Jurkovičovej,
ma potešilo a prekvapilo. Naviac som spoznala vzácnych ľudí, ktorí
takisto milujú divadlo a
slúžia tomuto zázraku.
Želám im všetko dobré.“
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S POMYSELNÝMI 99 SVIEČKAMI NA TORTE
V jej blankytne
modrých
očiach
sa zračia dobrota,
múdrosť
a
skúsenosť
prežitých
rokov.
Anna Homerová,
najstaršia občianka
nášho mesta, 28.
októbra oslávi, ak
Pán
dá, vzácnych 99 rokov.
Na frontoch I. sv.
vojny sa bojovalo
zhruba tri mesiace,
keď sa narodila. Ako osemnásťročnú ju životné
cesty zaviali do Francúzska. Tu spoznala aj svojho budúceho manžela, Slováka od Malaciek.
V krajine Galského kohúta sa i zosobášili,
Anna mala vtedy 20 rokov. Ďaleko od rodného
Slovenska sa im narodili štyri deti. Žiaľ, jeden zo
synov ako ročný zomrel.
V roku 1950 rodina opustila Francúzsko
a usadila sa v Novom Meste.V domovine k dvom
dcéram a synovi pribudol najmladší. Jozef, ktorý
ako jediný z detí sa narodil na Slovenku, ako
jediný spomedzi súrodencov odišiel do krajiny,
kde rodičia bok po boku ako manželia prežili
zhruba pol druha desaťročia.

Po návrate na Slovensko Anna Homerová
až do odchodu na dôchodok pracovala v Palme.
Vyše štvrťstoročia. Pracovala ťažko, zastávala
chlapskú robotu. Keď bolo treba čosi spraviť,
hneď volali p. Homerovú. Roboty sa nebála.
Podľa nej je aj receptom na dlhovekosť. Po
celý život sa riadila známym ORA ET LABORA
(modli sa a pracuj). O to ťažšie teraz znáša, že
jej už dobre neslúžia zrak, sluch, nohy...
Starenka, ktorá po celý svoj produktívny život
tvrdo pracovala, cíti sa byť neužitočná. Trápi ju,
že nemôže pomôcť dcére, s ktorou žije v dome
na Samotách. Staršia z dvoch dcér Mária má na
jej lamentovanie pohotovú odpoveď.
- Už si sa dosť narobila, teraz musíš
oddychovať, už máš odrobené! Dcéra Mária Mravcová si rodičov do domu
zobrala krátko po tom, čo v roku 1985 ovdovela.
Po otcovej smrti už 20 rokov „bačujú“ s mamou
samy. Jednoposchodový dom však často ožíva
návštevami najbližších.
Pani Homerová má 10 vnúčat, 17 pravnúčat
a dokonca jedno prapravnúčatko. Pravnučke
Monike sa v marci narodil syn Danielko.
Ak sa nič nezmení, rodina sa zíde i na
oslavách babičkiných 99 – tin. Chýbať nebudú
narodeninová torta s pomyselnými 99 sviečkami
a predovšetkým láska a spolupatričnosť, ktoré
v početnej rodine Anny Homerovej vládnu.

N AM I E S T O C I G A R E T Y - J ABLKO
Radšej jablko než cigarety, radia permanentne lekári svojim pacientom - fajčiarom. K hlasu
odborníkov sa počas Týždňa boja proti rakovine, ktorý každoročne na jeseň vyhlasuje Európska asociácia líg proti rakovine, pridá i Liga proti
rakovine SR svojimi aktivitami predovšetkým
výchovného a preventívneho charakteru. Jednou
z nich je aj Deň jabĺk.
Tentoraz sa uskutoční 25. októbra v závere
Týždňa boja proti rakovine (21. - 25. októbra).
Tradične sa doňho zapoja aj študenti novomestského gymnázia, ktorí navštevujú krúžok onkologickej výchovy.
- K tomuto dňu žiaci pripravia nástenku, rozhlasovú reláciu a svojim kamarátom v škole budú
ponúkať - na rozdiel od cigariet - zdravú pochu-
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tinu - jabĺčka, - hovorí Mgr. Blažena Barančinová, vedúca krúžku a pokračuje ďalej:
- Za roky, čo ho vediem, som sa neraz stretla
s tým,- a možnože i vy máte podobné skúsenosti z vlastných rodín, - kedy sa fajčiar za žiadnu
cenu nemienil vzdať cigarety. ,Radšej nebudem
jesť, ale na cigarety musím mať!´, dušoval sa. No
po čase sa tejto závislosti vzdal a zmenil i rétoriku. Zvyčajne ho k tomu prinútila choroba, vlastná
alebo medzi príbuznými či priateľmi, ale nemalý
podiel na tom má i osveta. Preto je dobré, že
niečo také ako Deň jablka existuje. Možno vďaka
nemu od svojho zlozvyku upustí ďalší alebo i viacerí fajčiari. A o to počas Dňa jabĺk ide. Budem
rada, ak čo i len trošku k tomu prispejú frekventanti krúžku onkologickej výchovy v GMRŠ.-

URČENIE A ZAPRETIE RODIČOVSTVA II.
Zákon rieši aj situáciu, keď sa dieťa narodí
v lehote 300 dní od zániku manželstva matke,
ktorá sa už znova vydala. Nakoľko by pre určenie
otcovstva 1. domnienkou do úvahy prichádzali
tak bývalý, ako aj neskorší manžel, zákon jasne
stanovil, že sa za otca v tomto prípade bude
považovať neskorší manžel. Opäť
äť sa tu vychádza
z obvyklých životných situácií, ako aj z účelu
manželstva, nakoľko bývalé manželstvo
anželstvo
vo mohlo
byť rozvedené len za predpokladu,
du, že bolo trvalo
rozvrátené a dlhodobo neplnilo svoj účel, ktorým
ktorý
je aj založenie rodiny. Preto je nepravdepodobravdepod
né, aby bol otcom dieťaťa bývalý
alý manžel. Inak
I
povedané, ak by už predchádzajúce
ajúce manželstvo
manželstv
zaniklo a dieťa sa matke narodí
dí v takom
akom krátkom časovom úseku po rozvode,
de, ako je doba
do 300 dní od zániku manželstva,
va, uplatneniu
platneniu 1.
domnienky môže zabrániť len uzavretie
vretie nového
manželstva. Ak by však otcovstvo
o úspešne zaprel
z
neskorší manžel, domnienka otcovstva
ovstva by
b začala
pôsobiť opäť voči skoršiemu manželovi.
nželovi.
Pokiaľ ide o konanie o návrhu
vrhu na zapretie
znú
nú situáciu
situáci má
otcovstva, jednoduchšiu dôkaznú
prípad
manžel zapierajúci otcovstvo v tom prípade,
ak sa dieťa narodilo do 180 dní od uzavretia
emeno
o zaťažuje
manželstva. Vtedy dôkazné bremeno
eukázať
matku. Neskôr musí zapierajúci otec preukázať
a len
skutočnosti vylučujúce otcovstvo,, nestačí teda
a.
samotné spochybnenie otcovstva.
Ak bolo otcovstvo určené 1. domnienkou
a došlo ku konaniu o zapretie otcovstva, tak až
zhodnutia, podľa
po právoplatnosti súdneho rozhodnutia,
nžel
el alebo bývalý
b
ktorého otcom dieťaťa nie je manžel
nom
m úrade spolu
s
manžel, môže matka na matričnom
úhlasne
sne vyhlásiť,
vyhlás
so skutočným otcom dieťaťa súhlasne
ovoríme
me o druhej
že tento je otcom. Ale tu už hovoríme
domnienke otcovstva.
vstva je otcom
Podľa 2. domnienky otcovstva
platnení 1. domomdieťaťa (po vylúčení alebo neuplatnení
nienky) muž, ktorého otcovstvo bolo určené
súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným
úradom alebo súdom. Táto domnienka teda
nenastupuje automaticky, ale vyžaduje aktivitu
rodičov. Často sa uplatňuje v prípade, ak sa dieťa
narodí slobodnej matke, rozvedenej matke po
uplynutí 300 dní od zániku manželstva, alebo
ak bolo otcovstvo podľa 1. domnienky úspešne
zapreté.
Súhlasným vyhlásením možno určiť otcov-

stvo aj k počatému, ale nenarodenému dieťaťu.
Vyhlásiť otcovstvo týmto spôsobom môže
ktorýkoľvek muž. Môže dokonca nastať situácia, že tak učiní muž, ktorý nie je biologickým
otcom. Výsledkom je stav, že skutočný biologický otec stráca právo domáhať sa na súde
určen otcovstva, nakoľko
nak
určenia
toto už bolo určené
vvyhlásením Domáhať sa svojho otsúhlasným vyhlásením.
súd by mohol
m
covstva na súde
jedine v prípade, že
muž, ktorý
kto otcovstvo vyhlásil, toto
matka alebo mu
e úspešne zap
na súde
zaprú. Súčasne platný zákon
ustanovuj že
ž muž, ktorého otcovstvo
o rodine ustanovuje,
né súhlasným
súhlas
bolo určené
vyhlásením rodičov, môže
otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo
dňa jeho určenia, len ak
a je vylúčené, že by mohol
byť
by otcom dieťaťa. V rovnakej lehote tak môže
spraviť aj matka dieťaťa.
dieťať
Ako tretie
v poradí
tr
pora tu teda pristupuje určenie otcovs
otcovstva súdom
na základe časovo
súd
neobmedzenej m
možnosti
domáhať sa určenia
možno
otcovstva,
vstva, a to na n
návrh matky, muža, ktorý
tvrdí že je otcom, a
alebo
ale
na návrh dieťaťa za
u, že otcovstvo
otcov
predpokladu,
nebolo určené preddomnienk
chádzajúcimi domnienkami.
Ide teda o uplatnenie
otcovstv podľa ktorej sa za otca
3. domnienky otcovstva,
dieťaťa považuje muž
muž, ktorý s matkou dieťaťa
súložil v čase, od ktoré
kto
ktorého
neprešlo do narodenia
dieťaťa menej ako 180
18 a viac ako 300 dní, ak
jeho otcovstvo nevylu
nevylučujú závažné okolnosti,
napr. dôkaz o tom,
to že žžena bola už v čase súlože
tehotná.
tná. Preukazovanie
Preukaz
Preukazovan tejto domnienky uvedeným spôsobom však
v
vzhľadom na pokrok vedy
stráca na význame, ke
keďže do popredia súdneho
dokazovania
a otcovstva
otcovs
sa dostáva analýza DNA,
ktorá tak v praxi nahrádza
nahrá
na
preukazovanie súlože
v rozhodnom
odnom čase a p
poskytuje pritom až 99 %
istotu pri potvrdení
potvrd
a
alebo
vylúčení otcovstva.
V minulosti sú
súdy využívali
vyu
skôr krvné skúšky
a rôzne gyn
gynekologické či sexuologické zisťovania.
Analýza DNA je však v súčasnosti najpresnejším
spôsobom určenia otcovstva.
Ak muž, voči ktorému svedčí 3. domnienka
a proti ktorému návrh matky alebo dieťaťa na
určenie otcovstva smeruje, nepreukáže závažné
vylučujúce okolnosti, resp. ak test DNA potvrdí
jeho otcovstvo, bude určený za otca, avšak zákon
mu už neposkytuje možnosť otcovstvo zaprieť.
Zaprieť otcovstvo teda možno len v prípade uplatnenia prvých dvoch domnienok a v určenej le-

§
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hote, ktorej zmeškaním toto právo rodičom zaniká.
Pre zmenšenie prísnosti týchto ustanovení
v prípade, ak sa skutočný stav nezhoduje s tým
právnym, vzhľadom na komplex práv a povinností
vyplývajúcich zo vzťahu rodiča a dieťaťa, napr.
vyživovacia povinnosť, dedičské práva a mnohé
ďalšie, ako aj vzhľadom na časovo limitovanú
možnosť zapretia otcovstva rodičmi, zákon priznáva toto právo aj dieťaťu zastúpenému kolíznym
opatrovníkom po tom, čo uplynula prekluzívna
lehota rodičom, ak je to v jeho záujme (v novele
zákona o rodine sa navrhuje znenie: „po tom, čo
uplynula prekluzívna lehota matke“).
V súvislosti s možnosťou asistovanej reprodukcie vzniká zaujímavá otázka, či môže byť
otcom dieťaťa manžel, ktorý nedal súhlas na umelé
oplodnenie manželky. Keďže táto situácia nie je

v zákone osobitne riešená, automaticky sa uplatní 1. domnienka otcovstva. Nakoľko však zákon
o rodine v tejto súvislosti vylučuje právo zaprieť
otcovstvo len v prípade, ak manžel poskytol svoj
súhlas na umelé oplodnenie manželky, možno
vyvodiť, že ak manžel takýto súhlas neposkytol,
môže otcovstvo úspešne zaprieť. Poskytnutie
súhlasu sa pritom zistí zo zdravotnej dokumentácie. S prihliadnutím na fakt, že tu neprichádza do
úvahy ani uplatnenie 3. domnienky, možno zhrnúť,
že za podmienky umelého oplodnenia bez súhlasu manžela a zapretia otcovstva by dieťa nemalo
právne určiteľného otca. Uvedené však platí len
pri oplodnení anonymným darcom, pretože ak bol
darcom sám manžel, udelenie súhlasu je zrejmé.
JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka (www.akr.sk)

POBYT V ADELI CENTRE SAMKOVI PROSPEL
Čo nevidieť
(od novembra)
4 - ročný Samko
nie je na svoje
zdravotné
problémy sám.
Popri najväčšej
opore,
ktorou
mu
je
mama Linda,
ľahostajní k ich
starostiam nezostali ani úplne
neznámi, cudzí
ľudia. Vďaka
peniazom
vyzbieraným
na vlaňajšom
charitatívnom hokejovom zápase organizovanom
Márnou snahou a benefičnom podujatí Tenisti na
ľade mohol Samko absolvovať finančne náročný
dvojtýždňový pobyt v Adeli medical centre
v Piešťanoch. Ako sa mu darí?
- Ešte pred Piešťanmi sa musel podrobiť
operácii Achillovej šľachy, lebo začal padať
a následne pobytu v rehabilitačnom centre
v Dunajskej Lužnej
s naťahovacími cvikmi, Bobath metódou, cvičením a perličkou,upresňuje mama, inak zdravotná sestra Linda
Kovačovicová a pokračuje ďalej:
- Po mesiaci od rehabilitácie mohol Samko
nastúpiť do Adeli medical centra. Po návrate
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z Piešťan bolo evidentné, že tých 3 000 € za
špičkovú liečbu je úplne adekvátnych. Samko
badateľne pokročil. Zlepšila sa mu chôdza, už sa
tak nevytáča do pravého boku, aj pravá nôžka ide
rovnejšie. Viditeľne zosilnel, dokáže sa z podrepu
bez pomoci postaviť. Pravú ruku, hoci ju ešte
stále nepoužíva, má uvoľnenejšiu. Každodenný
dvojhodinový tréning v špeciálnom obleku spolu
s ďalšími procedúrami, ktoré sme denne od
7,00 do 17,00 h absolvovali – biofitback, masáž,
manuálna terapia s lekárom a pod. Samkovi
veľmi pomohli. Bolo to náročné, veľakrát nemal
čas ani sa najesť, či pospať si. Majú tam aj
úžasnú logopedičku, ktorá mi poradila orientovať
sa u Samka na znakovanie, keďže reč mu veľmi
nejde. Absolvoval aj hyperbarickú komoru, čo sa
nám potom trošku skomplikovalo, lebo zakrvácal do uška. Ale v pohode to zvládol. Stálo to za
všetku tú námahu.Pobytom v Adeli centre pre Samka a jeho
mamu nič neskončilo, naopak. Denne pokračujú
doma v cvičení na fitlopte i so závažiami na spevnenie svalov chlapcovho telíčka.
Pre badateľné synove pokroky by L. Kovačovicová rada čo najskôr zopakovala opätovnú
neurorehabilitáciu Samka v Piešťanoch. Verí,
že vďaka 2 % z dane venovaným OZ Bazalka
Častkovce, založeným na pomoc podobne postihnutým deťom, bude môcť Samko v Adeli
medical centra podstúpiť v poradí druhú liečbu
s perspektívou ďalšieho zlepšenia jeho zdravotného stavu.

JU BI L A N T J U D r . I V A N POLÁČ EK
Z Nového Mesta nad Váhom pochádza
veľa právnikov. Z hľadiska dosiahnutia vysokého
postavenia v hierarchii ústredných orgánov
našej republiky v 2. polovici minulého storočia
si pripomeňme napr. brigádneho generála justície JUDr. Ivana Trebichavského (1910 - 1983),
ktorý pracoval na Ministerstve národnej obrany
u gen. Ludvika Svobodu. Po r. 1948 emigroval
do Kanady.
Cez takýto širší úvod sa dostávame
k ďalšej osobnosti - právnikovi, ktorý celý život
zasvätil práve tomuto odboru. V hierarchii
spoločenského postavenia dosiahol rovnako
vysokú, ak nie i vyššiu funkciu, tentoraz v celorepublikovo uznávanej inštitúcii - Kancelárii
prezidenta republiky v Prahe. Tento mesiac
oslávi svoje životné jubileum.
JUDr. Ivan Poláček sa narodil 16. 10. 1938
v Novom Meste nad Váhom v rodinnom domci
na Pažitiach, poblíž bývalej Palmy, matke Elene,
rod. Juríkovej (1915), domácej a otcovi, stolárskemu majstrovi Jánovi Poláčkovi (1913). Ivan
má sestry Alenu a Máriu. Rod Poláčkovcov vlastní svoj erb. Pôvodne pochádzali zo Sliezska, do
Nového Mesta n. V. sa presunuli z Dolniakov,
kde predtým istý čas žili.
Autor tohto curriculum vitae zažil s touto budúcou osobnosťou veľa chlapčenských
pestiev, hlavne pri hrách s futbalovou loptou. Bezstarostnosť a hravosť tohto veku ani
najmenej nenaznačovala, čo z tejto mladi vyrastie, k čomu sa svojou príčinlivosťou a vôľou pri
vstupe do života dopracuje...
Ivan Poláček v rodisku vychodil základnú školu a maturoval na Jedenásťročnej
strednej škole r. 1956. V r. 1961 vyštudoval
Právnickú fakultu na Univerzite Komenského
v Bratislave. Svoju dráhu právnika začínal napr.
spolu s budúcim akademikom JUDr. Milanom
Čičom. Ivan Poláček nastúpil na umiestenku
Povereníctva spravodlivosti, v rokoch 1961 1962 sa stal sudcom Okresného súdu (OS)
vo Zvolene. Následne nastúpil na dvojročnú
Základnú vojenskú službu (ZVS) do Nového
Mesta n.V. a Pardubíc.
Po absolvovaní ZVS bol dva roky okresným sudcom v Galante, potom prešiel na OS
do Trnavy, kde bol o.i. pridelený ako sudca na rozhodovanie o podmienečnom pre-

pustení odsúdených. R. 1968 ako sudca bol
pridelený na Krajský súd (KS) v Bratislave
do rehabilitačného senátu pre rozhodovanie
o osobách nezákonne odsúdených v 50 - tych
rokoch vo vykonštruovaných procesoch, ako bol
napr. Imrich Karvaš a i. Prof. JUDr. I. Karvaša,
národohospodára, vlastenca, v r. 1949 odsúdili
na dva roky a v r. 1958 na 17 rokov väzenia.
V r.1969 ho však úplne rehabilitovali.
JUDr. Ivan Poláček v r.1973 vo veku 33
rokov bol vtedy jediným Slovákom, ktorý sa
na základe výberového konania stal vedúcim
odboru sťažností, milosti, legislatívy a právnych
vecí v Kancelárii prezidenta republiky v Prahe na
Pražskom hrade s takmer 40 pracovníkmi. Svoj
úrad vykonával za prezidentovania gen. Ludvíka
Svobodu a prezidenta JUDr. Gustáva Husáka.
Denne prichádzal na porady do ich kancelárie
ako prakticky k jediným svojim nadriadeným.
Hlava tohto štátu spolu s ním, ako s vedúcim
spomenutého odboru, osobne rozhodovala
o tej - ktorej veci. O to vyššia musela byť kvalita
ním predkladaných podkladov. Práca neľahká,
ale krásna a povznášajúca! Generál L. Svoboda
prechovával k nemu priam otcovský vzťah
s familiárnym oslovovaním: Kluku -!
Tak ako všetko po čase prekrýva závoj zabúdania, tak i tu sa vynárajú už len spomienky. A tie
má dnes JUDr. Ivan Poláček stále príjemné!
Svoje pôsobenie v Kancelárii prezidenta
republiky skončil v r.1980. Prešiel pracovať
na Krajský súd do Bratislavy a neskôr na
Mestskú prokuratúru v Bratislave ako prokurátor.
Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora bol preložený za okresného prokurátora
v Trenčíne, odkiaľ v r. 2005 odišiel do dôchodku.
JUDr. Ivan Poláček má dve dcéry, MUDr.
Patríciu, lekárku v Prahe a JUDr. Saskiu, ktorá
je vysokoškolskou pedagogičkou v Bratislave.
Manželka JUDr. Mária Poláčková pracovala ako
sudkyňa v Bratislave a toho času je advokátkou.
Uzavrel sa nepopísaný oblúk života, naplnený úpornou celoživotnou snahou odlišovať
- obrazne - zrno od pliev. Huriavk a napätie súdnych siení vystriedal pokojný život toho, kto ho
prežil plodne a statočne, ktorému sa tu, pri tejto
príležitosti, možno len pokloniť a poďakovať.
Tebe, môj priateľ Ivan! Ing. Gustáv Rumánek
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PSÍCI NA ULICI. KVÔLI POVINNÉMU ČIPOVANIU?
Možno ste zaregistrovali, že po uliciach dedín
a miest sa potuluje mimoriadne veľa psíkov. Do
éteru sa dostalo, že sú to vyhodené „vianočné
darčeky“ - šteniatka. Nie je to pravda. Tých
vyhodených „vianočných darčekov“ je skutočne
minimálne. Napr. za minulé Vianoce sa k nám
dostalo 23 šteniatok, ale to boli zimné vrhy.
Vyťahovali sme ich z kontajnerov, odložené
v škatuliach, na parkoviskách, staniciach, pri
nákupných centrách... Samotné šteniatko, ktoré
by relatívne mohlo byť vianočným darčekom,
bolo len jedno jediné. A podobne je to každý rok.
Súčasná explózia vyhodených psíkov je úplná
katastrofa (v našom meste to nie je, našťastie,
také vypuklé - pozn. red.). Osobne si myslím,
že ľudia sa teraz zbavujú psíkov kvôli povinnému čipovaniu, ktoré zákon nariadil uskutočniť
do 30. septembra. Čipovanie stojí peniaze
a navyše začipovaný psík je už registrovaný,
kontrolovateľný, musia sa za neho odvádzať
dane. Skrátka, ak ho niekto vyhodí s čipom,
hneď sa vie zistiť majiteľ. Tomu potom hrozí
nielen pokuta za vyhodenie, ale dá sa aj zistiť, či
za neho odvádza dane, a to je už ďalšia pokuta
v prípade, že neplatí. U čipovaného psíka sa dá
tiež zistiť, či je očkovaný na povinnú besnotu.
Ľudia, hlavne na dedinách, majú aj viac psíkov na jednom dvore bez očkovania, bez platenia
daní. Teraz sa situácia značne zmení. Preto tá
pohroma, keď ľudia vo veľkom vyhadzujú psíkov.
A je im jedno, či je to šteňa, dospelý, alebo starý
a chorý psík.
Neprestajne k nám volajú do nášho útulku
pre týraných a opustených psíkov ľudia z mesta
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i dedín, dokonca i z iných okresov, či si nemôžeme
vziať vyhodeného psíka, nakryté fenky na ulici...
Robíme, čo môžeme, ale, žiaľ, ani jeden útulok nie
je nafukovací. Máme obmedzené kapacity a tiež
predpisy, koľko psíkov môže byť maximálne v jednom koterci. Nemôžeme to prekročiť ani z bezpečnostných dôvodov, lebo viac psov pohromade v koterci je vždy hrozba, že sa pobijú. A náklady na liečenie tiež nie sú zanedbateľné. Okrem
toho veľa psíkov v útulku si vyžaduje viac opatrovateľov a kde nabrať peniaze na ich financovanie? Pominuli zlaté časy, keď existovali
dobrovoľníci... Napriek tomu verím, že sú medzi
nami ľudia, ktorým nie je ľahostajní osud psíkov.
Touto cestou by som ich chcela poprosiť,
aby nám pomohli zvládnuť situáciu, keď nám
útulok praská vo švíkoch. Naliehavo potrebujeme konzervy pre psíkov, kvalitné krmivá pre
šteniatka, dospelých psíkov malých a stredných
plemien, ryžu, cestoviny, piškóty a tiež vlnené
a bavlnené šatstvo, ktoré už nepoužívajú, uteráky,
plachty, deky, paplóny, vankúše (nie perové), matrace (nie pružinové), čisté koberce a tiež peniaze
na operácie, liečenie a veterinárne náklady.
Všetko o útulku Nádej sa dozvediete na
našej web stránke www.utuloknm.szm.sk .
Tiež hľadáme nejakého dobrodinca na odvoz
chorých psíkov na kliniku do Trnavy, hlavne počas
víkendov. No a v neposlednom rade nám chýbajú
dobrovoľníci na pomoc pri prácach v útulku
a hlavne na venčenie.
Za akúkoľvek pomoc budeme každému veľmi
vďační.
Oľga Áčová,
vedúca útulku Nádej Nové Mesto n.V.

T A K M Á L O S T AČ Í - VERI Ť A MI LOVAŤ
Stará rozprávka hovorí o jednom mladom vedychtivom kráľovi, ktorý k sebe zavolal všetkých
učencov ríše a poveril ich zvláštnou úlohou. Mali
pre neho spísať všetky múdrosti sveta. Dali sa
hneď do práce. Po 40 rokoch predstavili kráľovi
tisíczväzkové dielo. No kráľ nariadil, aby ho
skrátili a obmedzili sa len na to podstatné. Po
10 rokoch predložili teda kráľovi stozväzkové
dielo. Keďže kráľ bol už starý a nestihol by toľko
kníh prečítať, požiadal učencov, aby dielo skrátili
a obmedzili sa len na to najpodstatnejšie. Učenci
vykonali v priebehu jedného roka potrebné úpravy
a predložili kráľovi jednu jedinú knihu. No kráľ,
už na smrteľnej posteli, chcel z tejto knihy počuť
len to najdôležitejšie. Vtedy sa postavil predseda
komisie a zhrnul všetko to podstatné v histórii
ľudstva do jednej vety: „Žili, trpeli a umierali. Čo
však platí a prežíva, je láska.“
Celá múdrosť nášho života je zhrnutá
v tejto vete. Všetci žijeme svoj život, trápime sa,
radujeme, študujeme. No aj všetci umierame.
Všimnime si však, že nie veci, bohatstvo, sláva,
patenty, ale láska človeka je v strede tejto múdrosti. Či ju mal, alebo nemal. Raz sa úloha každého
jedného z nás na tejto zemi skončí. Aj o nás
zaznejú slová: Žil, trpel, umieral... a namáhal
sa a vychovával deti a študoval a vyučoval...
Veľmi však podstatné v našom životopise bude:
a miloval.
V Svätom Písme, v Matúšovom Evanjeliu,
Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Uveriť tomuto slovu nám dáva
úžasnú slobodu a silu byť autentickými kresťanmi,
rodičmi, dôchodcami, pracovníkmi, žiakmi.
Pápež Benedikt XVI. ešte v októbri 2011
vyhlásil Rok viery, ktorý sa začal 11. októbra
2012, na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho
koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Teda
za pár týždňov sa skončí slávenie tohto Roka
viery. Svätý Otec vysvetlil aj motívy a ciele,
ktoré ho viedli vyhlásiť Rok viery: „Od začiatku
svojej služby ako nástupcu Svätého Petra som
vždy pamätal na potrebu znovuobjaviť cestu
viery, stále viac poukazovať na dôkaz radosti
a nového nadšenia, ktoré prichádzajú zo stretnutia s Kristom. ...Obnova Cirkvi prichádza skrze
svedectvo života veriacich. Skrze svoju vlastnú
existenciu vo svete sú kresťania v skutočnosti

povolaní, aby nechali zažiariť Slovo pravdy, ktoré
nám zanechal Pán Ježiš. ...Rok viery v tomto
pohľade ,– píše ďalej Benedikt XVI., – je pozvaním k autentickému a pôvodnému obráteniu sa
k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta. V tajomstve
jeho smrti a zmŕtvychvstania Boh zjavil plnosť
Lásky, ktorá zachraňuje a volá ľudí k obráteniu
skrze odpustenie hriechov (porov. Sk 5,31)“.
Naše autentické svedectvo života má teda
skutočne obrovskú hodnotu. Žijeme na tejto zemi
len raz a všetko, čo vykonáme, vplýva na nás
i na iných, je svedectvom. Čokoľvek urobíme, má
dosah aj na našu večnosť. Viete, akými peniazmi
sa platí v nebi? Sv. Ján Zlatoústy na túto otázku
odpovedá asi týmito slovami: Vo večnosti sa platí
jedine láskou, ona je jediná hodnota. Snažme
sa preto, kým je čas, premeniť do tejto meny
všetko, čo máme na tejto zemi. Máš peniaze?
Daj ich chudobnému a budeš mať poklad v nebi,
pretože sa tvoje peniaze stali láskou. Túto úvahu
uzatvára sv. Ján takto: Človek nakoniec nemá nič,
len to, čo daroval blížnemu. Má poklad v nebi.
Láska je konkrétny skutok, vykonaný konkrétnemu človekovi. Lebo čokoľvek urobíme jednému
z najmenších, urobíme Kristovi, ktorý je kráľom
a odmena bude kráľovská. Preto nás cirkev
povzbudzuje konať konkrétne skutky telesného
milosrdenstva. Nasýtiť hladných. Ujímať sa ľudí
bez prístrešia. Obliekať otrhaných. Navštevovať
chorých a väznených. Pochovávať mŕtvych.
Dávať almužnu chudobným. Ak toto robíme
s vierou a láskou, meníme si časný majetok na
večný poklad v nebi a svetu sprítomňujeme Boha
- Lásku.
Kiežby raz na náš hrob napísali: „Pochopil, čo
je najdôležitejšie. Žil, veril a miloval.“
Mgr. Igor Cingeľ,
gréckokatolícky farár Trenčín,
filiálka Nové Mesto nad Váhom

KONČÍ SA LETNÝ ČAS

V kalendári i vonku za oknom je
už jeseň, ale letnému času odzvoní až
koncom októbra. 27. októbra o 3,00 h
nadránom si ručičky hodín pretočíme
na 2,00 h stredoeurópskeho času.
Spachtoši dozaista uvítajú, že zo
soboty 26. na nedeľu 27. októbra budú
spať o jednu hodinu dlhšie.
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PROGRAMY MsKS

október 2013
VÝ S TAVY
XVII. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ
Do 25. októbra si milovníci kresleného
humoru a satiry môžu vo výstavnej sieni
MsKS pozrieť práce účastníkov XVII. ročníka
Novomestského ostňa.
Výstava je sprístupnená v pracovné dni
od 8,00 do 15,30 h, v stredu do 17,00 h.

VILIAM POLÁK
FOTOGRAFIE A MAĽBY
31. októbra o 17,00 h sa vo výstavnej
sieni MsKS uskutoční vernisáž návratistu,
Novomešťana Mgr. Viliama Poláka, na ktorej
predstaví ukážky zo svojej tvorby.

PREZENTÁCIA KNIHY
2. októbra o 17,00 h MsKS a MsK Ľ. V.
Riznera v Novom Meste n. V. vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prezentáciu knihy Anny Černochovej: MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU (Príbehy priamych účastníkov I. sv. vojny 1914 - 1919).

DIVADIELKO GALÉRIA:
ŠŤUKA PATRÍ NA PEKÁČ
6. októbra o 15,00 a 16,00 h Divadielko
galéria uvedie bábkovú hru ŠŤUKA PATRÍ NA
PEKÁČ.

FILMOVÝ KLUB
Pre priaznivcov lmového klubu máme
dobrú správu. Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii sály MsKS začne od októbra dočasne v provizórnych priestoroch fungovať Filmový klub pri
kine Považan tradične každú stredu o 19,00 h.

DUO YAMAHA
16. októbra o 19,00 h sa uskutoční vo viacúčelovej sále MsKS (bývalé kino) koncert Dua
Yamaha, ktoré poznáte zo Šlágr TV.
Vstupenky - v CK Katka Tours a OD COOP
Jednota (TZ Company) v predpredaji za 6,00 €,
v deň konania koncertu priamo na mieste
v spoločenskom dome za 8,00 €.

VEČERNÝ KONCERT
23. októbra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční prvý koncert jesenného
abonentného cyklu s názvom PIANO-SESSION, tentoraz s poslucháčmi medzinárodnej
klavírnej triedy Stanislava Tichonova z Konzervatória Josepha Haydna v Eisenstadte.
Účinkujú: Jakub PODHORANSKÝ (SR),
Yunus HERMANN (Rakúsko), Matias ALZOLA
(Chile/Švajčiarsko), Julian Yo HEDENBORG
(Rakúsko) a Dena TEHARIANFAR (Irán).
Moderovať bude Jozef PODHORANSKÝ.
Na koncerte, na ktorom by sme mali privítať aj prof. Tichonova, odznejú skladby Chopina, Liszta a Skriabina.

PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje
v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je
17. októbra o 17,00 h.
V MsKS na 1. posch. č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného
a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa
spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred
súdom. Služby sú určené osamelým matkám
s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

KLUBY V OKTÓBRI
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
14. 10. o 14,00 h - SZ tel. postih.
Druhý utorok v mesiaci
8. 10. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda
2. 10. o 17,00 h - Výbor MO MS
9. 10. o 14,00 h - Klub chorých na sklerózu
multiplex
Štvrtok od 18,00 h
- Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KINO V OKTÓBRI
streda 2. o 19:00 h
ZÁZRAK
ASFK
Dievčatá majú 14 - 15 rokov a zažili viac ako
väčšina dospelých. Záškoláctvo, úteky z domu,
prostitúciu, drogy, život na ulici. Majú neúplné
rodiny a zbabrané životy… Takých ako ony sú
polepšovne plné. Ela má detskú tvár a telo, ktoré
napriek veku pôsobí veľmi žensky. V prvý večer,
keď ju matka privedie do polepšovne, sa musí
postaviť na improvizované pódium a je podrobená tzv. verejnej spovedi. Zistíme, že mala 30
- ročného frajera Robyho, s ktorým sa stretávala
a u ktorého po úteku z domu žila. Otvárací lm
súťaže Na východ od západu na MFF Karlove
Vary. Získal Zvláštne uznanie poroty.
SR,
dráma,
78 min.,
SK verzia, MP 15+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
streda 9. o 19:00 h
PIETA
ASFK
Režisér Kim Ki-duk sa vracia v poradí
s 18. celovečerným lmom. Opäť sa mu podarilo
priniesť neľútostne úprimný poetický pohľad na
podstatu ľudských vzťahov. Zároveň prichádza
s nelichotivou metaforou kapitalizmu – šokujúcim
spôsobom zobrazuje krutosť sveta peňazí, zlo,
odpudivé sexuálne scény. No prináša aj novoobjavenú schopnosť ľútosti či nájdené city. Zlatý
lev pre najlepší lm MFF Benátky ´12.
Južná Kórea,
dráma,
104 min.,
české titulky, MP 18+, vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
streda 16. o 19:00 h
LORE
ASFK
V posledných dňoch vojny sú zatknutí rodičia
hlavných hrdinov, oddaní nacisti. Pätica súrodencov je vyhnaná z domu. Pešo sa vydá na 900

KURZY V OKTÓBRI
Pondelok

Utorok
Streda

Štvrtok
Piatok

13,30 do 17,30 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
13,30 do 17,30 h klavír
13,30 h do 17,30 h klavír
18,15 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
16,15 a 18,00 h joga
13,30 do 17,30 h klavír

km dlhú cestu naprieč vojnou zničenou krajinou
k starej mame do Hamburgu.
Cena divákov na MFF v Locarne 2012, MFF
Štokholm – najlepší lm, najlepšia herečka (S.
Rosendahl) a i.
Nem., Austrália, VB, vojnová dráma, 109 min.,
české titulky, MP 15+, vstup. 2,50 €, FK 1,50 €
streda 23. o 19:00 h
SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH
ASFK
+ krátky animovaný lm SNEH (r. I. Šebestová)
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami
a siedmimi dolami, žilo raz jedno dievča, ktoré nemalo mamu, iba otca. Dievčina sa naučila
umeniu svojho otca – slávneho toreadora. Zlá
macocha ju však z celého srdca nenávidela, a tak
Snehulienka jedného dňa ušla s potulnou bandou
trpaslíkov a stala sa legendou.
18 nominácií na národnú cenu Goya –
z toho 10 ocenení vrátane ceny pre najlepší lm
a najlepší scenár; národný kandidát na Oscara a i.
Špan., Franc., nemá melodráma,
104 min.,
české titulky, MP 12+ vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
streda 30. o 19:00 h
ČOSI JE VO VZDUCHU
FILM EUROPE (Après mai) (Something in the Air)
Pútavý a výstižný portrét francúzskej mladej
scény 70. rokov plnej politiky, umenia a sexu.
Snímka bola uvedená v súťaži na MFF
v Benátkach a vyniesla režisérovi Assayasovi dve
prestížne ocenenia – Fondazione Mimmo Rotella Award a Golden Osella za najlepší scenár. Na
MFF v Chicagu bol lm nominovaný na cenu
Zlatý Hugo. Franc.,
dráma,
112 min.,
české titulky, MP 15+
vstupné: 3 €, FK 2,50 €

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ĎAKUJE FIRMÁM, KTORÉ SPONZOROVALI
KULTÚRNE PODUJATIA
NA NOVOMESTSKOM JARMOKU 2013
POĎAKOVANIE PATRÍ:

POTRAVINY UNIVERZAL

T Ý Ž D EŇ P L N Ý R A D O S T I A PRI ATEĽ STVA

Špeciálna základná škola (ŠZŠ) v Novom
Meste nad Váhom i v novom školskom roku
pokračuje v partnerstve so školou z mesta
Johanngeorgenstadt.
V rámci spoločného projektu k nám ešte
pred prázdninami prišlo na návštevu zo SRN 12
žiakov a tri učiteľky partnerskej školy. Deti našej
ŠZŠ spolu s riaditeľkou školy Mgr. Z. Baierovou
a projektovou vedúcou Mgr. E. Revayovou mali
už možnosť krajinu partnerskej školy navštíviť
a spoznávať.
Partnerstvo medzi našou ŠZŠ a KurfurstJohann-Georg-Schule v Johanngeorgenstadt trvá
už od r. 2011. Jeho cieľom je spoznávanie partnerskej krajiny, zlepšenie sociálnych kompetencií v spoločenskom kontakte, zažitie a rozvíjanie
tolerancie, internacionálnych vzťahov, integrácia
detí s postihnutím do spoločnosti.
Týždeň u nás sa niesol v znamení slovenskej
kultúry a tradícií. No nechýbali ani dobrá nálada,
radosť a smiech.
V rámci projektu My sme časť Európy sa
žiaci oboch škôl po celý týždeň zaoberali témou
Krajina a ľudia. Hneď v jeho úvode spoznávali Slovensko prostredníctvom športu. Spoločne
sa zúčastnili VI. ročníka školskej paraolympiády
v rámci OFDMS (Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska).
Šťastie detí zo športových úspechov vystriedala zvedavosť pri spoznávaní slovenských tradícií. Počas návštevy Gazdovského dvora v Turej
Lúke sa oboznámili s tradičným spôsobom života
v minulosti na kopaniciach v myjavskom regióne. Na chvíľu sa stali účastníkmi bežného života
poľnohospodárskej usadlosti, naučili sa pripraviť
lekvárové perky s makom a tvarohom, a samo-
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zrejme, ich aj ochutnali. Bola to mňamka.
Naše tradície prišiel deťom priblížiť i dlhoročný člen SĽUK-u Peter Hlbocký so synom Martinom (na foto). Prostredníctvom vystúpenia Ja
som dobrý remeselník ukázali bohatú mozaiku
slovenského hudobného folklóru, predstavili typické slovenské ľudové hudobné nástroje
i remeslá.
To, že ľudová hudba a folklór majú u nás dlhú
tradíciu a hudba je po stáročia neodmysliteľnou
súčasťou života slovenského národa, sa nemeckí
kamaráti presvedčili i na vystúpení detského FS
Čakanka z Nového Mesta nad Váhom. V Balneologickom múzeu v Piešťanoch si zase prezreli
stálu expozíciu ľudovej kultúry a v bratislavskom
Starom Meste obdivovali typické remeselnícke
trhy.
Slovenskú kultúru a históriu hosťom z partnerskej školy i domácim deťom priblížila i návšteva
Pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach
pod Javorinou. V piešťanskom Balneologickom
múzeu si spoločne prezreli expozíciu balneológie a histórie slovenských kúpeľov, minerálnych
vôd SR, národopisu a archeológie. Počas jazdy
retro vláčikom Prešporáčik sa všetci na chvíľu
preniesli do histórie a dôb Márie Terézie. Previezli sa krásnymi, malebnými uličkami a zákutiami
starej Bratislavy. Geograu a súčasnosť krajiny
deti spoznávali a pozorovali počas vyhliadkovej
plavby po rieke Váh a jazere Sĺňava. Vláčikom
Piešťanský expres brázdili ulice Piešťan a Kúpeľného ostrova. Súčasný život v meste mohli pozorovať počas prechádzky centrom Nového Mesta
nad Váhom i Bratislavy. Pohľad do tajov prírody
a zvieracej ríše im sprostredkovala návšteva bratislavskej ZOO.
Bol to týždeň plný priateľstva, radosti a dobrej nálady, ktorý by
sa nemohol uskutočniť bez nančnej pomoci a podpory
sponzorov,
ktorým zo srdca
ďakujeme. Vďaka
za pomoc pri prekonávaní jazykovej bariéry patrí
Patrícii Revayovej.
-er-

JUBILUJÚCA MATICA SLOVENSKÁ
Tento rok sa nesie v znamení viacerých jubilejných výročí pripomínajúcich si významné
udalosti v dejinách slovenského národa. Medzi
ne patrí aj 1 150. výročie príchodu slovanských
vierozvestov Cyrila i Metoda na naše územie
a 150. výročie založenia Matice slovenskej (MS)
v Martine. Tieto výročia si pripomenuli i členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS)
v Novom Meste nad Váhom účasťou na celonárodných Matičných slávnostiach. I napriek obavám z extrémnej teploty počasie v Martine bolo
miernejšie a umožnilo príjemný kultúrnospoločenský zážitok.
Pred začatím ociálneho programu v amteátri sme si stihli prezrieť slávnostnú obradnú sieň
pôvodnej budovy MS aj so zaujímavým výkladom k jej vzniku, o originálnych vzácnych predmetoch, ale i dejateľoch tej doby, ktorých busty
sa nachádzajú v sieni. Popri memorandových
lipách a pamätníku memorandovému zhromažde-

niu sme videli aj obnovené Prvé slovenské gymnázium v Martine i druhú budovu MS s už inštalovaným dreveným súsoším vierozvestov Cyrila
a Metoda, ktoré Bratislava nevedela umiestniť.
Nezabudnuteľný zážitok v nás zanechala i prehliadka múzea Martina Benku s patričným odborným výkladom. Následný slávnostný program
v amteátri za prítomnosti najvyšších štátnych
predstaviteľov a významných osobností umocnil kultúrny zážitok z podujatia. Zároveň sme
mali možnosť i zablahoželať Ing. Stanislavovi
Zamecovi, predsedovi MO MS v Bošáci, k udeleniu Ceny predsedu MS za dlhodobú a aktívnu
prácu v matičnom hnutí.
Srdečné poďakovanie patrí vedeniu MO MS
v Novom Meste nad Váhom za umožnenie spoluúčasti členov MS z Kálnice i Bošáce na uvedenom autobusovom podujatí.
Ing. Miroslav Borcovan,
predseda MO MS v Kálnici

ZVONKY NA KRAJSKEJ PREHLIADKE
Zvonky, tento dlhé roky známy seniorský
spevokol Klubu a Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Novom Meste n. V., sa v polovici septembra už po tretíkrát zúčastnil Krajskej
prehliadky spevokolov JDS Trenčianskeho kraja v Dubnici nad Váh. Vzorne tu reprezentoval
novomestských seniorov a naše mesto. Vlani ako
jediný z Trenčianskeho kraja vystupoval na Celoslovenskej prehliadke spevokolov JDS v Trnave,
kde získal zaslúžené uznanie.
Počas IV. ročníka krajskej prehliadky sa
srdcia prítomných naplnili tónmi krásnych slovenských ľudových, veselých, clivých, slávnostných

JESENNÉ PRÁZDNINY
Z ktorého dňa v tomto mesiaci sa okrem
víkendov budú najviac tešiť žiaci a študenti?
No predsa z 30. októbra, kedy pre nich začnú
síce krátke, ale predsa len prázdniny. Voľno
budú mať i na Sviatok všetkých svätých 1. novembra.
Jesenné prázdniny skončia 4. novembra, kedy po krátkom oddychu začnú znovu
zarezávať v školských laviciach a pred tabuľou.

a hymnických piesní v interpretácii 12 spevokolov, niektorých i v ľudových krojoch. Na záver
dojímavého podujatia všetci spoločne zaspievali
známe Spievanky, spievanky...
Členky spevokolu ZVONKY s radosťou
vystupujú na podobných podujatiach. Ďakujú
všetkým, ktorí majú pre ich činnosť porozumenie
a pomáhajú im, predovšetkým vedeniu mesta za
morálnu a nančnú pomoc.
Mária Ďurinová,
organizačná vedúca SZ

OSOBNOSTI OKTÓBRA

Ernest Bellai (18. 2. 1813 - 4. 10. 1848) kňaz, básnik. Narodil sa a zomrel v Bystričanoch.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 165.
výročie úmrtia,
Ladislav Hluchý (11.10.1923 - 3.3.1996)
- poľnohospodársky odborník. Zomrel v
Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 90.
výročie narodenia,
Gregor
Chomkovič
(19.4.1891
11.10.1968) - poľnohospodársky odborník,
vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v poľskej
Przegonine. Zomrel v Trenčíne. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie - 45. výročie úmrtia.
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DANCE DAY ROZTANCOVAL I NÁMESTIE

Tanec je pohyb a pohyb je život. Je to
činnosť, pri ktorej sa mnoho ľudí dokáže
odviazať a zabudnúť na problémy, nikdy ťa nezradí, môžeš ňou vyjadriť tak veľa. Je jedným
z mála umení, ktoré človek dokáže vytvárať
a zároveň aj sám stvárňovať. Potvrdil nám to
i tanečný deň, ktorý sa konal v našom meste
v centre voľného času (CVČ) za podpory Slo
venského inštitútu mládeže IUVENTA, konkrétne programom KomPrax.
KomPrax, v preklade kompetencie pre prax,
je malý projekt určený pre mládež do 18 rokov,
pri ktorom mladý človek získa grant v hodnote maximálne 200 € na jeho realizáciu. Za
pomoci tohto projektu som ako organizátorka
tanečného podujatia mala možnosť poukázať
na problémy a potreby mladých ľudí vo svojom
okolí.
Ako problém som vo svojom projektovom zámere uviedla nedostatočnú participáciu
mladých ľudí v rôznych športových či voľnočasových aktivitách. To som sa rozhodla
zmeniť. Chcela som vzbudiť súťaživosť u mladých ľudí, objaviť nové talenty, rozhýbať ich

a nakaziť veselou náladou, čo sa aj podarilo.
Ďalším mojím cieľom bolo prispieť k rozvoju
tanečnej kultúry, pretože v meste nemáme
tanečné súťaže v štýle hip-hop, iba ak zumbu.
V okolí máme veľa talentovaných tanečníkov,
no kvôli nedostatočnému množstvu tanečných
príležitostí v meste je ich propagácia slabšia
a nemajú možnosť presadiť sa, či ukázať. Ak
chcú súťažiť, musia cestovať. Takto sme sa
stretli všetci tanečníci pod jednou strechou, kde
prebiehali tzv. battles 1vs1 (jednotlivci tancovali
proti sebe, kto je lepší, postupuje do ďalšieho
kola), pričom tínedžeri sedeli v kruhu a sami
rozhodovali o postupe súťažiacich v battles.
Prekvitla tak medzi nami nádherná tanečná
atmosféra. Aby sa aj ostatní naučili trochu
tancovať, vytvorili sme tímy a súťažili sme,
ktorý z nich zostaví najlepšiu choreografiu.
Na Dance Day sme prizvali i zopár tanečných
skupín, aby predviedli kúsok zo svojej tvorby
a upútali pozornosť divákov. Na záver podujatia
sme sa naučili spoločnú choreografiu, ktorou
sme neskôr za pomoci rozhlasu roztancovali
námestie, dali si zmrzlinu a rozlúčili sa veľkým
hromadným objatím, pretože v tento deň prebiehal zároveň celoslovenský event - HUG
DAY.
Všetkým, ktorí pomáhali pripraviť túto
súťaž a zapojili sa jej do samotnej realizácie,
patrí jedno obrovské ďakujem. Spolu sme
dokázali odštartovať premiérovú tanečnú súťaž
v modernom štýle hip-hopu, motivovať ďalších
mladých ľudí s vôľou vytvárať nové podujatia pre mládež. Ani nepodarené zamračené
počasie nám nepokazilo náladu ☺.
Petra Zemaníková

ZVESTI – RADY – POSTREHY

OSTNE A ČESTNÉ UZNANIA

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
6. október – Deň obetí Dukly
27. október – Deň černovskej tragédie
28. október – Deň vzniku samostatného
Československého štátu
29. október – Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október – Výr. Deklarácie slovenského
národa
31. október – Deň reformácie
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Na medzinárodnom 17. Novomestskom
ostni s témou voda ocenenia získali:
Zlatý osteň: Jozef Grušpier (SR),
Strieborný osteň: Jří Srna (ČR),
Bronzový osteň: Konstantin Kazancev
(Ukrajina).
Čestné ceny: Jovcho Savov (Bulharsko), Gai
Guibao (Čína), Vladimír Kazanevsky (Ukrajina),
František Bojničan (SR) a Érico Jungueiva
Ayres (Brazília).

NOVOMESTSKO-MNEŠICKO-IZBICKÁ SLOVENČINA
ALEBO JAKO SA VYPRÁVALO
V NOVÉM MESTE, MNEŠICÁCH A IZBICÁCH
Sú ešte pamätníci, ktorí poznajú, dokonca
používajú výrazy charakteristické pre našu lokalitu, ale je ich čoraz menej.
O to cennejšie je úsilie pani Anny Paulechovej, ktorá spísala novomestsko – mnešicko
– izbický dialekt aj s „prekladom“ do spisovnej
slovenčiny. Mimochodom, potešil sa mu aj Stanislav Štepka, v jednej osobe vedúci a režisér
Radošinského naivného divadla, ktorý sa chystá

niektoré z týchto echtovných slov využiť vo svojich budúcich hrách (ktovie, možnože už aj v tej
najnovšej, ktorú budú mať možnosť Novomešťania a ďalší návštevníci zrekonštruovanej sály
MsKS vidieť v januári 2014).
Svoje miesto tento „prekladový novomestsko
– mnešicko – izbický slovník“ našiel i v druhej
časti monograe Nové Mesto nad Váhom.
Ukážku z toho, ako sa kedysi u nás rozprávalo, vďaka ochote jeho autorky prináša
i Novomestský spravodajca.

pondelek - pondelok
loket - lakeť
uterek - utorok
pata - päta
pátek - piatok
lietallo - lietadlo
sedalo - sedadlo
sadell - sadol
kostel - kostol
myllo - mydlo
cinter - cintorín
pallo - padlo
rínek - trhovisko, námestie
galoty - nohavice
špitál - nemocnica
sedallo - sedadlo
krankasa - poisťovňa
umyvallo - umývadlo
jatka - bitúnok, rozparok
mléko - mlieko
vochterna - železničiarsky domček
zemák - zemiak
štacion - nádražie
čukoláda - čokoláda
štácia - zastávka
apolitánka - napolitánka
šporkasa - pokladnička
cuker - cukor
budelár - peňaženka
prézle - strúhanka
piglajs - žehlička
šnicla - rezeň
kulmajzna - kulma
cigaretla - cigareta
štíble - čižmy
krachla - kupovaná malinovka

parazol - dáždnik
krhla - polievacia nádoba
šnuptichel - vreckovka
gýbel - vedro
štuplcigel - vývrtka
žufana - naberačka
trachtár - lievik
prazléta - náramok
trajfúz - trojnožka
oringle - náušnice
mašina - šijací stroj
zaušnice - náušnice
šporhelt - sporák
hornodla - sponka do vlasov
transport - sporák na tuhé palivo
honzuntrágle - traky
glajbas - ceruzka
colštok - skladací meter
tinta - atrament
praker - prašiak
tintová tuška - atramentová ceruzka
sčáp - palica na obíjanie
koperdula - obálka
štráf- pás slaniny aj jazva
rády - kuchynský riad
štrajchol- zabrdol
štrimfle - punčochy
pocheraj - zákusok
štrumpale - podväzok
hymber - malinovka
fusakle - ponožky
pajšel - vnútornosti
hajzel - záchod
frištuk - raňajky
(V novomestko - mnešicko - izbickom „slovníku“ si zalistujeme aj v budúcom čísle).
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O DEMOKRACII V LAVICI
Keď sme v deviatej triede dostali nového
matematikára, nemal som z neho dobrý pocit.
Raz človek pri ňom nevedel, na čom je. Dokázal
byť ľadovo vážny, nahnať strach a v sekunde
nahodiť úsmev, akoby sa nič nestalo. Aby som
jeho nezvyklý spôsob lepšie vystihol, porovnám
ho s tým, na čo sme boli zvyknutí.
Cez dierku na dverách sme vždy po zazvonení pravidelne kontrolovali, či sa po dlhej
chodbe niekto blíži. A tak sa po prestávke
do klbčenia a chaosu ozvalo výstražné: - Ičo
idéééé... Učiteľ chémie vletel do triedy a keďže mal
sluch špeciálne cvičený na nemiestne žiacke
poznámky, v bojovom rozbehu hneď začal kričať:
- Čo som ja vám aký Ičo.... Kto to bol?
Neviete, ako sa volám!? To vás doma tak
učia...!?
V rozčúlení vyvolával jedného po druhom,
spravil zápis do triednej knihy a hrozil riaditeľským pokarhaním. A to všetko za úškrnov
a tichého chichotu celej triedy. Takto to normálne
chodilo.
Až prišla ukážka demokracie.
Na hodine matematiky so spomínaným
novým učiteľom sa v tichu riešených rovníc, mocnín a odmocnín z jednej lavice ozvalo priškrtené:
- Kurv .. áá á… -

VII. NOVOMESTSKÁ NOTA
Predseda poroty národnej autorskej súťaže
spievaných a inštrumentálnych skladieb Mgr.
A. Hudec 21. septembra vyhlásil výsledky
VII. Novomestskej noty:
Kat. dychové hudby (DH) bez spevu:
Spomedzi 7 skladieb zvíťazil valčík Milovaná
od S. Orechovského. Zvláštnu cenu riaditeľa
Slovenského ochranného zväzu autorského
(SOZA) získal I. Kopáčik so skladbou Pre teba.
Kat. skladby pre DH so spevom:
Prvenstvo z 8 skladieb získala polka
I. Kopáčika: A roky letia. Zvláštnu cenu riad.
SOZA získal P. Burica za valčík Babičke s textom M. Záhumenskej.
Kat. spracovanie a aranžmá ľudovej
piesne:
Zo štyroch skladieb 1. miesto i cena divákov
sa „ušla“ čardášu Zaspala Anička v úprave
P. Buricu a M. Čechovského.
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To si Jano Novák vybavoval účty so susedom
za ním. Učiteľ ho bleskovo vytiahol k tabuli.
Jano z nás bol najväčší v triede. V bitke dokázal
premôcť hneď troch chalanov naraz a len tak si
strach od nikoho nahnať nedal.
- Čo chceš, zaucho, alebo poznámku?
Vyber si. Predstavte si. Demokracia v tuhom socializme. Jano sa len pousmial a flegmaticky na to:
- Facku. Vôbec sme si nepamätali, že by niekto od učiteľa
dostal niekedy facku.
Táto priletela ako strela. Tomahawk prinášajúci slobodu Libijčanom rovno na holé hlavy.
V tej chvíli sme jasne vedeli, že o tento typ slobodného výberu už zaručene nikto stáť nebude.
Učiteľ sa usmieval, akoby sa vôbec nič
nestalo a vraví:
- Nikomu nič nevnucujem, môžete si vybrať . Odvtedy už padali len poznámky. To však nie
je všetko. Ten učiteľ dávno nežije. Ale okrem toho,
že sa Jano stal jeho obľúbencom a takmer pravou
rukou, dokázal i pre nás ostatných veľa spraviť.
Chodil s nami na brigády a založil triedny fond.
Postavil z nás školské futbalové mužstvo. Kúpil
nové dresy, lopty, dal upraviť dvor, vyrobiť brány
a zanietene nás trénoval.
Matematika mi síce k srdcu nijako neprirástla, škola nás však ten rok bavila oveľa viac ako
po iné.
Milan Hurtík
Z pripravovanej knihy: A všetko je len okamih

ÚSMEVY NA VLNÁCH ČASU
(K Mesiacu úcty starších)

Malá Evička sa spytuje starej mamy:
- Babkáá! Prečo všetci ľudia musia zostarnúť?!
- Jáj, ...nuž, zlatko moje, akože by inak zmúdreli?
-----------------------------------------------------------------Babka navarila tmavú hubovú polievku. Dedko
cmuká, mľaská, chlipká a chváli:
- Joj, starká, či je len dobrá tá polievočka! Ako
moja duša. –
Vnúčik sa pozrie na dedka a potichu sa ho
spýta:
- Dedko, ty máš takú čiernu dušu?

BLAHOŽELÁME
99 rokov
Anna Homerová
najstaršia občianka
mesta
93 rokov
Rozália Kováčiková
92 rokov
Michal Masár
Etela Zehetnerová
Mária Kubišová
91 rokov
Mária Janáčová
Janka Čunderlíková
Viera Uhríková

V októbri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
90 rokov
Ladislav Belanský
Vilma Martonová
Ing. Vítězslav Novák
85 rokov
Oľga Kutajová
Emília Kuncová
80 rokov
Júlia Bajčíková
Anna Beňáková
Elena Ftáčková
Anton Hric
Valentín Kment
Jozefa Krajčovicová
Ján Magič

Anton Šupo
Rudolf Trebatický
75 rokov
Oľga Čermáková
Anna Čúvalová
Helena Gašparová
Milan Honek
Veronika Markechová
Jozefa Masárová
Jaroslav Mrázik
Jaroslav Sýkora
Ján Tangelmajer
Mikuláš Vrba
Oľga Vrbová

70 rokov
Emília Blašková
Dana Haláková
Vierka Ivanová
Anna Janečková
Anna Jankechová
Július Juriga
Štefan Kostelanský
Juraj Lacho
Jarmila Lieskovská
Jozef Pekarovič
Blanka Pivodová
Alena Strapková
Augustín Štefek
Mária Výbochová

BLAHOŽE LÁME
V predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie zazneli svadobné zvony snúbencom
Mgr. Jánovi KOBIDOVI a Mgr. Michaele KURIŠOVEJ.
Členke redakčnej rady Novomestského spravodajcu, inak pedagogičke GMRŠ v Novom Meste
nad Váhom a jej manželovi k svadbe srdečne blahoželáme a želáme im veľa lásky, porozumenia
a tolerancie, nech ich neustále sprevádzajú na spoločnej ceste životom.
Redakčná rada a redakcia Novomestského spravodajcu

KRSTY V AUGUSTE
Vladimír Masár
Lukáš Kadlec
Boris Gažo
Lukáš Moravec
Hugo Beňačka
Martin Herák
Laura Holíčová

Lukáš a Lenka Lužovci
Sabina Černovská
Jakub Jaško
Lea Vivien Švehlová
Jakub Rybnikár
Klára Saková

ÚMRT IA V A U GU S T E
Jaroslava Baranovičová (1933) Ing. Juraj Jurič
Anna Bušová
(1932) Jozef Kramárik
Marta Hricová
(1935) Libuça Minarechová

SOBÁŠE V AUGUSTE
Marián Bublávek a Anna Čillíková
Tibor Tvardzik a Dominika Reháková
Milan Kubiš a Jarmila Kaizerová
Igor Blanár a Kristína Klimeková
Vladimír Bihari a Henrieta Heráková
Milan Gavor a Mgr. Zuzana Floriančičová
Mária Ondrušková
Ferdinand Šupka
(1931) Viliam Toráč
(1937) Miroslav Trgo
(1933) Ján Vavruška

(1943)
(1937)
(1955)
(1948)
(1931)

SPOMÍNAME
Oci, kytičku kvetov na hrob Ti dáme,
sviečku Ti zapálime a na Teba s láskou spomíname.
18. septembra sme si pripomenuli prvé výročie smrti nášho
manžela, otca, dedka a pradedka
pána Eduarda MASÁRA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia, vnuk, vnučky,
pravnúčik Petrík a ostatná rodina
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9. októbra uplynie rok od úmrtia manželky, matky a starej mamy
Oľgy BEHULOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Čas plynie, spomienky zostávajú...
10. októbra uplynú štyri roky, čo nás opustil môj manžel
Ján HLOŽKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Oľga a ostatná rodina
15. októbra si pripomenieme nedožité 91. narodeniny
našej mamy, babky a prababky
Terézie PASTORKOVEJ
a nedožité 95. narodeniny nášho otca, dedka a pradedka
Cypriána PASTORKA.
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Peter a Jaro s rodinami
Už len kyticu z lásky na Tvoj hrob môžeme dať,
za všetko ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
20. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustil
môj drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Milan PAGÁČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.
23. októbra si pripomenieme 25. rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otecko, deduško a pradeduško
Rudolf KOPČAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina
Čas plynie, spomienky zostávajú.
24. októbra uplynú štyri 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 13 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
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26. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil môj manžel
Dr. Dietmar MROSEK.
Manželka Ingrid, ostatná rodina a priatelia
Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...
29. októbra so smútkom v srdci si pripomenieme štvrté 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 a ostatná rodina, priatelia a známi

NAJMLADŠIE VOLEJBALISTKY NAJLEPŠIE

Mladšie žiačky VK Nové Mesto nad Váhom
sa 1. septembra zúčastnili medzinárodného turnaja v Uherskom Hradišti. V premiére tohto turnaja v júni za účasti piatich družstiev skončili na
1. mieste. Obhajoba prvenstva v prvý septembrový deň sa konala za oveľa väčšej konkurencie 12
družstiev z Čiech, Moravy a Slovenska.
Boje v základnej skupine zvládli s prehľadom, keď zdolali Púchov a Prostejov „B“. V boji
o postup do nálovej skupiny sa stretli s družstvom
Lanškrouna, keď po veľkom boji vyhrali 2:0 (21 a
23). Na to, že išlo o mladšie žiačky, mal zápas

NAŠI ATLÉTI Z KOŠÍC
SO SIEDMIMI MEDAILAMI

Z atletických majstrovstiev SR žiačok a žiakov 22. septembra v Košiciach si Novomešťania
z metropoly východu priniesli 7 medailí – po
tri zlaté a bronzové medaily a jedno striebro
a k tomu šesť bodovaných umiestnení do 8.
miesta.
Viac o grandióznom úspechu novomestských atlétov prinesieme v budúcom čísle.
-r-

veľmi dobrú úroveň, s množstvom prvkov volejbalu starších dievčat.
Vo nálovej skupine sme sa stretli s družstvami Levíc a Piešťan. Zvlášť zápas s Piešťanmi
mal vynikajúcu úroveň. Naše dievčatá boli opäť
o kúsok lepšie a vyhrali oba zápasy 2 : 0.
Na tomto úspechu sa podieľali dievčatá športových tried ZŠ Ul. odborárska, doplnené o talentované dievčatá tohto ročníka z ostatných škôl
Nového Mesta nad Váhom hrajúce v zostave:
Ondrejková, Martáková, Melicherová, Šišovská,
Paulechová, Trebichavská, Markechová, Tačšicová a Krajčovicová.
Srdečne im blahoželáme za vzornú reprezentáciu novomestského volejbalu, mestských
škôl a mesta.
Peter Riecky, tréner

KEDY NA FUTBAL
Sobota 12. októbra o 14,30 h
AFC dospelí - Púchov
Sobota 26. októbra o 14,00 h
AFC dospelí - Nové Zámky
Sobota 5. októbra o 10,00 h
AFC st. dorast - Štúrovo
AFC ml. dorast - Štúrovo o 12,30 h
Sobota 19. októbra o 10,00 h
AFC st. dorast - Horná Nitra B
AFC ml. dorast - Horná Nitra B o 12,30 h
Nedeľa 6. októbra o 10,00 h
AFC st. žiaci - Nitrianske Rudno
AFC ml. žiaci - Nitrianske Rudno o 12,00 h
Nedeľa 20. októbra o 10,00 h
AFC st. žiaci - Kanianka
AFC ml. žiaci - Kanianka o 12,00 h
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S NOHEJBALOM PRECESTOVAL KUS SVETA

Do Montrealu odchádzal Richard Makara
so zmiešanými pocitmi. Tešil sa na exhibície
nohejbalu počas tradičného Rogers Cup-u, na
druhej strane vedel, že bez tradičných opôr, bratov Perúnovcov, to v Svetovom pohári v Kanade
nebude mať Slovensko jednoduché. Nielen podľa
neho putovala slovenská reprezentácia za more
tentoraz nie v role favorita.
Ako to napokon dopadlo, nám porozprával od
tohto roka čerstvý štyridsiatnik krátko po svojom
návrate zo severoamerického kontinentu.
- Do Kanady, kde sme ako česko - slovenský výber išli na pozvanie, sme pricestovali
s dvojtýždňovým predstihom. V plánovaných exhibíciách počas prestávok známeho tenisového
Rogers Cup-u sme mali Kanaďanom predviesť
tradičný nohejbal. U nich sa taký nehráva, skôr tu
frčí beatch nohejbal. Aj Svetový pohár v trojkách
17. - 18. augusta sa v krajine javorového listu
konal po prvýkrát.
Všetko sa to spískalo vlani počas majstrovstiev sveta v Nymburku, kde Kanada mala svoju
nohejbalovú premiéru. Vedeniu kanadskej asociácie sa páčili organizácia a spôsob hry, ale najmä
napätie a dravosť, ktoré charakterizovali naše
finále s tradičným rivalom - reprezentáciou ČR,
a vôbec, celková atmosféra podujatia a najmä
bohatá účasť divákov na ňom. V Česku, ako je
známe, je nohejbal národným športom.V druhom najväčšom meste Kanady mala
naša krajina len mužské zastúpenie.
Okrem SR sa Svetového pohára v kat. muži
zúčastnili ešte Južná Kórea, Francúzsko, ČR,
Maďarsko a domáca Kanada. Jeho hlavným dejiskom bol tenisový komplex Stade Uniprix, kde sa
hral aj Rogers Cup.
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- Nielen pre nás, ale pre všetky mužstvá bol
novinkou povrch kurtu, ktorý tvorila umelá tráva
piatej generácie. Hráčom, čo sú zvyknutí na antuku alebo betón, to robilo určité problémy. Povrch
bol jemnejší na odskok lopty.
Po našom víťazstve základnej skupiny, keď
sme porazili Francúzsko a Maďarsko, sme sa
napokon vo finále stretli s víťazom druhej skupiny
- Českou republikou.
Nebolo to jednoduché. Prvý set sme prehrali 11: 6. V druhom sa nám začalo vcelku dariť.
Vyhralo sa pár lôpt medzi výmenami, nakoniec
i celý set skončil v náš prospech 11 : 8. V treťom
sete sa to začalo lámať, začala pracovať psychika. Za stavu 8 : 8 sme sa preli o každý bod,
Česi to napokon psychicky nezvládli. Vyhrali sme
11 : 9. Pre mladých chlapcov hrajúcich v poli,
ktorí došli z dorastu, to bolo veľké povzbudenie.
Veď vlani na juniorských majstrovstvách Čechov
neporazili. A teraz v „Áčku“ sa im to podarilo. Iste,
do budúcnosti bude ťažké vyhrávať, ale sami sa
presvedčili, že Česi sa dajú poraziť. Počas pobytu v Kanade si stihol blokár smečiar, ktorý hrá za slovenskú reprezentáciu vyše
pol druha desaťročia, pozrieť známe veľkomesto.
- Stala sa mi taká milá vec. Keď sme prileteli,
na letisku ma zrazu, úplne nečakane, oslovila
niekdajšia reprezentantka Slovenska, dvojnásobná majsterka sveta Martina Pilarová.
A ty tu čo robíš?,- spýtal som sa prekvapený. Tak som sa dozvedel, že tu žije už 12 ro-

ROZPIS MLMF
4. kolo - 5. október
Béčko - Varion 9:00 - 10:35
FC Šupátko - Partička 10:45 - 12:20
Mlátičky - Univerzál 12:30 -14:05
5. kolo – 12. október
Partička - Mlátičky 9:00 -10:35
Varion - FC Šupátko 10:45 - 12:20
Univerzál - Béčko 12:30 - 14:05
6. kolo – 19. október
Mlátičky - Béčko 9:00 - 10:35
Univerzál - FC Šupátko 10:45 - 12:20
Varion - Partička 12:30 - 14:05
7. kolo – 26. október
FC Šupátko - Béčko 9:00 - 10:35
Univerzál - Partička 10:45 - 12:20
Varion - Mlátičky 12:30 - 14:05

kov. Ochotne som využil jej ponuku ukázať mi
Montreal.Práve tu sa hráč Šacung-u Benešov, kam sa
dnes 6 - násobný majster sveta a majster Európy
v nohejbale vrátil po troch rokoch pôsobenia
v pražských Břví, dopočul, že šport, ku ktorému
privoňal práve v Novom Meste nad Váhom, sa
pravdepodobne zviditeľní pre našinca ešte vo
väčšej exotike ako je Kanada.
- Podľa predbežnej dohody českej a kanadskej asociácie sú vo výhľade v horizonte dvoch
rokov Brazília alebo Spojené arabské emiráty,

kde by sa mal odprezentovať tradičný nohejbal.Exotika - neexotika, Richard Makara, inak
telocvikár v SŠ a ZŠ v Kavčích Horách, ktorý
vďaka nohejbalu precestoval kus sveta a úspešne
reprezentoval Slovensko i naše mesto a rodnú
obec, sa rád vracia do „svojich“ Považian.
- Ak nemám iné povinnosti, snažím sa
prísť domov raz mesačne. Teraz budem musieť
návštevu rodiny odložiť na neskôr, pretože sa
v českej lige hrá play off o účasť vo finále, ktoré
bude zrejme koncom októbra v Nymburku.-eg-

AKTUÁLNY ROČNÍK SO STARONOVÝMI TÍMAMI
Mestská liga v malom futbale (MLMF) v
Novom Meste n. V., ktorej začiatky siahajú do
90. rokov 20. stor., má za sebou ďalšiu, v poradí
už 36. sezónu „novomestského plácku“. Vedenie
MLMF priamo na ihrisku za prítomnosti všetkých
zúčastnených mužstiev odovzdalo ceny prvým
trom tímom (1. Univerzál - 47 bodov - b, 2. Varion
- 46 b, 3. Mlátičky - 33 b) a putovný pohár MLMF
víťazovi súťaže, Univerzálu (na foto). Osobitnú
cenu získal najlepší strelec súťaže Martin Minárik, hráč víťazného tímu, ktorý nastrieľal celkovo
90 gólov. Skrátka neprišli ani mužstvá zo 4. až 6.
priečky (Partička - 19 b, Béčko - 16 b a Šupátko
-11 b), ktorých vedenie MLMF za ich účasť odmenilo „tekutou cenou“.
Významnou udalosťou MLMF bola premiérová účasť na otvorených majstrovstvách SR
v malom futbale 2013, ktoré sa uskutočnili v závere júna v Bratislave. Organizátorom podujatia bol
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF). So svojím
hráčskym výberom sa na nich predstavila i naša
MLMF v zložení: brankár Roman Sevald, hráči:
Lukáš Ondris (kapitán), Peter Hikel, Erik Doboš,
Mário Lopušan, Milan Jurčo, Jakub Koreň a Dávid
Lopušan. V silnej konkurencii výberov mestských
líg z Bratislavy, Petržalky, Senca, Ivánky pri Dunaji, Trenčína, Fiľakova,Vranova nad Topľou a Prešova sme sa nestratili a v celkovom hodnotení
sme obsadili peknú 4. priečku za výberom Senca,
víťazom majstrovstiev, druhou Bratislavou a bronzovým Prešovom, mimochodom minuloročným
účastníkom ME v malom futbale v Moldavsku
(viac o M SR a SZMF na: www.m.php5.sk, www.
malyfutbal.sk).
Účasti na majstrovstvách SR predchádzal
i ďalší významný krok MLMF, a to začlenenie sa
do štruktúr ociálneho združenia klubov malého

futbalu SZMF, ktorý je súčasťou európskej a svetovej asociácie malého futbalu. Týmto vstupom sa
MLMF otvorili dvere pre ďalší herný rozvoj v podobe účasti na M SR a možného výberu zástupcov
na majstrovstvá Európy a sveta. Záleží len na
samotnej MLMF a jej hráčoch, ako sa chopia šance. Začlenenie do SZMF znamená tiež možnosť
uchádzať sa o dotácie štátu na podporu malého
futbalu a ďalšie benety, ktoré už v súčasnosti
môže MLMF a jej členovia využívať.
Uplynulé obdobie pre MLMF však nebolo len
o pozitívnych momentoch. V júli sme sa naposledy rozlúčili s významnou osobnosťou a dlhoročným funkcionárom Mestskej futbalovej ligy (MFL)
v Novom Meste n.V. Jozefom Oppenbergerom.
„Openo“, ako ho všetci kamaráti a známi familiárne oslovovali, dlhé roky pôsobil ako zakladateľ,
člen, predseda, hráč a rozhodca MFL, ktorá sa
stala jeho srdcovou záležitosťou. Na poslednú
rozlúčku s J. Oppenbergerom 24. júla sa na cintorín prišli rozlúčiť viacerí jeho bývalí spoluhráči
a kamaráti z „plácku“, ktorí mu svojou účasťou
vzdali hold a tiché poďakovanie za všetko, čo pre
nich a MLMF za svoj športovo veľmi plodný a tvorivý život vykonal.
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V polovici septembra sa prvým kolom na
ihrisku s umelou trávou na ZŠ Hájovky začal nový,
37. ročník sezóny 2013/2014.
Aktuálnej sezóny sa zúčastňujú staronové
tímy Univerzál, Varion, Mlátičky, Partička, Béčko
a FC Šupátko. Napriek propagácii sa nik nový do
súťaže neprihlásil. I touto cestou sa MLMF obracia
na všetkých, ktorí sa vo voľnom čase stretávajú

pri hre, akou je futbal, aby pouvažovali nad svojou
účasťou v súťaži organizovanej MLMF, a prispeli tak k jej zachovaniu a rozvoju pre ďalšie roky.
Najbližšia budúcnosť MLMF bude o. i. patriť
i usporiadaniu tradičného vianočného turnaja.
Všetko potrebné sa záujemcovia o účasť na ňom
a čitatelia včas dozvedia (www.m.php5.sk).
Libor Barborík, predseda MLMF

B O X -CL U B P R E D N Á R OČ NOU J ES EŇ O U

Počas 10. ročníka akcie pre motorkárov,
Tanca slnka, sa na Dubníku v Starej Turej vo
veľkej horúčave konal 2. ročník Slovakia CUP
(akcia boxu).
Prvým úspechom bol fakt, že napriek veľkým
teplotám sa dostavili všetky pozvané kluby, a
prispeli tak ku kvalite celého podujatia. Boli
to: Dukla Olomouc, Textron Šumperk, Kirchner
Bratislava, ABC Malacky, Ducky Bánovce nad
Bebravou, BC Piešťany a náš BC Považan.
Samotnej akcii predchádzali priateľské stretnutia,
ktoré slúžia na rozboxovanie borcov, ktorí mali
dlhšiu prestávku z dôvodu, že nemali adekvátneho súpera.
Martin Zavadinka porazil N.B. T. Čeháka,
ktorý musí popracovať na kondícii. Do jesene
to vraj zvládne. Michal Očenášek remizoval
s Piešťancom M. Hrehorčíkom a potvrdil, že sa
dostáva do pôvodnej formy a je pripravený na
novembrovú súťaž, ktorá bude 9.-10. novembra
v našom meste.
V prvom zápase náš Boris Nedbal vybojoval
s J. Mrázom z Malaciek vyrovnané stretnutie, ktoré skončilo podľa predpokladov remízou.
Podobne prebehol aj zápas Tomáša Daniela
s R. Danihelom, taktiež z Malaciek. Aj tu hlavný
rozhodca vyhlásil remízu. Obaja naši borci sú,
- ako sa hovorí, - bažanti a tieto zápasy im
ukázali, kde majú rezervy a nedostatky. Tréner
František Horňák konštatoval, že treba doladiť
hlavne výbušnosť a kondíciu, ale samozrejme, je
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to práca na dlhšie obdobie.
Ďalej nasledoval duel Daniela Moravčíka
s viacnásobným majstrom ČR P. Balážom z Dukly
Olomouc. Danko začal podľa pokynov pozvoľna,
a hlavne opatrne. Za úlohu dostal súpera najskôr
prečítať a hľadať jeho nedostatky, hlavne po
technickej stránke. Taktika mala úspech a druhé
aj tretie kolo bol náš borec úspešnejší hlavne
v kontra úderoch. O víťazstve nebolo pochýb.
Mário Galbavý v ťažkej váhe mal fyzicky
zdatného a o hlavu vyššieho „Dukláka“
T. Vystavela. Mário sa ukázal ako nebojácny,
a hlavne technicko - takticky vyspelý chlap. Svojho
súpera si nechal párkrát nalákať na telo čiže boj
z blízka. Na konci prvého kola pri jednej z týchto
akcií Máriova presná ľavačka poslala súpera do
počítania. Pretože sa obrovitý súper ešte ani na
konci počítania nepostavil, bolo vyhlásené K.O.
V dupľovanej ťažkej váhe Bratislavčan Michal
Kirchner boxujúci za naše farby sa doslova popasoval s univerzálnym T. Reptíkom z Bánoviec nad
Bebravou. Tu sme videli súboj dvoch vyspelých
borcov, ktorí si nič nedarovali a doslova a do písmena sa pobili, ako sa na ťažké váhy patrí.
V poslednom stretnutí Marián Horňák nastúpil
proti J. Císařovi z Dukly Olomouc, ktorý pochádza zo Šumperka, kde sa venuje aj thajskému
boxu. Marián v prvom kole hľadal chyby súpera
a zopár ich našiel. Druhé kolo suverénne vyhral.
V treťom kole si dovolil vyskúšať zopár nových
techník a presvedčivo vyhral N.B. Mário Galbavý,
ktorý vyhral K.O., konštatoval, že toto stretnutie
bolo najtechnickejšie a najlepšie. Prezident klubu
JUDr. Slavko Miček oponoval, že práve jeho
knokaut bol divácky atraktívnejší.
Čaká nás náročná jeseň. Okrem súťaže na
domácej pôde i preto náročná, lebo dve akcie
musia naši borci absolvovať až na východe - vo
Vranove nad Topľou a Košiciach.
Vedenie klubu dúfa, že sa im bude dariť
podobne ako na Dubníku.
JUDr. Juraj Olach, manažér klubu

po obidva razy uviedol impozantným pochodom po námestí. Hudobná prezentácia 66
- členného hudobného telesa bola dôstojným
otvorením kultúrneho programu 34. NJ na
námestí.
Najmä mladým boli určené hudobné produkcie piatku – okrem novomestských kapiel
Zašitá diera (7) a The Narcis band sa predstavila i trenčianska skupina FluenZ.

7

Sobota mala prívlastok dychovková. Uskutočnil sa XVI. Festival dychových hudieb (8)
a v rámci neho súťažná VII. Novomestská nota
(ocenení na str. 18).
Záver soboty patril podujatiu Novomestské štrnky
brnky s M.
8 Velšicovou
a jej hosťami (9). Nedeľa sa niesla v znamení z každého rožku trošku. Rock v prevedení Rockovanky vystriedal
už spomínaný nórsky orchester. Záver nedeľňajšieho
kultúrneho programu a vôbec NJ spravil Vodopád
9
s príspevkom dvojice country tanečníkov (10).
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Návštevníkov NJ lákali nielen početné predajné stánky a atrakcie
(11 a 12), ale i ľudové
remeslá. Deti lákali najmä
kolotoče a iná technicko
– zábavná činnosť (13).
Každý si tak mohol
prísť na svoje.

11

13

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva bývalý podnik VÚMA, predtým Asdus.
Po roku 1933 objekty továrne prevzala Techna.
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