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NEMOCNICA V NOVOM ŠATE. BUDE I OKOLIE?
V tomto roku mesto zrekonštruovalo povrch
komunikácie na Ul. Hollého pri trhovisku a nezostane len pri tom, tvrdí Ing. D. Macúch z MsÚ:
- V závislosti od voĐných kapacít technických služieb mesta chceli by sme pokraþovaĢ
v rekonštrukcii povrchov ciest a chodníkov okolo
nemocnice až po Ul. Dibrovovu vrátane úpravy miest na odstavenie osobných automobilov
a terénnych úprav pri nemocnici s tým, že na jar
by sa uskutoþnila úprava zelene. Tým by sa dotvorilo okolie zrekonštruovanej nemocnice a bolo
by na patriþnej úrovni.
Prebiehajúca prístavba tzv. Burganovej vily
po dokonþení slúžiaca ako lekáreĖ je už v takom štádiu, že sa bude daĢ pokraþovaĢ v realizácii odstavných plôch. Hrubá stavba malej
prízemnej budovy aj strešná konštrukcia sú už
hotové. Nových odstavných plôch pre osobné vozidlá okolo nemocnice oproti súþasnosti pribudne.
Ich vyšší poþet dosiahneme zúžením zbytoþne
širokých chodníkov povedĐa nemocnice, ktoré
chodci neveĐmi využívajú a úpravou plôch zelene.

Takisto upravíme aj priestor od Ul. M.
R. Štefánika, aby vstup do nemocnice a na
pohotovosĢ bol na slušnej úrovni a celkovo
príjemne dotváral túto lokalitu, ktorú chápeme ako
rozšírené centrum mesta. ŽiaĐ, v súþasnosti nie
je najlepšou vizitkou mesta. Na cestách sú stále
ešte liate asfalty. Tie postĚhame a nahradíme
asfaltobetónom. Tieto práce máme už zazmluvnené. Na základe verejného obstarávania ich
bude robiĢ fa Cesty, a.s., Nitra. Chodníky budú
v povrchovej úprave z betónovej zámkovej dlažby,
ktorú už máme na základe verejného obstarávania objednanú.
Dôjde aj k úprave zelene. Pôvodná je dlhodobo zanedbaná, rozplazené kríky sa už nedajú
upraviĢ. Pravdepodobne sa odstránia a na jar sa
vysadí nová zeleĖ.
Dúfame, že sa okolie nemocnice podarí
upraviĢ do zaþiatku zimy, všetko však závisí, - ako
som uviedol hneć na zaþiatku, - od kapacít TSM,
ktoré budú maĢ na starosti prípravné práce, realizáciu odstavných plôch a úpravu chodníkov.

BLÝSKA SA CYKLISTOM NA LEPŠIE êASY?
Cyklistická sezóna je prakticky za nami,
no i v období vrcholiacej jesene a blížiacej sa
zimy sa nájdu cyklisti, ktorí svojho dvojkolesového spoloþníka neodložia ani v chladnejšom
období. Najmä pre nich máme dobrú správu od
Ing. D. Macúcha, vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom:
- Pri dokonþovaní Ul. banskej s cieĐom daĢ
do užívania tzv. malý obchvat mesta cez Ul.
banskú a Ul. železniþnú sme sa rozhodli, že na
Ul. banskej vybudujeme chodník trojmetrovej
šírky, ktorý bude slúžiĢ tak chodcom, ako aj
cyklistom. Uvažujeme o tom, že podobný chodník spravíme aj popri Ul. železniþnej, priestor na
to je. Znamenalo by to, že cyklisti od ýachtíc
by sa jednoduchšie dostávali do priemyselnej zóny. Mohli by prejsĢ priamo cez Banskú
a Železniþnú ulicu a ćalej využiĢ podchod.
Mestu sa tiež podarilo presadiĢ vybudovanie
cyklistických chodníkov spoloþnosĢou Kauflaund
pri výstavbe supermarketu, a to þiastoþne na
Ulici Malinovského a smerom na nadchod nad
železniþnou traĢou.

Zdá sa teda, že cyklistom by sa mohlo
blýskaĢ na lepšie þasy.-

SNEMOVANIE POSLANCOV
Najbližšie snemovanie poslancov sa uskutoþní 5. novembra. Na programe o. i. bude maĢ
nakladanie s majetkom mesta. V rámci tohto bodu sa na pretras o. i. dostane i žiadosĢ o prenájom pozemkov a priestorov bývalej telocviþne
a oceĐovej haly v areáli bývalých kasární s cieĐom
vybudovaĢ v prenajatých priestoroch komplexný
moderný športový areál pozostávajúci z antukových dvorcov s tribúnami a viacúþelových
ihrísk a ihrísk s umelým povrchom urþených na
tenis, futbal, basketbal, volejbal a pod. Objekt
telocviþne by sa využíval celoroþne.
Mestské zastupiteĐstvo v Novom Meste nad
Váhom sa bude ćalej zaoberaĢ novelizáciou
Zásad hospodárenia s majetkom mesta a vyhodnotením Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri
vysielaní televíznych programov medzi mestom
a spoloþnosĢou NTVS, s.r.o., prostredníctvom
TV Pohoda za rok 2013. ChýbaĢ nebudú odpovede na pripomienky poslancov a bod rôzne.
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O C E N I L I P E D A G Ó G O V ŠKÔL V MESTE
Svetový
deĖ
uþiteĐov si Mesto Nové
Mesto nad Váhom pripomenulo slávnostným zasadaním komisie školstva,
mládeže a športu (KŠMaŠ)
pri MsZ.
V komornom prostredí koncertnej sály ZUŠ
J. Kréna z rúk primátora
mesta Ing. J. Trstenského,
viceprimátoriek Ing. V. Vienerovej a PhDr. K.
Hejbalovej a predsedníþky komisie Mgr. J.
Šteklerovej ocenenia za vzornú a úspešnú prácu v školách v meste zriadených mestom i v
inej zriaćovateĐskej pôsobnosti prevzali uþitelia:

Mgr. A. ýilíková ZŠ Tematínska, Mgr. ď. Valová,
ZŠ Ul. kpt. Nálepku, Mgr. J. Ataloviþová, ZŠ
Odborárska, Mgr. E. Hurtíková - Spojená škola
(SŠ) sv. Jozefa - ZŠ, M. Madara - ZUŠ J. Kréna,
M. Ištoková - MŠ Hurbanova, Ing. P. Gestinger SOŠ PiešĢanská ul., Mgr. J. Chorvátová - GMRŠ
a Ing. J. Kalivodová - SŠ sv. Jozefa - gymnázium a zástupca riad. školy Ing. F. Novomeský
a majster odborného výcviku M. Miklánek.
Po slávnostnom akte odovzdania ćakovných
listov podujatie pokraþovalo neformálnou debatou. V nej zarezonovali témy o neĐahkom
uþiteĐskom chlebíþku, ale i o tom, že povolanie
uþiteĐa, ak má priniesĢ žiaduci efekt, sa nedá
vykonávaĢ inak len - srdcom.
Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK

Z OBVODNÝCH OKRESNÉ ÚRADY. AJ U NÁS
Možno ste zaregistrovali, možno nie, ale
už mesiac v našom meste nesídli obvodný, ale
okresný úrad. O vysvetlenie sme požiadali jeho
prednostku Ing. Annu Halinárovú.
- Zmena sa netýka len nášho mesta.
K 1. októbru vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnosprávne þlenenie SR.
Vzniknuté okresné úrady prevzali agendu obvodných a integrovaných špecializovaných úradov štátnej správy. Z pôvodných 50 obvodných
úradov sa okresnými stalo 49 úradov (okrem
Štúrova, ktoré nebolo okresným mestom; tam
pracovisko štátnej správy zostalo zachované).
ZároveĖ vzniklo 23 nových okresných úradov
pre integrovanú agendu štátnej správy ako
zázemie (back-office) na dostupnejšie služby
pre obþanov, ktoré budú poskytovaĢ na pripravovaných klientskych centrách (front-office).
Vytvorenie inštitútu „jedného predstaviteĐa
vlády na území okresu“ je ćalším zo širokého
komplexu opatrení reformy ESO, ku ktorej sa
v Programovom vyhlásení zaviazala Vláda SR. ýo to pre obþana znamená?
- Niþ sa pre neho nemení, iba ak k lepšiemu. Vznikom klientskych centier sa smerom
k obþanovi agenda zjednoduší. Je potrebné zdôrazniĢ, že ide len o štrukturálnu, nie
kompetenþnú (!) reformu vedenú rezortom vnútra.
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Od 1. októbra došlo k sústredeniu všetkých
integrovaných úradov štátnej správy v okresných
úradoch vo forme odborov. V devätnástich mestách vrátane toho nášho sídlia odbory pod
jednou strechou, na jednom mieste. V ćalších
mestách integrovaná štátna správa sídli na
dvoch adresách, z blízkych miest spomeniem
napr. Nitru, Trnavu, Bánovce nad Babravou,
Považskú Bystricu a i. No existujú aj okresné
úrady, ktoré v súþasnosti pôsobia na viacerých
adresách, a to z jednoduchého dôvodu. Kým
proces prechodu jednotlivých úradov vrátane ich
majetku sa ukonþil delimitáciou k 1. októbru, až
následne dochádza k ich fyzickému sĢahovaniu.
A to súbežne so sprevádzkovaním klientskych
centier, aby nedochádzalo k zbytoþným komplikáciám v orientácii obþana.
Hoci sa to netýka priamo Nového Mesta
nad Váhom, kećže jeho úrad sídli na jednom mieste, treba zdôrazniĢ, že v budúcnosti
pre obþana nebude podstatné sídlo okresného
úradu, ale klientskeho centra, kde si jednoduché
požiadavky v rámci integrovanej agendy vybaví
na poþkanie. Zložitejšie budú v réžii štátnej
správy.
Aktuálne je v testovacej prevádzke klientske
centrum pri OÚ v Nitre, ktoré zároveĖ funguje
ako metodicko - školiace stredisko pre ostatných
zamestnancov budúcich klientskych centier.-

PRED NAMI VOĎBY DO „VUCIEK“
V novodobej histórii SR si 9. novembra budeme už po štvrtýkrát voliĢ poslancov
a predsedov samosprávnych krajov. Predvolebná kampaĖ už beží naplno.
Za poslancov krajského zastupiteĐstva budú
zvolení tí kandidáti, ktorým svoje hlasy odovzdá najviac voliþov v príslušnom volebnom
obvode. Šéfom samosprávneho kraja sa stane
kandidát, ktorý získa nadpoloviþnú väþšinu
platných hlasov. PokiaĐ sa to ani jednému
z uchádzaþov nepodarí, obþania budú o
predsedovi samosprávneho kraja rozhodovaĢ
v druhom kole 23. novembra. Županom sa
stane kandidát, ktorého vo voĐbách podporí
najviac voliacich obþanov.
Krajské voĐby sa v minulosti netešili príliš
veĐkému záujmu voliþov.
Prvé regionálne voĐby v SR boli v roku 2001
a konajú sa každé štyri roky.
KÝM PRISTÚPIME
K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM
Už nejaký ten deĖ majú voliþi, zapísaní
v zozname voliþov, v rukách oznámenie o þase
konania volieb do orgánov samosprávnych krajov s uvedením volebného okrsku a miesta, kde
môžu voliĢ spolu s upozornením na povinnosĢ
preukázaĢ sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti a struþným návodom na úpravu hlasovacieho lístka (HL).
Po vstupe do volebnej miestnosti a preukázaní totožnosti dostane voliþ od þlenov
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
oznaþenú odtlaþkom úradnej peþiatky mesta
a dva hlasovacie lístky - jeden pre voĐby predsedu samosprávneho kraja a druhý na voĐby do
zastupiteĐstva samosprávneho kraja. Potom sa
odoberie do priestoru urþeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Na hlasovacom lístku (HL) na voĐby predsedu môže voliþ zakrúžkovaĢ poradové þíslo iba
jedného kandidáta. Na HL na voĐby poslancov zastupiteĐstva môže zakrúžkovaĢ najviac
toĐko poradových þísiel, koĐko poslancov má
byĢ v príslušnom volebnom obvode zvolených,
v našom prípade teda maximálne päĢ (poþet
poslancov je uvedený aj na HL).

Za zástenou vloží voliþ do obálky jeden
HL na voĐby predsedu samosprávneho kraja
a druhý na voĐby do zastupiteĐstva. Po opustení
priestoru urþeného na úpravu HL vloží obálku
do volebnej schránky. Voliþovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie
neumožní.
Ak voliþ upraví hlasovacie lístky nesprávne,
okrsková volebná komisia mu na požiadanie
vydá nové hlasovacie lístky.
Voliþ, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie alebo z dôvodu, že nemôže þítaĢ, alebo
písaĢ, sám upraviĢ HL, má právo do priestoru
urþeného na úpravu HL vziaĢ so sebou iného voliþa, nie však þlena okrskovej volebnej
komisie, aby za neho HL podĐa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky. To isté platí i pre prípad vhodenia obálky do volebnej schránky.
Voliþ, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviĢ do volebnej
miestnosti, má právo požiadaĢ okrskovú volebnú komisiu v deĖ volieb o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky, alebo túto
žiadosĢ nahlásiĢ ešte pred voĐbami na MsÚ.

OCENENIE PRE KNIŽNICU
Kolektívu MsK ď. V. Riznera v Novom
Meste nad Váhom pri príležitosti 100. výroþia
úmrtia a 165 rokov od narodenia ď. V. Riznera
udelili Pamätnú plaketu TSK.
Udialo sa tak poþas spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výroþia úmrtia ďudovíta
Vladimíra Riznera, 90. výroþia úmrtia Jozefa
ďudovíta Holubyho a
20. výroþia
otvorenia
Pamätného
domu Holuby
- Rizner v obciach Bošáca
a Zemianske
Podhradie,
ktorej
sa zúþastnil
aj prezident
SR.
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K PODÁVANIU NÁVRHOV NA OSOBNOSTI MESTA
Záver roka sa nezadržateĐne blíži a spolu
s ním i termín na podávanie návrhov na ocenenie
OsobnosĢ mesta. Zostávajú na to prakticky dva
mesiace.
Návrhy na OsobnosĢ mesta treba doruþiĢ do
konca kalendárneho roka písomnou formou do
podateĐne mestského úradu, priþom predkladaný
návrh sa nemôže zhodovaĢ s jeho predkladateĐom.
Jednoducho povedané, þlovek sám seba nemôže
navrhnúĢ na toto ocenenie.
Výroþná cena primátora mesta je urþená
osobnostiam mesta, ktoré v príslušnej oblasti dosiahli významné úspechy. Môže ísĢ tiež
o ocenenie ich celoživotnej práce a tvorby. Titul

sa vzĢahuje na rodákov mesta, obþanov, ktorí
v minulosti alebo v súþasnosti žili, resp. žijú
v meste a tých, ktorí svojou þinnosĢou prispeli
k rozvoju a zviditeĐneniu mesta. Cenu možno
udeliĢ aj in memoriam. OsobnosĢ mesta sa udeĐuje
v šiestich oblastiach: ocenenie za þinnosĢ v hospodárskej oblasti, v oblasti kultúry a umenia, za
športovú þinnosĢ, za þinnosĢ v oblasti zdravotníctva, sociálnej, humanitárnej a charitatívnej práce,
ćalej za þinnosĢ v oblasti školstva, vzdelávania,
vedy a výskumu a napokon za celospoloþenskú
angažovanosĢ aj v iných oblastiach života, napr.
armády, politiky, cirkvi a pod.
-r-

K D E B U D E M E VOLIİ
Pre voĐby do VÚC sa v našom meste vytvorí
15 volebných okrskov (VOk.), v ktorých budú
môcĢ obþania s právom voliĢ podĐa miesta svojho trvalého bydliska uplatniĢ svoje volebné právo. Prinášame vám zoznam volebných okrskov
s volebnými miestnosĢami a ulicami patriacimi do
jednotlivých VOk.
VOk. þ. 1 - volebná miestnosĢ (VM): ZŠ,
Kpt. Nálepku þ. 12: Ctiborova, Fándlyho, Južná,
Koþovská, Krátka, Krþméryho, PiešĢanská, Tichá,
Vysoká, Zelená.
VOk. þ. 2 - VM: ZŠ, Kpt. Nálepku þ. 12:
Ul. Banská, Boþná, Brigádnická, BudovateĐská,
Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová,
Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela
Jurkoviþa, Slneþná, Stredná, Vinohradnícka,
Železniþná.
VOk. þ. 3 - VM: ZŠ, Tematínska 1: Tematínska ul.
VOk. þ. 4 - VM: Bilingválne gymnázium,
Štúrova 31: Ul. Langfeldova, Považská,
Sasinkova, Šoltésovej.
VOk. þ. 5 - VM: SOŠ, Jánošiíkova 4:
Ul.Cádrova, Dubþekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka,
MedĖanského, Moyzesova, PoĐovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová,
Vichtova.
VOk. þ. 6 - VM: MŠ, J. Kollára 25: Ul.
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.
VOk. þ. 7 - VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul.
Javorinská, SNP.
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VOk. þ. 8 - VM: ZUŠ, Štúrova 31: Ul.
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, ýachtická,
FraĖa KráĐa, Jesenského, Jilemnického,
M.R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová,
Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova.
VOk. þ. 9 - VM: Klub dôchodcov, 1. mája
12: Ul. 1. mája, ýsl. armády + voliþi s pobytom
v N.M.n.V., D. ŠtubĖu, Hurbanova, J. Hašku,
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského,
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkoviþova,
Partizánska, Petra Matejku.
VOk. þ. 10 - VM: MsKS, Hviezdoslavova 4:
Ul. Benkova, Dibrovova, Dukelská.
VOk. þ. 11 - VM: MŠ Hviezdoslavova 12:
Ul. Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, KmeĢova,
Kpt. Uhra, Železniþný uzol.
VOk. þ. 12 - VM: SOŠ, Bzinská 11: Ul.
Bzinská, Heþkova, Klþové, Kukuþínova, Ondreja
Plachého, Royova, Severná, Tajovského.
VOk. þ. 13 - VM: TSM, Klþové 34: Ul.
A. Sládkoviþa, Dr. I. Markoviþa, Holubyho,
Vajanského, Záhradnícka.
VOk. þ. 14 - VM: ZŠ, Odborárska 10: Ul.
Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenþianska, Zelená voda I., II.
VOk. þ. 15 - VM: ZŠ Odborárska ul. 10: Ul.
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, ýulenova,
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, ď.
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová,
PoĐná, Rieþna, Ružová, Sadová, Slovanská,
Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná,
Pod zvonicou, Pri Klaneþnici, Pri záhradách.

DÚHA PREŽIARILA SRDCIA ĎUDÍ

Zažiarila pre nich Dúha. Mala podobu hudobných a taneþných vystúpení, rôznych atrakcií, detského sveta a workshopov.
DeĢom, mládeži a ćalším klientom zariadení
sociálnych služieb z nášho mesta, Jahodnej,
Dolného Lieskova, Dubnice nad Váhom,
Pruského, Púchova, Zemianskeho Podhradia,
Bratislavy, dievþatám a chlapcom zo ŠZŠ
v Novom Meste nad Váhom a Myjavy
a Detského domova v Novom Meste nad Váhom patrilo 28. septembra popoludnie v spoloþenskom dome. Popri zábave, tanci a speve
-malo charitatívny rozmer. Postarali sa o to organizátori Dúhy v srdci a úþinkujúci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Poslancom NR SR
Mgr. D. Bublavým odovzdaný symbolický šek
v hodnote 1000 € riaditeĐke Centra sociálnych
služieb v Novom Meste nad Váhom Mgr. Z.
Kubrickej od skupiny kandidátov na poslancov
do VÚC bol hodenou rukavicou pre všetkých,
ktorí mali chuĢ pomôcĢ.
Speváci a taneþníci roztancovali celú sálu
a od zverencov zariadení sociálnych služieb
zožali úprimný potlesk. RadosĢ z príjemne
prežitého dĖa vyjadril za všetkých Jurko
Kohútik z CSS v Novom Meste nad Váhom
milou básniþkou:
„Všetci Đudia kriþia: Úha!, opäĢ svieti v meste Dúha. Takto vlani bola prvá, dnes je tu
v poradí druhá. Nevidno ju na oblohe, na farby
je chudobná, za to roztancuje srdcia, pretože
je hudobná. Ak nemusíš nahlas hudbu, môžeš
ostaĢ cviþiĢ zumbu. Keć ani to sa Ti nechce, tak
tu poþas celej akcie vyskúšaj všetky atrakcie.

Dnešnú akciu moderuje stále mladý
chlapec, je to skvelý moderátor a volá
sa Mirec. Šantili sme pri pesniþkách
bandy Medial Banána, vydržali by sme
s nimi do nedeĐného rána. Krásu tanca
ponúkli nám Latino Flesh Miguela
Mendéza, v takej chvíli odchádzaĢ von
málokomu chcelo sa. Komu koluje
džez v krvi, ten sa bude cítiĢ prvý, ako
v þerstvej vode ryba, keć zaspieva
Peter Lipa. Kus folklóru typického nielen pre náš kraj, predvedú nám folkloristi
zo súboru Máj. Ostalo niekomu dlho?
Neriešte to odchodom, náladu Vám
znova vráti Kuly spolu s Desmodom.
A nakoniec ešte toto: môže to byĢ Dúhy
motto: príć sa pozrieĢ sem medzi nás, neseć
doma pri telke, daj si srdce nadúhovaĢ, þi je
malé, þi veĐké.“
Kto to nestihol 28. septembra, bude maĢ
možnosĢ o rok. Usporiadatelia akcie: CSS
v Novom Meste nad Váhom a OZ M. Štefánik
za výraznej podpory Mesta Nové Mesto nad
Váhom a Mgr. J. Bublavej, iniciátorky podujatia,
ktoré malo svoju premiéru vlani, sú odhodlaní
Dúhu v srdci nechaĢ zažiariĢ i v roku 2014.
FOTO: Mgr. M. Šimovec
UDALOSġOU MESIACA BUDE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ SÁLY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO
STREDISKA.
PO ŠTYROCH MESIACOCH REKONŠTRUKCIE SA DIVÁCI VĆAKA INVESTÍCII
MESTA MOŽU TEŠIġ NA PRÍJEMNEJŠIE
A KULTÚRNEJŠIE PROSTREDIE, KOMFORTNEJŠIE SEDENIE A SLEDOVANIE
PROGRAMOV V SÁLE MsKS S KAPACITOU
295 SEDADIEL.

Z AKCIÍ ZPOZ-u
Po pamiatke zosnulých z konca októbra pribudnú v novembri ćalšie tradiþné
akcie ZPOZ – u: 4. novembra o 15,00 h
v spoloþenskom dome stretnutie jubilantov
- sedemdesiatnikov a 7. novembra o 15,00 h
v zasadaþke MsÚ prijatie bezpríspevkových
darcov krvi.
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DIALYZAêNÉ STREDISKO PRED
OBNOVOU PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
Za pol druha desaĢroþia, þo v našom meste
funguje dialyzaþné stredisko (zriadené bolo 22.
10.1998, v prevádzke je od 5. 11. 1998), vykonali
v Ėom do 70 000 dialýz.
- Roþne je to zhruba 4 400 dialýz, - upresĖuje
primárka Dialyzaþného strediska (DS) v Novom
Meste nad Váhom MUDr. Lucia Durdíková
a pokraþuje ćalej:
- Zaþínali sme dvojzmennou prevádzkou
s neveĐkým poþtom 21 dialyzantov z novomestského regiónu, ktorí sem prešli spolu
s nefrologiþkou MUDr. A. Kršákovou z Trenþína.
Dnes DS pracuje šesĢ dní v týždni na tri zmeny,
nedeĐa je zabezpeþená pohotovosĢou. Denne
môžeme na siedmich lôžkach oddialyzovaĢ maximálne 21 pacientov. Dialýza trvá minimálne
štyri hodiny, v prípade potreby päĢ i viac hodín.
Chronickí pacienti, ktorých máme aktuálne
tridsaĢštyri, ju musia absolvovaĢ najmenej trikrát
do týždĖa.
Dialyzujeme aj akútne prípady, roþne je to
do 10 pacientov. Za 15 rokov existencie DS bolo
v chronickom programe vrátane súþasných celkovo 154 pacientov. Mesaþne zrealizujeme 450
- 500 dialýz. VzhĐadom na vek pacientov, - najviac
je ich nad 65 rokov s významným podielom
sedemdesiatnikov - a zdravotné komplikácie,
ktoré majú, nie je veĐa vhodných na transplantáciu obliþiek. Roþne sú to 1 - 2 pacienti, tento rok
aktuálne máme na þakacej listine dve pacientky. Kuriozitou je, že DS navštevovala 92 - roþná
(!) pani. ŽiaĐ, táto najstaršia dialyzantka novomestského DS v septembri zomrela. Štyri roky
chodila na dialýzu, do samého konca mala jasnú
myseĐ a bola pohyblivá.
- Skôr smutné ako kuriózne je, že pacienti poväþšine nerešpektujú naše odporúþania
a slabo spolupracujú. Napriek tomu, že lieþba
je finanþne nároþná, majú laxný postoj k lieþbe
a odporúþaniam lekára. Výsledky lieþby by mohli
byĢ oveĐa lepšie, ak by pacienti mali zodpovedný
prístup k svojmu zdraviu, nemuseli by sa ani tak
skoro dostaĢ na dialýzu. Všetkých nemožno hádzaĢ do jedného vreca,
tí starší sú podĐa slov vedúcej lekárky DS v tomto
smere poriadnejší.
Za 15 rokov existencie DS viackrát zveĐadili.
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V súlade s hygienickými požiadavkami priestory
pravidelne maĐujú. Vlani nahradili starú úpravovĖu
vody novou, opravili podlahu a vymenili strop.
- V júni 2011 sme kompletne vynovili prístrojové vybavenie najmodernejšími typmi dialyzaþných monitorov. Je ich osem, z toho jeden
náhradný. K dispozícii sú i dve staršie zariadenia. Nové monitory zaisĢujú kvalitnejší monitoring a tým i bezpeþnosĢ pacienta. Vćaka modernému technickému vybaveniu absolvujú pacienti namiesto hemodialýzy hemodiafiltráciu.
Ide o najkvalitnejšiu lieþbu, aká je v súþasnosti
dialyzantom dostupná - s výnimkou tých, ktorí
majú problém s cievnym prístupom. Tí musia
absolvovaĢ hemodialýzu a byĢ napojení na monitor staršieho typu. V blízkej budúcnosti nás þaká
ćalšia obnova prístrojového vybavenia. PodĐa slov MUDr. L. Durdíkovej existuje i tzv.
peritoneálna þiže brušná dialýza, ktorú si pacient
vykonáva sám doma a len raz za mesiac chodí na
kontrolu do nefrologickej ambulancie.
- O túto lieþbu nie je záujem. Dôvodom je,
že pri nej je Ģažisko zodpovednosti na pacientovi. Dialyzant sa radšej zverí do starostlivosti
odborníkov.V DS okrem primárky MUDr. L. Durdíkovej
pracuje ako sekundárna lekárka MUDr. Katarína
Görögová. Obe sa striedajú aj v nefrologickej ambulancii, ktorá funguje v pracovné dni od 7,30 do
11,00 h.
- Z pacientov, ktorí ju navštevujú, je momentálne 5 - 6 þakateĐov na zaradenie do dialyzaþnej
lieþby. Každý rok do nej zaradíme 7 - 8 nových
pacientov. Vrchnou sestrou DS je Mgr. Renáta
Štefánková, celkovo v tomto neštátnom zariadení
pracuje 10 zdravotných sestier a jedna sanitárka. Dá sa predísĢ tomu, aby sa þlovek nemusel
staĢ pravidelným návštevníkom DS?
- Ostatné roky väþšina našich pacientov sú
diabetici. Apelujem preto na nich, aby dodržiavali
odporúþania diabetológov. Kećže cukrovka nebolí,
myslia si, že sa niþ nedeje, nedbajú na rady
lekára. Následky sú potom, þo sa týka poškodenia
orgánov, veĐké. Môže dôjsĢ a u diabetikov þasto
dochádza až k strate obliþkovej funkcie, a tým
nutnosti dialyzaþnej lieþby. -r-

MEDZI ŽIVOTOM A SMRİOU
Medzi životom a smrĢou. Priam prorocký
názov. Keć sa spisovateĐka a publicistka Anna
ýernochová pustila do mravþej práce nad knihou príbehov z I. sv. vojny, netušila, - ona, ani
nikto z jej blízkych, že jej rozhodnutie vydaĢ
svoju v poradí jedenástu knižku prekazí - smrĢ.
Rukopisy, našĢastie, nezostali v šuflíku, nezapadli prachom zabudnutia. Z podnetu dcér
Ivany Ferejovej a Kataríny Kvakovej a spolupráce PhDr. Evy Berkovej mohla kniha uzrieĢ
svetlo sveta.
PodĐa zanechaného obsahu sa možno
domnievaĢ, že Anka, ako ju všetci známi familiárne volali, plánovala zaradiĢ do knihy aj ćalšie
kapitoly, ktoré sa, žiaĐ, v jej rukopise nenašli.
Pracovalo sa s materiálmi, ktoré boli k dispozícii.
Niþ to však neubralo na pútavosti diela, ktoré
zachytáva osudy obyþajných Đudí ćaleko od
domova, ich zážitky a pocity zo zákopov 1. sv.
vojny a z dovtedy nepoznaných diaĐav. No zaznamenali aj život v obci a rodinách.
Knižka vyšla v lete, v þase autorkiných
nedožitých 66. narodenín. Vyprevadenia k þitateĐovi sa doþkala v jeseni, symbolicky v þase blížiaceho sa 95. výroþia ukonþenia
I. svetovej vojny.
Tento slávnostný akt lupienkami chryzantém, symbolizujúcimi spomienky na zosnulých,
vykonali primátor mesta Ing. J. Trstenský a viceprimátorky Ing. V. Vienerová a PhDr. K. Hejbalová (na foto Mgr. J. Šišovského). Za potlesku
nabitej výstavnej siene mestského kultúrneho strediska, kde A. ýernochová okrem svojich prvých
dvoch knižiek prezentovala všetky ostatné.
V auditóriu sedeli a spomienkovú slávnosĢ
pozorne sledovali potomkovia tých, ktorí znášali
vojnové utrpenie na vlastnej koži, v blízkosti
smrti a a vo svojich zápiskoch zachytili obludnosĢ
a hrôzy dovtedy najstrašnejšej vojnovej kataklizmy.
Boli medzi nimi pani Etela Zehetnerová,
najmladšia z dcér Jána Vrbu z Izbíc a Ing.
Miroslav Zehetner, jeho vnuk. Nechýbala ani
p. Anna Paulechová, dcéra syna Vrbovcov Jána,
ktorý po otcovom odchode na front prevzal
starostlivosĢ o gazdovstvo a mnohopoþetnú
rodinu. Pani Anna Paulechová poskytla originálny zápisník svojho starého otca a vnukla Anke

myšlienku napísaĢ knihu. Sama dnes pokraþuje
v dedovom diele - spisuje udalosti rozvetvenej
rodiny Vrbovcov.
Rod Poláþkovcov v publiku zastupovala
p. Matilda Poláþková, od júla vdova po Martinovi
Poláþkovi, synovi Juraja Poláþka z Dolného
Srnia, pamätníka I. svetovej vojny a významného
slovenského vþelára (prezentoval sa o. i. v r.
1921 na prvej vþelárskej výstave v Turþianskom
sv. Martine a ćalší rok v Novom Meste nad
Váhom, kde získal ocenenia). Popri putovaní
po bojiskách, kde bol i zranený, sa J. Poláþek
prejavil ako vnímavý pozorovateĐ a vo svojich zápiskoch autenticky zachytil krajinu, Đudí i úroveĖ
vþelárstva ćaleko od domova. Pre budúce generácie.
Súþasným a budúcim generáciám poslúži
aj kniha Medzi životom a smrĢou. Predovšetkým
svojím silným protivojnovým posolstvom.
V neposlednom rade, prostredníctvom tejto
a všetkých predchádzajúcich diel je A.
ýernochová stále medzi nami. Jej bola hore,
do nebies, venovaná aj literátkina obĐúbená
pieseĖ Kiss me v interpretácii PaedDr. M.
Vitekovej a J. Cisára. Okrem nich kyticu spomienok na A. ýernochovú uvili aj ćalší protagonisti spomienkového podujatia - moderátorka
PhDr. E. Berková a úþinkujúci: V. Struháriková,
O. Nápokyová, Ing. J. Hrkotová a Mgr. J. Kincel.
Dlhotrvajúci potlesk divákov bol poćakovaním im
všetkým za príjemný druhooktóbrový podveþer
a zároveĖ vzdaním holdu Osobnosti mesta,
Významnej osobnosti Podjavoriny, literátke,
publicistke a predovšetkým þloveku - Anne
ýernochovej.
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Zaþiatkom októbra žiaci zo Strednej odbornej
školy, Bzinskej 11, spolu so svojimi pedagógmi
navštívili švédske mesto Malmö.
Návšteva sa konala v rámci pokraþovania
v programe Leonardo da Vinci pod názvom
EnTraiMo, venovanému uþebným štýlom na
stredných odborných školách. Na tomto stretnutí
sa zúþastnili partneri z Nemecka, Španielska,
VeĐkej Británie, Maćarska, domáceho Švédska
a Slovenska. Stretnutie sa uskutoþnilo na strednej
škole Värnhemsskolan v Malmö.
Každý zo zúþastnených partnerov dostal po privítaní riaditeĐa školy úlohu zameranú na nájdenie a uplatnenie sa absolventov
v budúcom zamestnaní. Naša škola mala za
úlohu vytvoriĢ tri vyuþovacie hodiny zamerané
na vytvorenie vlastného životopisu. Jednotliví
partneri sa zhodli na nedostaþujúcom formulári
Europasu pre CV. Po vzájomných diskusiách
o tejto problematike prišli všetci zúþastnení
k záveru, že v súþasnom Europase pre CV chýba
možnosĢ poukázaĢ na to najlepšie zo života danej
osoby.
V rámci denného programu vytvoreného
usporiadateĐmi zo Švédska sa naši študenti a ich
uþitelia zoznámili s krásami mesta. Poprechádzali
sa po centre, kde obdivovali historické budovy, kostoly, sochy a fontány. Dojmy z tejto
prechádzky sú veĐmi pozitívne, pretože mesto, aj keć je pomerne veĐké, bolo upravené
a veĐmi þisté. Ich trasa smerovala na pláž
v Malmö. Potom navštívili múzeum, v ktorom im podrobnejšie predstavili históriu
tejto severskej krajiny. Veþer sa všetci par-
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tneri zúþastnili operného predstavenie Miss Saigon v miestnej opere.
Predstavenie bolo v pôvodnom
znení, no potvrdilo sa, že opera nepotrebuje preklad. Bol to skutoþne
obrovský kultúrny zážitok.
V predposledný deĖ stretnutia sa opätovne pracovalo na
projekte. Žiaci si prezreli školu
a zoznámili sa s jednotlivými
študijnými zameraniami školy. Mohli
vidieĢ, ako prebieha vyuþovanie
a aké odbory sa na tejto strednej
škole uþia. Pre našich študentov
to bol urþite veĐký zážitok. Po
poslednom obede, na ktorom
sa podávali miestne špeciality, nasledovalo
už len závereþné zhodnotenie celého týždĖa.
Poobede sa žiaci rozlúþili s domácimi a spolu
s partnermi sa poćakovali za prijemný pobyt,
ktorí im pripravili kolegovia zo Švédska. Už
teraz sa dohodli na ćalšom stretnutí, ktoré
sa uskutoþní v januári 2014 v Španielsku
a samozrejme ani tam nebude naša priemyslovka
chýbaĢ.
Pri spiatoþnej ceste mali naši žiaci a ich
uþitelia naplánovanú návštevu dánskeho hlavného
mesta KodaĖ. Na ceste z Malmö do Kodane
využili rýchlovlak, ktorý premáva cez najdlhší
most na svete
spájajúci dva
štáty. Pozreli
si známu morskú vílu, palác kráĐovskej
r o d i n y
a historické centrum Kodane.
Z tohto stretnutia si so sebou úþastníci
priniesli množstvo neopakovateĐných zážitkov
a skúseností.
Ivana Rebrová

NEPREHLIADNITE!
Po rokoch sa opäĢ môžeme tešiĢ
na
novomestský
stolový
kalendár
DOBOVÉ FOTOGRAFIE s archívnymi
snímkami Nového Mesta nad Váhom.
Kalendár na rok 2014 vyjde v novembri.

PONDELOK S PRÍVLASTKOM KRVAVÝ
4. novembra uplynie 95 rokov od tragickej
udalosti, ktorá sa udiala v našom meste a o ktorej
nenájdete zmienku v žiadnej encyklopédii ani
v uþebnici dejepisu. Vćaka svedectvám vtedajších
súþasníkov M. Lackoviþovej - Markoviþovej,
F. Loubalovi a J. Trnovskému nezapadol „krvavý
pondelok“ z roku 1918 do zabudnutia. Písal
o Ėom aj pamätník I. sv. vojny Juraj Poláþek
z Dolného Srnia vo svojom denníku, ktorý o. i.
poslúžil k príprave nedávno prezentovanej knihy
A. ýernochovej: MEDZI ŽIVOTOM A SMRġOU:
,,... 4. novembra som išiel domov. Mal som
na posteli sedem diek a iných erárnych vecí, þo
tam ostali po dovolenkujúcich. Napakoval som
si ich do kufrov, že si ešte po ne prídem. Ale
v Novom Meste nad Váhom už bola rabovaþka.
Niesol som si iba jeden batoh a jeden kufor som
si nechal na stanici. Keć som si išiel ráno preĖ,
videl som, ako Đudia rabovali. Na Lúke vedĐa
drevára Eisenberga mal žid Perla obchodík so
zmiešaným tovarom. Lubinþania prišli s konským
povozom, štyria chlapi schytili roletu a na povel:
Hej rup! ju zdvihli hore. Tam bolo veĐké sklenené
okno. Jeden z chlapov vytiahol z voza lešnu
(dosku), všetko odstúpilo nabok a on s tou lešnou
praskol do skla! Sklo sa rozsypalo a cez okno sa
Đudia hrnuli dovnútra ako vþely pred búrkou do
úĐa. To najprv vynášali zvnútra chlieb a všelijakú
živnosĢ, duchny a šatstvo, potom þo kto mohol.
Zobral som si svoje veci zo stanice a išiel
domov krížom cez novomestský rínok. Uprostred
neho bola vážnica. Tam bola najchýreþnejšia
krþma, pod Ėou pivnice a pri nej studĖa, pumpa.
Pri vážnici stál chlap s novým vedrom a meral

víno, toho som si aj ja dal za hrnþek.
Rabovaþky židovských obchodov trvali
týždeĖ. Neobišli ani Dolné Srnie. Vyrabovali
aj mäsiara Rotbárta, prezývaného Lofkáþ. Mal
vzdelaných synov a vo vojne boli dôstojníkmi.
Tí však prišli s dvadsiatimi vojakmi a dali
vybubnovaĢ, že kto þo zobral, aby to vrátil spiatky.
Niektorí narabované veci vracali. Potom sa však
vojaci vystrojili na Bošácku dolinu, že odtiaĐ bola
slúžka od Lofkáþov. Bošáþania ich aj prepustili,
ale keć sa vracali späĢ, ich pristavili a odzbrojili. Prišli s nimi až do Srnia a všetko, þo už aj
mali nachystané na odvoz, zase si Đudia rozobrali
a ich s posmechom vyhnali zo Srnia, viac sa
ani neukázali. Ćalších židovských obchodníkov
- Bergerových a Weiserových Đudia nechali na
pokoji. Berger sa zavþasu zabezpeþil - navolal si
SrĖancov za strážcov, pozabíjal ovce a baranov,
navarili guláš. Strážcom sĐúbil za odmenu lichvu.
Lebo keć nie SrĖanci, ale lieskovskí a bošácki
kopaniþiari sa dobíjali do jeho majera a boli by ho
vykradli, ale strážcovia ich hneć odohnali.
Ćalšia udalosĢ bola pri Šimovcovej pálenici.
Na okolí pálenice boli v kadiach slivky, zakúpené novomestským židom Wisterom. ďudia si
odpeþatili kotol a pálilo sa veselo, každý pil, koĐko
chcel. Ale to trvalo iba niekoĐko dní.
Na ich potlaþenie prišlo vojsko z Moravy
a východných ýiech. Vojaci ostreĐovali Đudí, ktorí
išli do Mesta a z Mesta, najviac cielili k mnešickým
mostom, a pretože niektorých aj zranili, rabovanie
pomaly ustávalo. Zriaćovali sa národné výbory
a gardy z dobrovoĐníkov na ochranu bezpeþnosti.
Život sa dostával do normálnych koĐají.“

V NOVEMBRI ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU
TSM v Novom Meste nad Váhom pristavia
v novembri veĐkoobjemové kontajnery na objemný odpad podĐa nasledovného harmonogramu:
4. novembra: Ulice: Železniþná, Dolná,
Slneþná, Letná, Stredná, Fándlyho, 5. novembra: Brigádnická, Lipová, BudovateĐská, Vysoká, Vinohradnícka, 6. novembra: Jilemnického,
Sasinkova, Fr. KráĐa, Bratislavská, 7. novembra: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho, 8.novembra: Vajanského, kpt.
Uhra, KmeĢova, Tehelná, Mnešická, Tušková,
Turecká 11. novembra: Severná, O. Plaché-

ho, Kukuþínova, Ružová, ýulenova, Izbická,
12. novembra: Heþkova, Sadová, Tajovského,
Severná, Záhradná, Kvetinová, 13. novembra: Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,
14. novembra: Dibrovova, Krátka, Hollého, Dr. I. Markoviþa, D. ŠtubĖu, Partizánska,
15. novembra: Športová, Južná, ýachtická
a Benkova.
Žiadame obþanov, aby nevkladali do VOK
biologicky rozložiteĐný odpad (konáre, lístie, …)
a oddelene vytriedený odpad s obsahom škodlivín.
-rt-
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ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (I.)

§

Od 1. júla 2013 nadobudol úþinnosĢ nový
zákon þ. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ćalej len Zákon o ochrane osobných údajov).
Nový zákon zohĐadĖuje a spresĖuje právnu
úpravu, ako aj odstraĖuje nejasnosti, ktoré obsaý
hoval zákon þ. 428/2002 Z.z o ochrane osobných
dzajúci zákon)
on) a týmto
údajov (ćalej len Predchádzajúci
dosahuje väþšiu právnu istotu. Medzi zmeny
patrí napríklad:
k na
a výkon funkcie
f
*sprísnenie podmienok
zodpovednej osoby,
aniþného
ného prenosu
pre
*zjednodušenie cezhraniþného
osobných údajov,
u na ochranu o*zavedenie povinnosti Úradu
ložiĢ pokutu pri
sobných údajov (ćalej len Úrad) uložiĢ
hrane osobných
každom porušení Zákona o ochrane
úceho
ho zákona bolo na
údajov (podĐa predchádzajúceho
delí
elí alebo nie),
n
zvážení Úradu, þi pokutu udelí
*zavedenie zmluvy o spracovaní osobných
údajov a jej náležitostí,
novenie zodpovednej
*nové kritériá pre ustanovenie
osoby a jej povinností a povinnosĢ absolvovaĢ
skúšku na Úrade,
h informaþných syss
*registrácia jednotlivých
zajú poplatky za ich
témov a taktiež sa zavádzajú
registráciu,
enky evidencie
cie infor*spresĖujú sa podmienky
egismaþných systémov, ktoré nepodliehajú registrácii,
*spresnenie definícií tak prevádzkovateĐa,
ných a iné.
ako i sprostredkovateĐa a iných
novaĢ
vaĢ niektorým
niek
vyDnes sa budeme venovaĢ
h ustanovení.
ustanoven
braným zmenám uvedených
bných údajov
úda
Zmluva o spracovaní osobných
ovinný
ný uzatvoriĢ so
PrevádzkovateĐ je povinný
uvu pred zaþatím
sprostredkovateĐom zmluvu
ajov, najneskôr
neskôr v deĖ
spracúvania osobných údajov,
ných údajov.
v. Sproszaþatia spracúvania osobných
tredkovateĐ je oprávnený spracúvaĢ osobné údaje
len v rozsahu, za podmienok a na úþel dojednaný s prevádzkovateĐom v zmluve a súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov a inými
právnymi predpismi.
Zákon o ochrane osobných údajov zavádza povinné náležitosti zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateĐ (napr. zamestnávateĐ
spracúvajúci údaje svojich zamestnancov
alebo klientov) so sprostredkovateĐom (napr.
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tretí subjekt zabezpeþujúci spracovanie údajov pre prevádzkovateĐa). Medzi tieto náležitosti
okrem iného patrí napríklad aj vyhlásenie
prevádzkovateĐa, že pri výbere sprostredkovateĐa
dbal na jeho odbornú, technickú, organizaþnú
a personálnu spôsobilosĢ a schopnosĢ zaruþiĢ
p
p
bezpeþnosĢ
spracúvaných
osobných údajov.
Je zrejmé, že väþšina zmlúv v súþasnosti
nebude o
obsahova takúto náležitosĢ a zákon
obsahovaĢ
o ochrane o
osobný
osobných údajov stanovuje povinnosĢ
zosúladiĢ
osúladiĢ zzmluv
zmluvu s požiadavkami zákona
a doplniĢ
oplniĢ aj také
takéto ustanovenie najneskôr do
1. júla
a 2014.
Zaujímavou je možnosĢ zakomponovaĢ
do zmluvy aj možnosĢ sprostredkovateĐa
spracovávaĢ oso
osobné údaje prostredníctvom
subdodávateĐa, av
avšak sprostredkovateĐ si musí
s pre
prevádzkovateĐo
prevádzkovateĐom písomne v zmluve dohodnúĢ, že spracúva
spracúvanie osobných údajov vykoná prostred
prostredníctv
prostredníctvom inej osoby (ćalej len
„subdodávateĐ“
„subdodávateĐ“).
Spracúvanie
racúvanie os
oso
osobných údajov zamestnanca
Zákon
kon o och
ochrane osobných údajov oproti
predchádzajúcej
dzajúcej právnej
p
úprave výslovne upravuje, že zamestn
zamestná
zamestnávateĐ
je oprávnený zverejniĢ
osobné údaje zam
zamestnanca ako napríklad meno,
priezvisko, pozíc
pozíciu a kontaktné údaje, ak je to
potrebné v súv
súvislo
súvislosti s plnením jeho pracovných
povinností. Zvere
Zverejnenie osobných údajov však
nemôže n
narušiĢ jeho vážnosĢ, dôstojnosĢ
a bezpeþnosĢ
bezpeþnosĢ.
Zod
Zodpovedná osoba
Zákon o oc
ochra
ochrane osobných údajov stanovuje
povinnosĢ
nosĢ pre
prevádzkovateĐa
prevád
poveriĢ dohĐadom
nad ochranou o
osobných údajov zodpovednú
osobu
sobu v prípade
príp
prípade, ak prevádzkovateĐ zamestnáva 20 a v
viac osôb,
o
prostredníctvom ktorých
spracúva o
osobné údaje. PodĐa predchádzajúcej
úpravy mali túto p
povinnosĢ tí, ktorí zamestnávali
viac ako päĢ osôb, a to bez ohĐadu na to, þi tieto
osoby spracúvali osobné údaje alebo nie. Zákon
o ochrane osobných údajov stanovuje pre zodpovednú osobu povinnosĢ absolvovaĢ skúšku,
ktorú vykonáva úrad. Absolvovanie skúšky je
spoplatnené (pozri ustanovenia § 23 a nasl.
Zákona o ochrane osobných údajov).
Pokraþovanie v budúcom þísle.
JUDr. Adriana Ruþkayová, advokátka
Nové Mesto nad Váhom (www.akr.sk)

O D K A Z Ď . V . R I Z N E R A PRE DNEŠOK

„Dokud síla, hlećme díla, by památka po nás
zbyla.“ Toto sú slová, ktoré vo svojej súkromnej
korešpondencii adresoval pedagóg, bibliograf
a spisovateĐ ďudovít Vladimír Rizner svojej neteri ďudmile Riznerovej - Podjavorinskej, keć ju
povzbudzoval v jej literárnej þinnosti.
7. októbra sme si pripomenuli 100. výroþie
úmrtia tohto významného a þinorodého þloveka,
ktorého meno hrdo nesie naša mestská knižnica.

DEĖ
OTVORENÝCH DVERÍ
SOŠ so sídlom na PiešĢanskej a Weisseho
ulici v Novom Meste nad Váhom organizuje
DNI OTVORENÝCH DVERÍ.
Akcia sa uskutoþní v budove školy na
Weisseho þ.1
Streda 20. 11. od 12.00 do 17.30
Štvrtok 21. 11. od 8.00 do 17.30
» prezentácia študijných a uþebných odborov,
» ukážky výrobkov a prác študentov,
» ochutnávka miešaných nápojov, studenej
kuchyne a flambovania,
» úprava úþesov, ukážky líþenia a nechtový
dizajn,
» zakúpenie si výrobkov cviþnej firmy
a študentskej spoloþnosti,
» zapojenie sa do animaþných a športových
hier,
» prehliadka odborných uþební a ćalších priestorov školy
» konzultácie s výchovnou poradkyĖou, školskou psychologiþkou a vedením školy.
www.prvasosnmnv.sk

Pre Slovákov v Uhorsku Ģažkým þasom po
revolúcii 1849 dokázal þeliĢ oddanou a zanietenou prácou uþiteĐa detí, mládeže i Đudu,
písaním uþebníc a zakladaním školských knižníc
a vzdelávacích spolkov v Zemianskom Podhradí
a okolí. Jeho životné dielo však predstavuje rozsiahla bibliografia slovenského písomníctva, na
ktorej pracoval takmer štyri desaĢroþia.
Pri príležitosti 100. výroþia jeho úmrtia
sa v kongresovej sále Trenþianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenþíne uskutoþnilo
seminárne stretnutie a spomienková slávnosĢ
venovaná práve životu, dielu a odkazu ď. V.
Riznera. Jej úþastníkmi boli aj študenti Gymnázia
M. R. Štefánika s pedagógmi. Spoloþne si
vypoþuli zaujímavé prednášky a boli svedkami
odovzdávania pamätných listov a plakiet Matice
slovenskej významným kultúrnym a osvetovým
pracovníkom kraja, ktoré si ocenení prevzali
priamo z rúk predsedov MS M. Tkáþa a TSK
P. Sedláþka. SúþasĢou spomienkovej slávnosti
bola aj výstava o þinnosti študentského spolku
Detvan, inštalovaná vo vstupných priestoroch
budovy TSK.
Mgr. M. Kobidová

OSOBNOSTI NOVEMBRA
Anna Balážová (11.11.1903 - 20.3.1945)
- úþastníþka protifašistického odboja. Zomrela
v Trenþíne, pochovaná je v hromadnom hrobe
na trenþianskej Brezine.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 110.
výr. narodenia,
Rudolf Bednárik (17.11.1903 - 25.9.1975)
- pedagóg, etnograf. Zomrel v Bratislave
Nové Mesto n. V.: rodák - 110. výr. narodenia,
Ján
Karol
Garaj
(12.6.1903 - 15.11. 1973) literárny historik, publicista.
Zomrel v Bratislave. Nové
Mesto n. V.: rodák - 40. výr.
úmrtia,
Karol Rovan (11.11.1908
- 15.12.1982) - vysokoškolský
pedagóg. Narodil sa v Nemþinanoch, Zomrel v Bratislave. Nové Mesto n.
V.: pôsobenie - 105. výr. narodenia.
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POíAK OVANIE ZDRAVO T N Ý M S E S T R Á M
Touto cestou sa chcem
poćakovaĢ za osemroþnú
starostlivosĢ dvom úžasným
zdravotným sestrám Gastroenterologickej
ambulancie
v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste n/V –
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p. Alenke Bušovej a p. Zuzke Šickovej.
O ich prístupe k pacientovi by mali prednášaĢ
budúcim zdravotným sestrám, aby vedeli, že toto
je vzor empatického a profesionálneho prístupu
k pacientom :) Držím im palce.
S úctou B. Heldes

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTA
NA POSLANCA DO VÚC ZA SNS
NA SLOVÍêKO S JUDr. VLADIMÍROM FRAĖOM
Môžete sa nám bližšie predstaviĢ?
Vyštudoval som právnickú fakultu
v Banskej Bystrici a postgraduálne štúdium
so špecializáciou Master of Laws in
Corporate Law. Momentálne už desiaty rok
pracujem ako advokát v Novom Meste nad
Váhom. Pochádzam z Bošáce, mám dve
dcéry a syna, aktuálne kandidujem na
poslanca do VÚC. Poþas mojej kariéry som
bol viackrát oslovený rôznymi politickými
stranami. Až teraz však cítim, že je ten
správny þas.
Preþo ste sa rozhodli kandidovaĢ práve
za Slovenskú národnú stranu? Predsa len,
SNS si mnohí spájajú skôr so škandálmi,
než s pragmatickou a konštruktívnou politikou.
BohužiaĐ, excesy možno pritiahnu
pozornosĢ, no na dôveryhodnosti nepridajú. Pritom SNS existuje už od roku 1871,
je to súþasĢ našej histórie a hrdosti. Strana,
ktorá tu vždy musí byĢ. Nie je striktne
pravicová ani Đavicová. Tak som to vždy vnímal, no personálne zloženie þloveka skôr
zarmucovalo, než motivovalo. Teraz je SNS
poznaþená, chorĐavá, ale verím, že s novým
zložením vedenia sa obrodí. Tomuto procesu chcem prispieĢ. NeobzeraĢ sa za tým þo
bolo, nevyplakávaĢ, þo nám zostalo, ale ísĢ
progresívne dopredu. SNS má prezentovaĢ
tradiþné hodnoty našich predkov a ja sa
k nim nehanbím prihlásiĢ. Verím v hrdosĢ
na našu krajinu a vo vlastenectvo, ktoré
sú úplne prirodzené v krajinách západnej
Európy, Škandinávii þi v USA. Na Slovensku
si ju Đudia priznajú len pri MS v hokeji ſ
Pri súþasnom Đahostajnom prístupe
Đudí a šíriacemu sa skepticizmu je potrebné
zamyslieĢ sa, kto sme a kam siahajú naše
korene. SpoĐahnúĢ sa na zdravý rozum,
srdce a intuíciu, robiĢ veci preto, lebo ich

þlovek pokladá za správne.
SNS istý þas pôsobila vo veĐkej politike.
Máte tam namierené?
Krajinu tvoríme my, jej obþania. Správne
fungovaĢ môže len vtedy, ak my správne
fungujeme, preto by mal každý zaþaĢ
sám od seba. ýlovek musí maĢ poriadok
najskôr sám v sebe, zachovaĢ si pokoru,
ale aj pracovaĢ na svojom rozvoji, potom
vo svojej rodine, vážiĢ si a rešpektovaĢ
sa v manželstve, deti vychovávaĢ tak, aby
sa z nich stali vzorní obþania, prispieĢ
k fungovaniu vo svojej komunite. NemaĢ
„upratané“ len vo svojom dvore, ale
prispievaĢ aj k rozvoju obce, mesta, okresu,
kraja... Je to veĐmi dlhá cesta, na ktorej sa
nedá niþ preskoþiĢ. Ja sa momentálne sústredím na rozvoj nášho mesta, chcem
riešiĢ veci v súvislostiach a logicky. Ćalej
zatiaĐ nepozerám.
Vašim krédom je, že robíte veci
z presvedþenia...
Už takmer 10 rokov som advokát.
Som aj otcom troch detí. Moja práca nám
zabezpeþuje živobytie a moja rodina mi dáva zmysel života. Nepotrebujem si politikou
niþ dokazovaĢ, ani si zarobiĢ na veĐký dom
þi auto. S manželkou zdieĐame rovnaké
hodnoty a vštepujeme svojim deĢom, aby
boli hrdé na to, odkiaĐ pochádzajú, že dobré meno a povesĢ si
þlovek musí zaslúžiĢ.
Veríme, že im ideme
dobrým príkladom
taktiež v oblasti
dobrovoĐníctva, pomoci a rozvoja svojej komunity,
p r e t o ž e
len
slová
nestaþia.
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PROGRAMY MsKS

november 2013
VÝSTAVA: V. POLÁK
sTVORENIE
8. novembra o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoþní vernisáž výstavy NovomešĢana - návratistu Mgr. Viliama Poláka, na
ktorej predstaví ukážky zo svojej tvorby. Výstava potrvá do 6. decembra.

DIVADLÁ PRE ŠKOLY
PETER BLACK 2
8. novembra v zrekonštruovanej sále
MsKS Divadelné centrum Martin uskutoþní tri
predstavenia pre školy s názvom Peter Black
2 „a new beinning“. Ide o divadlo v angliþtine
koncipované ako uþebná pomôcka, tentoraz na
tému hĐadania správneho zamestnania.
Peter Black prechádza sériou profesií
a prác, pri ktorých podstupuje test vlastnej osobnosti a svojich možností.
EZOP
28. novembra v sále MsKS Divadelné
centrum Martin uvedie rozprávku s pesniþkami
inšpirované Ezopovými bájkami. Prostredníctvom nej zavítajú deti do antického Grécka, kde
im pravdu o skutoþných hodnotách v živote prezradí múdry otrok - Ezop.

DIVADIELKO GALÉRIA
10. novembra o 15,00 a 16,00 h Divadielko galéria uvedie reprízu rozprávky Zlatá
priadka.

VÁHOVANKA A DUO SONET
14. novembra o 19,00 h v sále MsKS sa
uskutoþní koncert DH Váhovanka a Dua Sonet
(a možno bude i ćalšie prekvapenie).
Vstupenky po 6 € si môžete zakúpiĢ
v pokladni MsKS.

KOLAPS
18. novembra o 19,00 h v sále MsKS sa
uskutoþní interaktívne komediálne predstavenie s protagonistami Petrom Batthyánym,
Romanom Fratriþom a skupinou Gitanas. Ide
o otvorený príbeh, ktorý poþíta s divákmi, ktorí
sa dokážu zasmiaĢ aj sami na sebe.
Dvaja nezamestnaní bratranci prejdú rôznymi školeniami a zaþnú sami prednášaĢ.
Považujú sa za sveta znalcov, ktorí ako dvojica kouþerov uþia všetko, a to veĐmi zvláštnym
spôsobom, z ktorého vychádza veĐa komických
situácií.
Hra s láskavým humorom, ktorý nekritizuje,
ale nastavuje zrkadlo bez zbytoþného moralizovania, je urþená všetkým vekovým skupinám.
Vstupenky po 6 € si môžete zakúpiĢ
v pokladni MsKS.

MAŠKRTNÍþEK
20. novembra o 17,00 h v sále MsKS sa
deti stretnú s maškrtami pre uško, bruško aj
dušu. Ide o obdobu televíznej relácie STV na
javisku, urþenú deĢom vo veku od dvoch rokov,
škôlkárkom i školáþikom. Akciu organizujú
Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci
s Materským centrom BAMBI a MsKS Nové
Mesto nad Váhom.
Vstupné: 3 €, predaj vstupeniek v MC BAMBI.

VEþERNÝ KONCERT
20. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej
sieni MsKS uskutoþní v poradí druhý koncert
jesenného abonentného cyklu, na ktorom sa
predstavia renomovaní umelci: Peter Michalica
- husle a Viera Bartošová - klavír. Na koncerte
odznejú skladby G. B. Pergolesiho, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, L. Kupkoviþa, H. Cotteliho, J. Brahmsa a B. Smetanu.

PREZENTÁCIA KNIHY

KLUBY V NOVEMBRI

29. novembra o 16,30 h Divadielko galéria a autorka Daniela Václavová vás pozývajú do priestorov DG na prezentáciu knihy
pre deti s ilustráciami Mgr. Miroslavy Juzekovej
s názvom Zázraþná bonboniéra alebo Sladké
rozprávky kuchára Kakavka.

Pondelok - Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
18. 11. o 14,00 h - SZ tel. postih.
Druhý utorok v mesiaci
12. 11. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda
6. 11. o 17,00 h - Výbor MO MS
13. 11. 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

PRÁVNA PORADĖA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A.
Ruþkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokraþuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je
7. a 21. novembra o 17,00 h.
V mestskom kultúrnom stredisku na
1. poschodí þ. dv. 11 vám advokát poradí
v oblasti trestného, pracovného a obþianskeho
práva.
Poradenstvo nezahĚĖa spisovanie podaní þi zastupovanie klienta pred súdom. Kećže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú
urþené osamelým matkám s deĢmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným obþanom
a dôchodcom.

KURZY V NOVEMBRI
Pondelok 15,45 do 18,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
18,30 h cviþenie pre ženy
Spoloþenský dom
Utorok
15,45 do 18,00 h klavír
Streda
18,15 h joga
18,30 h cviþ. pre ženy Spoloþ. dom
Štvrtok
15,45 do 18,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
Piatok
15,00 do 17,30 h klavír

sTVORENIE
Viliam Polák, þlen Spolku výtvarníkov Slovenska, sa na výstave v MsKS bude prezentovaĢ výberom zo svojej tvorby v maĐbe, fotograi
a videu. Ako napísal uznávaný kunsthistorik
PhDr. Marián Kvasniþka, „autorove múzy (nielen maliarske, ale aj fotogracké, videoartné,
dizajnérske a gracké) okrem výpovede o krehkých témach þloveka, jeho sveta, partnerstva,
telesnosti, dotýkania, štruktúr a rytmov vypovedajú aj o organizujúcej a stvoriteĐskej vôli umelca”
Jeho maliarska tvorba je charakteristická zvláštnou symbiózou mystiky, reálna a abstrakcie, ktorá umožĖuje divákovi stotožniĢ sa s naznaþenou
lozoou obrazu, ale aj vytváraĢ si vlastné nové
asociácie. „Významovou vôĐou týchto neagresívnych kompozícií so zvláštnou, až poetickou
citlivosĢou je dozvedieĢ sa, þo je za svetom,
pod povrchom, za viditeĐnou stránkou života.”
(M. K.) VoĐná fotogracká tvorba Vila Poláka je
zastúpená súborom kompozícií nahého ženského tela v akomsi snovom tušenom priestore.
„ďudská postava je tu konfrontovaná s matériou,

ktorá ju znejasĖuje, zároveĖ však zdôrazĖuje
priestorovú intenzitu kontaktu. Obrysy obmýva
preduchovnelé svetlo, oheĖ zvnútra, ktorý mäkko
ohraniþuje priestor pre jas a tmu, a ich dieĢa, teda
tieĖ.” (M. K.) Pozývame vás na výstavu V. Poláka od 8.11. (vernisáž o 17,00 h) do 6.12. pookriaĢ a pozastaviĢ sa v hektike všedných dní.

sobota16., nedeĐa 17. o 19:00 h

streda 6. o 19:00 h

PENA DNÍ

ASFK

Adaptácia románu Borisa Viana.
Fr., Belg.,
fantastický, dráma,
125 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 9. o 15:00 h, nedeĐa 10. o 13:30 h
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ŠMOLKOVIA 2

KAMEĕÁK 4

sobota 16. o 21:00 h LEN 1x!!!
ITA FILM

CARRIE

Pokraþovanie príbehu þarodejníka Gargamela a Šmolkov
USA, animovano-hraná rodinná komédia, 105 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3 €

Adaptácia predlohy Stephena Kinga.
USA,
horor,
þeské titulky, MP 15+

sobota 9., nedeĐa 10. o 17:00 h

streda 20. o 19:00 h

MY SME MILLEROVCI

CONTINENTAL FILM

Díler trávy, jeho susedia a ich cesta do Mexika.
USA,
komédia,
110 min.,
slovenské titulky, MP 15+
vstupné: 3,50 €
sobota 9. o 19:00 h LEN 1x!!!

KANDIDÁT

CONTINENTAL FILM

Marek Majeský v úspešnej novom slovenskom filme.
SR, ýR,
cynický thriller,
106 min.,
originálna verzia, MP 15+
vstupné: 4 €
sobota 9. o 21:00 h LEN 1x!!!

V ZAJATÍ DÉMONOV

HOROROVÁ NOC
CONTINENTAL FILM

Najnavštevovanejší horor na Slovensku.
USA,
horor,
112 min.,
slovenské titulky, MP 15+
vstupné: 3,50 €
nedeĐa 10. o 19:00 h LEN 1x!!!

DIANA

Naomi Watts v úlohe Lady Di.
VB,
životopisný, dráma,
þeské titulky, MP 12+

BONTON FILM

108 min.,
vstupné: 3 €

utorok 12. od 17:00 h do 21:30 h
SNOW FILM FEST
Sneh ďad Adrenalín
Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting,
skialpinizmus a ćalšie zimné šialenosti + hosĢ festivalu cestovateĐ, fotograf a spisovateĐ Peter Bulík.
vstupné: 3 € /
FK, dôchodcovia a študenti 2 € /
deti do 12 rokov 0 €
streda 13. o 19:00 h

NERADA RUŠÍM

ASFK

Mladá žena pátra po svojom biologickom otcovi.
Dánsko,
tragikomédia,
90 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 16., nedeĐa 17. o 15:00 h

OBLAýNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2

ITA FILM

Pokraþovanie úspešnej komédie o mladom vynálezcovi.
USA,
animovaná rodinná komédia,
90 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €
sobota 16. o 17:00 h LEN 1x!!!

JASMÍNINE SLZY

MAGIC BOX

Cate Blanchett v najnovšom filme Woody Allena.
USA,
dráma,
90 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 3 €
nedeĐa 17. o 17:00 h LEN 1x!!!

JOBS

BONTON FILM

Vizionár a génius – zakladateĐ spoloþnosti Apple.
USA,
životopisný, dráma,
122 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 3 €

SATURN

ObĐúbení hrdinovia z KameĖákova po desiatich rokoch.
ýR,
komédia,
86 min.,
originálna verzia, MP 15+
vstupné: 4 €
HOROROVÁ NOC
FORUM FILM

98 min.,
vstupné: 3,50 €

PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV

ASFK

Slovak Shorts I – výber krátkych filmov.
SR, 2 animované, 1 dokument, 1 hraný,
68 min.,
slovenská verzia, MP 12+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 23., nedeĐa 24. o 15:00 h

TURBO

BARRACUDA MOVIE

On jazdí rýchlo, oni zbesilo. Slimák a jeho sen.
USA,
animovaná rodinná komédia,
96 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €
sobota 23. o 17:00 h, nedeĐa 24. o 19:30 h

LÁSKY ýAS

ýo, keby sa dalo žiĢ naneþisto?
VB,
romantická komédia,
slovenské titulky, MP 12+

BARRACUDA MOVIE

123 min.,
vstupné: 3,50 €

sobota 23. o 19:00 h, nedeĐa 24. o 17:00 h

HRY O ŽIVOT: Skúška ohĖom

FORUM FILM

Druhá þasĢ úspešnej filmovej série s Jennifer Lawrence.
USA,
akþný fantasy thriller,
146 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
streda 27. o 19:00 h

FILM EUROPE

BERGMAN & MAGNANI: Vojna vulkánov

Dve osudové ženy v živote režiséra Roberta Rosselliniho
Taliansko,
biografický dokument,
52 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 3 €, FK 2,50 €
sobota 30., nedeĐa 1.12. o 15:00 h

VTÁýÍ ÚLET

CONTINENTAL FILM

Dvaja moriaci a stroj þasu.
USA,
animovaná rodinná komédia,
90 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €
sobota 30., nedeĐa 1.12. o 17:00 h

THOR: Temný svet

SATURN

Thor musí zachrániĢ Zem a všetkých DeväĢ svetov.
USA,
akþné sci-fi,
113 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 30., nedeĐa 1.12. o 19:00 h

MAFIÁNOVCI

MAGIC BOX

Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones v
réžii Luc Bessona
Franc,
þierna komédia,
111 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 30. o 21:00 h LEN 1x!!!

ŽENA V KLIETKE

Prípad tajomného zmiznutia politiþky
Dánsko,
thriller,
þeské titulky, MP 15+

NOC NAPÄTIA
CONTINENTAL FILM

97 min.,
vstupné: 3,5 €

viac na www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB a www.msks.sk

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeĐa hodinu pred predstavením do 19.30 h.
Predpredaj vstupeniek od prvého dĖa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
V novembri sme pre návštevníkov kina Považan pripravili až 22 lmov a jeden lmový festival.
Pre najmenších divákov sme vybrali na každý víkend úspešné animované lmy alebo
ich premiéry. V sobotu 9. o 15. 00 h a nedeĐu 10. už o 13.30 h sa môžu tešiĢ na pokraþovanie rodinnej komédie Šmolkovia 2. Príbeh zlého þarodejníka Gargamela a nezbedných trpaslíkov je momentálne najúspešnejším lmom roka v slovenských kinách. Oblaþno, miestami fašírky 2 (16. a 17. o 15,00 h) dejovo nadväzuje na 1. þasĢ úspešnej animovanej komédie o mladom
vynálezcovi Flintovi. Na ćalší víkend - 23. a 24. o 15,00 h sme pripravili animovanú komédiu
o malom slimákovi, ktorý nechce žiĢ slimaþím tempom - Turbo. V sobotu 30. 11. a nedeĐu 1.12.
o 15,00 h ponúkame animovanú komédiu Vtáþí úlet. Príbeh dvoch odvážnych moriakov, ktorí chcú
zachrániĢ seba aj ostatných moriakov od istého konca na sviatoþných stoloch.
Mládež sa môže tešiĢ na premiéru oþakávanej 2. þasti lmovej série Hry o život: Skúška ohĖom
s J. Lawrence v hlavnej úlohe (23. o 19,00 h a 24. o 17,00 h), aj na premiéru pokraþovania akþnej
sci- série o Thorovi -Thor: Temný svet (30. 11. o 17,00 h a 1. 12. o 17,00 h). V Universe sa objavuje
temná rasa na þele s pomstychtivyғm Malekithom.
Milovníkom inteligentného humoru aj Đahšej zábavy ponúkame štyri komédie. Do pozornosti dávame dánsku tragikomédiu Nerada ruším (13. o 19,00 h), príbeh krásnej mladej ženy a jej pátraní
po svojom biologickom otcovi. Film My sme Millerovci (9. a 10. o 17,00 h) je o dílerovi trávy, jeho
susedoch a ich ceste do Mexika. Táto komédia sa v SR teší veĐkému diváckemu záujmu. VeĐmi Đahkú
zábavu môžete zažiĢ 16. a 17. o 19,00 h na premiére novej þeskej komédie KameĖák 4. Maánovci
(30. 11. a 1. 12. o 19,00 h) je nová þierna komédia z dielne L. Bessona s R. de Niro, M. Pfeiffer
a T. Lee Jonesom.
Záujemcovia o osudy známych osobností si tiež prídu na svoje. Z dôvodu zúženého hracieho prolu kina (bez piatka) a širokej ponuky tieto lmy hráme len 1 - x. Pre dámy je urþený lm
Diana (10. o 19,00 h), anglický kontroverzný lm so sloganom JEJ SKUTOýNÝ ŽIVOT. JEJ
NAOZAJSTNÁ LÁSKA. JEJ PRAVDIVÝ PRÍBEH. Pánov so vzĢahom k technológiám poteší lm
o spoluzakladateĐovi spoloþnosti Apple Jobs (17. o 17,00 h) - ikona 21. storoþia, technologický génius. Bergman & Magnani: Vojna vulkánov (27. o 19,00 h) je zaujímavý biogracký dokument zo sveta šoubiznisu. I. Bergmann a A. Magnani boli dve osudové ženy
v živote najuznávanejšieho režiséra Hollywoodu 50. rokov - R. Rosselliniho.
Pre mladých milovníkov hororu a napätia sú urþené projekcie v neskorších veþerných hodinách.
Najnavštevovanejší horor v slovenských kinách V zajatí démonov (9. o 21,00 h) rozpráva príbeh
inšpirovaný skutoþnými udalosĢami. Vedecký pár zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov je
privolaný na pomoc rodine, ktorú terorizujú temné sily. Carrie (16. o 21,00 h), adaptácia predlohy S.
Kinga sa vracia na plátna kín. Aj teraz bude hlavnou hrdinkou uzavreté a introvertné dievþa, ktoré trpí
tým, že jej spolužiaci nemajú pochopenie pre jej osobitý štýl obliekania a chovania. Žena v klietke (30.
o 21,00 h) je dánsky triler o vyšetrovaní päĢ rokov starého prípadu tajomného zmiznutia politiþky.
16. o 17,00 h sa vrátime aj k letnému intelektuálnemu hitu Jasmínine slzy, najnovšiemu výbornému lmu W. Allena s vynikajúcou C. Blanchett v hlavnej úlohe. Do programu sa nám podarilo zaradiĢ
najoþakávanejší slovenský lm. Kandidát (9. o 19,00 h). Je to cynický triler s prvkami þiernej komédie
s M. Majeským v hlavnej úlohe.
Pena dní (6. o 19,00 h), medzinárodne oceĖovaná lmová adaptácia slávneho románu B. Viana
v typickom výtvarnom a vizuálnom štýle režiséra M. Gondryho, je pre nároþnejších divákov. Hlavne
študentom je 20. o 19,00 h urþené Pásmo krátkych lmov z tvorby vysokoškolákov. Uvidíme dva
animované, po jednom dokumentárnom a hranom lme.
Filmový festival SNOW FILM FEST bude 12. od 17,00 do 21,00 h. ýo nás þaká? Sneh, Đad,
extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowkiting, skialpinizmus a ćalšie zimné šialenosti. Do tepla Afriky
nás prenesie hosĢ festivalu, cestovateĐ, fotograf a spisovateĐ Peter Bulík. Tešíme sa na vašu úþasĢ.

LÁSKU K DREVU DOSTAL DO VIENKA V KOLÍSKE
Lásku k drevu a práci s ním dostal do vienka
v kolíske. Jeho starý otec, otec i otcovi bratia boli
stolári. Stareþek, - volali ho viedenský pán majster, lebo sa vyuþil vo Viedni u svojho krstného
otca, robil vyrezávaný nábytok, otec už novodobejší. I generácie pred nimi boli stolári.
Ferdinand Bolebruch má skrátka rezbárstvo
v krvi. Ako malý chlapec sedával v stolárskej dielni, vrštati, v rodných Gbeloch a pozoroval deda
i otca pri práci. Nezostalo pri tom, zo zvyškov
si þosi malé i sám vystružlikal. K dlátu, hoblíku
a ćalšiemu drevárskemu náradiu sa vrátil až
omnoho neskôr. Po tom, þo si postavil chatu
v Kálnici, deĢom pre radosĢ urobil z dreva rozprávkové postaviþky. Vodník spred azda 40 rokov
dodnes stojí v jeho prírodnej galérii pred chatou
v Kálnici. ýasom k nemu pribudol mladší drevený
„súrodenec“ a mnohé ćalšie sochy. Usadil sa tu
dokonca i Salvador Dali, lepšie povedané þasĢ
z neho. Maestrovu veĐkú hlavu s typickými bajúzmi vidno zospodu lúky. Sochy F. Bolebrucha
svojho þasu v Kálnici zaujali aj vtedajšieho prezidenta R. Schustera.
NebyĢ však výstavy skalických výtvarníkov
v roku 1988 v našom meste, ktovie, ako by to
dopadlo. Od 20. novembra þerstvý sedemdesiatnik sa stal ich þlenom, dnes je dokonca už vyše
10 rokov predsedom Klubu skalických výtvarníkov.
Vystavoval kdekade, v interiéroch i exteriéroch. Evidenciu výstav si nevedie, nepokladá
to za potrebné. Je þlenom Klubu P. Matejku
v Novom Meste nad Váhom a medzinárodného

O LIEþIVÝCH RASTLINÁCH
11. novembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoþní prednáška Dr. I. Kafku, PhD.
zo Špecializovaného centra alternatívnej medicíny v Košiciach.
Tento o. i. známy prispievateĐ þasopisu Vitalita úþastníkov prednášky Ako používaĢ lieþivé
rastliny na jednotlivé choroby vovedie do tajomstiev správneho používania a miešania lieþivých
rastlín a oboznámi ich, ako z darov prírody pripraviĢ tinktúry, þaje, masti, balzamy a kúpele.
Podujatie organizujú MsKS a SpoloþnosĢ
Joga v dennom živote, poboþka Nové Mesto nad
Váhom.
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združenia
Mosty, prostredníctvom ktorého sa dostal
na medzinárodné
sympóziá
do
ýiech,
Nemecka,
Rakúska,
Maćarska...
Teší ho, že
už dvakrát
sa svojím umením prezentoval vo Francúzsku.
- Prvú plastiku, ktorú som zhotovil, bol môj
stareþek. Mama s chlebom v rukách vyše 20
rokov vítala úþastníkov Východnej. Do dejiska
chýrneho folklórneho festivalu v roku 2009 pribudli 3,5 m vysoké Božie muky, ktoré som vytvoril
z pĖa dutého stromu.V tvorbe sa spoþiatku orientoval na svojich
predkov a rodákov z Gbelov. Pustil sa i do nanic
ludzí, - ako hovorievala jeho maminka, - Đudí na
okraji spoloþnosti...
Práve dokonþil návrhy na 2,5 m vysokú plastiku Ctibora pre obec Beckov z príležitosti nadchádzajúceho 600. výroþia vojvodovho úmrtia
(v r. 2014).
- Dali mi zabraĢ. V tejto lokalite je známa
len jediná Ctiborova podobizeĖ, a to v brnení. V
múzeu sme museli spolu s Jožkom Karlíkom prelúskaĢ množstvo dobových materiálov, aby sme
sa dopátrali, do akých šiat ho odieĢ. Socha musí
zodpovedaĢ dobe, v ktorej postava žila. ZdôrazĖujem to aj svojim študentom monumentálnej tvorby v bratislavskom ÚďUV-e, kde od septembra
každý pondelok popoludní vyuþujem v jednom
kurze mládež a v ćalšom dospelých. Zasväcujem
ich do teórie i praktickej stránky drevorezbárstva.Popritom v novembri uskutoþní výstavu
v piešĢanskom Dome umenia, od polovice
decembra bude jubilejná prezentácia už 55 – roþného NovomešĢana v Novom Meste nad Váhom.
V meste bol jedným z iniciátorov založenia
tradície rezbárskeho sympózia. Po niekoĐkých
rokoch výsledkom je certikát o slovenskom rekorde potvrdzujúcom, že Nové Mesto nad Váhom má
najväþší Đudový betlehem v krajine.

- Mojím snom je ešte v meste vytvoriĢ päĢ slovenských svätcov, modely už mám, v zime ich
spolu s betlehemom vystavím, ale þi sa ich podarí
zrealizovaĢ, neviem. A keć sa tu už spomína slovenský rekord, ćalší je po ruke - najvyšší, 10 metrový slovenský drevený kríž s trojvĚším, ktorý
sa vypína na Ostrom vrchu. Každoroþne, aj tento
rok, vždy 1. septembra, k nemu absolvujú výstup
desiatky záujemcov. Pod ním, vo výške zhruba
750 m nad morom, sa nachádza ćalšia, tentoraz
prírodná kuriozita, o ktorej málokto vie - morské
oko. Popri Vihorlate jediné na Slovensku. Zhotovil
som k nemu tabuĐu, aby sa Đudia dozvedeli, þo
za raritu máme v blízkom okolí. -

CIEĎOVÁ STANICA
Monotónny zvuk
vlaku ma uspáva. Do
podvedomia mi prenikajú útržky rozhovorov. Niþnehovoriace
frázy o poþasí, študentské povzdychy
nad kôpkami neusporiadaných
prednášok, súkromno-verejné telefonáty, bezstarostný
smiech násĢroþných, nástojþivý plaþ dojþaĢa, kdetu i nadávky. Náhle moju pozornosĢ pritiahne dvojica dobre vyzerajúcich mužov v strednom veku.
Sebavedomie, inteligencia i elegancia oboch mužov ostro kontrastuje s obsahom ich rozhovoru:
„Ako bolo na dovolenke?“
„Výborne, more skvelé, ubytovanie tiež...
Som ako znovuzrodený. Nieþo nové v práci?“
„Aaale, v podstate niþ. Klasika. Tie plánované
vraždy prebehli bez najmenších komplikácií. Zajtra dokonþíme ten zvyšok... A kam sa chystáš cez
zimu?...“
Strasie ma. Zdá sa, že okrem mĖa im nik
nevenuje pozornosĢ. V mysli si opakujem – zavolaĢ políciu, nepodĐahnúĢ panike! Na najbližšej stanici ich v putách odvedú tam, kam si zaslúžia – na
dlhé roky do väzenia – a svet si môže na okamih
vydýchnuĢ. Samozrejme, tento scenár sa odohráva len v mojej mysli. Všetci vôkol mĖa sa tvária, že
niþ nepoþuli... Spánok ma však denitívne prešiel.
Celkom vykoĐajená prítomnosĢou vraha bezmyšlienkovite listujem v tzv. mamiþkovskom þasopise, dokážem vnímaĢ len nadpisy. Dve þiarky
nádeje. DeväĢ mesiacov zaujímavostí. NeviditeĐný zázrak menom dieĢa. Naša FazuĐka v brušku.

Raritné vcelku je, ako sa novembrový jubilant dostal do nášho mesta. Nebola to vojenþina
ani dievþina, ako by sa oþakávalo, ale atletika,
ktorá priviedla mladého Ferdinanda študovaĢ
na novomestskú priemyslovku. Behával jarné
a zimné biatlony a maratóny. Vyše 20 roþníkov
Považského maratónu má v nohách ...
Ferdinand Bolebruch síce už dávno maratóny nebeháva, ale v cieli nie je. Napriek chorému srdieþku a upozorneniu lekárov, aby sa šetril,
denne, v piatky - sviatky vchádza do svojej dielne
v Mnešiciach, aby pre radosĢ svoju, ale hlavne
iných, vytvoril z dreva ćalšie dielko.
-rAhoj, mami – to poþuĢ moje srdieþko! Chystajte
výbaviþku pre vaše bábätko! Magický okamih
pôrodu sa blíži...a pod. Cítim zvláštnu úzkosĢ.
Mala to byĢ celkom obyþajná cesta z práce domov,
namiesto toho... Na povrch sa derú neodbytné
myšlienky nútiace premýšĐaĢ nad dvojtvárnosĢou
spoloþnosti, v ktorej žijem.
Rozcitlivená nastávajúca matka sa stáva
objektom záujmu ochotných obchodníkov, ktorí
sa na Ėu vyrútia skôr, ako jej vykukne tehotenské
bruško. Podporné vitamíny, špeciálne spodné prádlo, top BIO-produkty, základná výbava pre dieĢa v
hodnote tisícok eur, koþík nadþasového dizajnu...
Ak ide o zisk, nikto nepolemizuje o dĎžke tehotenstva. V prípade, že je dieĢa plánované, vhodne naþasované, vytúžené – ide o deväĢ mesiacov zaujímavostí, najkrajšie obdobie v živote
ženy. Farmaceutické spoloþnosti, obchodníci – na
rukách by vás nosili! Avšak ak je dieĢa z nejakých
príþin nepohodlné, podsúva sa nám absurdný
argument, že život nezaþína poþatím, ale niekedy...kedy??? Absolútna schizofrénia spoloþnosti! Používanie najrozmanitejších eufemizmov
– „Aaale, v podstate niþ. Klasika. Tie plánované
interupcie prebehli bez najmenších komplikácií.
Zajtra dokonþíme ten zvyšok...“ – úspešne zahmlieva desivú pravdu.
Lekári nerušene diskutujú ćalej. Uvažujem, þi
by sa nieþo zmenilo, ak by nazývali svoju „prácu“
pravým menom... Poobzerám sa po kupé. RôznorodosĢ cestujúcich akoby symbolizovala slovenský národ – v oþiach sa zraþí odsúdenie, nesúhlas, nezáujem i strach. Jedno máme spoloþné.
Mlþíme!
Monotónny zvuk vlaku nedokáže prehlušiĢ
otázku, ktorá sa nástojþivo derie na povrch – aká
je cieĐová stanica tých, ktorým je Đahostajný Đudský život?
PaedDr. Monika Kocifajová
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S T R A T A S L O B O D Y „ V MENE SLOBODY“
V tomto mesiaci si opäĢ budeme pripomínaĢ
výroþie tzv. nežnej revolúcie. Pred 24 rokmi
nášmu národu koneþne svitla sloboda. Vtedy sme
to aspoĖ tak vnímali. Kde sa nachádzame dnes?
Je to skutoþná sloboda? Takto sme si tú slobodu
predstavovali?
Ktorí ste za bývalého režimu boli už v takom
veku, že ste vnímali politickú situáciu, dáte mi za
pravdu, že v podstate jedna totalita vystriedala
druhú. Mnohí si to ani nevšimli, nie sú ochotní to
pripustiĢ a bránia sa: „Već sme slobodne volili svojich predstaviteĐov a aj dnes ich slobodne volíme!“
Práve v tom je podstata veci. VoĐbou súþasných
politikov sa v našej spoloþnosti zhora presadzuje
to, þo sme nikdy nechceli. Sme þasĢou EÚ. Chceli
sme byĢ jej súþasĢou, već preþo by sme sa mali
líšiĢ od ostatných európskych krajín? Ani si však
neuvedomujeme, že z roka na rok je toho stále
viac a viac, þo sa nám „zhora“ diktuje. Niekto
nám diktuje, þo máme vyrábaĢ a þo nie. Iný nám
zasa diktuje, ktoré plodiny máme pestovaĢ, ktoré
zvieratá máme chovaĢ a þo všetko, þo tu dlhé roky
fungovalo, máme zlikvidovaĢ. Poslúchli sme! Ani
sme si nevšimli, v koĐkých oblastiach už nie sme
sebestaþní. Zrazu sme zhrození, þo všetko musíme dovážaĢ, že v obchodoch je väþšina výrobkov vyrobených nie na Slovensku. Naši politici sú
pod neustálym tlakom EÚ, aby v našom malom
štáte presadili to, þo vyhovuje lídrom v európskom
parlamente. A aké mocenské a lobistické záujmy
sú tam, to si Ģažko dokážeme predstaviĢ.
Mäso, ktoré kupujeme v našich obchodoch,
pochádza zo zvierat, ktoré boli kĚmené geneticky
upravovanými plodinami. Mnohé z týchto plodín
sa pestujú už aj v našej krajine. Málokde sa však
dozviete pravdu o negatívnych úþinkoch tejto novodobej metódy. Všetko je prazvláštne zahalené,
aby sme sa nedopracovali k pravde. Naše médiá
nám v drvivej väþšine prinášajú informácie, ktoré
vôbec k životu nepotrebujeme. Informujú nás
zväþša iba o negatívnych udalostiach a tragédiách. Vyzerá to tak, že s cieĐom – držaĢ nás
v strachu. Zobrazujú len duševnú prázdnotu
a telesnú nahotu. Už sa skutoþne kdekto vyzliekol
pred kamerami. Na druhej strane – mnohé dôležité
správy sa k nám nedostanú, lebo pre niekoho
vplyvného nie je vhodné, aby sa verejnosĢ dozvedela pravdu. Mnohí redaktori a novinári pocítili
na vlastnej koži nepríjemnosti, keć sa pustili
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do nieþoho, na þo bolo uvalené spravodajské
embargo. Kto však o Ėom rozhodol? ýi azda
nežijeme v slobodnej krajine? Kto sa snaží skryĢ
pred nami pravdu?
Urþite ste poþas posledného leta zachytili správu o odhalení utajovaných informácií
v USA. Edward Snowden, technický poradca pre
tajnú službu CIA, odhalil informácie, ktoré podĐa
neho ohrozujú „základné slobody Đudí na celom
svete“. Išlo o sledovanie mailov, telefonátov, pohybov na kreditných kartách mnohých Đudí nielen
v USA, ale aj v mnohých iných krajinách. Americká
vláda najskôr poprela túto skutoþnosĢ, no potom
pod tlakom ostatných krajín musela priznaĢ, že
v záujme národnej bezpeþnosti prijala urþité
bezpeþnostné opatrenia. Pod rúškom boja proti
teroristom, v mene akejsi neidentifikovanej slobody, strácame svoju osobnú slobodu. A ak som
podozrivý, môže sa o mne vedieĢ úplne všetko:
odpoþúvajú sa moje telefonáty, skúmajú sa moje
maily, podĐa kreditnej karty sa vie, kde a þo som
kupoval a pod. ŽiaĐ, prichádza nieþo omnoho
rafinovanejšie a nebezpeþnejšie, ako to, þo sme
poznali v þase vlády komunistov.
Urþite ma niekto z þitateĐov obviní, že ako
farár by som nemal šíriĢ takéto zlé správy, ale mal
by som hovoriĢ o pokoji, o nádeji. Prorok Jeremiáš
sa v svojej dobe postavil proti falošným prorokom,
ktorí vyzývali národ: „Pokoj, pokoj!“ Boh ho poslal,
aby odhaĐoval pravdu a zvestoval, že sa blíži
pohroma na národ. Preto ani ja nemôžem mlþaĢ.
Do nášho parlamentu sa bez verejnej diskusie mali dostaĢ zákony, ktoré v koneþnom
dôsledku zotierajú rozdiely medzi úlohou muža
a ženy, podkopávajú funkciu rodiny ako základnej
inštitúcie urþenej na výchovu dieĢaĢa. Tieto zákony sa snažia zaviesĢ sexuálnu výchovu do škôl,
ba už aj do materských škôlok, aby dieĢa zaþalo
už v takom veku odhaĐovaĢ svoje sexuálne cítenie
a zaþalo skúmaĢ, ktoré pohlavie ho priĢahuje. Zdá
sa vám to normálne? Nie je to zvrátené a proti
poriadkom, ktoré ustanovil Boh? ŽiaĐ, je to realita,
ktorá „funguje“ už v mnohých þlenských štátoch
EÚ a tlaþí sa aj k nám. Prosím vás, vezmime to
na vedomie! Već sa to týka našich detí a vnúþat.
Zaþnime sa koneþne všetci o to zaujímaĢ! Već aj
Kristus povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí“ (J 8,32).
ďubomír Ćuraþka, ev. farár

NOVOMESTSKO-MNEŠICKO-IZBICKÁ SLOVENêINA II.
Dnes, ako sme sĐúbili, pokraþujeme
v listovaní novomestsko – mnešicko
– izbickom slovníku:
parkan – murované oplotenie
kacabajka – vestiþka
vercajch – náradie
kravatla – viazanka
echcajch – príbor
brajgel – neporiadok
kapsa – taška
nochty – nechty
škarnicla – krabica, sáþok
škatula – krabica
rachetla – prskavka, stará žena
šenk – krþma
paznocht – necht
dochtor – lekár
šþepit – oþkovaĢ
fáþ – obväz
zachlomaždit – zabiĢ






































Veēersozaujímavýmprogramomahosƛamivenujeme
akodarsenioromavšetkýmobēanomregiónu

okoštuvat – ochutnaĢ
šúveriĢ sa – krþiĢ sa
skydol sa – spadol
curigaĢ – ustupovaĢ
spadel – spadol
uklohnit – navariĢ
nesácaj ma – nestrkaj do mĖa
štrikuvat – pliesĢ
nedžugaj ma – nestrkaj do mĖa
hekluvat – haþkovaĢ
nesúraj ma – nepotláþaj ma
chosnuvat – používaĢ
okjepit sa – obriadiĢ sa
rechnuvat – poþítaĢ
scvrkla – zmenšila
ordung – poriadok
druzgnút – hodne piĢ, spadnúĢ
friško – rýchle
nerob garazdu – nerob problém
furt – slále
lamfáriĢ – zháĖaĢ, motaĢ sa
gramblavá – nešikovná
zblýnat – zháĖaĢ, motaĢ sa
krþica – prefíkaná malá žena
namrkotaný – opitý
bugriš – silné dieĢa, chlap
otrtúlený – hodne pripitý
krchnavá – Đavoruká
otrandžený – pripitý
šubra – neþistá žena
puchor – žalúdok
hofer – nájomník
pucher – odutý þlovek
lofet – sedieĢ
cvangori – zdrapy
zachopit sa – náhle odísĢ
báleš – koláþ s plnkou navrchu
núrat – snoriĢ
calta – koláþ bez plnky
chavþat – slabo hovoriĢ
cohnit – veĐa jesĢ
trtošit, trtolit - náhliĢ sa
kohĚnat - kašlaĢ
grupuvat sa – zhromaždovaĢ sa
kabáþki - pagáþiky
chosen - úžitok
Anna Paulechová
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NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
BLAHOŽELÁME
93 rokov
Emília Heldová
92 rokov
Mária Lužová
91 rokov
Jozef BeĖaþka
Mária Daneková
Filoména Hašþicová
90 rokov
Alžbeta Krþulová
Jaromír OšĢádal
Mária Smatanová
85 rokov
Magdaléna Albertová

V novembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobþania:
Anton Bokora
Ing. Martin Huþko
Alžbeta Juríková
Milan Paška
Helena Zámeþníková
Elena ZaĢoviþová

Marta Miklánková
Marta Sojáková
Brigita Soldánová
Lýdia Šujanová
Josef Vítek
Jaroslav Zlatý

80 rokov
Milan Guriš
Alice Hrudková
Mária Chromcová
Jozef Kremen
Robert Kubica
Juliana Lukáþová

75 rokov
Emil Hanic
Mária Nedbalová
Milan Rubaninský
Mária Sláviková
Anna Stanová
Božena Straková

UVÍTANIA KRSTY
V SEPTEMBRI

Juliana BeĖová
Štefan Herák
Samuel Toman
Terézia Heráková
Viktória Majerníková
Richard Horváth
Sofia Foltánová
Matej Juriš
Leo Gindl
Teodor Trebatický
Matej Kraisl
Dominik Hések
Diana Hvožćarová
Teodor Bradáþ
Adela Koneþná
Ján Herák
Adela Dobranská
Michal Hnát
Lea Chnupková
Annabel Gwen OĐga Grant Pechová

Jozef Balcerþík
Zuzana Biesiková
Ing. Mikuláš Havran
Ladislav Hodál

Štefánia Tangelmajerová
Mária Tichá
Ján Tupý
70 rokov
Ivan Bílik
Ferdinand Bolebruch
Božena Bušová
Ján Halgas
Anna Janegová
Jaroslav Križák
Viera Maxianová
Magdaléna Polláková
Ján Zorniþka

SOBÁŠE
V SEPTEMBRI
Tomáš Polák a Aissatou Bah
Mgr. Ján Kobida a Mgr. Michaela Kurišová
Marián Faþkovec a Miluše Králová
Peter Kallo a Mária Miženková
Richard Zemko a Martina Sevaldová
Juraj Adamus a Michaela Revayová
Róbert Šimonffy a Lenka Vávrová
Marián Matejoviþ a Monika Balažoviþová
Martin Hruda a Janka BeĖová
Miroslav Zigmánek a Marcela Homolová

Ú M R T I A V S E PTEMBRI

(1950)
(1952)
(1934)
(1949)

Vladimír Horák
Roman Juriga
Ján Klþovský
Emília Marková

(1951)
(1986)
(1930)
(1938)

Ján Meravý
Mária Pechová
Ján Uhlárik
Agneša Uhríková

S M Ú T Oê N É P OíAKOVANIE
Ćakujem všetkým priateĐom a známym, ktorí 27. septembra
odprevadili na poslednej ceste môjho drahého vnuka
Romanka JURIGU.
Ćakujem za sústrasĢ a kvetinové dary.
Osobitne ćakujem vedeniu a zamestnancom firmy COOPBOX.
Smútiaca rodina
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(1939)
(1937)
(1963)
(1922)

S P O M Í N AME
ýas nedokáže zahnaĢ smútok a mamiþka nám chýba stále a všade...
15. októbra sme si pripomenuli nedožité 91. narodeniny a rok,
þo nás navždy opustila naša drahá mamiþka a stará mama
Anna HATALOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry ďubica a Zora s rodinami
Hoci si odišiel, niet ġa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
ýas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúĢ nikdy nedovolia.
1. novembra si pripomenieme 3. výroþie úmrtia
môjho milovaného manžela, brata, dedka
Milana BAýU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva, syn Marcel s rodinou,
dcéra Ivana s rodinou, vnúþatká a ostatná smútiaca rodina
ýas plynie, ale spomienky zostávajú.
6. novembra uplynie desaĢ rokov, þo nás navždy opustil náš drahý
Jozef VOJTEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Helena, syn Jarko, nevesta Janka a vnuk Lukáško
6. novembra uplynie rok, þo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef ŠULGAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Rodiny Šulganová a Jamrichová
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesĢ v srdciach,
smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal.
13. novembra uplynie rok, þo nás neþakane a náhle opustil
náš otec a dedko
Ján CHABEN.
SpomeĖte si naĖho spoloþne s nami, synovia Ján a Martin s rodinami
15. novembra si pripomenieme 20. výroþie úmrtia nášho drahého
Emila JAMRICHA.
Kto ste ho poznali, spomeĖte si spolu s nami.
S láskou a úctou mama, manželka s rodinou a bratia s rodinami
ýas plynie, spomienky zostávajú...
15. novembra uplynú štyri roky, þo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Pavol ýIRKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Evka a Janka s rodinami
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Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
17. novembra uplynú dva roky, þo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Miroslav PASTOREK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami
18. novembra si pripomíname 10. výroþie, þo nás navždy opustila
naša drahá mamiþka a stará mama
Božena JURÁKOVÁ.
S láskou a vćakou spomínajú syn Zdenko s manželkou a vnúþatá Alica a Peter

24. novembra uplynie rok od úmrtia našej drahej
Štefánie KUKUýKOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeĖte si spolu s nami.
S úctou a láskou dcéra Zuzana s rodinou
Odišiel si bez rozlúþky, þo nikto neþakal.
Už len kytiþku Ti na hrob môžeme daĢ,
modlitbu tichú odriekaĢ a s láskou spomínaĢ.
29. novembra uplynú tri roky, þo nás opustil
náš drahý starý otec, otec a brat
ANTON DOLINSKÝ.
S úctou spomína celá rodina

F O R N E T K Y V P LAMEĖOCH

Tmavý závoj noci v nedeĐu nadránom 13.
októbra na námestí preĢala žiara do výšky
šĐahajúcich plameĖov. Ohnivé jazyky sa pustili do dreveného obchodíku s chrumkavými
fornetkami, na ktorých si tak radi pochutnávali
malí i veĐkí. Zostalo z neho len obhorené torzo
a kopa popola.
PodĐa slov riaditeĐa Okresného riaditeĐstva
Hasiþského a záchranného zboru (HAZZ)
v Novom Meste nad Váhom Ing. K. Prnu hlás

20

enie o požiari hasiþská stanica dostala v nedeĐu
o 04,47 h. V þase príjazdu hasiþov do malého parþíka na Námestí slobody sa pokúšal
oheĖ uhasiĢ príslušník mestskej polície vodou
z hadice z vedĐajšieho domu.
Hasiþi oheĖ lokalizovali za 10 minút, úplne
ho zlikvidovali za þosi vyše pol hodiny, presne
za 32 minút. NašĢastie, pri požiari ani pri hasiþskom zákroku nebol nikto zranený. Škoda na
stánku bola vyþíslená do 6 000 €. OheĖ sekundárne poškodil aj fasádu susednej budovy, škoda sa odhaduje na 3 000 – 5 000 €.
ýo spôsobilo požiar, je v súþasnosti v štádiu
vyšetrovania. Pravdepodobne išlo o podpaĐaþstvo.
Zaþína to byĢ u nás ako na divokom Západe. Dva týždne predtým horelo auto na parkovisku vo vnútrobloku Ul. 1. mája, teraz oheĖ
zase ukázal svoju silu. OpäĢ sa raz potvrdilo
známe príslovie o dobrom sluhovi a zlom pánovi.
-r-

BULHARSKÝ REPREZENTANT JORDAN PETROV:
„VRÁTIM SA SEM VEĎMI RÁD“
Jordan Petrov má 23 rokov, pochádza
z bulharského mesta Dobridþ, kde žije v Ģažkých
životných podmienkach spolu so svojimi 12
súrodencami. Elektrickú energiu im doma zaviedli
len nedávno po odvysielaní dokumentu o tomto
talentovanom mladom športovcovi v bulharskej
televízii. Našli sa Đudia, ktorým nezostal jeho osud
Đahostajný. Bulharský reprezentaþný futbalový
brankár Nikolaj Michaelov mu poskytol školské štipendium 150 € a stará sa o jeho športový výstroj.
Príbeh nadaného športovca prekroþil hranice
jeho rodnej krajiny. UþiteĐ telocviku na novomestskom gymnáziu a oduševnený športovec Mgr.
Roberto Iliev okrem spomínaného autobiograckého lmu videl Jordana na viacerých pretekoch,
a tak sa rozhodol, že Jordanov talent podporí. Na
vlastné náklady pozval talentovaného mladíka
na mesaþné sústredenie do Nového Mesta nad
Váhom. To bola príležitosĢ položiĢ mladému Bulharovi zopár otázok.
*Jordan, odkiaĐ z Bulharska pochádzaš?
Žijem v meste Dobridþ, 200 km od Soe na
severovýchode, 35 km od mora.
*Ako si sa dostal k atletike?
Ako väþšina chlapcov aj ja som zaþal hrávaĢ
futbal. Tréner þoskoro zbadal, že som omnoho
vytrvalejší a rýchlejší, a tak mi poradil atletiku.
*Ako dlho sa už atletike aktívne venuješ
a aké sú tvoje doteraz najväþšie úspechy?
KráĐovnej športu som sa upísal pred troma
rokmi, priþom sa zameriavam na vytrvalostné
behy. Vyhral som viacero pretekov, spomeniem
posledné - 7. septembra som vyhral Kopaniþiarsku desiatku. Predtým beh Radošovskými
vinohradmi, preteky v Borskom Mikuláši, tureckej Antálii, viacero bulharských pretekov... No
za najväþší úspech považujem úþasĢ na majstrovstvách sveta v polmaratóne, kde som þasom
1 hodina 16 minút obsadil 75. miesto.
*Aké máš plány do budúcna?
6. októbra sa zúþastním medzinárodného maratónu v Soi, ktorý by som rád vyhral, a tým splnil
kritérium na olympijské hry v Riu.
*Ako si sa dostal na Slovensko a þo tu
robíš?
Pán profesor Iliev videl o mne autobiogracký lm a stretli sme aj na viacerých pretekoch.

Rozhodol sa, že
ma podporí a
pozval ma na mesaþné sústredenie
do Nového Mesta
nad Váhom, kde
mi hradí všetko:
cestu, ubytovanie
a stravu. Chcem
sa mu za to aj touto formou poćakovaĢ.
*Aký je tvoj
denný program?
Ráno
zaþínam o 6:00 dlhším
behom - 18 - 20 km, po obede mám tréning špecializovaný na rozvoj vytrvalosti v rýchlosti a veþer
chodievam na dôležitú regeneráciu, navštevujem
posilĖovĖu a masáže.
*ýo sa ti v Novom Meste nad Váhom
páþi?
Všetko, mám tu výborné podmienky na trénovanie a je o mĖa dobre postarané.
*Máš ešte v pláne sa sem vrátiĢ?
Vrátim sa sem veĐmi rád, već pán profesor
Iliev má pre mĖa nachystané ćalšie sústredenia.
Za rozhovor poćakoval Mgr. Ján Pavlíþek
Kolo
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ZÁPASY AHL

Domáci
Arizona
Gold Herold
Wild Flock
Old Boys
Magna Mirrors
Black Angels
Márna Snaha
Warriors
Old Boys
Black Angels
Magna Mirrors
Warriors
Old Boys
Gold Herold
Wild Flock
Black Angels

Hostia
Márna Snaha
Warriors
Magna Mirrors
Black Angels
Gold Herold
Wild Flock
Old Boys
Arizona
Wild Flock
Gold Herold
Arizona
Márna Snaha
Arizona
Márna Snaha
Warriors
Magna Mirrors

Dátum
9.11.

16.11.

23.11.

30.11.
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ATLETIKA MÁ ZA SEBOU VRCHOL A ZÁVER SEZÓNY
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KEDY NA VOLEJBAL

V našom jarmoþnom þase sa v Košiciach (21.
- 22. septembra) uskutoþnili majstrovstvá SR
žiactva v atletike jednotlivcov. Úspešne si na
nich viedli aj naši mladí adepti atletiky, keć získali
tri zlaté, jednu striebornú a tri bronzové medaily
a k tomu rad finálových umiestnení, priþom väþšina
výkonov bola v nových osobných rekordoch.
Výsledky a výkony našich medailistov a finalistov:
Majstrami SR sa stali Mária Šimloviþová
v behu na 60 m - 8,12 s a 150 m - 18,96 s a Adam
KrchĖavý na 1 500 m prek. - 4,44,46 min. Na
hladkej 1 500 m trati skonþil na 2. mieste þasom
4,23,75 min., keć celú traĢ viedol a vo finiši
neþakane podĐahol Novozámþanovi Verbovskému.
Tri 3. miesta obsadila Žaneta Heldesová, ktorá je
od septembra študentkou Športového gymnázia
v Trenþíne. Jej výsledky: 100 m prek. 15,61 s, 200
m prek. - 32,00 s, diaĐka - 534 cm.
Nepopulárne 4. miesta obsadili: Lucia
Beláková - 800 m zabehla za 2,29,64 min
a Paulína Vojteková - hod kladivom 30,68 m.
„Zemiaková“ medaila sa ušla aj štafete dievþat
4 x 300 m - 3,01.64 min. Na 5. mieste skonþila
štafeta dievþat 4 x 60 m - 32,61 s. Ako šiesta
dobehla do cieĐa Lucia Beláková na 1 500 m
þasom 5,17,79 min. V hode diskom tiež šiesta
skonþila Paulína Vojteková výkonom 23,78 m.
Ôsmy skonþil v diaĐke Peter Divinec s 543 cm.
Tu treba poćakovaĢ rodiþom, ktorí ho v sobotu
doviezli do Košíc a naspäĢ domov, aby si v nedeĐu
mohol užiĢ jarmoþnú atmosféru, pre mladých takú
príĢažlivú.
Škoda, že mnohí dali prednosĢ jarmoku pred
vrcholnou atletickou súĢažou. Urþite by do našej
zbierky z M SR pribudli ak nie medaily, urþite
ćalšie finálové umiestnenia.

Všetkým úþastníkom šampionátu patrí
poćakovanie za vzornú reprezentáciu mesta, osobitná vćaka patrí trénerke Mgr. Soni Vallášovej za
kvalitnú prípravu svojich zverencov.
Posledným pretekom na dráhe už tradiþne
bývajú atletické majstrovstvá západoslovenskej oblasti jednotlivcov v kat. mladšie
a staršie žiactvo.
V tomto roku sa konali v závere septembra
v Trnave za slneþného poþasia sprevádzaného
obþasným studeným severným vetrom, ktorý však
nádejným atletickým talentom neodobral chuĢ
v zápolení o þo najlepšie výkony, umiestnenie
a zisk medailí. Aj našim pretekárom sa podarilo
prebojovaĢ na stupne víĢazov, kde získali spolu
sedem medailí.
Najúspešnejšia bola dlhonohá Anetka
Macejková, víĢazka v diaĐke so 448 cm a dvakrát
druhá na 60 m - 8,73 s a 150 m - 21,44 s.
Bronzové boli Eva Machová v diaĐke - 403 cm
a Lenka ýerná, ktorá zabehla 600 m v þase
1,56,22 min.
Z najmladších bol najúspešnejší Vallášovej
objav sezóny – šprintér Hasala, ktorý získal dve
striebra za 60 m - 8,79 s a 150 m - 22,54 s. V behu
na 300 m, kde štartoval medzi trinásĢroþnými,
dobehol šiesty v þase 46,87 s. Dúfajme, že svoj
talent bude aj ćalej pod vedením trénerky Mgr. S.
Vallášovej rozvíjaĢ.
Ján Juráþek, tréner atletiky

IV. ZŠ
Sobota 16. novembra
o 10,00 a 14,00 h
St. žiaþky - Púchov
NedeĐa 17. novembra
o 10,00 a 14,00 h
Ml. žiaþky – Skalica
Športová hala
Sobota 9. novembra
o 15,00 a 17,00 h
Muži - Púchov
Sobota 16. novembra
o 11,00 a 13,00 h
Juniorky – Senica
NedeĐa 17. novembra
o 11,00 a 13,00 h
Juniori - Bilíkova Bratislava

BASKETBALISTKY PO PRÍPRAVE

Družstvo dievþat mladších mini basketbalistiek BK Nové Mesto nad Váhom zaþalo s prípravou na novú sezónu 2013/14. V telocviþni III.
ZŠ Ul. Kpt. Nálepku trénovali štyrikrát do týždĖa
po dve hodiny a pred záverom leta sa zúþastnili
sústredenia v Myjave.
Koncom augusta zohrali každý deĖ dve priateĐské stretnutia so staršími dievþatami z Popradu. I keć výsledky hrali v prospech družstva hostí
– 29 : 57, 16 : 62 a 32 : 51, 29 : 66, naše dievþatá
zanechali dobrý dojem, i keć urþitý rešpekt proti
fyzicky zdatnejšiemu súperovi bol badateĐný.
V sobotu 7. septembra sa družstvo na pozvanie Starej Turej zúþastnilo turnaja za úþasti
štyroch družstiev. BK Nové Mesto nad Váhom
nenašlo premožiteĐa, keć vyhralo nad Starou
Turou 32 : 19, Žilinu - Závodie naši ýierni panteri
porazili 85 : 4 a Galantu 63 : 18. Po troch víĢazstvách sa naše dievþatá tešili z prvého miesta na
turnaji.

V nedeĐu 8. septembra sa uskutoþnil druhý
turnaj, ale už bez úþasti Galanty. Situácia sa zo
soboty zopakovala a naše basketbalistky opäĢ
skonþili prvé, keć Žilinu - Závodie zdolali vysoko
64 : 3 a Starú Turú 45 : 25.
O necelý týždeĖ v sobotu 14. septembra
vycestovalo družstvo do Žiliny, aby si zmeralo
sily so starším družstvom BKM Žilina - Závodie.
V prvom stretnutí naše dievþatá síce prehrali
12 : 36, ale potom predviedli doteraz najkvalitnejší
výkon, prekvapili súpera nebojácnosĢou v súbojoch, vyrovnali sa rýchlostne a hostiteĐom pripravili nepríjemné prekvapenie v podobe nášho víĢazstva 39 : 35. O to však bola väþšia radosĢ našich
hráþok trénerov a prítomných rodiþov.
Z celkovo 12 prípravných stretnutí posledný
prípravný zápas zohrali dievþatá v PiešĢanoch.
V priateĐskom stretnutí zvíĢazili proti starším
dievþatám 36 : 34.
Tak ako v minulej sezóne, keć hrali v kategórii
mini, ale roþ. nar. 2002, priþom postúpili do nálového turnaja majstrovstiev SR v Spišskej Novej
Vsi, túto sezónu už budú hraĢ vo svojej vekovej
kategórii mini roþ. nar. 2003. Do súĢaže sú prihlásené družstvá Šamorína, Ivanky pri Dunaji, Starej
Turej, Trnavy, Nitry, Petržalky a Nového Mesta
nad Váhom.
Prvé majstrovské dvojstretnutie odohrali 19.
októbra v Ivanke pri Dunaji a druhé doma o týždeĖ
neskôr so Starou Turou.
Milan Šustík,
tréner

DIEVêATÁ NAPOKON TRETIE
družstvami stredného a východného Slovenska.
ýo nebolo tento rok, môže sa podariĢ v budúcom roku. Držme dievþatám palce!
-jj-

F UT B AL

V závereþnom dueli súĢaže družstiev starších žiakov a žiaþok ZsAZ na sklonku leta na
štadióne v Trenþíne nechýbalo ani naše družstvo
dievþat. V hre bolo veĐa. V prípade, ak by
skonþilo druhé pred Nitrou, malo šancu postúpiĢ
do finále o majstra Slovenska.
Naše atlétky skonþili napokon tretie, keć
Nitra posledné kolo vyhrala pred istými postupujúcimi Bojniþkami, ktoré vyhrali všetky predchádzajúce kolá.
TešiĢ nás môže skutoþnosĢ, že tento náš
súper v boji o slovenský primát sa delil o 2. a 3.
miesto s Bojniþkami za víĢaznou Dubnicou nad
Váhom s jasným bodovým ziskom pred ćalšími

Sobota 2. novembra o 10,00 h
AFC st. dorast - ŠaĐa
o 12,30 h
AFC ml. dorast - ŠaĐa
NedeĐa 3. novembra o 10,00 h
AFC st. žiaci - Dolné Vestenice
o 12,00 h
AFC ml. žiaci - Dolné Vestenice
Sobota 9. novembra o 13,30 h
AFC dospelí - Levice
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Ú S P E Š N E P O K R Aê O V ALI V PRÍPRAVE

Mladšie žiaþky VK Nové Mesto nad Váhom
úspešne pokraþovali v príprave na súĢažný roþník
2013/14. Na ćalšom turnaji v Púchove 22. septembra obsadili v konkurencii šiestich družstiev
1. miesto, keć v prvom zápase podĐahli druhému

družstvu turnaja VK UNIZA Žilina až v tiebreaku
2:1 po veĐmi vyrovnanom priebehu.
V ćalšej þasti však už nenašli premožiteĐa
a turnaj vyhrali pred Žilinou a ýadcou. Výkon
dievþat bol od zápasu k zápasu lepší a na konci
predvádzali výborné kolektívne výkony.
Na úspešný víkend nadviazali aj staršie žiaþky
(na foto), ktoré v Senici na medzinárodnom turnaji milo prekvapili a skonþili druhé z 10 družstiev,
keć nestaþili len na družstvo KP Brno.
V priebehu turnaja porazili družstvá
zvuþných mien: Bílikova Bratislava, UK Bratislava
a Senica “B“. O pekný úspech novomestského volejbalu sa postarali: Žáková, Benková,
Loffayová, Vojtechová, Šprinclová, Dedíková,
Hlinková a Knezlová.
Peter Riecky, tréner

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA PRE NAJMENŠÍCH
Volejbalový klub v spolupráci s CVý v Novom
Meste nad Váhom otvoril v tomto školskom roku
nový krúžok Športová príprava pre najmenších.
V rámci neho sa kvalifikovaní tréneri 2 - krát
do týždĖa starajú o pohybový rozvoj našich
malých budúcich športovcov.
Na tréningoch u detí prebúdzajú a cielene podporujú záujem o pohyb, budujú v nich

pozitívny vzĢah k športu so zameraním na ich
všeobecný rozvoj a komplexnú športovú prípravu.
Neskôr môžu nádejní volejbalisti pokraþovaĢ
vo všeobecnej pohybovej príprave a športu sa
venovaĢ rekreaþne, alebo ćalej rozvíjaĢ svoj
talent a postupne zaþaĢ súĢažiĢ pod hlaviþkou
Volejbalového klubu Nové Mesto nad Váhom.
-š-

V Š K O L S K O M K L UBE VESELO

V telocviþni ZŠ kpt. Nálepku sa v závereþný
septembrový deĖ uskutoþnila Veselá olympiáda.
Deti I. a II. oddelenia školského klubu si preverili
svoje zruþnosti v netradiþných disciplínach, napr.
v súĢaži lezenia korytnaþiek, behu po veselej
prekážkovej dráhe, hádzaní kruhov, súĢažiach so
švihadlom a hádzaní kolkov.
Týmto podujatím sme nadviazali na júnovú
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ROZPIS MLMF

Veselú olympiádu, ktorá mala u detí veĐký úspech.
V rámci relaxaþnej þinnosti sa snažíme, aby deti
pochopili význam pravidelného pohybu a cviþenia. VíĢazmi boli všetci súĢažiaci. Za ich športové výkony si odniesli sladkú pozornosĢ a dobrý
pocit.
TZ
8. kolo – 2. november
Mlátiþky - FC Šupátko 9:00 -10:35 h
Béþko - Partiþka 10:45 -12:20 h
Univerzál - Varion 12:30 -14:05 h
9. kolo – 9. november
Univerzál - Mlátiþky 9:00 -10:35 h
Varion - Béþko 10:45 -12:20 h
Partiþka - FC Šupátko 12:30 -14:05 h
10. kolo – 16. november
Mlátiþky - Partiþka 9:00 -10:35 h
FC Šupátko - Varion 10:45 -12:20 h
Béþko - Univerzál 12:30 -14:05 h
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predaj a služby v oblasti
informačných technológií

Počítače, Notebooky
U nás si vyberie každý

» Notebooky od 199,- €
» Počítače od 149,- €
»Tablety od 59,- €

Satelitná Technika
skylink - satelitná televízia

» Predaj Satelitnej techniky
» Aktivácie platenej ponuky skylink
» Platby Servisného poplatku
» Predaj a Registrácia kariet Skylink
» Predaj a Aktivácie karietVýmena
» Montáže, servis

Zabezpečíme Vám:

5G Internet bez obmedzení aj bez viazanosti už od 9,90 € mesačne
●Tlačiarne a príslušenstvo ●Tablety,Telefóny,Vysielačky, Hračky ●
●Veci pre domácnosť aj kanceláriu ●Vytvorenie PC sietí - LAN ajWIFI ●
● Servis počítačov, notebookov a tabletov ● Odvírovanie a ESET ●
●VytvorímeVám webstránku a zabezpečíme webhosting (umiestnenie) ●
● ČB a FA Kopírovanie ajTlačenie do A3 ● Hrebeňová väzba, Laminovanie ●

ˇ
Vianočná SÚTAŽ
o skvelé ceny

Bližšie informácie na www.imz.sk/sutaz
alebo v našej novej predajni.

Predajňa iMZ
J. Kollára 2014/13
(bývalá budova polície),
Nové Mesto nad Váhom

Navštívte náš E-SHOP
www.eXulto.sk

0

F9VMU TL
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www.iMZ.sk

tel.: 032 202 8929
mob.: 0905 331 530
e-mail: info@imz.sk
web: www.iMZ.sk

Otváracia doba: Po - Pia: 9.00-17.00 So: 9.00-12.00 Ne: Zatvorené

NAŠA
FOTOHÁDANKA
NAŠA FOTOHÁDANKA
þo zachytáva
archívna
snímkasnímka?
?
Viete,Viete,
čo zachytáva
naša
archívna

Archívna snímka zachytáva tzv. Žilinčanovec
(v súčasnosti v rekonštrukcii) na Hurbanovej ulici.
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