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Medzinárodná kamiónová doprava

V júni dostanú poslanci na stôl 1. úpravu
rozpočtu mesta na rok 2009. 16.zasadanie MsZ
23. júna prehodnotí výšku príjmovej i výdavkovej
časti rozpočtu a jednotlivé investičné akcie. Táto
informácia o. i. odznela z úst primátora mesta
Ing. J. Trstenského na ostatnom – 15. zasadaní
MsZ v rámci odpovedí na pripomienky poslancov.
V načatom, netradične na úvod 13. bode, budeme
pokračovať ďalšími údajmi.
Mesto za prvé štyri mesiace dostalo na podielových daniach o 9 % viac finančných prostriedkov ako za prvé štyri mesiace r. 2008, takže došlo
k medziročnému zvýšeniu podielových daní o 9 %,
napriek podpísanému memorandu, kde sa predpokladá, že oproti rozpočtovaným zdrojom mesto
dostane o 8,1% menej. Treba však rátať s rastúcou
nezamestnanosťou a jej negatívnymi dopadmi.
Zrejme až na prelome júna a júla sa budú finančné
ukazovatele postupne meniť. Pozitívom rozpočtu
na tento rok je, že mesto v ňom plánovalo čiastku
145 mil. Sk, čo je na úrovni skutočného príjmu 97,2
% z podielových daní r. 2008. Mesto v rozpočte
neplánovalo nárast tejto položky zhruba o 14 mil.
Sk, ako predpokladal schválený štátny rozpočet na
rok 2009, ktorý hovoril o 14 % náraste podielových
daní pre mestá a obce.
Pokiaľ bude výnos z podielových daní vo výške
minulého roku, kríza sa nedotkne rozpočtu mesta
na rok 2009. Možno však očakávať zhoršenie
platobnej disciplíny pri výbere daní z nehnuteľnosti,
tuhého komunálneho odpadu, nájomných zmlúv a
podobne.
Napriek tomu primátor mesta vyjadril
presvedčenie, že všetky rozbehnuté investičné akcie mesto dokáže zrealizovať. Problém bude zrejme pri investičnom zámere prepojenia Čachtickej
ul. s Piešťanskou, kde má mesto naplánovaných
20 mil. Sk na preinvestovanie. Do dvoch mesiacov
by mesto malo mať projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu kina, kde bude i finálny rozpočet,
uviedol Ing. J. Trstenský.
Vráťme sa teraz k jednotlivým bodom programu v chronologickom slede. A začneme hneď
piatym - nakladaním s majetkom mesta. V rámci
tohto bodu o. i. odznel návrh na doplnenie uznesenia MsZ č.39/2007 z apríla 2007.
Týmto uznesením MsZ schválilo odpredaj
nehnuteľností pozemkov spol. MS UNION, s.r.o.,
Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom za cenu

4 000 Sk/m2. Uznesenie je potrebné doplniť o
označenie časti parcely č.4053, ktorá sa zaberá
na výstavbu objektu, aby sa jeho absencia nestala
prekážkou zo strany mesta pri stavebnom konaní.
Poslanci schválili doplnenie tohto uznesenia MsZ o
časť pozemku parc.č.4053 zast.pl. k.ú. Nové Mesto
nad Váhom a odobrili tiež uzatvorenie nájomnej
zmluvy (NZ) na prenájom pozemkov časti parc.č.
4054 záhrada a časť parc.č.4066 ost.pl. a časti
parc.č. 4053 zast.pl. spolu o výmere cca 150 m2
k.ú. Nové Mesto nad Váhom spol. MS UNION,
s.r.o., na dobu dvoch rokov za cenu 3 319 €
(t.j.100 000 Sk) od 2. mája za účelom výstavby
objektu Kaviareň v parku.
V ďalšej časti si
poslanci zobrali pod
drobnohľad Výročnú správu mesta a ním riadených organizácií za rok 2008 a odsúhlasili bez
výhrad celoročné hospodárenie (pozri 5/09 NS).
Po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a finančné zabezpečenie realizácie projektu Modernizácia odpadového hospodárstva
v Novom Meste nad Váhom v rámci OP Životné
prostredie a zrušení uznesenia č.158/2008 z 10.
zasadania MsZ 1. 7. 2008 (viac v 5/09 NS) sa
na program dostal návrh zmeny č.6 územného
plánu (ÚP) mesta. K prerokovávanému bodu mesto prizvalo spracovateľa ÚP mesta prof. Ing.arch.
B.Kováča, PhD.
Ing. D. Macúch podrobne zoznámil poslancov
s jednotlivými zmenami funkčného využitia lokalít
v návrhoch zmien č. 6.1 až 6.6. a informoval ich
o liste, ktoré mesto dostalo od Ing. T. Teleckého,
riaditeľa firmy TC CONTACT, s.r.o. V ňom pripomienkoval zmenu č. 6.1 ÚP mesta, kde v časti
lokality č. 21 sa rozširujú plochy polyfunkčného
využitia a vzniká polyfunkčná zástavba vo vzťahu
k Ul. M.R.Štefánika. Ide o bytové, max. 6-podlažné
domy s 80 bytmi. Pripomienka však prišla až po
zákonnej lehote.
K zmene sa vyjadril i Krajský stavebný úrad v
Trenčíne, ktorý návrh zmeny č.6 ÚP mesta preskúmal, súhlasil s predloženým návrhom a odporučil
MsZ jeho schválenie. Ako doplnil primátor mesta,
ide o modernú bytovú zástavbu, ktorá neznehodnotí túto lokalitu. Okrem toho Ing. T. Telecký bude
mať ešte možnosť vyjadriť sa k tejto otázke ako
účastník stavebného konania.
V udelenom slove spracovateľ návrhu prof. B.
Kováč uviedol, že predkladané zmeny sú v súlade
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s ÚP mesta v tejto lokalite a koeficienty zelene sa
v nej nemenia. MsZ schválilo jednotlivo zmeny
č.6.1 až 6.6 ÚP mesta, každú s textovou a grafickou
časťou.
Schválením zmeny č.6 ÚP mesta došlo k
zmene záväznej časti ÚP mesta vyhlásenej VZN
mesta č.1/98 O regulatívoch územného rozvoja
mesta. Predloženým dodatkom č.4, ktorý poslanci
schválili, sa doplnil a upravil text záväznej časti ÚP
mesta v príslušných paragrafoch VZN.
O investičnom zámere stavby bytových
domov (BD) na Čachtickej ul. – II. etapa v ďalšom
bode rokovania hovoril Ing. J. Trstenský (viac v
č.5/09, str. 6 - 7). MsZ schválilo tento investičný

zámer mesta s tým, že výstavba BD začne v máji
i napriek tomu, že doposiaľ nie sú podpísané
zmluvy o dotáciách s MVaRR SR.
V ďalšej časti MsZ zobralo na vedomie správy
o výsledkoch z následných finančných kontrol v
Materskej škole, Poľovnícka ul. a MsBP, s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom a vyhodnotenie činnosti
hlavného kontrolóra (HK) za 2. polrok 2008 a
schválilo návrh plánu činnosti HK mesta do 31.
decembra. Po odpovediach na pripomienky poslancov v bode rôzne o. i. odznela požiadavka na skoré
odstraňovanie povolených skládok.
Snemovanie poslancov skončilo schválením
uznesení.
-red.-

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
V preddovolenkovom
období samospráva žije
naplno svojimi úlohami,
povinnosťami i starosťami.
Nahliadneme
do nich
prostredníctvom rozhovoru s primátorom mesta
Ing. Jozefom Trstenským.
● V druhej polovici
mája ste sa vrátili zo
zahraničia. Išlo o pracovnú návštevu? Čo bolo jej cieľom?
Pracovnú cestu do Anglicka zorganizovalo
Regionálne združenie miest a obcí Stredného
Považia a zúčastnilo sa jej 27 primátorov a
starostov z nášho regiónu. Cieľom cesty bola výmena skúseností s partnermi z londýnskej samosprávy, poznanie spôsobu riadenia takej veľkej
aglomerácie. Počas pobytu sme boli prijatí i na
Veľvyslanectve SR v Londýne – Veľká Británia a
Severné Írsko samotným pánom veľvyslancom
a jeho spolupracovníkmi.
● V júni sa uskutočnia Dni mesta. Kríza
teda našťastie nepochovala pred časom
založenú tradíciu, ktorá sa tohto roku nesie v
znamení 746. výročia prvej písomnej zmienky
o Novom Meste nad Váhom. Do pomyselnej
siene slávy pribudnú ďalšie osobnosti. Pre
Vás ako primátora mesta je iste príjemné vedomie, že Nové Mesto nad Váhom má, resp.
malo osobnosti, na ktoré môže byť hrdé a po
zásluhe im náleží cena primátora mesta.
Je to veľmi pekné podujatie a som rád, že
sme tú tradíciu založili a že ju ďalej rozvíjame.
Je potrebné si pripomínať spoluobčanov, ktorí
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vo svojom osobnom či pracovnom živote boli
úspešní, dosiahli skvelé výsledky a dobre propagovali naše mesto doma i v zahraničí. Patrí im za
to naše poďakovanie, ktoré môže byť vyjadrené
i takýmto spôsobom.
● Mesto má pripravený realizačný projekt
na domov dôchodcov na Štúrovej ul. Do
akej miery ovplyvňuje jeho (ne)realizáciu
hospodárska kríza a nový sociálny zákon?
Za súčasných zlých ekonomických podmienok nie sme schopní projekt výstavby domova
dôchodcov zrealizovať. Veľmi zle sú nastavené
dotačné podmienky zo strany riadiaceho orgánu
MVaRR, no i napriek tomu sa myšlienky výstavby DD nevzdávame, o čom svedčí, že realizačný
projekt je už pripravený. Veríme, že podmienky
sa v blízkej budúcnosti zmenia k lepšiemu.
● Na radosť občanov viditeľné zmeny k
lepšiemu nastali v dlhodobo pranierovanej
lokalite bývalého vojenského kúpaliska,
ktorá nebola zrovna príjemnou „bránou“ do
mesta. Čo sa stalo, že mohlo dôjsť k tejto
premene?
Došlo k zmene majiteľa pozemku a
v súčasnosti i k zmene územného plánu mesta
v tejto lokalite.
● V júni (21. 6.) si pripomíname nielen Deň
otcov, dokonca i Svetový týždeň otcov (15.
– 21.6.). Ste - dá sa povedať – dupľovaným
otcom: otcom mesta a otcom dcéry Timejky.
Aké sú Vaše najväčšie otcovské radosti a
starosti z tohto celomestského i osobného
aspektu?
Zdravie a šťastné detstvo mojej dcéry
Timejky je to najdôležitejšie, a to prajem i

všetkým deťom na svete, aby vyrastali v úplných
rodinách, v kruhu milujúcich rodičov, s dobrým
rodinným zázemím. Z pohľadu „otca mesta“
ma momentálne najvac trápi dopad krízy
na mesto.
V máji sme na podielových daniach získali
iba 66 % skutočnosti predchádzajúceho roku.
Ak by sa tento trend opakoval i v ďalších mesiacoch, príjmy mesta by sa len z titulu výpadku
podielových daní znížili o 42 mil. Sk (1,4 mil. €),
čo by veľmi pribrzdilo rozvoj mesta v nasledu-

júcich rokoch a mohlo by spôsobiť veľký kolaps
pri plnení kompetencií kladených na mesto.
Sám som zvedavý, ako sa bude finančná
situácia mesta vyvíjať v najbližších mesiacoch,
ak sa nezlepší, mohlo by to znamenať i zánik
samosprávy. Jedným z možných riešení je garantovanie minimálnej výšky podielových daní zo
strany Vlády SR na roky 2009 - 2010 minimálne
na úrovni r.2008 a odloženie účinnosti niektorých
zákonov na sklonku r. 2008 (z.č. 448/2008 o
sociálnych službách) až po roku 2014.

V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU - V NOVOM ŠATE
Na našich stránkach v jednom z rozhovorov
Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ (v čísle 3/09 NS)
spomenul, že mesto uvažuje nad rekonštrukciou
fasád ďalších pavilónov bývalej ZŠ na Štúrovej
ulici. Dnes je situácia iná – z roviny úvah prešla samospráva k realizácii rekonštrukcie obvodových
plášťov hospodárskeho pavilónu a pavilónov s
telocvičňami.
- Zrekapitulujme si najprv, o čom sme doteraz hovorili v súvislosti s niekdajšou I. ZŠ. V
týchto dňoch by mala byť ukončená v marcovom
vydaní spomínaná rekonštrukcia časti pavilónu,
konkrétne jeho 1., 3. a 4. nadzemného podlažia
(nie priestorov CVČ na 1. podlaží) spolu s
miestnosťou v suteréne pre výučbu hry na bicie
pre potreby základnej umeleckej školy, ktorá
sa sem presídli. Výsledkom tejto rekonštrukcie,
ktorú po výberovom konaní v náklade 315 000 €
(9,5 mil.Sk) uskutočnila novomestská firma
Izotech Group,s.r.o., sú rekonštruované vnútorné priestory nové okná a zateplenie fasády s
novou, farebne odlíšenou omietkou.Následne sa začalo, ako ďalej uviedol

NA NÁVŠTEVE MESTA
Do nášho mesta na pozvanie riaditeľa
ÚPSVaR dr. M. Mesiarika 18. mája zavítala
ministerka práce sociálnych vecí a rodiny SR V.
Tomanová. Na pôde úradu práce sa zoznámila
s dopadmi krízy na občanov regiónu a hľadaním
východísk a riešení na ich zmiernenie. Súčasťou
návštevy pani ministerky v našom meste bolo i
pracovné stretnutie s vedením a zamestnancami
spoločnosti UMC Nové Mesto nad Váhom. V
ten istý deň sa s občanmi nášho mesta stretol i
premiér SR R. Fico so svojím sprievodom.

Ing. Dušan Macúch, s rekonštrukciou obvodového
plášťa ďalších pavilónov.
-V súčasnosti sa rekonštruuje plášť hospodárskeho pavilónu, kde je kuchyňa, nad ktorou sú už vynovené priestory CVČ. Tentoraz má
na starosti výmenu okien a zateplenie fasády s
novou, opäť farebne rozlíšenou omietkou, iný
zhotoviteľ – firma Betonárka, s.r.o., Nadlice.
Predpokladaný náklad tejto rekonštrukcie je 85
000 € (2,56 mil. Sk). Za rovnakým účelom výmeny okien, zateplenia fasády s inofarebnou omietkou máme už s touto firmou podpísanú zmluvu aj na rekonštrukciu telocvičných pavilónov.
Hotovo! by malo zaznieť ešte do začiatku nového
školského roku v priebehu augusta a predpokladané náklady na túto časť rekonštrukcie sú
68 000 € (2 mil Sk). –
Ak všetko vyjde podľa plánov, nový školský
rok by mala celá prístavba niekdajšej I. ZŠ
privítať v novom šate.

DOBRA NIE JE NIKDY DOSŤ
V týchto dňoch sa rozbehol jubilejný – 10.
ročník Detského činu roka. Z doručených správ
o dobrých skutkoch, o ktorých treba napísať do
30. júna, expertná skupina vyberie 30 nominácií.
Možno bude medzi nimi i ten váš príspevok do
Detského činu roka 2009 (viac na www.dcr.sk).
Podporte dobro, nikdy ho nie je dosť!
-ov-
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NA DŇOCH MESTA OCEŇOVANIE I ZÁBAVA
Jún u väčšiny z nás asociuje záver školského
roka a blížiace sa prázdniny. V ostatnom období sa k šiestemu mesiacu roka v Novom
Meste nad Váhom pridružujú i Dni mesta spojené s odovzdávaním ceny primátora mesta
- Osobnosť mesta. Viac nám o pripravovaných
oslavách, ktoré sa ponesú v znamení 746.
výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom, prezradila zástupkyňa primátora
mesta Ing. Viera Vienerová.
-Slávnostné chvíle mestských osláv s bohatým kultúrnym programom budú môcť občania
a návštevníci mesta prežiť v dňoch 19. – 20. júna na námestí (v prípade nepriaznivého počasia
v MsKS). Hlavným dňom osláv bude piatok
– 19. jún. Pri koncipovaní jeho programu sme vychádzali zo snahy osloviť ním všetky vekové kategórie občanov - deti, mládež, strednú i staršiu
generáciu. Kým v stánku kultúry bude doobeda program pre škôlkárov, na športoviskách
základných škôl budú prebiehať futbalové turnaje – chlapcov na ZŠ Tematínska a dievčat
na ZŠ Nálepkova ul. Vo vybíjanej si na ZŠ
Ul.odborárska sily zmerajú zmiešané družstvá
ZŠ. Rovnako aj námestie, centrum osláv, bude v
tomto čase patriť športu, konkrétne mestskému
minimaratónu žiakov ZŠ a 8 – ročných gymnázií.
Novomestské školy vrátane školských zariadení
pri ZŠ, stredných odborných škôl, ZUŠ a centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie dostanú tiež priestor na vlastnú
prezentáciu. Skôr ako prejdeme k tradičnému
oceňovaniu žiakov a študentov škôl, návštevníci
Dní mesta si budú môcť pozrieť vystúpenie mestskej amatérskej hudobnej skupiny, malí drobci
sa budú môcť vyšantiť na nafukovacom hrade.
Akousi návnadou na hlavný program, ktorý začne
o 17,00 h oficiálnym slávnostným otvorením Dní
mesta, bude hodinu predtým muzikál v réžii centra voľného času Boli sme takí. –
Tým sme sa dostali k nosnej časti piatkového programu. Na čo všetko sa môžu tešiť
účastníci osláv?
- Po oficialitách načrieme hovoreným slovom
do histórie nášho mesta a Premeny s Čakankou a
MKO ponúknu svoj netradičný hudobno - tanečný
vklad. Zhruba o pol šiestej podvečer nastane
slávnostný okamžik udeľovania ceny primátora
mesta – Osobnosť mesta a po ňom na strunu do-

brej nálady zahrajú a správnu atmosféru vytvoria,
a ktovie, možno i roztancujú námestie, nástupca
niekdajšej skupiny Lojzo - HS Alojz a Cigánski
diabli. Slávnostnou bodkou úvodného dňa mestských osláv by mal byť ohňostroj. Program bude
pokračovať aj v sobotu, tentoraz na dychovkovú
nôtu. V nedeľu 21.6. o 11,00 h sa z príležitosti
Dní mesta uskutoční v rímskokatolíckom kostole
sv. omša.Program, vskutku bohatý, už poznáme.
Môžete nám, pani viceprimátorka, povedať, ktoré
mená pribudnú k doterajším Osobnostiam mesta?
- V súlade so schválenými smernicami
sa tieto ocenenia udeľujú občanom, ktorí v
rôznych oblastiach nášho života dosiahli významné úspechy. Ocenenie za činnosť v hospodárskej oblasti, podnikania a služieb prevezme
G. Varmuza, generálny riaditeľ fa Emerson.
Titul Osobnosť mesta v oblasti kultúry a umenia
„sa ujde“ vlaňajšiemu sedemdesiatnikovi , akad.
mal. V. Bilčíkovi. Bývalý aktívny futbalový hráč,
v súčasnosti tréner a funkcionár Zsl. futbalového
zväzu D. Bartovič sa stane Osobnosťou mesta
za športovú činnosť. Oblasť školstva, vzdelávania, vedy a výskumu bude mať zastúpenie
v osobe PaedDr. D. Luptáka za jeho dlhoročné
pôsobenie v pedagogických službách. Ocenenie
za celospoločenskú angažovanosť v iných
oblastiach života mesto udelilo dvom osobnostiam - poslednému novomestskému prepoštovi
Mons. RNDr. J. Gábrišovi in memoriam
a V. Benešovej za osvetovú činnosť. Svedkami
udeľovania a odovzdávania ocenení týmto osobnostiam, a vôbec, celého programu osláv sa
môžu stať všetci, ktorí prijmú naše pozvanie na
Dni mesta. Všetkých vás v mene vedenia mesta
i v mene svojom na oslavy v dňoch 19. a 20. júna
pozývam.-r-

VÝHERKYŇA
Edita Košarišťanová z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastnou majiteľkou sa stala
Anna ATALOVIČOVÁ,
Štefánika 3, Nové Mesto nad Váhom. Srdečne
blahoželáme a žiadame výherkyňu, aby si
cenu prevzala v MsKS.

Chcete cestovať
vlastným autom?
Začnite na to sporiť.
Myslite na budúcnosť,
sporte výhodne:
výhodná úroková sadzba
garancia sadzby až 3 roky
chránené Fondom na ochranu
vkladov

www.dexia.sk
Banka pre život

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5
Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo
osobne doručte do 19. júna na adresu: MsKS, redakcia Novomestského spravodajcu, Hviezdoslavova
4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Na jedného z vás sa usmeje šťastie
v podobe

16,60 €,

výhry
ktorú venuje:

Tešíme sa na vašu návštevu
Banka pre život

✂
KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU
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ZDRAVOTNÍCTVO SA UCHÁDZA O GRANTY
Ministerstvo zdravotníctva SR pred časom
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie
zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu
ochorení skupiny 5“. Spýtali sme sa riaditeľa NsP,
n. o., Nové Mesto nad Váhom MUDr. Miroslava
Šorfa, CSc. , či sa novomestská nemocnica nechystá uchádzať o financie z eurofondov a využiť
ich na ďalšie skvalitnenie zdravotníckych služieb
v našom meste.
- Vedenie NsP v Novom Meste nad Váhom
zareagovalo nielen na spomínanú výzvu vyhlásenú 20. apríla, kde ide o Operačný program zdravotníctvo, Prioritná os 1, Modernizácia
zdravotníckeho systému nemocníc, Opatrenie
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
špecializovaných nemocníc s dátumom uzávierky
prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 22. júla, ale aj na ďalšiu výzvu MZ SR. Ale
poďme pekne po poriadku, najprv k prvej ponuke.
NsP na základe aprílovej výzvy rezortu zdravotníctva pripravuje projekt na rekonštrukciu
podkrovných priestorov na lôžkové oddelenie.
Novomestská nemocnica v súčasnosti prevádzkuje nadštandardné III. interné oddelenie,
ktoré má osem jednoposteľových izieb. Projekt
rieši rozšírenie a dobudovanie III. interného oddelenia o ďalších 15 izieb s 23 posteľami. Izby

budú 1 a 2- posteľové s kompletným sociálnym
zariadením, klimatizáciou a ďalším vybavením
na zlepšenie a skvalitnenie pobytu pacientov
v našom zariadení. Pritom súčasný stav lôžok
sa po rekonštrukcii podkrovných priestorov na
lôžkové oddelenie nezmení. Rekonštrukciou podkrovných priestorov NsP, n. o., Nové Mesto nad
Váhom získa nové priestory, čo v budúcnosti
umožní znižovanie postelí na jednotlivých izbách.
Tým sa skvalitní poskytovanie lôžkovej zdravotnej
starostlivosti i na ďalších lôžkových oddeleniach.
V máji MZ SR vyhlásilo ďalšiu výzvu, konkrétne na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok pre prevádzkovateľov polikliník. Ide
o Operačný program zdravotníctvo, Prioritná os
2, Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenie 2.1: Rekonštrukcia a
modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
NsP, n. o., Nové Mesto nad Váhom uvítala
aj túto príležitosť a momentálne pracuje na projekte rekonštrukcie starej polikliniky, v rámci
ktorého ráta s nadstavbou dvoch poschodí, dobudovaním výťahov a ďalšieho zázemia pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak NsP v Novom Meste nad
Váhom s týmito projektmi, resp. aspoň jedným z
nich uspeje, pomohlo by to naše zdravotníctvo
„vyliečiť z choroby finančných suchôt.“ Veď bez
peňazí z Európskej únie by sa NsP v Novom
Meste nad Váhom nemohla pustiť do realizácie
takýchto smelých plánov.

ZO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL NAJLEPŠIA TEMATÍNSKA
Známe sú výsledky celoplošného testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka, ktoré sa konalo na všetkých ZŠ
v SR. Priemerná úspešnosť testovaných žiakov
SR dosiahla v matematike 53,01 % a v slovenskom jazyku 61,26 %. Školy v Trenčianskom
kraji zaznamenali v matematike o čosi vyššiu
úspešnosť – 54,21 %, za to v slovenskom jazyku v porovnaní s celoslovenským hľadiskom
bola úspešnosť o čosi nižšia, vyjadrená 60,2 %.
A aká bola situácia v našom meste? ZŠ
Tematínska ul. mala v matematike 69,7 % -nú
úspešnosť, v slovenčine dosiahla 79,8 %. ZŠ
Nálepkova ul. zaznamenala v matematike 60,3 %
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- nú úspešnosť. V slovenskom jazyku 53,7 %, čo
je menej ako celoslovenský i krajský priemer.
Deviataci zo ZŠ Obborárska ul. dosiahli v
matematike 58,2 % - nú úspešnosť a v slovenskom jazyku 75,4 %. ZŠ sv. Jozefa v monitore
dopadla nasledovne: matematika – 59,2 %, slovenský jazyk 78,2 %.
Najúspešnejšou základnou školou v Novom
Meste nad Váhom bola rovnako ako vlani ZŠ
Tematínska ul. V testovaní z matematiky sa
úspešnosťou za touto školou umiestnilo až 93,8 %
testovaných škôl SR a v testovaní zo slovenského jazyka až 95 % škôl v SR.
Mgr. Dušan Hevery, ved. odd. ŠM aTK

KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM
Po piatich rokoch sa
v 27 krajinách Európy
6.júna
uskutočnia
voľby do Európskeho
parlamentu (EP), na
Slovensku pôjde v poradí o druhé eurovoľby.
Celkovo sú to jubilejné – desiate eurovoľby v 30
- ročnej histórii demokratických priamych volieb
poslancov Európskeho parlamentu (konajú sa od
roku 1979).
I občania nášho mesta s právom voliť budú
mať možnosť po druhý raz spolurozhodovať
o zložení europoslancov zo SR. Eurovoľby sa
uskutočnia v prvú júnovú sobotu čase od 7,00 do
22,00 h v 15 volebných okrskoch v rovnakých
volebných miestnostiach ako pri prezidentských
voľbách (ich zoznam sme uverejnili v č.3/09 NS
na str.9; kam si má ísť volič splniť svoje volebné
právo, ak sa tak rozhodne, už vie i z oznámenia o
čase a mieste konania volieb).
Tí, ktorí pôjdu voliť, si budú musieť vybrať
spomedzi hlasovacích lístkov jednotlivých politických subjektov len jeden, ten „svoj“ s kandidátmi „svojej“ politickej strany, hnutia alebo koalície, prípadne zakrúžkovaním poradových čísel
svojich dvoch favoritov dať prednosť maximálne
dvom kandidátom na europoslancov z vybranej
kandidátky.

PREDNOS Ť DVOM KANDIDÁTOM
-Žiaden občan iného členského štátu
Európskej únie s trvalým pobytom v Slovenskej
republike nepožiadal o zapísanie do zoznamu
voličov, - čo umožňuje zákon, - v niektorom z 15

okrskov v našom meste na voľby do Európskeho
parlamentu 2009 na území SR, - konštatovala
Daniela Kočárová z Mestského úradu v Novom
Meste nad Váhom v spojitosti s nadchádzajúcimi
eurovoľbami a pokračovala ďalej:
-Až na možnosť dať prednostné hlasy dvom
potenciálnym europoslancom, v spôsobe voľby
sa v podstate nič nemení.
Po príchode do volebnej miestnosti (VM)
je volič povinný preukázať svoju totožnosť
predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý
sa do VM dostaví s voličským preukazom,
okrsková volebná komisia (OVK) dopíše do zoznamu voličov. Občan, ktorý si prišiel uplatniť
svoje volebné právo, dostane hlasovacie lístky
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečate obce. Pred hlasovaním sa musí odobrať
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov (HL). Voličovi, ktorý by sa neodobral za tzv.
zástenu, OVK hlasovanie neumožní.Ako ďalej uviedla D. Kočárová, v priestore
určenom na úpravu HL vloží volič do obálky jeden
HL.
-Ešte predtým môže na HL zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch kandidátov
vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.V ďalších pokynoch pre voliča je situácia rovnaká
ako pri prezidentských voľbách.
Volič, ktorý nemôže z vážnych dôvodov sám
upraviť HL, má právo so sebou vziať do priestoru
na úpravu HL iného voliča, aby podľa jeho
pokynov upravil HL a vložil ho do obálky. Nesmie
to však byť žiaden z členov OVK. Volič, ktorý sa
nemôže dostaviť do VM, má právo požiadať OVK
o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.-

BEH HARMÓNIE SO ZASTÁVKOU V NAŠOM MESTE
Svetový beh harmónie povedie Slovenskom
v dňoch 1. až 13. júna.
Účastníci tohto nesúťažného štafetového
behu, ktorý má za cieľ podporovať medzinárodné
priateľstvo a porozumenie, vyštartujú z Malaciek,
cieľovým mestom štafety na Slovensku budú
Košice. Medzitým sa zastaví i v našom meste.
2. júna podvečer bude Nové Mesto konečnou
zastávkou 2. dňa World Harmony Run (WHR) a
na ďalší deň ráno o 8,00 h sa z nášho mesta vydajú bežci s horiacou pochodňou ako symbolom

harmónie na ďalšiu trasu štafetového behu.
Počas behu, ku ktorému sa môžu bez stanovenej dĺžky zabehnutej trasy a času pridať všetci
záujemcovia bez rodielu veku, budú účastníci
symbolicky odovzdávať horiacu pochodeň
ľuďom, ktorých na trase stretnú. 2. júna zhruba
o 17,30 h ju pred radnicou na námestí prevezmú
aj predstavitelia nášho mesta, aby pripevnením
stuhy vo farbách mesta vyjadrili podporu tomuto
podujatiu. Súčasťou WHR 2. júna v našom meste
bude sprievodný kultúrny program na námestí.

7

O P ÄŤ N A T É M U D O M O V A D Ô C H O D C O V
O plánovanom domove dôchodcov v priestoroch dnešnej základnej umeleckej školy sme sa už
zmieňovali. Ako pre Novomestského spravodajcu
uviedol Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom, v súčasnosti je vypracovaný
realizačný projekt stavby a vydané právoplatné
stavebné povolenie.
- V súvislosti s prezentovaným zámerom
domova dôchodcov mesto stojí pred neľahkou úlohou ísť, či neísť do jeho realizácie. V prípade kladného rozhodnutia zvažuje tiež možnosť požiadať
o prostriedky z európskych fondov. Problém je v
tom, že podľa dostupných informácií môžu získané financie z EÚ len z časti pokryť náklady na
jeho výstavbu, zvyšná časť, by ležala na bedrách
mesta. Ďalším, nemalým problémom je i otázka
perspektívneho prevádzkovania zariadenia, ktoré,
čo si budeme nahovárať, by nebolo lacné.
Bez ohľadu na konečné stanovisko samosprávy mesto je v prípade potreby pripravené na
uskutočnenie výstavby domova dôchodcov.
- Realizačný projekt domova dôchodcov
zohľadňuje skúsenosti a poznatky iných takýchto zariadení i predstavy a požiadavky mesta.
Spracovala ho špecializovaná odborná firma,
ktorá má v tomto smere bohaté skúsenosti.
Projekt uvažuje s 92 lôžkami v prevažne 2
a 1-posteľových a v malej miere 3 – posteľových
izbách so samostatnými sociálnymi zariadeniami
a ďalším komfortom. Trojposteľové izby sú zastúpené iba v minimálnej miere a sú pre imobilných a iných, ťažko chorých pacientov. Z tohto titulu sú v projekte lokalizované na poschodí v blízkosti pracovne zdravotných sestier. Dvojlôžkové
izby sú určené buď manželským párom, alebo
dvom jednotlivcom. Okrem nevyhnutného vybavenia – kuchyne so skladovými priestormi a
jedálňou, ktorej priestory medzi stravovaním budú
slúžiť ako spoločenská miestnosť či miesto na
bohoslužby, domov dôchodcov ráta s náležitými
vstupnými priestormi, potrebnou administratívnou
časťou, miestnosťou pre lekára a ošetrovňou
pre zdravotné sestry, dvoma výťahmi, priestormi
pre zdravotnú rehabilitáciu a upevnenie telesnej
kondície i na vyplnenie voľného času osadenstva
zariadenia sociálnych služieb (hobby miestnosti).
Naprojektované sú i centrálne lódžie pre posedenie na vzduchu či pre fajčiarov na zapálenie
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cigarety a samozrejme, nechýba ani nevyhnutná
súčasť takýchto zariadení - centrálne kúpeľne
pre vykonávanie hygieny imobilných klientov a
miestnosť na odkladanie mŕtvych. –
Radikálna zmena využitia budovy na Štúrovej
ul. 15, ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, si vyžiada
zásadnejšie, nie iba kozmetické úpravy.
- V podstate pôjde o jej nadstavbu a prístavbu. Jestvujúce dvojpodlažné pavilóny sa so
súhlasným stanoviskom statika nadstavia o dve
podlažia. Vo vzniknutom štvorpodlažnom bloku
bude ubytovacia časť domova dôchodcov, hospodárska časť a jedáleň budú sídliť v budúcej
dvojpodlažnej časti budovy. Súčasťou nového
domova dôchodcov, ktorého predpokladané
náklady na vybudovanie predstavujú čiastku 4,15
mil € (125 mil. Sk), bude 20 parkovacích miest a
úprava exteriéru so zeleňou, lavičkami a ďalšími
náležitosťami prispievajúcimi k vytvoreniu príjemného prostredia pre klientov zariadenia. Lokalizácia perspektívneho domova dôchodcov je priam ideálna.
- Nachádzal by sa v zóne s priamym kontaktom na Park D. Štubňu – Zámoststkého a v blízkosti centra sociálnych služieb na Bernolákovej ul.
v pôsobnosti TSK , čo priam predurčuje vzájomné
návštevy klientov z týchto zariadení. Vzhľadom
na pokojnú oblasť Ul. F. Kráľa so slabou dopravou
je predpoklad , že sa z nej vytvorí prechádzkové
korzo i pre klientov z týchto zariadení.Ako vidno, samospráva pri koncipovaní svojho zámeru uvažovala komplexne, s cieľom, - ako
na záver zdôraznil vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad
Váhom Ing. D. Macúch, - vybudovať pre občanov
zariadenie nielen na prespanie, ale kde by sa cítili
príjemne a dobre, skrátka – ako doma.

PREDÁM V PODOLÍ
3 – izbový rodinný dom (chalupu).
Obytná plocha 80 m2
Pozemok 450 m2, kuchyňa, kúpeľňa,
WC, plyn, voda, elektrina a septik.
Cena 28 215 € (850 000 Sk)
Kontakt: 0903 758 386.

MEST O V I NF OR M A T I ZÁ C I I S A M OS P R Á V
Nové Mesto nad Váhom
patrí k 37 samosprávam,
ktoré sa zapojili do projektu
Vzdelávanie zamestnancov
zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska – ZISS.
Projekt realizuje Slovensko, o.z,. v spolupráci
s Úniou miest Slovenska (ÚMS) a partnerskými mestami SR z Trnavského, Trenčianského,
Nitrianského, Žilinského, Banskobystrického,
Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Projekt, ktorý sa práve rozbehol, by sa mal

zavŕšiť v októbri 2010. Uskutočňuje sa vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku predstavuje 440 410,94 €.
Cieľom projektu je pripraviť v jednotlivých
regiónoch zamestnancov venujúcich sa informatizácii územnej samosprávy na zmeny a výzvy
spojené s jej realizáciou. Vzdelávanie má zvýšiť
odborné znalosti informatikov, najmä ich zručnosti
potrebné pri zavádzaní nových systémov v procese informatizácie územnej samosprávy.
M. Minarovič, generálny sekretár ÚMS

NEGATÍVNY VÝVOJ SA ZASTAVIL, ALE ...
Svetová finančná a hospodárska kríza naďalej sužuje svet
a spôsobuje občanom existenčné
problémy a sociálne stresy. Náš
región nie je žiadnou výnimkou.
Mnoho našich spoluobčanov prišlo
najmä v tomto roku o prácu a žiaľ,
nie je zatiaľ veľká nádej, aby ju získali späť. Hoci
štát podáva pomocnú ruku v podobe príspevku
v nezamestnanosti a sociálnych dávok, je to
slabá náplasť na solídne prežitie.
Práve táto skutočnosť spolu s vážnym sociálnym dopadom na občanov sú hlavným dôvodom
k zvýšenej aktivite Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) v Novom Meste nad Váhom.
O mnohých aktivitách sme vás už na stránkach
Novomestského spravodajcu informovali. Naším
cieľom je zapojiť do riešenia svojej, zväčša nie
vlastnou vinou spôsobenej zlej situácie nielen
samotných občanov, ktorí prišli o prácu, ale
všetkých zainteresovaných a kompetentných v
regióne, ktorí by mohli nejakým spôsobom prispieť
k zmierneniu sociálneho dopadu hospodárskej
krízy a k uskutočneniu takých opatrení, ktoré by
dokázali zastaviť, alebo aspoň zmierniť negatívny
vývoj v zamestnanosti.
Jedným z posledných krokov bolo ustanovenie Protikrízovej koordinačnej rady, ktorá začala
svoju činnosť už začiatkom apríla. Aj na základe
záverov z jej prvého rokovania sme nastúpili cestu využitia všetkých dostupných foriem pomoci
zamestnávateľom s cieľom udržať pracovné miesta. Poskytnutím príspevkov zamestnávateľom

v zmysle zákona o službách zamestnanosti a
využitím projektov Európskeho sociálneho
fondu sme dokázali za posledné dva mesiace
stabilizovať vyše 2000 zamestnancov. Aj vďaka
tomu sa zastavilo hrozivé prepúšťanie zamestnancov a došlo k miernej stabilizácii. Miera
nezamestnanosti je momentálne 9 % a celkový
počet evidovaných nezamestnaných sa zatiaľ
zastavil na čísle 4 100.
Nič však nie je ešte vyhraté. Na druhej
strane sú ešte ďalšie možnosti, ako pomôcť
zamestnávateľom a v súčasnosti už aj obciam
a mestám, aby zvládli situáciu a dokázali sme
udržať stav z apríla do polovice mája.
Východisko vidíme o.i. aj v zriaďovaní tzv.
sociálnych podnikov, ktoré môžu vznikať u
podnikateľov, ale aj v obciach a mestách. Práve
ohľadom týchto možností zorganizoval novomestský ÚPSVaR pracovné stretnutie so starostami a
primátormi, kde sme dohodli ďalší postup pre
využitie i tejto možnosti pomôcť najmä občanom,
ktorí prišli o prácu. Zakrátko spustíme aj ďalší
projekt z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu, ktorý sa zameriava na pomoc nezamestnaným. Okrem toho pomáhame firmám, ktoré
vytvárajú nové pracovné miesta a tým subjektom,
ktorí sa rozhodli svoje podnikateľské zámery
realizovať v našom meste.
Všetky tieto aktivity a ďalšie možnosti
riešenia situácie budú predmetom rokovania
nadchádzajúcej Protikrízovej koordinačnej rady,
ktorú plánujeme zvolať na začiatok júna.
Dr. Marian Mesiarik, riaditeľ ÚPSVaR
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Z EXKURZIE K PLNIACEJ LINKE A - VÍŤAZSTVU

SOŠ na Bzinskej ul.v Novom Meste nad
Váhom pripravuje kvalitne svojich študentov
do života. Svedčí o tom aj nedávny úspech jej
čerstvých absolventov Matúša Ranušu ( vpravo)
a Patrika Šebestu.
Dvojica spolužiakov z dnes už bývalej IV. D
uspela v 6. ročníku Siemens Young Generation
Award a získala cenu spoločnosti Siemens.
Študenti priemyslovky zaujali modelom
plniacej linky. Týmto projektom podľa verdiktu
vyhlasovateľa súťaže divízie IA/DT spol. Simens

sa mladí technologickí inovátori z novomestskej strednej školy, ktorá si práve vo vrcholiacom školskom roku pripomenula 60. výročie
svojho vzniku, najlepšie zhostili určenej témy
„Technické riešenie, ktoré zefektívňuje výrobu
potravinárskeho, farmaceutického a chemického
priemyslu vo vašom regióne“. Ako sa vyjadrili na
webovej stránke školy úspešní priemyslováci,
k projektu modelu plniacej linky ich inšpirovala
exkurzia v chemickej firme v našom mesta.
-Vytvorili sme funkčný model výrobnej linky
na plnenie fliaš, ktorý rieši problém prepravy fliaš,
ich presného polohovania a plnenia. Program je
vytvorený pre konkrétny reálny technologický proces a možno ho využívať priamo v praxi. Riešenie
projektu je prínosom tiež pre školu, model linky
možno využívať pri praktických cvičeniach z
automatizačnej techniky – programovanie PLC, týmito slovami zhodnotili význam a prínos svojho
víťazného projektu pre prax i výučbu v škole,
ktorej brány len nedávno Matúš Ranuša a Patrik
Šebesta opustili.

F ES T I V A L D . Š T U BŇ U VRCH OLÍ
Mesto nezabúda na svojho významného
občana Dominika Štubňu – Zámostského, ktorý
v Novom Meste nad Váhom žil, pracoval a tvoril v rokoch 1947 – 1970. Potvrdzuje to i fakt,
že v spolupráci s MsKS, MsK Ľ. V. Riznera a
MO MS v Novom Meste nad Váhom založilo
tradíciu Festivalu D. Štubňu – Zámostského
orientovaného na výtvarnú súťaž s ľubovoľnou
tematikou a prednes Štubňových diel žiakmi ZŠ
a 8-ročných gymnázií.
V týchto dňoch II. ročník najmladšieho
novomestského festivalu vrcholí. O pár dní

JUBILEUM GYMNÁZIA
Pred deviatimi desaťročiami sa začala písať
história novomestského gymnázia.
V júni pred 90 rokmi zástupcovia školského
výboru Ján Cablk, hlavný správca Ľudovej banky v
meste a evanjelický farár Ján Martiš (na jeho návrh
vyšlo zo zasadnutia obecnej správnej komisie 7.
mája 1919 uznesenie so žiadosťou na čs. vládu o
otvorenie vyššej štátnej reálky v meste) osobne v
Prahe odovzdali školským výborom vypracované
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spoznáme spomedzi 6 - 15 – ročných detí novomestských škôl , ktorí sa zapojili do výtvarno
– recitačnej súťažnej prehliadky, tých najlepších.
Konkrétne mená sa dozvieme 11. júna v mestskom kultúrnom stredisku na slávnostnom vyhlásení výsledkov, udelení ocenení a vernisáži
výstavy výtvarných prác. I takýmto spôspobom
si chcú Novomešťania pripomenúť odkaz, život a
dielo spisovateľa, pedagóga a humanistu, meno
ktorého nesie i jedna z novomestských ulíc, nie
náhodou nachádzajúca sa v blízkosti mestskej
knižnice.
-ebmemorandum s odôvodnením potreby strednej
školy v Novom Meste n. V. Minister školstva
Habrman i na príhovor poslancov Národného
zhromaždenia dr. Milana Hodžu, Matúša Dulu,
Igora Hrušovského, Ing. Pfepfermanna-Zárubu
a vládneho referenta Antona Štefánka prisľúbil
otvoriť už v jeseni v našom meste vyššiu reálku.
A tak sa i stalo. Vyučovanie v prvom školskom
roku sa začalo 16.septembra 1919. Podrobnejšie
si v kronike školy z príležitosti jej okrúhleho jubilea
zalistujeme v niektorom z najbližších čísiel.
-r-

V ČAKÁRNI
Pre mnohých známy obraz. Človek sedí
niekoľko hodín v čakárni u lekára. Keď je konečne
na rade, otvoria sa dvere a sestrička oznámi, že je
obedňajšia prestávka. Po obede sa v ambulancii
začína ordinovať akútnym prípadom, prichádzajú
pacienti, ktorí sú objednaní na dohodnutý zákrok, resp. lekár musí náhle odísť na návštevu.
Vyšetrenie sa odkladá na zajtra...
Mnohí z vás, najmä starších, veľmi dobre
viete, o čom hovorím. Veľkú časť svojho času
strávite v čakárňach pred ambulanciami lekárov.
My ostatní, ktorí sa tešíme primeranému zdraviu,
si ani neuvedomujeme, aký dar máme. A predsa
sa ponosujeme, ako je nám ťažko.
Nie, nechcem v nasledovných riadkoch radiť
lekárom, aký systém by mali zvoliť, aby sa situácia
v ich čakárňach zlepšila. Často je to nemožné:
pacientov je mnoho a stále pribúdajú noví a noví.
Pacientovou úlohou je čakať, byť trpezlivým. V
angličtine má slovo „patient“ okrem významu
„pacient/ka“ aj význam „trpezlivý“. Vieme, že
trpezlivosť sa netýka iba čakania, kým sa dostaneme na rad u lekára. Trpezlivosť je potrebná v
celom procese boja s nemocou. Toto štádium by
sme najradšej preskočili, resp. aspoň minimalizovali, ako sa len dá. Dokážeme urobiť všetko
pre to, aby sme čo najmenej cítili bolesť, aby sme
ďalej nemuseli trpieť. Lenže čím viac rokov nám
pribúda, tým viac pribúda aj komplikácií a zdravotných ťažkostí. Máme sa vôbec na čo tešiť?
Známe príslovie hovorí, že trpezlivosť ruže
prináša. Problémom je, že jej máme všetci málo.
Najznámejšou postavou Písma, ktorá potrebovala
trpezlivosť, je Jób. V ukrutných bolestiach si kládol
otázky: „Kde vziať silu, aby som vytrval? Aký bude
môj koniec, že mám byť trpezlivý? Či je moja sila
silou kameňa a moje telo kovové?“ (Jób 6,11-12).
Aj keď celá kniha Jóbova býva prezentovaná ako
vyučujúca kniha Biblie, ktorá nás učí trpezlivosti v
súžení, predsa je v nej nastolená oveľa dôležitejšia
problematika. Snaží sa dať odpoveď na otázku: V
čom spočíva zmysel ľudskej existencie, ľudského
bytia vôbec?
Na túto otázku existujú dve základné odpovede. Tou prvou je presvedčenie, že ja sám som
stredobodom všetkého, som tu, aby mi bolo dobre, ja som ten, komu má všetko slúžiť. Ľudia s
takýmto myslením neradi stratia čo len päť minút

v čakárni, všade chcú byť uprednostňovaní. Chcú
byť medzi prvými, stále sa ponáhľajú (možno
ani sami nevedia kam). Ponáhľajú sa v práci,
ponáhľajú sa na dovolenku, ponáhľajú sa z dovolenky. Všetko chcú stihnúť, všetko mať, užiť si čo
najviac. Neštítia sa šliapať po druhých, nemyslia
na nikoho iného iba seba, na uspokojenie svojich
potrieb a chúťok. Pre takýchto ľudí je akákoľvek
choroba hotovou katastrofou, nevedia ju trpezlivo niesť. A predsa ich Boh aj týmto spôsobom
zastavuje, aby im otvoril oči, aby videli viac ako
len seba a svoje priority. Možnože by sa inak ani
nikdy neboli zastavili, aby si všimli krásu prírody,
či utrpenie niekoho, kto je na tom omnoho horšie
ako oni sami. Možno práve vtedy si položia
dôležitú otázku: Kam sa tak veľmi ponáhľam?
K akému cieľu smeruje moja životná púť?
2. základnou odpoveďou je presvedčenie, že
na tomto svete mám určité poslanie. Nie som tu
sám pre seba, ja nie som stredobodom všetkého.
Ako veriaci človek vyznávam, že život mi daroval
Boh a putujem do cieľa, ktorý mi On predurčil. V
tomto putovaní ma obdaril spolupútnikmi, ktorým
môžem byť osožný ja a oni zase môžu byť osožní
mne. Spoločne si pomáhame niesť svoje bremená
a delíme sa aj o životné radosti. Základnou bunkou
takéhoto spoluputovania je rodina. V posledných
desaťročiach môžeme vnímať veľmi silné ohrozenie tejto inštitúcie, ktorú tiež na počiatku ustanovil
Boh. Sebeckosť človeka sa prejavuje aj v tom, že
odmieta vstúpiť do manželstva, odmieta potomstvo. Veď to všetko prináša so sebou aj zápasy,
utrpenie a bolesť. Priviesť na svet dieťa znamená
okrem iného tiež stráviť určitý čas v spomínaných
čakárňach, nehovoriac o pôrode a starostlivosti
o dieťa hneď po narodení. Každá matka či otec
vedia, čo sú to prebdené noci, čo to znamená
vychovať dieťa. Je to škola čakania, škola trpezlivosti, škola služby. Žiaľ, niektorí do tejto školy
vstúpili iba raz a opäť zvíťazila sebeckosť.
Verím, že sme boli povolaní do zápasov.
Akýkoľvek spôsob „užívania si“ nemôže človeka
naplniť. „Kde vziať však silu, aby som vytrval?“ –
pýtal sa už Jób. Sami v sebe ju nenájdeme. Hlboko
v každom z nás je skryté len sebectvo. Z osobnej
skúsenosti môžem vyznať, že silu do všetkých mojich zápasov mi dáva pohľad na Ježiša Krista. On
pre mňa vytrpel viac, ako ja dokážem opísať. Preto
chcem znášať každú bolesť a prekážku opierajúc
sa o Neho. Veď On mi sľúbil, že ma prevedie k
sebe do večnosti i tým posledným trápením...
Ľubomír Ďuračka, evanjelický farár
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

OD PRIOR, 1. posch.
Stará Turá

tel.: 0918 565 209

tel.: 0905 163 856

OCEĽOVÉ DVERE

Chystáte sa v lete na dovolenku a potrebujete si zopakovať vedomosti z angličtiny?
Cestujete do zahraničia kvôli práci?
Chcete sa zdokonaliť v jazyku za krátke obdobie?
Ak ste aspoň na jednu z uvedených otázok odpovedali „áno”, práve Vám je určený:

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ ANGLIČTINY
27.7. - 14.8. 2009

Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm.
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok
a sú opatrené tromi závesmi skrytými do zárubne.
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny.
Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia)
v štruktúre dreva.

•
•
•
•
•
•
•

Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie.
Dvere sú dodávané s kľučkou, kukadlom a piatimi kľúčmi.
Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub

zameraný na komunikáciu
aj pre mierne pokročilých
vo večerných hodinách
každý deň v týždni, dve hodiny denne
každý deň iná téma
frázy z každodenného života, práce
super uvádzacia cena ☺

Dvere si môžete prísť pozrieť do predajne na Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
*************************** PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ***************************

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL
InnoNova _70.M5

Zároveň pripravujeme kurzy v školskom roku 2009/10.
Bližšie informácie získate na nižšie uvedených kontaktoch.

Päťkomorový systém

Tešíme sa na Vás,

Najvyššia odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii

Vaša nová jazykovka

Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnosť proti vlámaniu

Altra jazykové centrum
Mgr. Monika Capeková
Riečna 20
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Znamenitá ochrana proti hluku
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie a pohľadovej šírky
Možnosť mechanického alebo elektronického systému trvalého vetrania
Bezolovnatý profil
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Altra

M

0905 839 458

E mon.haban@gmail.com
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PONÚKAME

LA UR E Á T KY

Najnovšie melírovacie
a farbiace techniky
Dámske, pánske
a detské strihy
Poradenské
a vizážistické
služby

Otváracie hodiny:
Pondelok 10,00 - 18,00 h
Utorok, streda, štvrtok
8,00 - 18,00 h
Piatok
10,00 - 17,00 h
Sobota
9,00 - 12,00 h

Predaj kozmetiky Wella

⇦

Tešíme sa na Vašu
návštevu

Novootvorená prevádzka

PRIMÁTOR PUB
v priestoroch bývalej Čertovej pivnice
ponúka rôzne akcie:
oslavy, kary, školenia,
firemné posedenia

denne od 10,00 - 22,00 h

TEL : 0908 746 809
14

ZÁHRADNÍCKE
PRÁCE
- úprava a údržba záhrad
- kosenie kosačkami
a krovinorezom

TEL : 0904 686 409

Výsledky 42. Vansovej Lomničky charakterizovala dvojnásobnosť: dvojnásobná laureátka v
kategóriách poézie a prózy do 25 rokov a dvojnásobný triumf Novomešťaniek, reprezentantiek
Trenčianskeho kraja. Kategóriu nad 25 rokov si
„privlastnili“ recitátorky z nášho mesta. Tituly laureátok z Banskej Bystrice si odniesli Mgr. Bibiana
Kincelová a Mgr. Daniela Arbetová (vpravo).
Bibiana Kincelová súťažila v próze. Pre
celoslovenské kolo si vybrala úryvok z románu
Barbory Kardošovej – Anjeli nespia.
- Prvým a veľmi dôležitým krokom v príprave
na Lomničku, a vôbec, na akúkoľvek súťaž, bol
a je výber textu. Aby mal hlavu a pätu, aby vám
sadol, aby vám – obrazne povedané - išiel dobre
do úst.K hovorenému slovu a recitácii má profesorka
matematiky (!) na bilingválnom gymnáziu vzťah
odmala.
-Podľa rodinnej tradície, vlastných hmlistých
spomienok a pamätných fotografií moje prvé vystúpenie na verejnosti bolo, keď som mala tri roky.
Vtedy vo februári ma pri príležitosti vysviacky
kostola obliekli do kroja a vítala som svätiaceho
pána biskupa. Bolo to v Novej Vsi nad Žitavou,
kde som prežila prvých šesť rokov svojho života.
Potom som menila školy aj bydliská, no vzťah k
hovorenému slovu sa u mňa nikdy nezmenil, od
malinkého malinka ma to k nemu ťahalo.A tak je to dodnes. Recituje, hrá divadlo, dokonca ju hovorené slovo i živí - je jej pracovným
nástrojom, keďže je učiteľka. Prednesu sa venuje
zhruba šesť rokov.
-Tohoročné celoštátne kolo bolo pre mňa
druhou účasťou na celonárodnej Vansovej
Lomničke, prvý raz som do Banskej Bystrice
postúpila predvlani. Umiestnila sa síce veľmi pekne - v zlatom pásme, ale - laureát je laureát.Bibiana Kincelová a jej kolegyňa dosiahli vrchol slovenského recitačného Mont Everestu.
- Samozrejme, veľmi ma to teší, ale na druhej
strane je to veľká zodpovednosť, veľký záväzok.S tým plne súhlasí aj jej recitačná súputníčka Mgr.
Daniela Arbetová.
-Nie náhodou sa hovorí, že ľahšie je zvíťaziť,
ako obhájiť.Za pravdu dáva „Bibe“ i ohľadom dôležitosti
výberu textu, v prípade bývalej učiteľky telocviku
a biológie – básne.

- Výber je
polovica
úspechu,
m o ž n o
i
viac,
dodnes mi
v ušiach
z n e j ú
s l o v á
odborníka - literáta dr. Milana Jurča. Mojou srdcovou
záležitosťou je Miroslav Válek, považujem ho za
nadčasového básnika. S ním som uspela aj teraz,
s básňou Zvony na nedeľu.Recitačné začiatky D. Arbetovej sa viažu k
prvému stupňu základnej školy. Bola piatačka,
keď vystupovala s Podjavorinskej „Čin, čin - om“.
Na čas sa potom odmlčala, recitovaniu sa bránila.
Všetko sa zmenilo na strednej škole, prednes sa
stal jej bytostnou súčasťou ako dýchanie pre život.
Tkp. seriózne sa interpretácii poézie začala
venovať roku 1971 po jednom úspešnom pásme
poézie. V tom čase - a platí to dodnes - ju okrem
básní za srdce chytilo i divadlo.
Na celonárodnú Vansovej Lomničku D.
Arbetová postúpila po tretíkrát. Po dva razy sa
umiestnila v zlatom pásme, čo je veľký úspech,
a na 42. ročníku siahla po najvyššom ocenení –
titule laureáta. Ako sa nám zdôverila, bol to oveľa
príjemnejší „darček“ ako ten, ktorý si odniesla z
Banskej Bystrice vlani.
- Minulý rok pri ceste domov na autobusovú stanicu som sa na dlažbových kockách
pošmykla, a tak som nešťastne spadla, že som
si zlomila nohu. S trieštivou zlomeninou členka
ma prijali do tamojšej nemocnice, kde ma museli
operovať. Rok som mala v nohe skrutky, práve
pred týždňom mi ich vybrali. Pred pár dňami som
bola na výbere posledných stehov. Tohoročné
víťazstvo je oveľa krajšou odmenou za moje
interpretačné umenie ako to vlaňajšie. Ale vážne,
získané ceny - kryštálová váza a diplom laureátky
- majú a stále budú mať čestné miesto v mojom
byte a navždy mi zostanú i pekné spomienky na
42. ročník. –
I nás, Novomešťanov, prirodzene teší takýto
dvojnásobný úspech našich spoluobčaniek, Mgr.
B. Kincelovej a Mgr. D. Arbetovej srdečne blahoželáme!
-r-
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ARCIBISKUP J. GÁBRIŠ OSOBNOSŤOU MESTA
Dejiny nášho
mesta a novomestskej prepozitúry sa
nerozlučne spájajú
s menom arcibiskupa Mons. RNDr.
Júliusa Gábriša.
Význam a podiel posledného
novomestského
prepošta na rozvoji
novomestskej prepozitúry
a Nového Mesta
nad
Váhom
ocení mesto v
týchto dňoch udelením titulu Osobnosť mesta
Mons. Dr. J. Gábrišovi in memoriam.
Priblížme si jeho pôsobenie v našom meste.
Július Gábriš (*5.12. 1913 v Tesároch nad
Žitavou – +13. 11. 1987 v Trnave) prišiel do
Nového Mesta nad Váhom v roku 1962, kde sa
stal správcom farnosti Prepozitúry Panny Márie a
neskôr dekanom novomestského dekanátu.
Hneď od svojho príchodu na nové pôsobisko sa Dr. J. Gábriš snažil nadviazať na tradície
prepošstva v Novom Meste nad Váhom, keďže od
roku 1944, kedy zomrel Mons. Dr. Tomáš Caban,
bola prepozitúra neobsadená. Po 24 - ročnom
uprázdnení Prepozitúry Panny Márie v Novom
Meste nad Váhom Svätá stolica v Ríme dekrétom 120352/I. z 15.októbra 1968 splnomocnila
vtedajšieho biskupa Mons. Dr. Ambróza Lazíka,
apoštolského administrátora v Trnave, aby obsadil
túto reálnu prepozitúru vymenovaním Dr. Júliusa
Gábriša za prepošta. Mons. Dr. Ambróz Lazík vystavil 18. novembra 1968 pod číslom 4565/1968

BISKUPSKÁ VYSVIACKA
Trnavská arcidiecéza, do ktorej patrí aj novomestská farnosť, má nového arcipastiera. 18. apríla
pápež Benedikt XVI. vymenoval ThLic. Róberta
Bezáka, CSsR. za trnavského arcibiskupa.
Biskupská vysviacka nového trnavského arcibiskupa, ktorú si nenechajú ujsť ani mnohí veriaci
z nášho mesta a novomestského dekanátu, sa
uskutoční 6. júna o 10,30 h v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Trnave. Hlavným svätiteľom bude J.

16

Dr. J. Gábrišovi menovací dekrét za prepošta
Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste n. V.
No už predtým sa dr. Gábriš živo zaujímal nielen o históriu novomestskej prepozitúry, založenej
vojvodom Stiborom, ale aj o dejiny nášho mesta.
Zriadil prepoštskú knižnicu a archív so vzácnymi
originálmi z čias vzniku prepozitúry. Výsledkom
týchto snáh bola kniha Dejiny Prepozitúry Panny
Márie v Novom Meste nad Váhom, ktorá vyšla v
závere Gábrišovho účinkovania v našom meste.
Dodnes je v mnohom neprekonaná a žiadaná
medzi odborníkmi a záujemcami o regionálnu
históriu. V roku 2007 vyšla pri príležitosti 20.
výročia arcibiskupovho úmrtia ako súčasť knihy
Novomestský prepošt od terajšieho novomestského dekana – farára Dr. Jozefa Gábriša.
Dr. Július Gábriš počas svojho účinkovania
v Novom Meste nad Váhom zveľadil prepozitúru,
obnovila sa jej fasáda a upravilo kostolné nádvorie. Zaslúžil sa aj o elektrifikáciu zvonov a časť
kostolnej veže nechal pokryť medenou krytinou.
Hoci ho v roku 1968 povinnosti ako novovymenovaného generálneho vikára trnavskej
apoštolskej administratúry (bol i podpredsedom
Spolku sv. Vojtecha) zaviali do Trnavy, na naše
mesto a na prepozitúru nezabudol. Ponechal si
naďalej titul prepošta novomestskej prepozitúry
aj po odchode z Nového Mesta nad Váhom, keď
sa stal biskupom a neskôr po zriadení Slovenskej
cirkevnej provincie, aj keď vtedajší režim s tým
nesúhlasil, trnavským arcibiskupom.
Ako na vynikajúceho kňaza, filozofa, historika
a kazateľa so strhujúcim prejavom, fundovanými
príhovormi podloženými prírodovedným bádaním
si dodnes spomínajú pamätníci, ktorí mali tú
možnosť a česť zažiť pôsobenie arcibiskupa
Mons. RNDr. J. Gábriša v našom meste.
Em. Jozef kardinál Tomko a
spolusvätiteľmi apoštolský
nuncius na Slovensku J.
E. Mons. Mario Giordana a
bratislavský arcibiskup-metropolita J. E. Mons. Stanislav
Zvolenský. Pozvaní sú
cirkevní hodnostári zo SR,
ČR a okolitých štátov, kňazi,
rehoľníci, predstavitelia politického a spoločenského
života a veriaci ľud.

NÁ V R A T Y KU KOR EŇ O M
V júni 1969 odišiel zo Slovenska. Po
štyridsiatich rokoch, takmer presne na mesiac, sa
vrátil. Na svoju prvú výstavu v rodnom meste, v
galérii, ktorá nesie meno jeho otca.
Svedkom návratu Fedora Matejku do svojho
rodiska bola i jeho matka – pani Emília Matejková,
rod. Chudá a nechýbal ani starší brat Ivan.
Mladší syn prof. Petra Matejku mal rok, keď
spolu s rodičmi a súrodencom opustili mesto
a presťahovali sa do centra kultúry. Do rodnej
kolísky sa ale často vracal, veď v Novom Meste
mal babky z otcovej i maminej strany. Ešte dnes
si čerstvý päťašesťdesiatnik spomína na úžasné
výlety s mamou do okolia, na krásnu prírodu i
dominantu Čachtíc, na Vrbové, na nezbedné vlnky
priezračného Váhu, ktorý vtedy nazývali slovenskou Riviérou, ako nám vyjavila spomienkami
na mesto stále bohatá pani Emília Matejková. Z
úspechu syna má radosť. Hrdý by určite bol aj
Peter Matejka. Ako otec, zároveň aj ako synov
vysokoškolský pedagóg.
- Po dvojročnej všeobecnej prípravke u prof.
Millyho zvyšné štyri roky ma na akadémii učil
otec. Bol na mňa prísny, prísnejší ako na ostatných študentov. Musel som byť vždy aspoň o
malý krôčik popredu, aby bolo jasné, že skutočne
čosi vo mne je, že na VŠVU v Bratislave som sa
nedostal z protekcie. Dnes som mu za to vďačný,
veľa ma o kumšte naučil.Na rozdiel od Fedora Matejku, ktorý kráča v
otcových šľapajach, žiaden z jeho štyroch potomkov nejde v otcových ani dedových stopách.
- Profesie syna Sandra a mojich troch dcér
Santiny, Serissy a Saskie ( za povšimnutie stojí,
že krstné mená všetkých Matejkových detí sa
začínajú na „S“ – pozn. red.) sú na míle vzdialené od umenia. Nádeje vkladám do svojho zatiaľ
jediného vnuka Adriána, dcérinho syna, ktorý
spolu s rodičmi žije v Saudskej Arábii, kam ich
zaviala zaťova práca.„Čakanie“, či sa u najmladšieho Matejku
(vydatá dcéra Saskia i jej syn sú nositeľmi priezviska – značky Matejka) prejavia dedove a
pradedove umelecké gény, je u Fedora Matejku
činorodé. Teší sa z práce, zo života, oboje si
užíva naplno. Rovnako i svoj pobyt, svoj návrat
do Nového Mesta nad Váhom. Cestu naň mu obrazne povedané - dodláždila účasť na výstave
svojej priateľky, spolužiačky zo „ŠUP-ky“ Dagmar

Mezricky, s ktorou bol po svojej emigrácii do
Nemecka a jej do
Rakúska v kontakte a ich rodiny
zhruba s rovnako
starými deťmi sa
často stretávali v
rakúskom bydlisku umelkyne,
ktorá
detstvo
prežila v našom
meste.
Príprava na Matejkov výtvarný návrat trvala
už dlhí čas, no v apríli, počas divadelného festivalu, v novomestskej galérii s otcovým menom,
slovo dalo slovo, dotiahli sa podrobnosti, k tomu
ústretovosť šéfa novomestského stánku kultúry,
tiež výtvarníka akad. mal. Jána Mikušku a dnes
sa Fedor Matejka hlási k návratistom. Nie iba
slovne, teraz už i skutkom ku koreňom svojho
otca - premiérou výstavy. Výstavou umelca, ktorý
sa po štyroch desaťročiach osobne i prostredníctvom svojich obrazov, uhľov a keramiky vrátil
do svojho i rodičovského rodiska. Korene, nielen
výtvarné, zdá sa, nevyhynú. Naopak, ďalej sa
rozrastú v chystanej prezentácii Galérie Petra
Matejku v Novom Meste nad Váhom s tvorbou
Fedora Matejku v Galérii M. A. Bazovského v
Trenčíne. Neskôr možno i v Piešťanoch. No
dozaista v jeseni počas kolektívnych Návratov
do Nového Mesta nad Váhom, kde Fedor Matejka
prinajmenšom svojím dielom, ak nie osobne, bude
prítomný.
-eg-

• PRÁZDNINY S NODAMOM. Združenie detí a
mládeže NODAM v lete neprázdninuje. Práve
naopak, chystá pre deti a mládež zmysluplné a
užitočné prežívanie voľných chvíľ počas leta.
V našom meste sa v dňoch 13. až 17. júla
uskutoční prímestský letný tábor v priestoroch
Spojenej školy (ZŠ) sv. Jozefa. Dievčatá vo
veku od 17 rokov pozývajú Školské sestry de
Notre Dame na duchovné cvičenia v priestoroch školy v dňoch 20. – 24. júla. Pobytový letný tábor tentoraz bude v rekreačnom zariadení
Skaličan v Skalici v čase od 3. do 9. augusta.
- em-
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NÁVRAT DO ZLATÝCH ŠESŤDESIATYCH
Hudba, tanec, video či fotografie majú tú moc
vrátiť nás do minulosti. Do „zlatých šesťdesiatych“
v našom meste sme sa vrátili prostredníctvom
prvého novomestského muzikálu Boli sme takí.
Osobne sa na hudobno – tanečný návrat bezmála
o polstoročie späť prišli pozrieť novomestskí
hudobníci a kapelníci tých čias, napr. hudobný
skladateľ, textár a kapelník E. Kliment, kapelníci
a muzikanti J. Kolárik, I. Súčan, Z. Petrikovič a
i. Spomienkam sa neubránili ani ďalší hostia,
ostatne ani samotná riaditeľka CVČ PhDr. J.
Heveryová, ktorá to všetko spískala. Muzikálom
si sebe i mnohým iným splnila dávny sen zažiť
aspoň takto sprostredkovane atmosféru zlatých
šesťdesiatych rokov uplynulého storočia.
V muzikáli naštudovanom úspešnými protagonistami Novostar a Supertanec odzneli piesne
a tance z bývalého Československa z tohto, pre
hudbu a umenie vôbec najplodnejšieho obdobia.
Dej medzi tromi obrazmi spájalo umelecké slovo.
Prvý obraz nás priviedol na veľké štvorcové
novomestské námestie, kde v minulosti bývali
trhy a jarmoky, a v šesťdesiatych rokoch sa stalo
korzom. Na „šrankoch“ posedávali mládenci či
skôr narodení muži a pohľadmi i slovne šacovali
dievčence a mladé ženy, ktoré tadiaľ prechádzali.
Mládež i „stárež“ navštevovala vináreň Ponorku,
ale školopovinní študenti do nej nemali prístup.
Postačiť im musela cukráreň hneď povedľa.
V druhom obraze sme navštívili vychýrené
Čaje o piatej v sále ZK Vzduchotechnik, kde sa
každú nedeľu schádzala mládež z mesta a okolia,
aby si tu zatancovala tance, ktoré sa naučila v

tanečnej škole. A bolo ich neúrekom, od klasických valčíkov, waltzov cez polky, tangá až po twist
a jive, no nechýbali ani rockandrollové prvky...
V treťom obraze sme sa preniesli späť na
námestie. Na prechádzkach si študenti rozprávali
zážitky zo školy, používajúc pri tom prezývky
svojich profesorov. Mnohé z nich dodnes zostali
v pamäti niekdajších študákov, 23. apríla prítomných v sále , na čom sa dobre zabávali. Duchom
omladli i pri videoprojekcii hudobných skupín
Silver, Strojár, Vegas a Resonet a záberov z
mesta tých čias.
Potlesk v sále na záver naznačil, že čas tak
skoro neodveje muzikál do zabudnutia, že sa s
ním v reprízach ešte stretneme - najbližšie
2. júna o 19,00 h v MsKS i počas Dní mesta 19.
júna. A tak si s nostalgiou budeme môcť znovu
povzdychnúť Boli sme takí.
-ač + r-

LETO S CENTROM VOĽNÉHO ČASU
Centrum voľného času v Novom Meste nad
Váhom tradične pripravilo pre deti počas prázdnin niekoľko táborov. V júli sa uskutočnia dva
športovo – relaxačné prímestské tábory, a to v
termínoch prvý od 6. do 10. júla a druhý od 13.
do 17.júla. Náplňou týchto táborov budú rôzne
výlety, exkurzie, šport, hry, zábava, tvorivé dielne
a ďalšia činnosť podľa záujmu. A to všetko za
poplatok 25 €. Okrem toho CVČ v spolupráci s
mestom organizuje v čase od 18. do 25. júla
pobytový tábor v Belušských Slatinách.
Výber žiakov do pobytového tábora je v kompetencii zriaďovateľa na základe návrhu škôl.
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Záujemcovia o prímestské tábory sa môžu
prihlásiť do 22. júna osobne v CVČ na Štúrovej
ulici č. 31 v čase od 10.00 do 17.30 h alebo telefonicky na č.7712420, kde sa zároveň dozvedia
bližšie informácie.
CVČ

VŠIMLI STE SI?
Rozkopaný Park J.M. Hurbana nie je dielom krtka ani vandala. TSM v Novom Meste
nad Váhom tu vlastnými kapacitami i mechanizmami uskutočňujú rekonštrukciu elektrického vedenia.
-tsm-

PRED STO ROKMI SA NARODIL ANTON SELECKÝ
Pred 100 rokmi sa v Novom Meste nad
Váhom narodila významná osobnosť slovenskej
kultúry, predovšetkým hudobného života - Anton
Selecký.
Svoje hudobné nadanie budúci hudobný
skladateľ, organista, regenschori a profesor hudby
rozvíjal počas štúdia hry na organ na Hudobno
– dramatickej akadémii v Bratislave v triede profesora Ledvinu, ktorú zavŕšil pred trištvrte storočím
roku 1934 absolventským koncertom. Nasledujúce
dva roky talentovaný Novomešťan pobudol u profesora A. Albrechta ako druhý organista a choralista. Dve desaťročia pôsobil v neďalekom Trenčíne
ako regenschori (správca chóru, organista), usporadúval figurálne sv. omše, viedol cirkevný zbor,
režíroval koncerty organovej a chrámovej hudby
z diel svetových hudobných majstrov. Venoval
sa aj vlastnej tvorbe, popri cirkevnej hudbe bol

aj autorom svetských diel, k
najvýznamnejším patrí opereta
Čarovný ker.
Ďalšie životné cesty ho v
päťdesiatych rokoch 20. storočia
zaviali do Bratislavy. V meste na
Dunaji nastúpil roku 1964 ako
regenschori Dómu sv. Martina.
Bol zboristom Slovenskej filharmónie, účinkoval ako pedagóg, organizoval koncerty a spolu so synom - dirigentom Pavlom aj
figurálne sv. omše. Zomrel náhle 15. mája 1985.
Rodina, priatelia a rodáci si na významného Novomešťana, hudobného skladateľa, organistu a predovšetkým vzácneho človeka spomenuli sv. omšou v nedeľu 31.mája o 9.00 h v
Rímskokatolíckom kostole v Novom Meste nad
Váhom obetovanou za Antona Seleckého.
-r-

BUDE SÚŤAŽ MLADÝCH ESEJISTOV
Je vzdelanie nevyhnutným predpokladom k
úspechu a k lepšiemu uplatneniu v živote? Počítač – jediný priateľ vo voľnom čase - Les:
Chráň ma, človek, kým šumím. Som svet, som
život, kým rieky sprevádzam... Z týchto troch tém
si môžu vybrať účastníci nadchádzajúceho 8.
ročníka súťaže mladých esejistov ESEJ 2009,
ktorá sa uskutoční 12. júna od 8,00 h v Mestskej
knižnici Ľ.V.Riznera v Novom Meste nad Váhom.
Esejistickú súťaž určenú najvyšším ročníkom
ZŠ a 8-ročných gymnázií okresu Nové Mesto
nad Váhom s niekoľkoročnou tradíciou v našom
meste usporadúvajú MsK Ľ. V. Riznera v Novom
Meste nad Váhom v spolupráci so Spoločným

NA KRÍDLACH VĎAKY
Na krídlach vďaky nech letí všetkým moje
úprimné poďakovanie za pomoc pri príprave na
vydaní mojej básnickej zbierky Na krídlach času,
za prácu okolo jej prezentácie, za bohatú účasť
na nej a milé spontánne blahoželania.
Riad. MsKS akad. mal. J. Mikuškovi za
ústretovosť a miesto dýchajúce umením, ved.
knižnice PhDr. E. Berkovej a znalkyni ľudskej
duše Mgr.M. Kurišovej za ich čas, obetavosť a
trpezlivosť pri príprave môjho skromného dielka
na svet. Spisovateľovi J. Solovičovi, že prijal

školským úradom Považany, Oddelením školstva,
mládeže a telesnej kultúry MsÚ a Komisiou
vzdelávania, školstva, mládeže a športu pri MsZ
v Novom Meste nad Váhom. Jej odlišnosť oproti
iným literárnym súťažiam spočíva v tom, že mladí
autori, vopred oboznámení so súťažnými témami,
budú svoje príspevky písať priamo v knižnici, a
to vo vymedzenom čase 60 minút bez možnosti
použitia vopred pripravených konceptov. Úroveň
súťažných prác bude posudzovať odborná porota.
Návratky zaslané do škôl s menami súťažiacich
treba do mestskej knižnice poslať najneskôr do 8.
júna.
PhDr. Eva Berková, vedúca knižnice
koordinátorka súťaže
pozvanie, cením si jeho citlivý prejav a že spolu
s drahou nestorkou, učiteľkou E. Barátovou vyprevadili knižku vetvičkou májového orgovánu
na cestu - k čitateľovi. Moja úprimná vďaka
smeruje k renomovaným recitátorkám za ich
citlivý prednes – magisterkám B. Kincelovej,
D. Arbetovej a M. Pagáčovej a klaviristke V.
Struhárikovej za jej príjemný hudobný vklad. Na
záver ďakujem „rodným“ Zvonkom z KD, ktoré
spravili peknú bodku za prezentáciou knižky.
Pre každého autora, o to viac v jeseni života, je
to v každodennom žití a prežívaní niečo ľudsky
hrejivé a nezabudnuteľné.
Margita Chajmová
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UPOZORNENIE
Najbližší Novomestský spravodajca vyjde ako letné dvojčíslie
júl – august. Na túto skutočnosť upozorňujeme najmä záujemcov o uverejnenie reklamy, blahoželaní k životným jubileám a
smútočných spomienok aktuálnych na tieto letné mesiace.
Uzávierka dvojčíslia je 15. júna. Bližšie informácie v MsKS,
1. posch. č.dv. 10 alebo na č. tel. 771 06 40.

INZERUJTE
V NOVOMESTSKOM
SPRAVODAJCOVI
Tel. : 771 06 40
e-mail:
redakcia@msks.sk

S R D EČ NÉ B LA H O Ž ELAN IE

BLAHOŽELÁME

UVÍTANIA A KRSTY
V APRÍLI

ÚMRTIA
V APRÍLI

Kristína Poláčková
Marco Paulo Obeda
Natália Kasalová
Anna Diana Vidová
Anna Hrzavská
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Adam Gavač
Lenka Turovská
Ondrej Krajčí
Nina Kováčová
Olívia Jurigová
Sofia Alina Sadloň

MUDr. Štefan Bielak
Štefánia Kašnárová
Mária Gažová
Ján Olijáš
Anna Hanáková
Kvetoslav Linek

(1952)
(1932)
(1915)
(1925)
(1938)
(1940)

Mária Matovičová
Jarmila Sláviková
Mária Chudá
Albína Šišková
Alojz Masár
❁❁❁
Anna Makatová
Ján Tuschel
MUDr. Pavel Schultz
Emília Hepnerová
Kristína Krajčíková
Zuzana Evinicová

Ing. Adolf Gulač
Vilma Kubiková
Daniela Pavlíková
Lýdia Bařinová
Vladimír Brezina
❁❁❁
Anton Kišac
Anna Surovčíková
Ján Hložka
Mária Pašková
Hedviga Vrábliková
Mária Švecová
Edita Školudová
Ján Jurák

SOBÁŠE V APRÍLI
Peter Bahník a Lenka Gulačová
Ivan Jurčaga a Viera Hluchá
Pavol Dadík a Lenka Machalová
Milan Chrenko a Ivana Hrabovská
Mário Vacho a Žaneta Ochodnická
Mgr. Ján Beňo a Mgr. Jana Madilová
Peter Šimek a Lucia Dadíková
Marek Plaskoň a Klaudia Lakatošová
PaedDr. Viera Luptáková
Anna Šimonová
Ján Surovčík
Anna Ješková
Anita Jendrálová
JUDr. Ivan Šipka

8. mája sme si pripomenuli 12. výročie, čo nás opustil náš drahý
Karol TORÁČ.
Spomínajú manželka, synovia, dcéry a ostatná rodina

1. júna uplynie rok od úmrtia nášho drahého
Ing. Jána ČUVALU.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti Ján, Jana, Ľuboš s rodinami a kmotrovci

Ing. Jánovi SLEZÁKOVI.
K 85 rokom života všetko najlepśie jubilantovi želá
syn Vladimír s deťmi Martinkom a Bibiánkou.
Do ďalších rokov života spoločne prajú veľa zdravia,
pohody a veľa optimizmu.
V júni oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Štefan Krásny
Emília Peterková
Oľga Kotúčová
❁❁❁
Mária Murínová
Laurencia Činčurová
Vlasta Berithová
❁❁❁
Jolana Hvolková
Anna Popelková
❁❁❁
Vlasta Cieslarová
Mária Gerbocová
Emília Ďurišová
Anna Havrlentová
❁❁❁
Ján Dedík
Ing. Ján Slezák
Marie Ragalová
Anna Madrová
Ján Tinka
Eva Daranská
Mária Arbecíková

SPOMÍNAME

(1941)
(1925)
(1945)
(1941)
(1943)
(1958)

Už tri roky, čo nie si s nami,
zabudnúť nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka manželky a Tvojich detí.
24. júna si pripomenieme smutné výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Rudolf BANÍK.
S láskou spomína celá rodina
Tá rana v srdci stále bolí a čas zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal, nám zostali len spomienky a žiaľ.
24. júna uplynie päť rokov, čo nás nečakane opustil vo veku 32 rokov
náš vrúcne milovaný syn, brat a švagor
Branislav DEÁK.
S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.
27. júna si pripomenieme 10. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, deduško a pradeduško
Vladimír MAJTÁS.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
28. júna uplynie päť rokov, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Karol KYSELICA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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PO BRONZE ZVÍŤAZÍ VRCHOLOVÝ VOLEJBAL ?
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FUTBAL

V týchto dňoch sa rozhodne. Do 30. júna
treba poslať prihlášku do volejbalovej extraligy.
Spraví tak z ostatného ročníka 2008/2009 bronzový VK Nové Mesto nad Váhom? Táto otázka
v rozhovore s manažérom klubu a asistentom
trénera Stanislavom Minárikom zostala „visieť
vo vzduchu“.
-V podstate to nie je ani otázka pre mňa.
Po 40 rokoch, čo sa pohybujem na novomestskej palubovke či už ako hráč, tréner, alebo
funkcionár, je najvyšší čas odísť, dať priestor
iným, mladším.Či sa prípadným nástupcom podarí a vôbec, či dostanú možnosť nadviazať na úspechy
novomestského volejbalu v jeho 84 - ročnej
histórii, v ostatných piatich rokoch účasti v extralige ovenčenej medailovými vavrínmi, podľa
slov S. Minárika dnes ťažko povedať.
-Situácia je zložitá, a nielen vo volejbale, hospodárska kríza zakvačila svoje drápy do všetkých
oblastí života. Z tohto aspektu neľahkých podmienok pre pôsobenie hráčov vo vrcholovej súťaži
získaný bronz možno považovať za úspech.
Hoci z druhej strany po dvoch bronzových medailách, zlate a striebre zrazu - bronz možno
niekto vníma ako neúspech.
Je pravda, že oproti vlaňajšiemu ročníku
je to pokles o jednu priečku. No treba sa na
to pozerať komplexne, v súvislostiach. V situácii,
keď v priebehu sezóny nám odišli hráči, napr.
Mikušovič prestúpil kvôli štúdiu do Nitry, Valaštek
na transfer do Opavy a v prípade potreby nebolo hráčov na palubovke kým plnohodnotne
vystriedať, sa vec javí inak. A to nehovorím o probléme so zaistením sponzoringu pre účinkovanie
hráčov v najvyššej súťaži. Pre novomestské
firmy to bolo príliš veľké sústo, preto sa naším
generálnym sponzorom stala bratislavská firma

SEPS. Napriek tomu máme stále pred sebou
ešte jeden nedohraný „zápas“ - vyrovnanie
finančných podlžností voči hráčom i trénerovi
z nedávno skončeného ročníka 2008/2009.Avšak i v sťažených podmienkach boli
hráči VK Nové Mesto nad Váhom blízko k
trblietavejšiemu, dokonca najtrblietavejšiemu
kovu, stačilo kúsok športového šťastia...
- Mužstvá z prvých troch priečok (Humenné,
Bratislava, Nové Mesto nad Váhom) boli vyrovnané, o celkovom umiestnení v nadstavbe
pred nasadením družstiev do zápasov play-off
rozhodovalo len skóre a podiel setov. Možno pri
priaznivejšej konštelácii sme sa mohli dostať
do finále, ale na našu smolu sme nezvládli
posledný - domáci zápas s VKP Bratislava a
prehrali ho 3:1. –
Prehrou s „policajtmi“ zostali Novomešťania
pred bránami finále a dostali sa do boja o bronzové medaily s Nitrou. Tu nastala paradoxná
situácia, keď novomestský VK bojoval proti zverencom Petra Kalného, trénera, ktorý našich
doviedol k najvyšším métam.
-Preňho to bola priam schizofrenická situácia a zápas prežíval veľmi emotívne. Pre nás
hráčsky mladé mužstvo spod Zobora nebolo až
takým ťažkým orieškom a s prehľadom sme nad
ním zvíťazili na zápasy 3 : 0, čím sme si zaistili
cenný bronz.Otázkou teraz je, či v našom meste zvíťazí
- vrcholový volejbal. Ťažká situácia spôsobená
(nielen) hospodárskou krízou pokračuje, svoj
odchod z mužstva okrem manažéra VK S.
Minárika zvažujú aj najstarší hráči VK - kapitán
mužstva M. Minárik a smečiar A. Barbierik. Na
odpoveď si teda budeme musieť počkať do
konca júna.
-egSobota 6.6. o 10,00 h
St. žiaci A – Dubnica B
Ml. žiaci A – Dubnica B o 12,00 h
Sobota 13.6. o 10,00 h
St. dorast – AS Trenčín B
Ml. dorast – AS Trenčín B o 12,30 h
Dospelí – SFM Senec o 17,00 h
Sobota 20.6.o 10,00 h
St. žiaci A - Spartak Trnava B
Ml. žiaci A – Sp. Trnava B o 12,00 h

ZACVIČTE SI A ZAHRAJTE SA S NAMI
Rovnaký názov ako titulok má projekt, na
ktorý získalo Rodičovské združenie pri Materskej
škole (MŠ) Dibrovova 13 v našom meste grant
z nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s., v
nadácii Pontis. Viac nám o tom porozprávala autorka projektu a zástupkyňa riad. MŠ z úspešnej
MŠ Hana Popelková.
-Projekt smeroval k upevňovaniu, rozvíjaniu a ochrane zdravia detí, k voľnočasovým
aktivitám a v neposlednom rade k prehlbovaniu
spolupráce rodiny a školy.Voľný čas, ako uviedla zást. riad. na MŠ
Dibrovova ul., je dôležitou súčasťou životného
štýlu, podieľa sa na rozvoji osobnosti jedinca.
-Preto sa naša MŠ zapojila do tohto projektu so zámerom dať rodičom námet, ako sa
aktívne vo voľnom čase venovať svojim deťom.
Vďaka finančnej podpore chceme pre deti MŠ
zabezpečiť kvalitné telocvičné náradie a náčinie,
ktoré privedie deti k zmysluplnej fyzickej aktivite.
Investovať sa chystáme aj do propagačného materiálu, prostredníctvom ktorého budú p. učiteľky
vštepovať deťom zodpovednosť za svoje zdravie. Na začiatku realizácie projektu sa zišla
koordinačná rada, ktorá si určila systém plnenia.
Následná dotazníková akcia pre rodičov zistila, ako je to v skutočnosti s voľným časom
detí a ich rodičov, ako a či vôbec ho spoločne
trávia. Do rúk dospelých smerovala spracovaná
brožúra Voľnočasové aktivity a zdravý životný
štýl, rovnako sa volala aj beseda s lekárkou. Deti
vďaka pani učiteľkám dostali vlastnoručne prip-

ravené omaľovánky a pracovné listy s námetmi
na vyplnenie voľného času, ale aj riešenie problémových situácií, čo je dobré a čo zlé. Päťkrát
sme pozvali rodičov a deti na spoločné cvičenie
do telocvične základnej školy, úspech mala i celodenná sobotňajšia športová akcia, keď sme výstup na Čachtický hrad spojili s hľadaním pokladu
(hrniec zlatých mincí). V blízkom čase nás čaká
športovo orientovaná rozlúčka predškolákov na
školskom dvore a vernisáž výtvarnej súťaže
Čo sa mi najviac páčilo. Poslednou akciou v
rámci plnenia projektu bude návšteva zoologickej
záhrady v Lešnej. -

MEMORIÁL
A . F AČ KOV C A
Víťazom
turnaja MFLMemoriálu A.
Fačkovca sa
stalo Béčko,
viac v č. 7-8 NS
pri bilancovaní
sezóny mestskej futbalovej
ligy.
-mbFoto:
www.nmnv.sk

NAŠI SA V POLI PRETEKÁROV NESTRATILI
8. mája sa na mestskom štadióne AFC
Nové Mesto nad Váhom uskutočnil už 22. ročník
Memoriálu Petra Jakubéciho. Atletický oddiel
si tak v rámci seriálu mítingov GPS 2009 a tiež
i Svetových dní atletiky pripomenul svojho veľmi
úspešného trénera, ktorému predčasná smrť
zabránila vychovávať ďalších úspešných adeptov atletiky.
Pretekov sa zúčastnilo vyše 250 pretekárov
z celého Slovenska. Hlavnú disciplínu - beh
na 800 m vyhral Ján Beňa z Malaciek. Keďže
jeho víťazný čas presiahol hranicu 1:50 min.
(1:57, 54), zinkasoval prémiu len 40 eur. Ak
by bežal pod 1:50 min., odniesol by si rovnú

stovku. Beňa v tesnom finiši iba o deväť stotín
zdolal Nitrana Dušana Páleníka. Žiaľ, výsledky mítingu negatívne ovplyvnil silný protivietor. Aj v ňom však dosiahli pretekári solídne
výkony. Usporiadateľov, ako i domácich priaznivcov atletiky potešilo najmä víťazstvo
Barbory Doskočilovej v behu na 800 m žien.
Táto pretekárka, vekom ešte len dorastenka,
ukázala už na majstrovstvách SR v cezpoľnom
behu, že nám v nej vyrastá nádejná strednotratiarka. Ak nepoľaví v tréningu, istotne budeme
o tejto Novomešťanke ešte veľa počuť. V poli
pretekárov sa nestratili ani ďalší domáci pretekári ,
ale aj odchovanci novomestskej atletiky.
-kh-
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ZÁVAN HISTÓRIE NA KOLESÁCH

Bez stroja času, vďaka Veteran rally, sa
Nové Mesto nad Váhom na tri májové dni vrátilo
do histórie. V dňoch 8. - 10. mája sme na III.
ročníku v našom meste privítali historické vozidlá s osádkami zo SRN, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Neprišli sa do nášho mesta
len ukázať, ale hlavne - súťažiť.
V úvodný deň sa Slovenského pohára v jazde
pravidelnosti historických vozidiel zúčastnilo 9
automobilov a sedem motocyklov. Do trojdňovej
medzinárodnej súťaže FIVA – B sa zapojilo
15 automobilov v dvoch kategóriách - od roku
výroby 1931 a do r. v.1930. Dva dni (9. a 10.

mája) trvalo Rallye Slovakia; o najcennejšie
vavríny bojovalo 39 automobilov a tri motocykle.
10. mája dopoludnia bola na Zelenej vode jazda
zručnosti, ktorej sa zúčastnilo 29 automobilov a
tri motocykle.
Celé nedeľňajšie popoludnie patrilo zlatému
klincu podujatia, súťaže elegancie - Concourse
d´ Elegance. A bolo sa veru na čo dívať.
Vozidlá prišli na Námestie slobody v kolóne,
postupne sa na štartovacej rampe porote a divákom predstavilo 39 osobných automobilov, tri
motocykle a jedno nákladné vozidlo. Súbežne s
hodnotením poroty prebiehala i anketa divákov,
ktorí si podľa svojho vkusu vybrali najkrajší
automobil a motocykel, pričom sa prihliadalo aj
na dobové oblečenie a vystupovanie osádok
vozidiel. Mimoriadne ceny udeľoval aj riaditeľ
pretekov a nechýbala ani divácka tombola s 10
zaujímavými cenami.
Spokojní domov odchádzali nielen diváci,
ale i samotní súťažiaci. Páčil sa im výber trasy,
krása prírody, priateľskí a pohostinní ľudia a
vzorná organizácia podujatia. Bol to príjemný
závan histórie na kolesách.
Ing. Pavol Čirka, riaditeľ súťaže

ATL ÉTI R O Z B E HL I S V O JE SÚŤ A Ž E
Oddiel atletiky AFC v Novom Meste nad
Váhom prihlásilo tento rok do súťaží
Západoslovenského atletického zväzu šesť
družstiev, konkrétne: mladších žiakov a žiačky,
starších žiakov a žiačky, dorastencov a dorastenky.
Prvé kolá už majú za sebou. 26. apríla sa
konalo 1. kolo družstiev v Nových Zámkoch a
2. kolo 9. mája v Trnave. Starší žiaci a žiačky
si viedli úspešne a dosiahli tieto výsledky. P.
Mucska: 150 m 1. – 18,08, diaľka 1. – 543, oštep
2. – 39,96, 100 m prek. 5. – 17,09; M. Adamko:
diaľka 3. – 534, 150 m 7. – 20,07; D. Černý 600
m 5. – 1,53,11, R. Ondreička: kladivo 3. - 23,08,
K. Vallášová: diaľka 2. - 475, 60 m 10. - 8,80,
G. Kováčová: 300 m 7. - 52,60.
Mladší žiaci a žiačky absolvovali 1. a 2. kolo
družstiev na domácej pôde štadióna 2. a 16.
mája s takýmito výsledkami: P. Pisca: 60 m prek.
2. -11,34, 300 m 4. - 49,31, diaľka 5. - 421, 60 m
3. - 8,79, F. Kraisl: guľa 3. - 9,22, D. Kozic: guľa
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4. - 8,95, diaľka 9. - 398, K. Zámečník: 60 m 4.
-8,79, diaľka 6. - 412, 60 m prek. 5. - 12,14, A.
Krchňavý: 1000 m 5. - 3,30,29, D. Černý: 600 m
4. - 1,55,86.
Prvé kolo má od 2. mája za sebou dorast. A
ako si počínal v meste pod Zoborom?
100 m 4. F. Parák - 11,71, 6. J. Holec -12,19,
8. M. Krchňavý – 12,26, 200 m 7. M.Predný
– 25,38, 10. M. Adamko – 26,46, 400 m 3.
M. Predný – 56,29, 5. M. Krchňavý – 56,81,
800 m 2. M. Antal - 2. 12,04, 110 m prek. 5.
L. Mandinec – 18,45, 8. J. Holec – 18,77, 30 0
m prek. 7. L. Mandinec - 47,01, diaľka 5. M.
Adamko – 529, výška 3. P. Kolečanský – 175,
100 m 10. G. Kováčová – 14,98, 400 m 1. B.
Doskočilová - 64,49.
Nech sú tieto výsledky inšpiráciou pre
mladých, ktorí uvažujú o priateľstve s kráľovnou
športu, i pre tých, ktorí sa, žiaľ, rozhodli tohto
vzácneho a užitočného kamarátstva s atletikou z
rôznych dôvodov vzdať sa.
Ján Juráček

PROGRAMY MsKS

jún 2009
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

DNI MESTA

Do 7. júna si záujemcovia môžu vo výstavnej sieni MsKS pozrieť pozoruhodnú fotograckú výstavu Rumunská armáda počas oslobodzovania Slovenska, usporiadanú pod záštitou
veľvyslanca Rumunska v SR J.E. F. Vodiţă a primátora nášho mesta Ing. J. Trstenského.

19. - 20. júna k 746. výročiu 1. písomnej
zmienky o Novom Meste n. V. sa uskutoční na
námestí bohatý 2-dňový program. 21.6. o 11,00 h
bude v r.k. kostole sv. omša (viac na str. 4).

STUDENÝ PRÍBEH O ...

28. júna o 16,00 h sa v amteátri Parku
J. M. Hurbana (v prípade nepriaz. počasia v
MsKS) uskutoční Stretnutie s folklórom. Tentoraz ho sprostredkujú FS Mladosť z Dubnice
nad Váhom a Trnafčan z Trnavy, domácich folkloristov budú reprezentovať FS Otava a DFS
Čakanka pri MsKS (viac na 2.str. prog. prílohy).

2. júna o 10,00 h uvidia žiaci ZŠ slovenskoanglický protidrogový muzikál. Studený príbeh
o horúcej láske je skutočný príbeh človeka,
ktorý vďaka láske zvítazil nad drogami.

ALADINOVA LAMPA
4.júna o 8,30 h budú žiaci I.st. ZŠ svedkami príbehu chudobného chlapca Aladina, ktorý
úspešne zdolá dlhú cestu nástrah strýka - čarodejníka. Dobro nakoniec zvíťazí nad zlom.

FESTIVAL D. ŠTUBŇU
11.júna o 10,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS
uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov,
udelenie ocenení a vernisáž výstavy výtvarných
prác II.ročníka výtvarno – literárneho Festivalu D. Štubňu – Zámostského (viac na str. 10).

NA KUS REČI

MIROSLAV DONUTIL
A ZDENA STUDENKOVÁ
18. júna o 19,00 h vás pozývame do MsKS
Na kus reči s obľúbeným českým hercom, členom činohry ND v Prahe M. Donutilom. Exkluzívnym hosťom držiteľa mnohých ocenení bude
známa herečka Zdena Studenková.
Vstupenky si možno kúpiť v pokladni MsKS,
príp. tef. objednať na č. 771 0640, 771 2770.

STRETNUTIE S FOLKLÓROM

PRÁVNA PORADŇA
17.júna o 17,00 h bude v MsKS (1.
posch. č.dv. 11) pokračovať Bezplatná právna
poradňa vďaka spolupráci MsÚ v Novom Meste n. V. a advokátskej kancelárie JUDr. A. Ručkayovej. Záujemcom advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva.
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní
či zastupovanie pred súdom a je určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

KLUBY V MsKS
Každý pondelok od 8,00 – 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 15.6. o 15,00 h – SZ invalidov
Utorok 9.6. od 12,30 h – 17,30 h
Klub alter. medicíny – p. J. Dedík
Streda 3.6. o 17,00 h – Výbor MO MS
Streda 10.6. o 14,00 h – Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h – Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h A klub

KURZY V MsKS
Pondelok
14,45 h
17,00 h
18,00 h
-

Hudobný kurz klavír
Kurz jogy
Cvičenie pre ženy

štvrtok 18., piatok 19. o 19.00 h

Streda
18,00 h - Cvičenie pre ženy

ZNOVU 17

Štvrtok
17,30 h - Kurz jogy
Piatok
14,45 h - Hudobný kurz klavír

piatok 5., sobota 6., nedeľa 7. o 19.00 h

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
šom ľudovej hudby je Peter Reiter.
Predstavovať domáce súbory by bolo nosením dreva do lesa, tak aspoň v stručnosti:
ČAKANKA veru nečaká so založenými rukami. Vďaka svojej vedúcej Mgr. A. Tobiášovej
a pochopeniu vedenia mesta a MsKS čerpá z
bohatého prameňa tradícií ľudových tancov a
spevov (i) nášho regiónu a čo je dôležité, nenecháva si svoje umenie pre seba.
Krátko pred Vianocami sa spolu s muzikou
novomestský detský folklórny súbor predstavil
v Slovinsku a tomu prispôsobil i svoj program
s vianočnými tradíciami, koledami a vinšami. A
hoci Novomestský jarmok bude až v septembri,
Čakanka na jarmoku bola s rovnomenným programom na obdiv (bolo veru čo obdivovať) už v
máji.
A čím sa predstaví na júnovom Stretnutí s
folklórom? Nechajme sa prekvapiť, no určite sa
bude opäť na čo dívať!
FS OTAVA pri MsKS v Novom Meste nad
Váhom si v tomto roku pripomína 20 rokov svojej existencie. V priebehu dvoch desaťročí sa v
jeho radoch vystriedalo množstvo mladých ľudí i
samotných vedúcich. I v súčasnosti FS prechádza
generačnou výmenou, takže sa značne omladil.
Otava sa prezentovala niekoľkými zaujímavými programami na domácej pôde, v rôznych
kútoch Slovenska, dokonca i v zahraničí, na
medzinárodných festivaloch v Čechách a Morave, Maďarsku, Tunisku.
V pamäti milovníkov folklóru zostal FS s
programom Ked som išél v Novém Meste z príležitosti vydania prvého CD nosiča rovnomenného názvu, a nebude to azda inak ani po prezentácii FS Otava na novomestskom Stretnutí s
folklórom s programom z regiónu Terchová.
FS v súčasnosti vedie T. Blaťáková, ktrorá
prevzala štafetu po M. Vladovej, dnes Trebatickej, pred ňou vedúcimi FS boli Ing.J. Lajčoková
– Trebatická a J. Bublavý, zakladateľ Otavy.

KINO POVAŽAN – JÚN 2009

Tradícia našich starých otcov a materí v
našom meste má svoje pokračovanie tentoraz
v podobe Stretnutia s folklórom. Vďaka tomu
Park J. M. Hurbana v Novom Meste n. V. 28.
júna od 16,00 h spestria okrem kvetov v tráve
a záhonoch i kroje tančiacich a spievajúcich
folklórnych súborov. Predstavme si ich.
FS MLADOSŤ z Dubnice nad Váhom napriek svojmu názvu – si v tomto roku pripomína svoje štyridsiatiny. Vznikol r. 1969 pri SOU
strojárskom a elektrotechnickom, od decembra
2005 pôsobí ako záujmové združenie FS MLADOSŤ. Z pôvodne terchovskej muziky sa r. 1971
pretransformoval do dnešnej spevácko - tanečno
- hudobnej podoby. Jeho základňu tvoria mladí
ľudia od 14 rokov, takže Mladosť je skutočne
synonymom mladosti.
Repertoár FS tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme hlavne z oblastí Dubnice, Zliechova, Čičmian, Púchova a Trenčína. Do nášho mesta sa Mladosť chystá prísť
s Jurskými spevmi z Kolačína, tancami zo Súče
(mazurka, sotýš a kadlecká), tancom z Kálnice
(čardáš, na kuby a vyhadzovaná) a predstaví sa
i čardášmi z domova.
Folklórny súbor TRNAFČAN Trnava vznikol pod názvom FS Dudváh pred jubilejným
štvrťstoročím. Členmi súboru sú milovníci ľudového umenia, prevažne študenti SŠ a VŠ. Repertoár FS pozostáva z piesní a tancov regiónov z
celej SR, no hlavne z ľudových piesní a tancov
trnavského regiónu. Za 25 rokov svojho pôsobenia súbor absolvoval vystúpenia na viacerých
domácich i zahraničných festivaloch. Nechýbal
ani na krajských a celoslovenských súťažiach
tancov a choreograí. R. 2001 členovia súboru
nahrali a naspievali CD nosič s názvom Piesne
z Trnavskej roviny a cimbalová muzika nahrala
zvučku pre festival Trnavská Brána.
Umeleckou vedúcou Trnafčanu je Mgr. M.
Velšicová, organizačnou S. Križanová, primá-

NÚDZOVÝ VÝCHOD
Adaptácia slávneho románu amerického prozaika Richarda
Yatesa, ktorý časopis Time zaradil medzi stovku najlepších
anglických kníh 20. storočia. „Ľudská tragédia spočíva v
tom, že nech sa akokoľvek snažíme, nakoniec zostávame
vždy sami“, zhrnul základnú tému svojho príbehu autor
predlohy. V réžii Sama Mendesa výborne hrajú Leonardo
DiCaprio a Kate Winslet.
USA, VB
dráma
119 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Ruku na srdce, kto z nás si s odstupom času nezaspomína
na strednú školu, kde prioritou číslo jeden bolo doplaziť sa
k maturite a pritom si užiť pár žúrov, nájsť si niekoho na
rande a vzdorovať rodičom? Ľahký život, ku ktorému by
utiekol nejeden dospelák nastavený na platenie účtov,
morenie sa v práci a dumanie nad obrúčkou a správnosťou
výberu partnera po toľkých rokoch. Mike O’Donnell v 37
rokoch s rozvodom, rovnakým flekom a odcudzenými deťmi
na krku dostáva šancu omladnúť o 20 rokov z Matthew
Perryho na Zaca Efrona a vrátiť sa na strednú urobiť pár
správnych rozhodnutí a napraviť chybičky i veľké prešľapy
dvoch dekád.
USA
komédia
102 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 11., piatok 12. o 19.00 h

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Film je dejovo posadený na samý počiatok ságy o známych
mutantoch. Hugh Jackman sa vracia v úlohe, ktorá z neho
urobila filmovú hviezdu: v úlohe Logana, neľútostného
mutanta Wolverina obdareného zázračnou schopnosťou
regenerácie a tiež adamantiovými pazúrmi na rukách.
USA, Austrália, Nový Zéland akìný fantasy
97 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 € 69,28 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 20., nedeľa 21. o 19.00 h

GRAN TORINO
Opravár áut na dôchodku Walt Kowalski svoje dni trávi s
domácimi opravami, pivom a mesačnými výletmi k holičovi.
Hoci posledným želaním jeho ženy bolo, aby sa
vyspovedal, pre Walta - zatrpknutého veterána Kórejskej
vojny, ktorý má svoju M -1 automatickú pištoľ stále čistú a
pripravenú - nie je nič, z čoho by sa mal spovedať. Jediný,
komu dôveruje a je ochotný sa vyrozprávať, je jeho pes,
Daisy. Výborný Clint Eastwood vo vlastnej réžii.
USA, Austrália
dráma, triler
116 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 25., piatok 26. o 19.00 h

SPIRIT
Príbeh zavraždeného policajta Dannyho Colta (Gabriel
Match), ktorý sa za záhadných okolností vracia ako
maskovaný
bojovník
so
zločinom,
známy
pod
pseudonymom Spirit. Jeho osud je ale úzko prepletený aj s
celým radom pôvabných žien, či už ide o
spolupracovníčku zločinca Oktopusa Silken Floss (Scarlett
Johansson), zvodnú zlodejku Sand Saref (Eva Mendes),
alebo šialenú tanečníčku a vrhačku nožov Plaster of Paris
(Paz Vega). Ďalší komiksový hrdina ožíva pod režijnou
taktovkou Franka Millera.
USA
akìný thriller fantasy
108 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 13., nedeľa 14. o 19.00 h

KURIÉR 3
Neprekonateľný Jason Statham sa vracia v úlohe kuriéra,
ktorý doručí všetko a nepýta sa nič. Teraz však musí splniť
úlohu, v ktorej neurčuje pravidlá, bojuje s časom a musí
doručiť nezvyčajne krehký tovar - dcéru ukrajinského
vládneho úradníka - Valentínu.
Francúzsko
akìný triler
104 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 27., nedeľa 28.

o 19.00 h

RÝCHLI A ZBESILÍ
Dokonale zladený model. Luxusné vybavenie, nablýskaná
kapota a pod ňou súčiastky, ktoré mu dodávajú punc
výnimočnosti. Vin Diesel v pokračovaní akčnej série.
USA
akìný
99 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 €
60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Predprázdninovú pozvánku do kina nesúcu sa v znamení blížiaceho sa konca školského roka
tvorí štvorica lmov z programovej ponuky kina Považan na jún:
NÚDZOVÝ VÝCHOD - piatok 5., sobota 6. a nedeľa 7. júna o 19,00 h:
Mladí manželia žijú pokľudným životom strednej americkej vrstvy rovnako ako ich susedia.
Cítia však, že do tohto prostredia nepatria. April neláka kariéra ochrankyne domáceho krbu,
chcela by sa stať herečkou, preto sa snaží Franka prehovoriť k odchodu do Paríža, mesta múz.
Ani Frankovi sa monotónna kariéra kancelárskej krysy nepáči, lenže namiesto snenia o Paríži
sa oddáva alkoholu a vnadnej kolegyni. Ako sa rúcajú ich spoločné plány, upadá aj ich vzťah,
ktorý dospeje až do bodu mrazu. Jedinou cestou späť na vrchol je radikálne riešenie, odhodlajú
sa k nemu?
V dráme USA, ktorá trvá 119 minút, sa po prvýkrát od Titanicu pred kamerou zišli L. DiCaprio
a K. Winslet. Film je je adaptáciou slávneho rovnomenného románu R. Yatesa a je MN do 15
rokov.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE - štvrtok 11. a piatok 12. júna o 19,00 h:
Film je dejovo posadený na samý počiatok ságy o známych mutantoch X-menoch.
Nosná časť príbehu sa odohráva v 70. rokoch 20.storočia. Dej sa vracia k počiatkom Wolverinovej hrdinskej kariéry i tragickým udalostiam jeho života. Smrť jeho osudovej lásky Kayle
spôsobí Wolverinovo zapletenie sa s tajným vládnym vojenským programom, s projektom, ktorý
mu navždy zmení život.
Pod velením Williama Strykera sa sformuje tajná vojenská jednotka Team X, zložená výlučne
z mutantov. Jedným z nich je tiež Viktor Creed alias Sabretooth, neskrotná bytosť s neuveriteľnou silou, s ktorým musí Wolverine zviesť svoj najťažší súboj….
Akčný lm USA je zmesou zábavy, akcie a dobrodružstva, trvá 97 minút a je MN do 12 rokov.
ZNOVU 17 - štvrtok 18. a piatok 19. júna o 19,00 h:
Tinedžer Mike má všetko – je úspešným športovcom, obľúbeným v kolektíve, čaká ho univerzita. Náhle sa však rozhodne všetkého sa vzdať a oženiť sa so svojou stredoškolskou láskou
Scarlet.
O 25 rokov neskôr si dospelý Mike uvedomí, že jeho život nie je celkom tým, čo očakával.
Odíde od manželky a býva so svojím najlepším kamošom Nedom. Jeho kariéra vo farmaceutickej spoločnosti stagnuje a jeho vzťah k vlastným deťom v tinedžerskom veku je na bode mrazu.
Po tom, ako prepasie ďalšiu šancu na postup v zamestnaní, navštívi svoju bývalú školu, aby si
pripomenul svoj báječný život. V spomínaní na minulosť ho vyruší školník, s ktorým sa zhodnú
na tom, aké bolo všetko skvelé, keď mal 17. Po ceste domov Mike zbadá záhadného školníka
stáť na okraji útesu, ako sa pripravuje skočiť do rieky. Mike ho uteká zachrániť, ale keď sa k
nemu priblíži, muž zmizne. Mike padá do rieky a zrazu má znovu 17.....
Komédia USA trvá 102 min a je MN do 12 rokov.
GRAN TORINO – sobota 20. nedeľa 21. júna o 19,00 h:
Automechanik na dôchodku Walt Kowalski (Clint Eastwood) trávi svoje dni opravami okolo
domu, popíjaním piva a pravidelnými návštevami holiča. Posledným želaním jeho mŕtvej ženy
bolo, aby sa vyspovedal. Ale Walt, zatrpknutý veterán z kórejskej vojny, takúto potrebu necíti.
Jediný, komu verí natoľko, aby sa mu zveril, je jeho pes Daisy. Všetci susedia, ktorých
poznal, pomreli, alebo sa odsťahovali a ich miesto zaujali prisťahovalci z juhovýchodnej Ázie,
ktorých nenávidí. Walt je naštvaný prakticky na všetko a všetkých. Všetko sa zmení v jednu noc,
keď sa niekto pokúsi ukradnúť jeho Gran Torino...
Krimi, dráma, thriller USA/Austrália v réžii C. Eastwooda trvá 116 minút a je MN do15 rokov.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka p. Ľudovíta Kňažku z 80. rokov 20. storočia zachytáva Ul.
Klčové ,kde sú dnes činžiaky, vzadu je budova TSM.
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