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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Krátko pred nástupom prázdnin a dovoleniek
sa na Palkoviþovej ul. uskutoþnilo 16. zasadanie Mestského zastupiteĐstva (MsZ) v Novom
Meste nad Váhom. Snemovaniu poslancov 23.
júna predchádzalo rokovanie poradného orgánu
primátora mesta 11. júna.
Po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení sa na program dostalo nakladanie s majetkom mesta.
V rámci predaja nehnuteĐností sa na rokovací stôl dostala žiadosĢ spoloþnosti ASKOLL,
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom o odpredaj pozemku na Banskej ul. Územným plánom je pozemok
funkþne urþený ako plochy priemyslových výrobných areálov a výrobných služieb. SpoloþnosĢ tu
má záujem postaviĢ priemyselný závod s garanciou 750 pracovných miest.
V súþasnej dobe firma sídli v prenájme v
areáli spoloþnosti EMERSON. Z ekonomického hĐadiska je tento prenájom nevýhodný. Preto
sa materská spoloþnosĢ ASKOLL Taliansko rozhodla pre výstavbu vlastnej výrobnej prevádzky.
Najväþšími zákazníkmi spoloþnosti, ktorá sa
zaoberá výrobou þerpadiel pre bazény, do elektromotorov, ohrievaþov a púmp, sú spoloþnosti
Whirlpool, Gorenje, Electrolux. Svoje prevádzky
okrem Talianska má aj v Mexiku, Brazílii, ýíne,
Rumunsku a na Slovensku.
Mesto navrhlo pozemok odpredaĢ po ukonþení výstavby za cenu 23,23 €./m2 (700 Sk/m2)
s tým, že poþas doby výstavby bude prenajatý
nájomnou zmluvou za cenu starostlivosti. Doba
nájmu sa stanovuje na dva roky od podpísania
nájomnej zmluvy. MsR odporuþila poslancom
odpredaj pozemku schváliĢ. Tak sa aj stalo.
V rámci tohto bodu došlo k predloženiu ponuky daru nehnuteĐnosti mestu. Ide o pozemok
nachádzajúci sa v lokalite Hájovky, ktorý sa
bude využívaĢ ako prístupová komunikácia k
plánovaným rodinným domom. Vlastníci ponúkli
parc.þ. 3301 s výmerou 1292 m2 mestu bezplatne. To navrhlo, aby bol bezplatne prevedený do
majetku mesta. MsR odporuþila MsZ ponuku daru
nehnuteĐnosti schváliĢ. Poslanci prijali odporúþanie MsR a ponuku daru nehnuteĐnosti schválili.
Rovnaké stanovisko zaujali k zriadeniu vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
ktoré spoþíva v oprávnení postaviĢ a viesĢ elek-

trické vedenie. ŽiadosĢ predložila Západoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia, a.s., Bratislava.
Vecné bremeno sa zriadi odplatne jednorazovou
platbou vo výške 60294,52 € (t.j. 1 816 433 Sk).
Kećže sa uvedené pozemky nachádzajú v neurbanizovanom území a ide o plochy trvalo trávnatých porastov a plochy inundaþného územia
Váhu, mesto so zriadením vecného bremena
súhlasilo.
Poslanci sa kladne vyjadrili i k odporúþaniu
MsR schváliĢ zámenu nehnuteĐností.
KameĖolomy, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
pôvodne požiadali o odpredaj nehnuteĐnosti
- pozemku za úþelom vybudovania novej vodovodnej a plynovej prípojky k ich administratívnej budove na Priemyselnej ul. Tento pozemok
priamo susedí s pozemkom v ich vlastníctve.
Prechádza cez neho hlavná vetva kanalizácie,
preto jeho budúce využitie je obmedzené. Na
základe vzájomných rokovaní
KameĖolomy
navrhli zámenu nehnuteĐností – pozemku pred
ich budovou o výmere cca 548 m2 za pozemky na Zelenej vode. Pozemky v lokalite Zelenej
vody tvoria breh a þasĢ vodnej plochy v blízkosti
Rybárskeho domu, ktorého vlastníkom je mesto.
Zámena nehnuteĐností sa realizuje bez vzájomného doplácania zmluvných strán.
Napokon v rámci 3. bodu MsR prerokovala a
poslancom odporuþila schváliĢ - a poslanci tak
aj na 16. MsZ uþinili - návrh podmienok výberového konania i výšku minimálnej kúpnej ceny (28
770 €) stavebného pozemku na výstavbu rekreaþnej chaty v chatovej oblasti rekreaþného areálu Zelená voda, k.ú. Nové Mesto nad Váhom,
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
za podmienok schválených MsZ. Ide o posledný
stavebný pozemok parc.þ.4915/21, ost. plocha o
výmere 411 m2 urþený smerným územným plánom zóny na výstavbu rekreaþnej chaty.
V ćalšej þasti rokovania sa do pozornosti
dostala prvá úprava Programového rozpoþtu
mesta na rok 2009. Mesto k nej muselo pristúpiĢ v súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou a
finanþnou krízou (o investiþných akciách, ktoré
sa uskutoþnia a ktorých realizáciu bude treba
odložiĢ - pozri v rubrike Na linke primátor mesta).
MsR ju odporuþila poslancom schváliĢ, MsZ 23.
júna vyslovilo s predloženou úpravou súhlas.
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Návrh na zmenu správy a zmenu úþelového
urþenia nehnuteĐného majetku mesta bol ćalším
bodom 15. schôdzky MsR.
MsZ 1. júla 2008 schválilo investiþný zámer
na rekonštrukciu prístavby budovy bývalej ZŠ na
Štúrovej ul. pre potreby základnej umeleckej školy
(ZUŠ). V súvislosti s plánovanom zmenou sídla
ZUŠ treba vykonaĢ zmeny v správe nehnuteĐného
majetku mesta a budovu (prístavbu) a pozemok
(školský dvor) zveriĢ do správy ZUŠ.
Zverením majetku prejdú na ZUŠ aj práva a povinnosti prenajímateĐa voþi súþasnému
nájomcovi priestorov školskej kuchyne vrátane
skladových priestorov. Pôvodná budova, kde sa
nachádzajú bilingválne gymnázium i školský byt,
bude naćalej v nájme MsBP. Priestory urþené na
þinnosĢ CVý sa poskytnú do užívania na základe
nájomnej zmluvy medzi ZUŠ a CVý.
MsR odporuþila predložený návrh schváliĢ a
poslanci MsZ tento návrh odobrili. Rovnaké stanovisko mali po prechádzajúcom odporúþaní MsR
k návrhu na odĖatie správy nehnuteĐného majetku mesta ZUŠ a zmenu úþelového urþenia tohto
majetku.
V súvislosti s plánovanou zmenou sídla
základnej umeleckej školy k 1. júlu a v súlade

s príslušnými zákonmi o majetku obcí a so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, mesto
predložilo návrh na odĖatie správy nehnuteĐného
majetku mesta (budova a pozemok) ZUŠ, zmeniĢ
úþelové urþenie tohto nehnuteĐného majetku a
prenechaĢ ho do užívania zmluvou o nájme Mestskému bytovému podniku Nové Mesto n. V.
Spomínaný nehnuteĐný majetok po presĢahovaní ZUŠ do nových priestorov prestane slúžiĢ
na výchovno-vzdelávací proces. V zmysle zákona þ.138/1991 Zb. o majetku obcí sa povinnosĢ
zachovaĢ úþelové urþenie takéhoto majetku skonþí na základe rozhodnutia MsZ.
Po odpovediach na pripomienky poslancov v
rôznom o. i. odzneli požiadavky riešiĢ pretrvávajúci problém umiestnenia ćalšieho kontajnera na
Javorinskej ul., na úpravu Šafárikovej ul., kde pri
veĐkých dažćoch hrozí vytápanie pivníc, zlých
chodníkov na Jasnej ul. a svahu na Ul. J. Kréna,
kde pod práþovĖou zvykne po dažćoch stáĢ
voda. MUDr. M. Pašmík informoval o záveroch
ostatného zasadania komisie pre bezpeþnosĢ a
verejný poriadok a Ing. M. Topolþány o prácach
na PiešĢanskej ul. z pohĐadu dopravy.
15. schôdzka MsR a 16. zasadanie MsZ
skonþili prijatím uznesení.

N A L I N K E P R I MÁ T OR MES TA
Letné obdobie nehrozí „uhorkovou sezónou“.
Napriek obdobiu dovoleniek a prázdnin naše mesto žije svojimi každodennými úlohami a povinnosĢami. AspoĖ z þasti sme sa
ich pokúsili zmapovaĢ v
rozhovore s Ing. Jozefom
Trstenským v tradiþnej
rubrike Na linke primátor mesta.
Ɣ Je tu leto, napriek tomu si samospráva
iste celoplošne nevyberie dovolenku. Aké
najbližšie, resp. najaktuálnejšie úlohy stoja
pred Ėou v týchto dĖoch?
VzhĐadom na zlý finanþný výhĐad v dôsledku
hospodárskej krízy je to jednoznaþne zabezpeþenie výkonu všetkých originálnych a prenesených
kompetencií, ktoré má samospráva zo zákona
vykonávaĢ.
Tak ako som sa už vyjadril v predchádzajúcich
vydaniach, chceme a musíme zrealizovaĢ všetky
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investiþné akcie, ktoré máme rozpracované a sústrediĢ sa na realizáciu schválených projektov,
ktoré budú financované z prostriedkov EÚ, ŠR
a kofinancované mestom. Konkrétne ide o dokonþenie I. etapy výstavby 100 nájomných bytov na
ýachtickej a zaþalo sa už aj s realizáciou II. etapy
výstavby ćalších 100 nájomných bytov v tej istej
lokalite. Ćalej treba dokonþiĢ rekonštrukciu priestorov ZUŠ na Ul. Štúrovej a priĐahlých pavilónov,
rekonštrukciu priestorov MsÚ, opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk, vybudovanie viacúþelového ihriska a detských ihrísk. 3.júna zaþala
rekonštrukcia ZŠ na Ul. odborárskej z prostriedkov EÚ v hodnote 1,25 mil. EUR.
Z dôvodu predpokladaného nedostatku
finanþných prostriedkov sme z realizácie zatiaĐ
odsunuli nabok rekonštrukciu kina na spoloþenský dom a rekonštrukciu Ul. železniþnej.
Ɣ Mesto v snahe sprejazdniĢ cesty po meste, keć jazdiaciam autám prekážajú zaparkované vozidlá, zaþalo s budovaním parkovísk
vo vnútroblokoch sídlisk, napr. aktuálne vo

dvore Ul. 1. mája. Bude v tomto svojom zámere pokraþovaĢ a v ktorých lokalitách?
S budovaním odstavných plôch vo vnútroblokoch sídlisk sme zaþali už v roku 2007, pokraþovali sme v tom v roku 2008 a realizujeme ich aj
tento rok. Do dnešného dĖa sme vybudovali dve
nové odstavné plochy na Ul. Holubyho, na sídlisku Rajková sme vytvorili cca 40 nových miest, na
Ul. Weisseho cca 18 nových miest, vo vnútrobloku Ulíc Klþové a 1.mája zhruba 25 nových miest.
V budovaní nových odstavných plôch budeme
pokraþovaĢ v lokalite Ulíc Kollárova , Weisseho a
1. mája.
Ɣ Motorizovaní návštevníci Zelenej vody,
najmä chatári, sa priam desia nadchádzajúcej
letnej turistickej sezóny z pohĐadu prejazdnosti ciest na Zelenej vode, keć po nich krížom
krážom prechádzajú chodci, in - line korþuliari, bicyklisti, motocyklisti a majitelia vozidiel.
Nechystá mesto v tomto smere nejaké zmeny
k zlepšeniu tejto, urþite nie pre bezpeþnosĢ
úþastníkov cestnej premávky vyhovujúcej
situácie?
Nechystá. Dôvodom je príprava zmeny
podrobného územného plánu Zelenej vody, kde
pri výstavbe aquaparku dôjde k výstavbe nových
komunikácií a súþasné sa stanú minulosĢou.
Návštevníkom urþite pomôže viac tolerancie, porozumenia a ohĐaduplnosti. V prípade, že
budúcnosĢ by bola šedivá, vybudujeme trojmetrový chodník od vstupu na ZV až po kurty.
Ɣ V auguste sa v našom meste tradiþne
konávajú ME oldtimerov. Budú aj tohto roku?
Nezabrzdila ich rozmach þi konanie súþasná
hospodárska kríza?
Tá nepomôže nikomu slušnému, ale preteky
tento rok aj napriek tomu budú. Záujem verejnosti o
preteky je veĐký a trvalý. To je pre nás zaväzujúce.
Ɣ Na náš redakþný stôl sa dostal kritický
postreh ohĐadne nevyužitia zimného štadióna na on-line korþuĐovanie, samozrejme, po
patriþnej úprave plochy. Sú dôvodom zatvorenia jeho brán financie, resp. v þom je problém?
Do budúcnosti uvažujeme so zakúpením plochy pre in-line hokejistov. V súþasnosti pripravujeme prieskum trhu, pretože som dostal rozporuplné informácie o cene takejto plochy pre in-line
hokej. Osobne si myslím, že na budúci rok ju už
budeme maĢ, len dúfam, že neskonþí ako skate
- boardové prekážky.

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
ODDELENIA FINANýNÉHO
A INFORMAýNEJ SÚSTAVY
Pridelená pracovná oblasĢ: Personalistika a
mzdy (PAM)
Kvalifikaþné predpoklady: Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru, poprípade
vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru.
Odborná prax v oblasti PAM minimálne tri roky.
Práca s poþítaþom – Word, Excel, internet, atć..
ZnalosĢ súvisiacich predpisov k výkonu PAM.
Ćalšie požiadavky:
a) bezúhonnosĢ v zmysle § 3 ods. 3 zákona
þ. 552/2003 Z.z.,
b) spôsobilosĢ na právne úkony,
c) komunikatívnosĢ a samostatnosĢ,
d) absolvovanie ćalšieho vzdelávania pri výkone
PAM,
e) vyjadrenie súhlasu s použitím osobných údajov pre potreby výb. konania podĐa zákona
þ. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
f) predpokladaný nástup na pracovné miesto
15. augusta 2009.
Požadované doklady uchádzaþov vo výbero
vom konaní:
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) štruktúrovaný životopis,
c) osobný dotazník,
d) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, pripadne ćalšie doklady o vzdelávaní
v oblasti PAM,
e) odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku je potrebné zaslaĢ do 7. júla na
adresu:
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
ýsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom,
alebo osobne doruþiĢ v stanovenej lehote do
podateĐne MsÚ na tej istej adrese.
Prihláška, ktorá nebude obsahovaĢ požadované prílohy, nebude zaradená do výberového konania.Uchádzaþi, ktorých prihláška splní
požadované náležitosti výberového konania,
budú pozvaní pozvánkou na výberové konanie.
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KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU
JÚL 2009

D N I M ES T A : M R Aê I L O S A LEN POê ASIE
Obloha sa síce naveþer úvodného dĖa
mraþila a na druhý deĖ dokonca i slzila, nie
však tváre úþastníkov Dní mesta. Pohoda (nielen televízna), radosĢ a spokojnosĢ sprevádzali
návštevníkov osláv 746. výroþia prvej písomnej
zmienky o Novom Meste nad. Váhom.
Rušno bolo po celý deĖ, a nie iba na námestí,
ale i v športových areáloch škôl a divadelnej sále
MsKS. Po oceĖovaní najlepších žiakov a študentov základných a stredných škôl a vystúpení mladej novomestskej kapely Experiment na ćalší
zaujímavý program Đudí navnadil muzikál CVý
Boli sme takí. Nenechal Đahostajných najmä
pamätníkov piesní, tancov a života mesta 60.
rokov 20. storoþia, ktorí si s mladými, niektorí
len tak pre seba, popod nos, iní nahlas, zanôtili a poklepkávali do rytmu. Interesantná bola i
tohoroþná novinka – dobová scénka zachytávajúca autentickú udalosĢ zo života mesta, ktorú
„spískali“ múzeum spoloþne s hercami Divadielka galéria I. Radošinským a J. Kincelom, odetými
do dobových kostýmov, s vysvetĐujúcim slovom
PhDr. J. Karlíka.
Slávnosti, ktoré o. i. hostí prišla pozdraviĢ aj
rumunská konzulka G. Bratu, oficiálne zaþali príhovorom primátora mesta. Po Ing. J. Trstenskom
sa pár slovami k prítomným prihovoril aj preds.
TSK MUDr. P. Sedláþek, ktorý vyzdvihol význam
predvlani zrodenej tradície Dní mesta.
Po vklade HS Premeny, posilnenej o taneþnú
zložku DFS ýakanka pri MsKS,, nastal slávnostný okamžik oceĖovania. Do pomyselnej siene
slávy po tomto slávnostnom akte pribudli ćalšie
Osobnosti mesta. Ceny primátora mesta odovzdali: G. Varmuzovi, akad. mal. V. Bilþíkovi, D.
Bartoviþovi, PaedDr. D. Luptákovi, V. Benešovej a vdp.dekanovi – farárovi dr. J. Gábrišovi, ktorý prevzal titul OsobnosĢ mesta udelenú
poslednému novomestskému prepoštovi Mons.
RNDr. Júliiusovi Gábrišovi in memoriam (jeho
portrét sme priniesli v minulom þísle, medailóny
žijúcich ocenených, ktorí sa od tohto roku môžu
hrdiĢ titulom OsobnosĢ mesta, resp. rozhovory s
nimi, prinášame v tomto dvojþíslí).
Hovorené slovo s poćakovaním PaedDr. D.
Luptáka v mene všetkých ocenených vystriedala
opäĢ hudba. Návštevníci námestia najprv tlieskali HS Hrdza, závereþnú bodku za kultúrnym
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programom spravili Cigánski diabli a ohĖostroj.
Dni mesta sa v sobotu kvôli poþasiu presĢahovali do stánku kultúry, kde vystúpili DH Májovanka, Buþkovanka a Skaliþané. Sv. omšou v
nedeĐu 21. júna obetovanou za mesto a jeho
obþanov sa zavĚšili tohoroþné Dni mesta. Návrhy na ćalšie Osobnosti mesta pre budúcoroþné
- 747. výroþie prvej písomnej zmienky o našom
meste je potrebné podaĢ do konca tohto roka.

Zaujíma nás, ako žijete,
čo potrebujete a po čom túžite

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

výhry
16,60 EUR

(500 SKK)
ktorú venuje

Banka pre život

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU
AUGUST 2009

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo osobne doručte
do 22. augusta na adresu:
MsKS, redakcia Novomestského spravodajcu, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom. Na jedného z vás sa usmeje šťastie v podobe

VÝHERKYĕA
Ing. Zuzana Evinicová z poboþky Dexia
banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad
Váhom vyžrebovala výhercu našej súĢaže
s kupónom.
ŠĢastnou majiteĐkou 16,60 € sa stala
Tatiana BANÍKOVÁ,
Malinovského 7, Nové Mesto nad Váhom.
Srdeþne blahoželáme a žiadame výherkyĖu, aby si cenu prevzala v MsKS.

Dexia banka Slovensko a.s.
Námestie slobody 1/1, Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/740 14 50
Fax: 032/771 63 34, 35
novemesto@dexia.sk

výhry
16,60 EUR

(500 SKK)
ktorú venuje

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8:00 – 16:00
www.dexia.sk

Banka pre život

Banka pre život
Hodnoty uvedené v SKK sú informatívneho charakteru a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.
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ROZŠIROVANIE CINTORÍNA REALITOU
SúþasĢou životného kolobehu je na jeho
zaþiatku narodenie a na jeho konci - smrĢ. A
hoci sú prázdniny, þi sa nám to páþi, alebo nie,
„zubatá“ si ani poþas leta nevyberá voĐno. OdtiaĐ
už je len krôþik - v súvislosti s jestvujúcim
kapacitným obmedzením miest posledného
odpoþinku našich zosnulých - k téme rozhovoru
s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim oddelenia
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom.
- Kećže na novomestskom cintoríne sú na
pochovávanie voĐné už len posledné rady, mesto
sa rozhodlo pre jeho rozšírenie. Spracovali
sme návrh a vypracovali projekt. V súþasnosti,
ako návštevníci cintorína na Ul. Škultétyho
– ýachtickej už mohli spozorovaĢ, práce na
zväþšení cintorína južným smerom þiže smerom
na ýachtice, už zaþali. A to na mestskom pozemku, ktorý Technické služby mesta (TSM) v Novom
Meste nad Váhom doteraz využívali ako záhradu.
Práce sa nerobia dodávateĐsky, ale zabezpeþujú
ich novomestské TSM. Relatívna nenároþnosĢ
a potrebné skúsenosti so stavebnými prácami
tohto mestského podniku si nevyžadujú na realizáciu projektu špecializovanú firmu, þo celú
akciu, kećže TSM ju vykonávajú len za náklady,
podstatne zlacní. –
Pri riešení návrhu rozšírenia cintorína, ako
ćalej uviedol Ing. Dušan Macúch, mesto vychádzalo zo zámeru rozþleniĢ nový priestor
na hrobovú þasĢ s jednotlivými sekciami, oddelenými zeleĖou a v ćalšej þasti, urþenej pre urny,
nebudovaĢ klasický urnový háj s do zeme zakopanými urnami, ale tzv. kolumbáriá.
- Sú to kvázi steny s obojstranne vloženými
urnami vrátane pamätných tabúĐ. Aby som to
bližšie objasnil: do jestvujúcich výklenkov tejto
„steny“ sa vložia urny a zakryjú pamätnými
tabuĐami s menami a dátumami narodenia a
úmrtia jednotlivých zosnulých zhotovenými podĐa
predstáv pozostalých. SúþasĢou kolumbária bude
aj podstavec na svieþky a kvety.Po kompletnom rozšírení pribudne na cintoríne v našom meste podĐa slov vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ
730 nových hrobových miest a 1026 urnových
schránok.
- ġažko dnes povedaĢ, - v nemalej miere to
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závisí od trendu pochovávania, - na aké dlhé
obdobie rozšírený cintorín kapacitne postaþí.
PodĐa doterajšieho úzu by to mohlo byĢ na 8 – 10
rokov. Ak by pozostalí uprednostĖovali kremáciu
zosnulých, mohlo by to byĢ aj na dlhšie. S tým
však nemôžeme kalkulovaĢ a už dnes má mesto
na pamäti realizáciu nového cintorína. Máme už
aj vytypovanú lokalitu na výstavbu, dnes je však
ešte predþasné byĢ konkrétnejší. Nádejný pozemok sa síce prerokovával v orgánoch mesta,
ale musí sa predovšetkým majetkovo – právne
vysporiadaĢ a dostaĢ do územného plánu
mesta. Jediné, þo sa dá v tejto chvíli v súvislosti
s možnou lokalizáciou cintorína povedaĢ, je, že
sa samozrejme bude nachádzaĢ mimo priemyselnej zóny. Pri týchto úvahách sa na pretras
dostal aj nový dom smútku, kde by sa vykonávali
smútoþné obrady. Rátame v Ėom len s obradnou miestnosĢou bez chladiacich zariadení. Tie
súþasné po renovácii plne vyhovujú a staþili by
aj kapacitne v prípade nového cintorína. Navyše
súþasný dom smútku sa neustále zveĐaćuje,
momentálne tu dochádza k výmene okien a
dverí. S jestvujúcim domom smútku sa opäĢ vraciame k pôvodnému novomestskému cintorínu
a k jeho rozšíreniu.
- Zväþšenie cintorína je navrhnuté komplexne – s uliþkami k hrobom, miestami na
sedenie, s nízkou i vysokou zeleĖou slúžiacou na
oddelenie jednotlivých sekcií rozšíreného cintorína. Pôjde v podstate o akýsi hájik s laviþkami
na sedenie þi oddych ako dôstojné miesto piety
a spomínania na tých, ktorí už nie sú medzi
nami. V jednotlivých sekciách navzájom od seba
oddelených zelenou bariérou na zachovanie
urþitej intimity sa v hrobovej þasti ráta po
štyroch radách hrobov, stromy sú navrhnuté pri
hlavnej ceste ako prirodzený predel od záhrad a
rodinných domov. Novovzniknutý priestor na pochovávanie bude priamo napojený na jestvujúci
cintorín, þo znamená, že zo starého cintorína sa
bude daĢ plynule prechádzaĢ na nové pietne
miesto. Brániþkou sa bude daĢ doĖ vchádzaĢ (a
vychádzaĢ) i z (do) Ul. ýachtickej. –
Práce na rozšírení novomestského cintorína budú podĐa vyjadrenia Ing. D. Macúcha
pokraþovaĢ priebežne v závislosti od kapacitných

PodĐa vyjadrenia Ing. D. Macúcha, ktoré nám
možností TSM v Novom Meste nad Váhom, kećže
i zo strany TSM telefonicky potvrdil zástupca
podnik sídliaci na Ul. Klþové 34 zabezpeþuje
riaditeĐa Ing. Anton Veselka, v novej þasti
viaceré akcie v meste. A aká je aktuálna situározšíreného cintorína, v závislosti od vyþerpania
cia?
kapacít terajšieho cintorína, by sa mohlo zaþaĢ
- V súþasnosti sú už hlavné cesty vysypané
pochovávaĢ po dokonþení niekoĐkých sekcií cinštrkodrvou a momentálne tam pracovníci kladú
torína už koncom tohto alebo zaþiatkom
obrubníky s následným dobudovávaním povrchu
budúceho roka.
-rciest do definitívnej podoby.
Samozrejme, v súlade s projektom sa bude vysádzaĢ aj zeleĖ. A
to v predstihu, najmä ten druh, ktorý
bude plniĢ už spomínanú deliacu
funkciu od
záhrad a rodinných
domov. Ale þo je zvlášĢ dôležité,
v tomto prípade využívame systém
náhradnej výsadby. Samospráva,
aby nemusela za nákup zelene
míĖaĢ prostriedky z mestskej kasy,
sa rozhodla využiĢ tento „bartrový“
obchod a za povolený výrub drevín
najmä väþším podnikateĐským subjektom ukladá nie finanþnú náhradu,
ale náhradnú výsadbu. Je to výhodné i v tom, že pri tejto forme majú
firmy povinnosĢ tri roky sa o novú
zeleĖ staraĢ, resp. zaplatiĢ napr. TSM KOLUMBÁRIUM
zabezpeþenie tejto starostlivosti .-

K REKLAMÁCIÁM ZA VYÚêTOVANIE SPOTREBY VODY
Po cifrách uvedených na ostatnom vyúþtovaní spotreby vody vzkypela žlþ mnohým Đućom.
Mestský bytový podnik doslova zahltili reklamácie a telefonáty žiadajúce vysvetlenie. Pre
Novomestského spravodajcu a jeho þitateĐov ho
poskytol Ing. Stanislav Vavrek, samostatný referent energetiky MsBP v Novom Meste n. Váh.
-PovinnosĢ inštalovaĢ a udržiavaĢ meradlo
na teplú úžitkovú vodu (TÚV) vlastníkom bytu,
ktorý je takisto aj vlastníkom vodomeru, po
prvýkrát stanovila Vyhláška MH þ. 206/1991.
Túto povinnosĢ nezmenili ani nasledujúce
právne predpisy. Zákon o tepelnej energetike
þ. 657/2004 Z.z. prebral tiež túto povinnosĢ a
urþil koneþnému spotrebiteĐovi, teda vlastníkovi
bytu a vodomeru, zabezpeþiĢ obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie urþeného meradla
TÚV. V prípade, že urþené meradlo na meranie
množstva teplej úžitkovej vody nespĎĖa podmienky urþeného meradla, urþí sa koneþnému
spotrebiteĐovi náhradný indikovaný údaj vo výške

trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných
údajov urþených meradiel na meranie teplej
úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpoþítavania ( § 9, ods. 7 Vyhl. 630/2005 ).
Takto upravená spotreba vody sa pripoþíta k
platne nameraným množstvám vody.
V prípade studenej vody spôsob rozúþtovania
nákladov stanovuje Vyhláška Ministerstva
životného prostredia þ. 397/2003. V zmysle §
3 ods. 1 sa množstvo vody dodanej verejným
vodovodom urþuje urþeným meradlom – v zmysle
zákona o metrológii, alebo smernými þíslami
spotreby vody ( 40 m3 / osobu a rok ), ak urþené
meradlo nespĎĖa podmienky dané uvedeným
zákonom, alebo podĐa dohody medzi vlastníkmi
a správcom, ak takáto dohoda existuje. Takto
upravená voda sa pripoþíta k platne nameraným
množstvám vody. Je preto v záujme každého majiteĐa bytu
zaujímaĢ sa o to, þi má, ak áno, þi nie sú po
dobe záruky meradlá na teplú a studenú vodu.
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V M ES T E P R I B U D N Ú íALŠIE KAMERY
Ochrana majetku, zdravia a životov obþanov
je jednou z priorít vedenia mesta. Za týmto
úþelom samospráva už pred 15 rokmi odsúhlasila realizáciu elektronického bezpeþnostného
systému, tzv. pult centrálnej ochrany (PCO),
na ktorý je v súþasnosti napojených, a tým
chránených vyše 120 objektov obþanov,
podnikateĐov, zdravotníckych zariadení a iných
inštitúcií. V roku 2001 sa vedenie mesta rozhodlo ešte viac zvýšiĢ bezpeþnostné parametre
tohto systému tým, že zaþalo v Novom Meste
nad Váhom budovaĢ kamerový monitorovací
systém prepojený s PCO. Už rok na to mesto
rozmiestnilo prvé kamery, ktoré bedlivým okom
24 hodín denne dodnes sledujú centrálnu
mestskú zónu. Postupne k nim v iných lokalitách
mesta pribudli ćalšie, momentálne ich máme po
meste rozmiestnených 19.
K nim do konca roka i vćaka dotácii zo
štátneho rozpoþtu SR na rok 2009 pribudnú
nové „oþi“, ćalšie štyri sieĢové kamery, ktoré
pokryjú doteraz nemonitorované verejné priestranstvá. Viac nám o tom povedal garant

úspešného projektu Ing. Dušan Današ, prednosta Mestského úradu v Novom Meste nad
Váhom:
- Mesto ešte zaþiatkom roka vypracovalo
projekt a podalo žiadosĢ o dotáciu na ćalšie
rozšírenie integrovaného monitorovacieho a
kamerového systému. Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality náš projekt posúdila a pridelila mestu dotáciu vo výške 80% z celkových
nákladov projektu, þo je 10 000 Eur. Zvyšnú
finanþnú þiastku 2 000 Eur (20% nákladov) vloží
do projektu mesto.
V týchto chvíĐach prebieha v spolupráci
s mestskou políciou vytypovanie lokalít pre
umiestnenie nových kamier a tiež i výber snímacej techniky. Po jej osadení a zaškolení
pracovníkov v monitorovacom centre budú nad
bezpeþnosĢou a ochranou majetku, zdravia a
životov obþanov, v súlade s uznesením Vlády
SR a stratégiou Rady vlády pre prevenciu kriminality v SR, bdieĢ - i vćaka úspešnosti nášho
projektu - ćalšie štyri kamery, teda dovedna 23
kamier. -

DEĖ DETÍ SA PODOBAL AKêNÉMU FILMU
Takmer ako v akþnom filme sa cítili
úþastníci podujatia k MDD Polícia deĢom. Žiaci
základných škôl a deti z materských škôl
so zatajeným dychom sledovali dianie povedĐa
domu štátnej správy. 30. mája sa tu so svojimi
zruþnosĢami a þinnosĢou prezentovali Mestská
polícia a OO PZ v Novom Meste nad Váhom.
K
tradiþnému podujatiu sa pridali Hasiþský
záchranný zbor, Jefta Slovakia záchranný systém, Policajný pohotovostný policajný útvar KR
PZ Trenþín, Jazdná polícia Prezídia PZ
Bratislava, Oddelenie služobnej kynológie OR
PZ Trenþín a Oddelenie Mýtnej polície Trenþín.
Deti zaujal výcvik koní Jazdnej polície PP PZ
Bratislava, tiež zadržanie páchateĐa a ochrana
dôležitých osobností, s ktorou sa prezentovali
príslušníci Policajného pohotovostného útvaru
KR PZ Trenþín. Aplauz malých oslávencov si
vyslúžili služobní kynológovia z OR PZ Trenþín
za ukážky zadržania páchateĐa, poslušnosti psa
a vyhĐadávania omamných a psychotropných
látok štvornohým pomocníkom.
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Akciu obohatilo prezentovanie bojových
vozidiel americkej armády z II. svetovej vojny od
p. M. Simeona. Na obĐúbenej akcii sa deti mali
možnosĢ oboznámiĢ nielen s prácou jednotlivých
bezpeþnostných a záchranných zložiek, ale mohli
si prezrieĢ aj ich výzbroj, výstroj a automobilovú
techniku. Po návrate domov mnohé z nich v tej
chvíli vedeli, þím chcú byĢ, až vyrastú.
-mo-

Mesto Nové Mesto nad Váhom v y p i s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na predaj
pozemku urþeného na výstavbu rekreaþnej chaty v chatovej oblasti rekreaþného areálu Zelená
voda, parc.þ. 4915/21, ostatná plocha o výmere 411 m2 v Novom Meste nad Váhom záujemcovi,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Výberové konanie sa uskutoþní 3. septembra o 13.30 h na
MsÚ. Podmienky a bližšie informácie obdržíte na MsÚ þ.d. 312, 416 a na www.nove-mesto.sk.

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA
ME STO MU PR IR Á ST L O K SR DC U
Cenou primátora mesta
ocenený George Varmuza, predseda predstavenstva a generálny riaditeĐ
EMERSON, a.s., a zároveĖ riaditeĐ Emerson-u
pre strednú a východnú
Európu, pôsobí v našom
meste už niekoĐko rokov
ako zástupca korporácie Emerson so sídlom
v St. Louis, USA.
*Ako si þerstvá OsobnosĢ mesta spomína na svoje profesijné zaþiatky nećaleko
svojho rodiska?
Keć som v roku 1995 prišiel do Nového Mesta nad Váhom, nebola to moja prvá cesta na Slovensko. Nové Mesto som navštívil už predtým,
pretože moji rodiþia pochádzali iba niekoĐko km
od Nového Mesta - z Moravy a v Novom Meste
mám i príbuzných.
*ýo prilákalo takého veĐkého investora
do nášho mesta?
Cesta na Slovensko bola vlastne cestou za
odberateĐmi. Museli sme nájsĢ firmu s vyhovujúcimi priestormi a skúsenosĢami v odvetví a technológii. A práve takou firmou bola novomestská
VUMA, na jej ultrazvukový program nadviazala ako prvá divízia Emerson - Branson. Treba
priznaĢ, že Výskumný ústav mechanizácie a
automatizácie patril koncom osemdesiatych
rokov 20. stor. medzi technologicky najvyspelejšie firmy východného bloku a Emerson tak
mohol využiĢ jeho intelektuálny potenciál.
* Firma sa dnes radí medzi jedného z najväþších a najvýznamnejších zamestnávateĐov v trenþianskom regióne.
Emerson, a.s.,v súþasnosti zamestnáva
1300 pracovníkov v šiestich divíziách.
Napriek tomu, že stojíme pred Ģažkým a

nároþným obdobím, kedy pretrvávajúca a prehlbujúca sa svetová hospodárska kríza þiastoþne zasahuje i našu akciovú spoloþnosĢ, som
presvedþený, že sa dokážeme vyrovnaĢ so
všetkými ĢažkosĢami.
*Stali ste sa OsobnosĢou mesta, þo toto
ocenenie pre vás znamená?
VeĐmi si ho vážim. Nové Mesto mi prirástlo
k srdcu nielen z pohĐadu zamestnávateĐa,
ale i z osobného hĐadiska. Mám tu rodinu
a Nové Mesto nad Váhom sa pre mĖa stalo
novým domovom. Mojou snahou bolo, je a vždy
bude, aby s rozvojom našej spoloþnosti rástol
i náš región. Preto sa naša spoloþnosĢ snaží
pomáhaĢ v rôznych oblastiach, napr. pri rozvoji
zdravotníctva. Spomeniem poskytnutie finanþných prostriedkov na nákup mamografu a záložného zdroja pre NsP. Pomáhame i pri rozvíjaní kultúry v podobe podpory kultúrnych programov Novomestského jarmoku, Dní mesta, Dní
detí a iných kultúrnych podujatí usporadúvaných MsKS. Podporujeme i rozvoj športu, napr.
futbalu, volejbalu, stolného tenisu, Považského
maratónu a i. Okrem toho vychádzame v ústrety
i rôznym neziskovým organizáciám.
Nezabúdame hlavne na školy poskytovaním finanþných prostriedkov alebo priamo
zakúpením školských potrieb, ako napr. poþítaþov, tlaþiarní a pod. V rámci programu rozvoja
spoloþnosti pracovníci firmy pre našu mladú
generáciu þasto usporadúvajú rôzne prezentácie, þi už v našej firme, alebo navštevujú priamo
školské zariadenia od základných až po vysoké
školy v regióne a blízkom okolí. Uvedomujeme
si totiž, že ak má firma napredovaĢ a ruka v ruke
s Ėou i náš región, potrebuje kvalifikovaných a
vzdelaných Đudí. Pretože naším cieĐom je nielen
prosperita spoloþnosti, ale i regiónu, v ktorom
sídli.

9

S KREDITOM UZNÁVANÉHO PEDAGÓGA
Piaty rok sa pohybuje
mimo uþiteĐskej katedry,
napriek tomu PaedDr.
Daniel Lupták zostáva v
srdciach a pamäti svojich
žiakov a kolegov a navždy
pre nich zostane uznávanou
pedagogickou osobnosĢou.
Do pedagogických služieb dr. D. Lupták prišiel
v roku 1963, po tom, þo
absolvoval Pedagogický inštitút v Trnave, odbor matematika - výtvarná výchova - rysovanie
(doktorandské štúdium ukonþil v roku 1984
na Pedagogickej fakulte v Nitre). Jeho prvou
uþiteĐskou zastávkou boli Koþovce. Po skonþení
základnej vojenskej služby v roku 1965 nastúpil
do Podolia. Na tamojšej základnej škole uþil do
roku 1970, kedy sa jeho pôsobiskom až do roku
1974 stala ZŠ na Ul. kpt. Nálepku. V ćalších
rokoch bol zástupcom riaditeĐa na niekdajšej

II. a IV. ZŠ. V ćalšom období bol vedúcim odboru
školstva na MsNV v Novom Meste nad Váhom a
riaditeĐom III. ZŠ. V rokoch 1981 – 89 vykonával
funkciu školského inšpektora, ćalšie tri roky
„riaditeĐovaĐ“ na ZŠ Tematínska ul. a v rokoch
1991 – 95 pôsobil v ZŠ na Hájovkách ako uþiteĐ.
Od roku 1995 až do odchodu na dôchodok bol
riaditeĐom ZŠ na Štúrovej ul.
Poþas svojho pedagogického pôsobenia sa
dr. D. Lupták venoval aj práci so športovo talentovanou mládežou ako tréner mládežníckych
futbalových družstiev a bol tiež poslancom mestského zastupiteĐstva a preds. komisie školstva,
mládeže a telesnej kultúry pri MsZ.
PaedDr. Daniel Lupták patril k pedagógom,
ktorý medzi žiakmi šíril múdrosĢ, lásku a morálne
hodnoty a svojmu uþiteĐskému chlebíþku sa
venoval svedomito a s láskou. V duchu
Einsteinových slov: „Hodnotenie þloveka má
vychádzaĢ z toho, þo dáva, nie z toho, þo je
schopný získaĢ“, mu právom náleží tento titul.

TEŠÍ HO, ŽE MÁ V RODINE POKRAêOVATEĎOV
ÚþasĢ v tíme olympijského výberu ýesko Slovenska na LOH v Mexiku 1968, dvakrát reprezentácia ýesko – Slovenska na pražskej Sparte
proti Fínom (1:1) a Poliakom (2:2) , 21- násobná
juniorská reprezentácia ýesko-Slovenska, v tandeme s Mojžišom v šesĢdesiatom siedmom najlepšia záložná dvojica v ýesko – Slovensku ....
Z tejto struþnej vizitky milovníci futbalu a znalci jeho histórie iste poznali, o kom je reþ - o
Dušanovi Bartoviþovi, niekdajšom futbalistovi,
v súþasnosti trénerovi ml. žiakov AFC Nové Mesto nad Váhom, funkcionárovi Zsl. futbalového
zväzu a najnovšie - Osobnosti mesta. Cenu primátora mesta rodák z VeĐkých Kostolian, ktorý
33 rokov žije v našom meste, získal – ako inak
- za dlhoroþnú športovú þinnosĢ.
Na trénerský post v Novom Meste nad Váhom
niekdajší hráþ Jednoty Trenþín nastúpil 7. januára 1975 po skonþení svojej aktívnej þinnosti a
zaþal trénovaĢ dospelých. Plných 20 rokov, až do
roku 1995, sa venoval dospelým a mládeži. Srdcový infarkt ho na rok vyradil zo športovej þinnosti. ŠesĢ rokov potom trénoval v Hornej Strede
a tamojšie mužstvo priviedol až do III. ligy.
ýo D. Bartoviþa zvlášĢ teší, je, že syno-
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va dcéra Dianka kráþa v
jeho šĐapajach. Vnuþka sa
venuje ženskému futbalu
a hrá 1. ligu za FC Slovácko v Uherskom Hradišti,
kde navštevuje i gymnázium. Hoci má len 16 rokov,
nedávno sa zúþastnila ako
reprezentantka SR v „devätnástkach“ turnaja v Nemecku. Športovo nadaný je aj jej brat Marko Bartoviþ. Hoci deti jeho dcéry – Vincent a Eliška – idú
úplne iným smerom, má ich rovnako rád ako
synove deti. RadosĢ má i z toho, že mu zdravie
umožĖuje popri rodine venovaĢ sa jeho veĐkej
láske - futbalu, þi už ako tréner, alebo tajomník
trénersko - metodickej komisie pri ZsFZ, kde
o. i. uskutoþĖuje výbery futbalových talentov.
Pol druha desaĢroþia robí tiež vedúceho dnes
už zahraniþného družstva ýR a každoroþne sa
s ním zúþastĖuje Slovakia cup-u. 19. júna pre
zmenu nechýbal na odovzdávaní cien primátora
mesta. Titul OsobnosĢ mesta si D. Bartoviþ veĐmi
váži a považuje ho za ocenenie svojej dlhoroþnej práce na športovom poli.

S DOPISOVATEĎSKÝM PEROM A FOTOAPARÁTOM
NeuveriteĐných
šesĢ
desaĢroþí v našom meste žije p. Viera Benešová.
Táto dlhoroþná kultúrna pracovníþka a osvetárka sa po
príchode do Nového Mesta
nad Váhom zamestnala v
Okresnom osvetovom stredisku v Trenþíne. Ako samostatná odborná pracovníþka-metodiþka, poverená riadením kultúrnej þinnosti Domu osvety
v Novom Meste nad Váhom a obecných osvetových besied, sa venovala miestnej kultúre,
mimoškolskej výchove a vzdelávaniu. Pripravovala scenáre k podujatiam a organizovala besedy so zaujímavými Đućmi.
Odchod do dôchodku nasmeroval jej tvorivého ducha na klub dôchodcov, bola
jeho
podpredsedníþka pre kultúru. Po vzniku MsO
Jednoty dôchodcov Slovenska v Novom Meste
nad Váhom sa stala jej predsedníþkou. Pomáha-

la zakladaĢ ćalšie základné organizácie po obciach a nakoniec sa stala predsedníþkou okresnej organizácie.
Bohatá je aj jej dopisovateĐská þinnosĢ.
PrispievaĢ zaþala v r. 1977 do Osvetovej práce
(dnes Národná osveta), postupne rozšírila svoj
záber na ćalšie periodiká : Trenþianske noviny,
Hlas Đudu, Kopaniþiar expres, Práca, Národná
osveta, UþiteĐské noviny, Novomestský spravodajca, Mosty a i. Jej nerozluþným pomocníkom
bol pri tom fotoaparát.
Viac ako 1500 uverejnených príspevkov o kultúrno-spoloþenskom dianí v meste a okolí i s problematikou zdravotníctva a školstva sú dôkazom
jej neúnavnej mravþej práce. Okrem toho jej hlas
takmer 8 rokov znel z éteru SRo v Bratislave,
s ktorým tiež úzko spolupracovala. Ešte aj dnes
možno pani Vierku, ako mnohí p. V. Benešovú
familiárne volajú, stretnúĢ na kultúrnych podujatiach a akciách mesta. Nechýbala ani na DĖoch
mesta, tentoraz ako OsobnosĢ mesta.

SO SRDCOM NA SPRÁVNOM MIESTE
Pre novomestského rodáka akad. mal.
Viktora Bilþíka, ktorý vlani v auguste oslávil životné jubileum 70 rokov, je udelenie
titulu OsobnosĢ mesta veĐkou poctou. K Novému
Mestu nad Váhom má þlen výboru Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave vrúcny vzĢah a
väzbu s ním nikdy nespretrhal. Každoroþne spolupracuje pri organizovaní slávností Podjavoriny
v Novom Meste nad Váhom a i mimo nich sa živo
zaujíma o dianie v meste.
Zo svojho vzĢahu k rodisku sa vyznal v
autobiografickej knihe s vlastnými ilustráciami
s názvom Spomienky, ktorá svetlo sveta uzrela
práve pred 10 rokmi (r.1999). Srdcom i dušou
NovomešĢan stál roku 1984 pri zrode združenia
výtvarníkov spätých s naším mestom - Návratov
do Nového Mesta n. V. V rámci nich sa zúþastnil
všetkých skupinových výstav a nebude to inak
ani tento rok, kedy sa na jeseĖ pripravujú v
poradí už šieste kolektívne Návraty. V individuálnych prezentáciách návratistov sa akad. mal. V.
Bilþík predstavil v našom meste roku 1998 pri
príležitosti svojich šesĢdesiatin.
Novomestský rodák celú svoju profe-

sijnú
kariéru
venoval
reštaurovaniu historických
pamiatok a výtvarnej tvorbe.
O tom, že má tento nadšený
poĐovník a ochranca prírody
(v poĐovníckom združení
pracuje bezmála 50 rokov)
srdce na správnom mieste,
svedþí fakt, že roku 2008
venoval do aukcie svojich deväĢ výtvarných diel.
VýĢažok z nich vo výške zhruba 30 000 Sk išiel
na lieþbu poĐovníka, ktorého napadol medveć. Aj
tento Bilþíkov humánny skutok dokazuje, že cena
primátora mesta sa dostala do správnych rúk.
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SV. OMŠA ZA MESTO

Vdp. dekan Dr. Jozef
Gábriš, ktorý za úþasti
predstaviteĐov a obþanov mesta celebroval v rímskokatolíckom kostole 21. júna sv. omšu
za mesto a jeho obyvateĐov,
19. júna prevzal cenu primátora mesta OsobnosĢ mesta
urþenú jeho strýkovi – poslednému
novomestskému
prepoštovi Mons. Dr. Júliusovi Gábrišovi in memoriam.

EUROVO Ď B Y V N A Š O M MES TE

V ZÁVERE JÚLA VEĎKÁ JAVORINA POZÝVA
Tradiþne v ostatnú júlovú nedeĐu sa na VeĐkej Javorine uskutoþní najväþšie podujatie na
slovensko – þeskej hranici: Slávnosti bratstva
ýechov a Slovákov. Myšlienka stretávania sa na
dominante Bielych Karpát siaha do meruôsmych
rokov a nestratila ani dnes niþ na svojej aktuálnosti.
Najbližšie stretnutie sa uskutoþní 26. júla.
Slávnosti organizujú samosprávy miest a obcí z
obidvoch strán hranice, v ostatnom období i za
podpory Zlínskeho a Juhomoravského na þeskej
a Trenþianskeho a Trnavského na slovenskej
strane.
Na návštevníkov Slávností bratstva ýechov a
Slovákov bude þakaĢ pestrý a bohatý program.
Po položení venca kvetov pri pamätníku na
þesko – slovenskej hranici sa v prírodnom amfiteátri vystriedajú od 9,45 h DH Nivniþanka, Klenotnica a Boršiþané. Oficiálne otvorenie Slávností bude o 10,40 h, po Ėom o 11,10 h vystúpia
FS Vlþnovjan, FS Javorinka, CK Poutníci, TCS
Maryland, folkrocková kapela Sory a FS Brezová.
Na 15,15 h je naplánovaný spoloþný záver ,,Keć
zme prechazali“.
Malé pódium bude od 11,30 h patriĢ ďH Borovienka, CS Dostavník, CS Telegraf a CS Western.
V Detskom kútiku budú môcĢ deti vćaka novomestským skautom a DDM Uherský Brod po

celý deĖ zažiĢ plno zábavy, hier a súĢaží.
SúþasĢou Slávností budú ćalšie sprievodné
akcie, o. i. XI. roþník Behu bratstva so štartom
v Miškech Dedinke, prezentácie rádioamatérov a
þlenov klubu historických vozidiel, stánkový predaj
s obþerstvením i produktmi Đudových remesiel ...
V predveþer Slávností bratstva 25. júla o
14,00 h sa na Javorine uskutoþní stretnutie cykloturistických patriotov z oboch strán hranice.
Máme sa teda na þo tešiĢ. Príćte príjemne
stráviĢ poslednú júlovú nedeĐu na miesta, kde sa
písala naša história, kde sa tvorili naše dejiny.
Všetci ste srdeþne zvaní ( kyvadlová doprava
bude zabezpeþená) !
-jm-

Do jesene, kým sa uskutoþnia voĐby do
VÚC, zostanú volebné miestnosti po júnových
voĐbách do Európskeho parlamentu zatvorené.
Ako nás informovala zapisovateĐka Obvodnej
volebnej komisie v našom meste Mgr. Eva Ninisová, obvodná volebná komisia, þo je podchytené i zápisniþne, zistila nasledovné:
-V obvode Nové Mesto nad Váhom, ktoré
zahĚĖa okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava,
bolo vytvorených 99 volebných okrskov.
Z celkového poþtu 74 654 voliþov zapísaných
v zozname voliþov, okrskové volebné komisie
odovzdali obálky spolu s hlasovacími lístkami 14
119 voliþom. O 16 menej ich bolo odovzdaných
(14 103). Z celkovo odovzdaných hlasov bolo 13
607 platných. Z platných hlasov v novomestskom
obvode najväþší poþet - 5761 – získal SMER

– sociálna demokracia. 2135 platných hlasov si
na svoje konto pripísala Slovenská demokratická a kresĢanská únia – Demokratická strana. ďS
– HZDS dostala 1 902 platných hlasov. KDH si v
našom obvode mohlo pripísaĢ 1032 platných hlasov. Päticu najúspešnejších politických subjektov
so 748 platnými hlasmi uzatvára SNS.A aká bola situácia v našom meste?
Z celkového poþtu 16 741 zapísaných voliþov
bolo v 15 volebných okrskoch vydaných 3288
obálok. Odovzdaných bolo o päĢ menej (3283
obálok). Celkovo bolo v našom meste odovzdaných 3142 platných hlasov. Spomedzi politických
strán, hnutí a koalícií najviac platných hlasov
(1217) v Novom Meste n. V. získal SMER – SD.

NOVÉ MESTÁ

V PLÁNE ATRAKCIE, PODUJATIA I KURZ POTÁPANIA

OSLAVY SNP

V dĖoch 3.až 5. júla sa uskutoþní v kraji lužických Srbov, v nemeckom mesteþku Neustadt
an der Spree, už 31. stretnutie európskych
Nových Miest, ktoré sú združené v Spoloþenstve Nových Miest v Európe. Nové Mesto nad
Váhom bude už tradiþne zastupovaĢ delegácia
zložená z þlenov vedenia mesta a poslancov.
Stretnutie - rovnako ako každý rok - bude
maĢ bohatý program. Okrem slávnostného
stretnutia oficiálnych delegácií 36 európskych
Nových Miest a rokovania starostov a primátorov
za okrúhlym stolom, bude na návštevníkov þakaĢ
pestrý zábavný program v uliciach mesteþka,
slávnostný sprievod delegácií s predstavovaním
jednotlivých Nových Miest a množstvo atrakcií.
Ćalšie stretnutie NovomešĢanov v roku
2010 bude v þeskom Novom Meste na Morave.

ZELENÁ VODA BEZ RUMENCA

Regionálne oslavy 65. výroþia SNP sa uskutoþnia 23. augusta o 14,00 h na vrchu Roh pri
Lubine. Srdeþne vás na ne pozývame.
65. výroþie SNP si v našom meste pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov na mieston cintoríne 27. augusta o 14,00 h.

K ZVRCHOVANOSTI
17.výroþie vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti SR si pripomenieme v júli v amfiteátri Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom,
presný termín sa dozviete z plagátov a relácie v
mestskom rozhlase.
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Je tu leto a Zelená voda oþakáva svojich
návštevníkov, þi už z mesta, blízkeho okolia,
alebo iných kútov (nielen) Slovenska. Na ich
príchod sa podĐa slov Ing. Tibora Zelenaya,
konateĐa firmy Bolt, s.r.o., Nové Mesto nad
Váhom, nájomca rekreaþného areálu, svedomito pripravoval. Zelená voda sa po tejto stránke
nemusí þervenaĢ. Z hĐadiska poþasia, uvidíme
po letnej turistickej sezóne. I keć treba povedaĢ,
že ono je mimo réžie novomestskej firmy. Na
rozdiel od ostatného...
- Na dvojnásobok sme rozšírili ubytovacie
kapacity, dnes v 24 mobilných domþekoch
(rádovo pre 4 až 6 osôb) nájde poþas dovolenky

þi predĎženého víkendu na našej strane Zelenej
vody strechu nad hlavou okolo 120 rekreantov,
- dokumentuje skvalitĖovanie služieb na Zelenej vode Ing. T. Zelenay a pokraþuje ćalej:
- Rozšírili sme aj možnosti kempovania.
Vyþistili sme ćalšiu þasĢ pozemkov od kameĖov
a konárov a pripravili ich celkovo na možnosti
stanovania. ýo považujem za veĐmi dôležité a
þo budú iste kvitovaĢ aj denní návštevníci Zelenej vody je, že sme na pláži dostavali tzv.
vstupný objekt so sociálnymi zariadeniami a
sprchami tak, ako si moderné rekreaþné stredisko vyžaduje a má maĢ. Vrátane priestorov
pre plavþíkov a záchrannú službu. Bude tam
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aj požiþovĖa športových potrieb, vodných bicyklov, þlnkov, ležadiel … Na pláži nebude chýbaĢ ani sprcha a skvalitnia sa tu i stravovacie
služby. Okrem doteraz tradiþných hot–dogov a
langošov v ponuke Barbaru budú i teplé jedlá. Z
areálu zmizli nevkusné unimobunky s predajom
potravín, drogérie þi zmrzliny. Nahradili sme ich
mobilnými domþekmi ladiacimi s tými na ubytovanie. V zmysle medzinárodných predpisov
a kritérií európskej volejbalovej federácie sme
upravili beach volejbalové ihrisko. To umožní, že
sa u nás v dĖoch 7. - 9. augusta uskutoþní finále
majstrovstiev SR v beach volejbale. Už poþas
tohoroþnej letnej sezóny rátame na Zelenej vode
s usporadúvaním kurzov kriketu na ihriskách,
ktoré sme za týmto úþelom vybudovali.Aktivít, podujatí a atrakcií bude firma Bolt
ponúkaĢ omnoho viac.
- Novinkou budú aj kurzy potápania, ktoré
budeme organizovaĢ v spolupráci s potápaþmi so zámerom vybudovaĢ na Zelenej vode
potápaþské stredisko. ZatiaĐ len pre ubytovaných rekreantov chystáme požiþovĖu bicyklov,
no nielen to. V spolupráci s istou spoloþnosĢou,
ktorá má k dispozícii automobily s kapacitou aj
pre dve rodiny, prinášame návštevníkom Zelenej vody ponuku výletov do okolia, bohatého
na historické, kultúrne pamiatky a iné zaujímavosti. Našim návštevníkom chceme ponúknuĢ pestré vyžitie sa, nielen možnosĢ, kde zložiĢ
hlavu. Chceme ich tiež odbremeniĢ od starostí s
vyváraním, preto sme zaviedli možnosĢ polpenzie.Firma Bolt, ako sa z nasledujúcich riadkov
dozviete, sa poþas leta bude staraĢ aj o duševnú potravu návštevníkov Zelenej vody.
- Pre návštevníkov sme pripravili bohatý
program. Skoro každý víkend sú naplánované
nejaké akcie, niektoré už aj prebehli. Uskutoþnili
sa hudobné festivaly Vidlomet a Topfest a pokraþovala i zaþatá tradícia, súĢaž vo varení gulášu
- Novomestský kotlík (20. júna). Na prelome
mesiacov, v dĖoch 31. júla – 1. augusta, chystáme tradiþný džezový festival. V tretí augustový
víkend pripravujeme big-beatový festival. Záver
leta obohatí príjemný koncert v prírode - amfiteátri bratov NedvČdovcov. Na návštevníkov
Zelenej vody, vrátane tých najmenších, þaká rad
ćalších, tohoroþne premiérovaných prekvapení
a rôzne súĢaže poþas víkendov. Pre deti napr.
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chystáme rôzne hry, súĢaže, skákanie na trampolínach a ćalšie atrakcie. –
Zelená voda sa spája nielen s práve zaþatou letnou turistickou sezónou. U mnohých sa od
vlaĖajška spája aj s plánovaným aquaparkom s
celoroþnou prevádzkou. Minulý rok sa v tejto súvislosti uskutoþnil prieskumný geotermálny vrt.
Aká je terajšia situácia s aquaparkom?
- Uskutoþnený geotermálny vrt ukázal, že
voda je dobrej kvality, þo je najhlavnejšie, má
dobrú výdatnosĢ a teplotu cez 20 stupĖov. S
výsledkom sme spokojní, pretože za súþasných možností využívania slneþných kolektorov
teplota vody z hĐadiska prevádzky budúceho
aquaparku nie je najdôležitejším faktorom.
Omnoho podstatnejšie je, že má dobrú kvalitu a
výdatnosĢ.
Momentálne na úrovni mesta prebieha
zmena podrobného územného plánu zóny, jej
schválenie je základnou podmienkou, aby sme
mohli pokraþovaĢ vo výstavbe. Okrem toho pripravujeme projektovú dokumentáciu na zmenu
infraštruktúry, tzv. spodnej stavby – vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Súþasne sa zaoberáme aj projektovou dokumentáciou na výstavbu
samotného aquaparku. No vzhĐadom na súþasnú hospodársku a finanþnú krízu predpokladáme možné oddialenie jeho výstavby o jeden až
dva roky. ġažko teraz odhadnúĢ, ako sa vyvinie
situácia, no zdá sa, že pôvodný termín zaþatia
výstavby v úvode roka 2010 sa o þosi posunie.
Ale od zámeru aquaparku sme neustúpili a stále na jeho príprave robíme. A keć sa situácia
zlepší, budeme na túto rozsiahlu investíciu pripravení.-

E K UMENICKÁ
P O B O Ž N O Sİ
Pri príležitosti výroþia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie sa
5. júla o 15,00 h uskutoþní v evanjelickom
kostole a.v. ekumenická pobožnosĢ.
Ich organizátori: Mesto Nové Mesto nad
Váhom, Farské úrady Evanjelickej cirkvi a.v.
a Rímskokatolíckej cirkvi, MO MS a MsKS v
Novom Meste nad Váhom vás na toto tradiþné
podujatie srdeþne pozývajú.

êO SA NÁM PRIHODILO OêAMI KARIKATURISTOV
ýo sa nám prihodilo? Takúto otázku si
možno kladú mnohí pri bilancovaní úvodného
polroka. Pre zmenu v podobe kresby môžu na
Ėu odpovedaĢ majstri kresliarskej skratky, ale i
púhi zaþiatoþníci, odhodlaní popasovaĢ sa s témou jubilejného – XV. roþníka Novomestského
ostĖa. ýasový horizont je pre nich podstatne
dlhší, neokliešĢuje ich práve zavĚšený polrok.
Ohraniþuje ich obdobie od ostatného – XIV.
bienále festivalu kresleného humoru a satiry po
konanie jubilejného roþníka.
Ak patríte k tým, ktorí sa rozhodnú položiĢ
na papier karikatúrnym alebo satirickým perom
dianie v rozmedzí rokov 2007 – 2009, platí pre
vás jedno þasové obmedzenie – do 30. augusta poslaĢ, alebo osobne doruþiĢ práce,
ktorými sa chcete uchádzaĢ o Zlatý, Strieborný
þi Bronzový osteĖ.
Dielka na tému ýo sa nám prihodilo 2007
– 2009 spracované zhruba na formáte A4 sa

sústredia v Mestskom kultúrnom stredisku v
Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova
4, PSý 915 01 (to je tiež adresa, kam práce
treba poslaĢ), kde ich posúdi odborná porota.
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie þerstvých
držiteĐov OstĖov sa uskutoþní v septembri, v
úvodný deĖ Novomestského jarmoku.

Zlatý osteĖ 2007 pre J. Olšavského

NAPRIEK LETU KRÍZA BEZ PRÁZDNIN
Pripravené, na stole položené tabuĐky s
percentami nezamestnanosti a poþtom evidovaných nezamestnaných za ostatné odobie
v novomestskom obvode v pôsobnosti Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste
nad Váhom prehovorili jasnou reþou. Ešte skôr,
ako 11. júna zaþalo druhé stretnutie protikrízovej
koordinaþnej rady. Z nemých þísel si jej úþastníci
spravili dostatoþne jasný obraz o stúpajúcom
poþte nezamestnaných a na úrade evidovaných
v druhom štvrĢroku a ćalej rastúcich þíslach
predpovede vývoja nezamestnanosti a poþtu
evidovaných nezamestnaných v mesiacoch jún,
júl a august v okresoch Nové Mesto nad Váhom
a Myjava.
Porovnanie situácie a jej zmien od prvého
zasadania protikrízovej rady z úst riaditeĐa
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dr. M.
Mesiarika a riaditeĐky odboru zamestnanosti Ing.
J. Jakubeovej a následná diskusia prítomných
zástupcov Sociálnej poisĢovne, Inšpektorátu
práce, odborárov, podnikateĐov, polície, VÚC,
riad. sociálneho odboru ÚPSVaR a vedenia
Obvodného úradu a Mestského úradu v Novom

Meste nad Váhom zo svojho pohĐadu len potvrdili zhoršujúci sa stav v našom regióne. Ale
aby sme boli konkrétni. Kým v okrese Nové
Mesto nad Váhom bola v máji 9,06 - percentná
miera nezamestnanosti a novomestský ÚPSVaR
evidoval 2842 nezamestnaných, ku dĖu konania
protikrízovej rady bola v Novomestskom okrese
9,55 – percentná nezamestnanosĢ. A prognózy v
letných mesiacoch nie sú o niþ optimistickejšie,
naopak. V júli sa predpokládá 10,34 – percentná nezamestnanosĢ v našom okrese a v
auguste takmer 11 % (10,99 %). Úrad práce v
ostatnom období obliehajú obþania Myjavského
okresu, ktorí pracovali na Morave, a teraz prišli
o prácu. Sú to Đudia „navyše“, lebo na rozdiel od
slovenských firiem, ktoré majú pri hromadnom
prepúšĢaní ohlasovaciu povinnosĢ na ÚPSVaR,
zahraniþie túto povinnosĢ nemá.
A to, podĐa ekonómov, Slovensko ešte nepadlo na samé dno. Situáciu ešte zhroší prílev
absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie úradu práce. Do problémov, i keć zatiaĐ
nie výrazných, sa dostávajú dosiaĐ stabilné a
bezproblémové firmy, ktoré ohlásili hromadné
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prepúšĢanie (pod týmto pojmom sa rozumie, ak
v priebehu troch mesiacov firma prepustí viac
ako 20 zamestnancov). Je to vskutku alarmujúci
stav.
Preto úþastníci rokovania v tejto mimoriadnej
situácii hospodárskej a finanþnej krízy volali po
väþšej operatívnosti v legislatíve. Zhodli sa na
tom, že legislatíva je nepružná, dostatoþne
nereaguje na aktuálnu situáciu a momentálne
potreby spoloþnosti. MožnosĢ sociálnych podnikov pre administratívnu nároþnsoĢ ich zriadenia a prevádzky nie sú podĐa diskutujúcich
vhodné, do konca pre obce sú úplne nevyhovujúce, kećže podĐa zákona majú tvoriĢ zisk.
Namiesto nich požadujú návrat k osvedþenému
inštitútu verejnoprospešných prác. Je na škodu
veci meniĢ nieþo, þo sa ujalo, þo prinieslo kýžený
efekt.
Rokovanie protikrízovej rady poukázalo
aj na zvýšený poþet dobrovoĐne nezamestnaných, þo, ako vysvetlil prítomný zástupca
Združenia podnikateĐov, je o. i. i dôsledok snahy
zamestnávateĐov, aby zamestnanec vykonával
doterajšiu prácu na živnosĢ. K tomu treba
dodržaĢ literu zákona. PodĐa nej, ak má žiadateĐ
dostaĢ dotáciu na živnosĢ, musí byĢ najprv tri
mesiace v evidencii úradu práce. Dovtedy túto
prácu vykonáva na dohodu. Z inšpektorátu práce
zaznela požiadavka, aby zamestnávateĐ zamestnanca pred vstupom do zamestnania detailne
zoznámil s pracovnou zmluvou, ktorú musí pracovník dodržiavaĢ a dôsledkami jej porušenia.
Aby sa predišlo podobným prípadom ako v nemenovanej staroturianskej firme, keć pracovníþku
za telefonát v pracovnej dobe þakala výpoveć.
V ostatnom období, ako ukázala diskusia,
sa vo firmách regiónu objavila druhotná platobná neschopnosĢ. Novinkou nie je nevyplatenie mzodvých a ćalších finanþných nárokov
zamestnancom, nie vždy to však znamená
trestno – právnu zodpovednosĢ zamestnávateĐa,
aj keć má peniaze na úþte, zdôraznil zástupca
polície. Potvrdil tiež, že v Trenþianskom kraji
rastie trestná þinnosĢ súvisiaca s príjmami osôb,
napr. podvody a navrhol zvážiĢ v þase krízy
zriadenie tkp.pracovno-právneho ombudsmana,
na ktorého by sa mohli Đudia obrátiĢ pri riešení
svojich problémov v pracovno – právnej oblasti,
resp. v prípade nejasností súvisiacich s krízou.
Ćalšia
debata
prítomných odhalila
nedostatoþnú znalosĢ, a to i medzi odborármi,
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Zákonníka práce a servilnosĢ väþšiny podnikových rád voþi vedeniu firiem. Úþastníci
sedenia sa zhodli na tom, že je zapotreby
zvyšovaĢ pracovno – právne vedomie Đudí, preto
uvítali návrh Inšpektorátu práce, ktorý sa spolu s
ćalšími bodmi dostal do záverov II. protikrízovej
koordinaþnej rady, aby sa pracovno – právna
problematika dostala do osnov stredných škôl.
Tém na diskusiu bolo neúrekom, na pôde domu
štátnej správy sa hovorilo napr. o potrebe kompetentných zvážiĢ návrat k pôvodnej hranici veku
odchodu do dôchodku i o tom, že v súþasnej mimoriadnej krízovej situácii, keć rady nezamestnaných sa rozširujú, a to i o mladých Đudí, by na
ministerstvách a iných úradoch nemali „sedieĢ“
Đudia dôchodkového veku a poberaĢ dôchodok i
plat.
ZávažnosĢ situácie a dôležitosĢ jednotlivých
otázok spôsobili, že pôvodný þasový harmonogram protikrízovej rady sa prekroþil, ale aj tak
nestihla pojaĢ celú rozsiahlu tematiku problémov (to, napokon, nebolo ani jej cieĐom). Prijaté
závery z jej druhého zasadania pôjdu nielen na
Ústredie práce, ale ako námet na podnety „zdola“
poputuje aj na Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Ćalšie, v poradí tretie stretnutie
protikrízovej kordinaþnej rady sa uskutoþní po
lete.
-r-

ZÁJAZD MATIêIAROV
Miestny odbor Matice slovenskej v Novom
Meste nad Váhom pripravuje na 8. augusta
jednodĖový autobusový zájazd na Matiþné dni
do Martina, ktoré budú v dĖoch 4. – 8. augusta.
Záujemcovia z radov þlenov a sympatizantov našej najvýznamnejšej národnej ustanovizne
sa na zájazd organizovaný z príležitosti 146.
výroþia vzniku Matice slovenskej môžu prihlásiĢ
u predsedníþky MO MS Mgr. M. Poriezovej na
þ. tel. 771 2054 alebo u pokladníþky MO MS D.
Kováþovej na þ. tel. 771 8608 najneskôr do 3.
augusta.
Od nich sa dozvedia presnú hodinu odchodu
do Martina, program zájazdu a ćalšie podrobnosti. Presné informácie zverejníme i v propagaþnej skrinke MO MS na Ul. M. R. Štefánika.
V autobuse sa bude vyberaĢ poplatok 3 € od
neþlenov MO MS.
Mgr. Mária Poriezová, preds. MO MS

İ AŽENIE PROTI İAŽBE URÁNU
Ako pokraþuje „Ģaženie“ proti Ģažbe uránu,
ako dopadla petiþná akcia? Na obe otázky sa
odpovedá pomerne Ģažko. Petiþná akcia totiž
beží naćalej a stále sa stretávam (je to neuveriteĐné, ale je to tak) s obþanmi, ktorí nevedia, že
sme akciu organizovali už pred rokom a stále sa
„nemôžu“ dostaĢ k petiþným hárkom.
Sú jedinci, ktorí chápu, o þo ide a sú nesmierne obetaví a pomáhajú snáć pri každej akcii. Je
však aj kategória našich spoluobþanov, ktorí
akoby sa obávali daĢ podpis pod výzvu.
Sú pracovníci na vedúcich postoch, ktorí sa
zapoja a snažia sa získaĢ podpisy od svojich
podriadených, ale sú aj takí, ktorí hovoria, že
majitelia firiem, hlavne zahraniþných, im striktne
zakazujú zúþastĖovaĢ sa podobných akcií.
Prekvapený som však zo samospráv niektorých miest, resp. z prístupu ich vedenia ( þesĢ
výnimkám!, k nim sa jednoznaþne radí Nové
Mesto nad Váhom).Tam, kde som oþakával
maximálnu podporu, teda u predstaviteĐov,
doþkal som sa nanajvýš toho, že sa prijalo
„uznesenie“ s odôvodnením, že to staþí.
Nuž – nestaþí. Akcia, ktorá ako – tak rozhýbala aj obþanov Trenþína, PiešĢan, Starej Turej
a Myjavy, akosi nepohla vedením týchto miest. A
tak si kladiem otázku, þi je to tým, že sa na nej
podieĐam ja, alebo tým, že ochranu zdravia svojich spoluobþanov nepovažujú za prioritnú, prípadne že si neuvedomujú, aký obrovský zásah
do ekosystému stredného Považia môže tento
ich laxný prístup k tejto problematike spôsobiĢ
nielen súþasnej generácii, ale generáciám na
stovky rokov dopredu.
Ale vráĢme sa späĢ k otázkam z úvodu. Dalo
by sa odpovedaĢ jednoducho a krátko: akcia
beží ćalej. Máme už nazbieraných takmer 100
000 podpisov, potrebujeme však o nieþo viac pre
prípad, že by niektoré neuznali a vyradili ich. Za
týmto úþelom sa naćalej konajú akcie na propagáciu petície, nepoĐavili sme v tom.
V tejto súvislosti vysoko hodnotím zistenie,
že obþanom, - aspoĖ tým, ktorí sa podpísali
pod petíciu,- nie je Đahostajné prostredie, v ktorom žijú. Že si uvedomujú, þo sa môže staĢ s
ich životmi a životmi ich potomkov, ak by snahy
kapitálu prevážili nad snahou obþanov. Že žije-

me v demokracii a máme neodĖateĐné právo sa
k svojej kvalite života aj vyjadriĢ. A že tých, ktorých sme si volili, musia náš názor rešpektovaĢ.
Áno, musia, pretože inak tieto posty nemôžu
zastávaĢ!
ýasto sa na stretnutí s obþanmi stretávam
s názorom: „...þože už my zmôžeme, aj tak to
bude tak, ako páni rozhodnú...“. Odpovedám asi
tak, že tí, ktorí o tom budú rozhodovaĢ, sú tí,
ktorých sme si volili. Tento rok, ale aj budúci, sú
rokmi volieb. Pýtajte sa kandidátov na poslancov, na funkcie primátorov a predsedov VÚC,
þo spravili, a hlavne þo spravia okrem iného aj
v oblasti prípadnej Ģažby uránu v Považskom
Inovci. A podĐa toho sa rozhodnete, þi dáte svoj
hlas tomu alebo onomu.
Keby som bol presvedþený, že táto naša
akcia nemá nádej na úspech, tak by som sa
tiež neangažoval. Ale pokiaĐ existuje aspoĖ zrnko nádeje, je potrebné spraviĢ pre dobrú vec
maximum. Opakujem, nejde len o nás. Budúcim
generáciám nemáme až tak veĐmi þo zanechaĢ.
Nuž zanechajme im aspoĖ zdraviu neškodné
životné prostredie. Aby mali kde rodiĢ a vychovávaĢ svoje deti bez obáv, že budú zdravotne
postihnuté.
27. mája Greenpeace usporiadal v MsKS v
Novom Meste nad Váhom prednášku na tému
Negatívne dôsledky Ģažby uránu na zdravotný
stav obyvateĐstva. MUDr. M. Šuta, ktorý sa tejto
problematike venuje, jednoznaþne zdokladoval,
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þo prípadné prieskumné vrty, ako aj samotná
Ģažba, dokážu spraviĢ so zdravím Đudí. Len
škoda, že zo strany organizátorov nebola akcii
venovaná náležitá propagácia.
Zhruba mesiac predtým (25. apríla) sa v
Kálnici uskutoþnila akcia zameraná proti Ģažbe
uránu s názvom Búranie Ģažobnej veže, ktorú
ste mali možnosĢ vidieĢ vo veþerných správach
viacerých televízií.
Momentálne naši aktivisti zbierajú podpisy
pod petíciu v Starej Turej a chceme pokraþovaĢ

aj v Trenþíne, i keć som presvedþený, že by to
malo byĢ záležitosĢou príslušných mestských
úradov. Je zaujímavé, že obce a ich poslanci
pochopili. Ale mestá (s výnimkou Nového Mesta nad Váhom) sú stále akosi nad vecou, akoby
sa ich to netýkalo. Áno, chce to organizovanie
a organizátora. Že by vyššie menované mestá
takýchto organizátorov nemali...?
Ing. Ján Kišš,
prednosta Obvodného úradu
v Novom Meste nad Váhom

OCHOTNE SA CHOPIL ROLY ,,POŠTÁRA“
Netradiþnú bodku za vernisážou výstavy
Rumunská armáda pri oslobodzovaní Slovenska
apríl – máj 1945 spravila dvojica chlapcov sprevádzaná riaditeĐom a uþiteĐkou ZŠ na Odborárskej ul. v Novom Meste nad Váhom. Pristúpili k
Jeho excelencii pánovi veĐvyslancovi a požiadali
ho o odovzdanie balíka konkrétnemu adresátovi
v Rumunsku. Bolo to milé, pán veĐvyslanec sa
ochotne chopil roly ,,poštára“. Nás zaujímalo, o
þo vlastne išlo. VykĐul sa z toho nie každodenný príbeh a my vám ho spolu s p. uþ. Annou
Malíkovou, ktorá zaþala odvíjaĢ jeho klbko na
sklonku vlaĖajška, teraz prerozprávame.
- Mala som v triede mládencov, rumunských
Slovákov pochádzajúcich od maćarských hraníc. Vedeli pekne hovoriĢ po slovensky, ale písmo a písanú slovenþinu mali akési zvláštne a
gramatiku už vôbec neovládali. Niþ im nehovorili
pojmy ako napr. podstatné þi prídavné mená.
Vzbudilo to vo mne zvedavosĢ a zaþala som
pátraĢ spoþiatku viac – menej na vlastnú päsĢ.
Keć chlapci išli na dovolenku do Rumunska,
poslala som po nich niekdajšej ich pani uþiteĐke
do dedinky Derna list. Z jej odpovede som sa
dozvedela, že sa volá Mária Okulárová a že má
predkov z Kysúc. V þisto rumunskej škole uþí
rumunþinu a v prípade záujmu ako nepovinný
predmet slovenský jazyk. Takýmto spôsobom sa
aj naši chlapci nauþili po slovensky.
Na podporu tejto záslužnej práce sme pani
uþiteĐke vćaka pochopeniu vedenia školy a rodiþovskej rady poslali šlabikáre, þítanky a vlastivedy. Druhýkrát sme po Gajdosovcoch poslali do
Derny CD prehrávaþ. Ako sme si preþítali medzi
riadkami v jednom z jej listov, k práci vo folklórnom krúžku, ktorý vedie a kde deĢom odovzdáva bohaté Đudové dediþstvo slovenských
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• VeĐvyslanec Rumunska v SR J. E. F. VodiĠă
(2. zĐava), p. konzulka G. Bratu (vpravo) a riad.
školy dr. J. JeĜábek (vĐavo) so slovenskými
Rumunmi, žiakmi IV.ZŠ. Foto: M. Šimovec
piesní a tancov, by sa jej tento pomocník zišiel
ako soĐ. K aktivite školy sa ochotne pridal aj
MO MS v našom meste. A tak k CD-eþku pribudli
do balíka aj nejaké „cé-déþka“.
Keć sme sa dozvedeli, že sa chystá vernisáž rumunskej fotografickej výstavy i za osobnej
prítomnosti pána veĐvyslanca, rozhodli sme sa
neþakaĢ do letných prázdnin, kým rodinka našich
žiakov opäĢ pocestuje do svojej vlasti. Prišli
sme spolu s pánom riaditeĐom dr. J. JeĜábkom
a žiakmi Dankom Gajdosom pôvodne z Derny
a Milankom Bigasom z Bajonošu na otvorenie
výstavy „vyzbrojení“ tretím podarúnkom. Obsahom balíka, ktorý sa pán veĐvyslanec podujal
doruþiĢ, boli þítanky, šlabikáre a detské knihy,
ktoré zaistil z Ústredia v Martine novomestský
MO MS. V týchto chvíĐach má už IV. ZŠ odpoveć, že užitoþný darþek šĢastlivo dorazil do cieĐa
svojej cesty.-

6 . AUGUST - PR E ME NE NIE P Á NA
Z ÁŽITKY NIE L E N P R Á ZDNINOV É
Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria
udalosti, ktoré nazývame zážitky. Zážitky sú
kratšie alebo dlhšie okamihy v našom živote,
ktoré sa natoĐko dotknú našej duše, že ani po
rokoch na ne nezabudneme. Dokazuje to skutoþnosĢ, že k niektorým zážitkom sa radi vraciame,
opakujeme si danú chvíĐu a þasto o zážitkoch
aj iným rozprávame. ýasto sprevádzajú práve
nastupujúce obdobie dovoleniek a prázdnin.
6.augusta slávime sviatok Premenenia Pána.
Je to spomienka na jednu udalosĢ zo života Ježiša a apoštolov. V nej tiež dominuje zážitok.
Pripravil ho Ježiš apoštolom. Vzal troch apoštolov, Petra, Jakuba a Jána, na horu modliĢ sa.
PokiaĐ sa on modlil, vzhĐad jeho tváre sa zmenil
a jeho rúcho bolo žiarivo biele. PohĐad apoštolov
na Ježišovu žiariacu tvár bol natoĐko fascinujúci a bolo to pre nich takým zážitkom, že Peter
chcel na hore ostaĢ dlhšiu dobu a postaviĢ tam
stany, aby tento zážitok predĎžil na þo najdlhší
þas. Ježiš však vie, že k podstate zážitku patrí
to, že netrvá dlho. Zasiahne þloveka a skonþí.
Preto neostáva premenený na hore s apoštolmi,
ale vracia sa s nimi do mesta, aby pokraþoval
vo svojom poslaní, ktoré malo pokraþovaĢ na
Kalvárii a vo veĐkonoþné ráno. Pre apoštolov
však malo ostaĢ Ježišovo premenenie posilou
vo chvíĐach Ģažkých skúšok, ktoré na nich þakali a predovšetkým nádejou vo veþný život, kde
zážitok z osláveného Ježiša nikdy neskonþí.
Môžeme povedaĢ: Dobre, to bolo vtedy. A
þo dnes? Ponúka aj dnes Ježiš nejaký zážitok
svojim priateĐom? V odpovedi na túto otázku sa
musíme vyhnúĢ dvom extrémom. Prvý je ten, keć
by si niekto svoj náboženský život predstavoval
len ako súhrn vedomostí, príkazov a zákazov,
ktoré síce þlovek plní, ale zážitok mu nespôsobujú. Druhé nebezpeþenstvo spoþíva v tom, že
si niekto predstavuje náboženský život ako stav
neustáleho zážitku, ktorý by nikdy nemal prestaĢ.
V našom náboženstve musia byĢ tieto dva prejavy rozumne prepojené. Ak sa náš život þasto pripodobĖuje k ceste, ktorá nás niekde vedie, tak
tou cestou je práve život v podobe zachovávania

rozliþných predpisov. Pri ceste však stoja lampy,
ktoré svietia, aby sme po ceste kráþali radostnejšie a lepšie. To sú v našom živote náboženské
zážitky.
Známy katolícky pedagóg profesor Klemens Tillman povedal takéto prirovnanie: Keć
chceš vidieĢ v lese krásneho jeleĖa, nesmieš sa
preháĖaĢ na motorke krížom-krážom po cestiþkách a chodníkoch lesa. Takým spôsobom neuvidíš v lese jeleĖa. Ale musíš prísĢ ticho, musíš
pokojne þakaĢ, a to na tom mieste, ktoré ti poradí
skúsený horár. Na tom mieste musíš takmer bez
pohybu s bdejúcou pozornosĢou þakaĢ. Môže sa
staĢ, že napriek všetkému tvojmu tichu a napriek
trpezlivému þakaniu niþ neuvidíš. Musíš si jednoducho uvedomiĢ, že ty nemáš moc rozkázaĢ
jeleĖom, aby sa ti ukázali. Ale dakedy sa ti predsa podarí uvidieĢ jeleĖa, keć splníš podmienky,
za ktorých sa dá lesná zver najskôr vidieĢ. A tak
aj ten, kto chce nájsĢ Boha, musí sa na hĐadanie prispôsobiĢ a musí vedieĢ, že nie je v našej
moci donútiĢ Boha, aby sa nám na náš povel
predstavil a aby nám povedal: prosím, ponížene,
tu som, jestvujem, existujem. Chvíle ticha sú iba
prvou podmienkou, aby nám Boh mohol darovaĢ
zážitok svojej obšĢastĖujúcej prítomnosti.
Ak sa Ježišova tvár premenila pri modlitbe, je
to dôkaz pre každého z nás, že je to pravá modlitba, ktorá môže spôsobovaĢ zážitky v našom
živote. Ak þlovek prežíva modlitbu ako rozhovor
s Bohom, ktorého môže nazývaĢ Otcom, potom
urþite prežije chvíle zážitkov, ako majú deti po
dôvernom a úprimnom rozhovore so svojím
pozemským otcom. Nemusia byĢ všetky rozhovory s naším pozemským otcom zážitkom, ale
predsa, niektoré sú nezabudnuteĐné. Ani každá
modlitba nemusí byĢ zážitkom, ale náš Boh sa
už postará o to, aby sme zažili modlitby, ktoré
ostanú natrvalo zážitkom a svetlom na našej
životnej ceste.
Potom budeme schopní vedieĢ aj iných
povzbudiĢ k duchovnému životu, lebo nebudeme
hovoriĢ len nejaké teórie, ale vlastnú skúsenosĢ
s Bohom.
–Gš–
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FESTIVAL UŽ POZNÁ SVOJICH VÍİAZOV
Hudobná Pocta jari od H. Kriega v interpretácii J. Kaþica v aktuálne vrcholiacom jarnom
období otvorila 11. júna podujatie venované na
pamiatku a poþesĢ spisovateĐa Dominika ŠtubĖu
– Zámostského. Pri tejto príležitosti sa v mestskom kultúrnom stredisku zišli úþastníci festivalu,
ktorí sa zapojili do jeho výtvarnej a interpretaþnej þasti (prednesu), zástupcovia organizátorov
jeho II. roþníka, potomkovia literáta a veĐkého
humanistu - syn Ing. Marián a dcéra Anastázia
ŠtubĖovci a ćalší hostia.
Do umeleckého prednesu diel D. ŠtubĖu
– Zámostského sa zapojilo 15 žiakov. SúĢaž prebehla 9. júna v knižnici v dvoch kategóriách 1.
– 4. roþník a 5. – 6. roþník. Malí recitátori ŠtubĖovej poézie a prózy s napätím oþakávali slávnostný okamžik vyhlásenia výsledkov. Poćakovanie
za snahu patrí všetkým deĢom, ale vyhraĢ mohli
len tie najlepšie. A komu sa ušli najcennejšie
vavríny? 3. miesto a cenu MO MS získala Petra
Zmatková, ZŠ Odborárska, 4. roþník. Z 2. miesta
a ceny prednostu MsÚ sa tešila druháþka Anna
Gerová, ZŠ kpt. Nálepku, 1. miesto a cenu primátora mesta porota udelila Eve Medeovej, ZŠ
Odborárska, 4. roþ. Jej víĢazný prednes prózy
Straka a poklady si návštevníci výstavnej siene
mohli vypoþuĢ a malej recitátorke zatlieskaĢ.
V II. kategórii 3. miesto a cenu MO MS porota udelila dvom recitátorkám, zhodou okolností
piataþkám: Lucii Belákovej, ZŠ sv. Jozefa a Silvii
Gondárovej, ZŠ Tematínska. 2. miesto a cena
zástupkyne primátora mesta „sa ušla“ Adamovi
Dlhému, ZŠ sv. Jozefa, 5. roþník Prvé miesto a
cena primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského
patrila Lucii Kýškovej, ZŠ Tematínska, 5. roþník,

ktorá si prednes prózy Môj otec zopakovala.
Výtvarnú þasĢ festivalu zhodnotil riad. MsKS
v Novom Meste nad Váhom akad. mal. Ján
Mikuška, úroveĖ prác detí posudzovala odborná
porota. PodĐa jej verdiktu najlepšie práce vytvorili a ceny MsKS získali: Barbora Švarová zo
ZŠ Odborárska, 13 r., o dva roky mladšia Nikola Koníþková zo ZŠ Nálepkova. Ako všestranný
talent sa ukázala byĢ i vo výtvarnej þasti festivalu
ocenená piataþka Lucia Kýšková zo ZŠ Tematínska a uspel aj tretiak Marek Fedorko zo Spojenej
školy sv. Jozefa.
Cena prednostu MsÚ putovala päĢroþnej Olívii Smatanovej ZUŠ J. Kréna, cenu zástupkyne
primátora mesta dostal 9-roþný Juraj Vrábel zo
ZUŠ a napokon cenu primátora mesta získala
ZUŠ za kolektívnu prácu Havraní snem.
Závereþnou bodkou príjemné a milé podujatie skonþilo, no myšlienka Festivalu D. ŠtubĖu Zámostského je tu naćalej a opätovne nájde svoje konkrétne naplnenie o dva roky na III. roþníku.
PhDr. Eva Berková, vedúca knižnice

POMOHOL SI NOVOMESTSKÝMI MARHUĎAMI
Stretnutie s ďubomírom Feldekom zanechalo
v þloveku príjemné spomienky a obohacujúce
poznatky. Stojí za to podeliĢ sa s nimi, aj
keć odvtedy dolu Váhom pretieklo veĐa vody.
Dvojica autorov ďubomír Feldek (vĐavo) a Erik
Ondrejiþka zavítala do nášho mesta v rámci
TýždĖa slovenských knižníc. Beseda s majstrami
pera patrila k jedným z príjemných podujatí mestskej knižnice práve zavĚšeného polroka.
Majster Feldek je známy bohatou autorskou
produktivitou vo viacerých oblastiach literárnej
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tvorby – píše básne, eseje, venuje sa tvorbe
pre deti, je dramatikom i prekladateĐom. Za
svoju otvorenosĢ a ostrovtip k problémom doby
je uznávaný nielen doma, ale i v ýechách.
E. Ondrejiþka píše poéziu už vyše 20 rokov,
no debutoval až r. 2004. HĎbku jeho umenia
objavil práve ď. Feldek. Dovtedy si jeho verše
þítali iba najbližší priatelia, až raz jeden zo
spolužiakov, prozaik Juraj Šebesta, poslal básne
bez autorovho vedomia do jedného þasopisu.
Prvá Ondrejiþkova básnická zbierka vyšla práve

vćaka Feldekovej redakcii, ktorý tematicky doladil
jeho verše z obdobia dvoch desaĢroþí.
O zoznámení sa s Ondrejiþkom Feldek
povedal: „Poznám ho z þias, keć som navštevoval
jeho svokra, akad. mal. A. Brunovského. Pri
Albínovi sa vždy našli dôvody na stretnutia. Raz
sme sa stretli s Erikom v jednej kaviarni. Bál som
sa, že budem musieĢ þítaĢ slabé básne a klamaĢ
kvôli zlému umeniu. Keć som sa však zaþítal,
bolo mi jasné: þo báseĖ - to perla. Už vtedy som
vedel, že držím v rukách tvorbu pokraþovateĐa
najlepšej slovenskej poézie.“
E. Ondrejiþka spomínal na Brunovského s
úctou: „ S mojím svokrom sme si veĐmi dobre
rozumeli, niekoĐkokrát som ho sprevádzal na
vernisážach.“
Po preþítaní niekoĐkých svojich básní odkryl
þo - to i zo svojho súkromia: „Všade v dome visí

tisícka básní vo vzduchu, tak sa vyjadril môj svokor kedysi, viem, že sú to obrazy A. Brunovského,
s ktorým som mal možnosĢ bývaĢ krátkych 8
rokov, kým odišiel predþasne r. 1997 do umeleckého neba. Sám miloval poéziu, veĐmi rád ju
þítal. Jeho dom, v ktorom bývame s rodinkou
podnes, bol þasto plný vzácnych návštev, ale
aj keć majster tvoril, z úcty k nemu som nikdy
neprekraþoval jeho kriedový kruh (ako to kdesi
napísal ď. Feldek) a nezaĢažoval som ho svojou
poéziou. VeĐa zbierok poézie vynikajúcich básnikov ilustroval.“
Zaujímavé bolo Feldekovo odhalenie svojho
pôvodu. Jeho predkom bol holandský minnesänger z 12. storoþia, istý Henrik van Veldeken
(z toho Feldek), ktorého verše preložil. Feldekovi
starí rodiþia pochádzali z Prahy. Spomenul
si i na návštevu u novomestského advokáta
Tomáška, keć ako malý chlapec sedel s rodiþmi
na terase a prvýkrát jedol chýrne novomestské
ovocie - voĖavé marhule. Zjedol ich veĐa, bolo mu
z nich nevoĐno. No spomienka na ne mu raz pomohla nájsĢ správny výraz na slovo mišpuĐa pri
preklade Shakespearovo diela Romeo a Júlia nahradil ho slovom marhuĐa. I keć sa slovenský
bard držal v ústraní, nechávajúc s aristokratickou
noblesou priestor mladému kolegovi, neudržal
dlho na uzde svoje emócie a niekoĐkokrát svojimi
vstupmi rozosmial publikum. Bol to príjemný a
obohacujúci podveþer.
-aþ-

REZBÁRI NEDOVOLENKUJÚ, BUDE SYMPÓZIUM
Rezbári ani poþas tohoroþného leta nebudú
dovolenkovaĢ. Urþite nie druhý a tretí týždeĖ v
auguste, kedy v našom meste bude maĢ svoje
štvrté pokraþovanie rezbárske sympózium.
Tradícia letnej umeleckej aktivity Đudových
rezbárov sa vćaka pochopeniu vedenia mesta
zrodila roku 2006. Odvtedy každoroþne v lete
majú obþania a návštevníci nášho mesta, vrátane
dovolenkárov a rekreantov, možnosĢ sledovaĢ
prácu usilovných rúk rezbárskych majstrov, ktorí
pred zrakmi zvedavcov každoroþne tvoria ćalšie
súþasti novomestského betlehema.
Od 10. augusta sa Námestie slobody opätovne
premení na spoloþnú tvorivú dielĖu Đudových
rezbárov z nášho mesta a okolia. V ateliéri pod
holým nebom budú po roku Ferdinand Bolebruch,
Miroslav Hochman, Štefan Slabý, Ernest Slabý a
Štefan Matejík vytváraĢ z kmeĖov dreva ćalšie

dielka, ktoré vo vianoþnom þase doplnia súþasný
drevený betlehem s postavami v mierne nadživotnej
veĐkosti
a
budú v celej
kráse
na
obdiv širokej
verejnosti od
príchodu sv.
Mikuláša do
nášho mesta
v
decembri
2009 až do
Troch kráĐov v
januári 2010.
-r-
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DEVÄİDESIAT ROKOV VêELÁRSTVA U NÁS
Rušno ako v úli
bolo po dva júnové
dni
v
mestskom
kultúrnom stredisku. V
dĖoch 27. a 28. júna
sa tu stretli þlenovia
ZO Slovenského zväzu vþelárov v Novom
Meste nad Váhom,
aby si spolu so svojimi
hosĢami a sympatizantmi bohatým programom
pripomenuli 90. výroþie vzniku organizovaného
vþelárstva v novomestskej oblasti.
SúþasĢou podujatia boli o. i. prezentácie
erbu a v sobotu 27. 6. posvätenej zástavy
základnej organizácie a knihy mapujúcej bohaté dejiny vþelárstva z pera A. ýernochovej.
Naslovovzatí odborníci sa vyjadrovali k aktuálnym témam. Reþ bola napr. o využití vþelích
produktov v domácnosti, o kvalite slovenského
medu, o chorobách vþiel a vþelárení vo svete.
Prítomných zaujali prednášky prof. RNDr. J.
ýižmárika,CSc. o apiterapii v živote þloveka
a prof. Ing. I. Hriþovského, DrSc., ktorý si zobral na „mušku“ záhradníþenie v Trenþianskom
kraji. Popri výsostne vážnych témach a odmeĖovaní úspešných vþelárov priestor po obidva
dni dostala kultúra, v rámci nej i výstava Vþela
a príroda vo výstavnej sieni MsKS, a v úvodný
deĖ osláv vyvrcholila zábavou pri hudbe v
Kálnici.
Nemenej zaujímavý ako program okrúhleho jubilea vþelárov bol pohĐad do histórie.
Sprievodcu deviatimi desaĢroþiami pôsobenia
vþelárstva v našom regióne nám robil preds.
ZO SZV v Novom Meste n. V. Tibor Valoviþ.
- Okresný spolok vþelárov vznikol 15. júna
1919 na plenárnom zhromaždení z popudu 38
vþelárov z Nového Mesta nad Váhom a okolitých
obcí. Prvým predsedom bol Ján Malárik s vlastníctvom 20 vþelstiev. Organizáciu viedol rovné
dva tucty rokov. Ćalej sa vo funkcii predsedov
vystriedali: K. Treský, Š. Sloboda, F. Turkoviþ,
Ing. E. Tomašoviþ a D. Štefánik.Od roku 2000, teda takmer jedno desaĢroþie,
stojí na þele vþelárskej organizácie Tibor
Valoviþ.
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- Vþelárstvo bolo spoþiatku doménou
vzdelaných Đudí, priþom chovu vþiel sa venovali
hlavne kvôli vþelím produktom. Až neskôr sa
zistil význam a nezastupiteĐné miesto vþiel v
prírode pri opeĐovaní rastlín.PodĐa slov predsedu organizácie súþasnou
snahou je, aby v SR vznikali profesionálne
vþelárske farmy.
- No potrebné je vážiĢ si prácu všetkých
tých, pre ktorých je vþelárstvo záĐubou. Na
Slovensku má vþelárenie historické korene a
bohaté tradície, aké nájdete v máloktorých
krajinách Európy. Hoci si vážime podporu štátu
i Európskej únie, postaþuje len na zmiernenie
vysokých nákladov na tento užitoþný koníþek.
Alarmujúce je, že v ostatných rokoch poþet
vþelstiev poklesol a i v našej organizácii má
trištvrtina vþelárov nad 50 rokov. Záujem o
vþelárstvo je medzi mládežou slabý. Kedysi,
v školských rokoch 2002/2003 až 2005/2006
pôsobil pri vtedajšom SOU potravinárskom
a poĐnohospodárskom v Novom Meste nad
Váhom vþelársky krúžok. Poþet jeho þlenov
sa pohyboval v rozmedzí od troch do 8 þlenov,
výnimkou bol na þlenstvo „úrodný“ školský rok
2004/2005, kedy krúžok, ktorý som viedol spolu
s Ing. M. Kollárom, navštevovalo 25 žiakov. –
Pomyselné listovanie kronikou nám ćalej
prezrádza, že najviac þlenov – až 518 – mala
vþelárska základná organizácia v roku 1970 s
tiež rekordným poþtom vþelstiev (4707), dnes
má vo svojich radoch 151 vþelárov s 1366
vþelstvami.
- Vþelári sú roztrúsení po obciach regiónu,
spája ich však jedno – láska k vþelárstvu, ktorá,
veríme, posilnená prílevom mladej krvi, prekoná
všetky problémy a starosti a privedie veĐkú
vþelársku rodinu, vrátane tej novomestskej, k
ćalším významným jubileám a métam, - vyjadril
za seba i v mene celého výboru ZO svoje
presvedþenie Tibor Valoviþ.
KAMARÁTKY
-Juli, vieš, že si koþka?!
-Viem, Môj kocúrik to isté vraví o tebe!
-A - kdeže je?!
-Zamknutý v šatni! …
-mch-

MEDIÁCIA ALEBO VÝHRA OBOCH STRÁN
Mediácia a mediátor, pre väþšinu z nás neznáme pojmy. Objasníme si ich v rozhovore s
mediátorkou Ing. Dagmar Mlþúchovou.
• ýo je mediácia a odkiaĐ sa vzala?
Pojmom mediácia oznaþujeme jeden z
postupov, ktorý súhrnne nazývame mimosúdne
riešenie sporov. Význam slova mediácia má
svoje korene v latinþine a znamená sprostredkovanie. Do Európy sa dostalo z anglosaského
právneho systému. Mediácia je v súþasnosti
najširšie aplikovateĐný a najprístupnejší proces
alternatívneho riešenia konfliktov.
• V þom spoþíva alternatívnosĢ tejto
metódy?
Mediácia sa považuje za alternatívnu formu
preto, lebo nevyužíva tradiþné spôsoby – rozhodovanie autorít, využitie nátlaku. Naopak,
využíva priamu komunikáciu strán konfliktu, ktoré
sa snažia prostredníctvom argumentovania a
vyjasĖovaním svojich pozícií a záujmov dospieĢ
k spoloþnej dohode.
• O dohode nerozhoduje mediátor? Akú
úlohu teda v tomto procese zohráva?
Nie, nerozhoduje. Mediátor nie je sudca, ktorý
vynesie rozsudok. Je neutrálnou stranou, ktorá
pomáha sporiacim sa Đućom zmenšiĢ a zmierniĢ
ich napätie. Je tam preto, aby pomohol stranám
rozprávaĢ o tom, ako oni sami chcú svoj konflikt
riešiĢ. Podporuje obe strany, aby hĐadali svoje
vlastné riešenia. Snaží sa medzi nimi vytvoriĢ
þo najväþšiu rovnováhu. Dohliada na proces tak,
aby vývoj smeroval k úspešnému riešeniu.
• ýo sa považuje za úspešné riešenie? Má
mediácia nejaký konkrétny výstup?
Má. CieĐom celého procesu je spísanie
konkrétnej dohody, ktorá zrozumiteĐne a urþito
vyjadruje to, na þom sa strany dohodli, priþom
zachované musia byĢ pravidlá urþené zákonom
a o dobrých mravoch.
• Má mediácia oporu v zákone ?
Alternatívne riešenie sporov upravuje zákon
þíslo 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
• Je dohoda o mediácii pre úþastníkov
záväzná?
Zákon hovorí, že dohoda, ktorá vznikla ako
výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre
zúþastnené osoby záväzná. Na jej základe môže

oprávnený podaĢ návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je
táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, þi
rozhodcovským orgánom.
• Aké spory sa dajú riešiĢ mediáciou ?
Medzi „vhodné“ typy sporov patria susedské spory, rodinné spory ako napríklad vzĢah
rodiþ-dieĢa, škola, úteky z domu, vzĢah manželmanželka ako rozdelenie domácich prác, príspevky na domácnosĢ, nezhody pri výchove, narušená
komunikácia v rodine. Medzi úspešne riešiteĐné
patria aj obchodné spory ako napríklad narušené
zmluvné vzĢahy, kontraktaþné záležitosti, platby,
konštrukþné vady, rozviazanie partnerstva, spory
týkajúce sa orgánov spoloþnosti a podobne.
• Môže sa na mediátora obrátiĢ aj zamestnanec, ktorý je v spore so svojím
zamestnávateĐom?
Áno, môže. Avšak vzĢah zamestnaneczamestnávateĐ je dosĢ špecifický, a to tým, že
zamestnanec väþšinou „Ģahá“ za kratší koniec.
Z dôvodu zachovania vyváženosti oboch strán
je vhodné riešiĢ konflikty medzi zamestnancom
a zamestnávateĐom v spolupráci s príslušnou
odborovou organizáciou.
Druhú þasĢ rozhovoru s mediátorkou Ing.D.
Mlþúchovou, uverejníme v budúcom þísle. - r Ɣ S JEDINOU ZMENOU. Hoci sú prázdniny
a brány škôl sa zatvorili, nastal v súvislosti s
výsledkami výberových konaní urþitý „pohyb“ na
postoch riaditeĐov škôl.
Na ZŠ Odborárska ul. zostáva vo funkcii
riaditeĐa PaedDr. Jaroslav JeĜábek, rovnako je
to i v prípadoch ZUŠ J. Kréna, kde funkciu
riaditeĐky obhájila Mgr. Marta KošĢálová a CVý
na þele so staronovou riaditeĐkou PhDr. Janou
Heveryovou. Na ZŠ Ul. kpt. Nálepku sa uskutoþní
nové výberové konanie, kećže na to predchádzajúce sa neprihlásil žiaden uchádzaþ.
Jediná zmena, ktorá sa udiala v rámci
stredných škôl, sa týka SOŠ Bzinská ul., kde
novým riaditeĐom školy sa stal Mgr. Peter Rebro.
Pozície riaditeĐov vo výberových konaniach potvrdili na SOŠ Jánošíková ul. - Mgr. Stanislav
Pauþin, na SOŠ PiešĢanská ul. Ing. Ján Hargaš
a na Gymnáziu M.R.Štefánika - Mgr. Mária
Vitásková.
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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

OCEďOVÉ DVERE
ZárubĖa 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 výplĖou minerálnej vlny.
Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia)
v štruktúre dreva.
Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie.
Dvere sú dodávané s kĐuþkou, kukadlom a piatimi kĐúþmi.
Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub
Dvere si môžete prísĢ pozrieĢ do predajne na Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL
InnoNova _70.M5
PäĢkomorový systém
Najvyššia odolnosĢ proti zatekaniu a infiltrácii
Vysoká odolnosĢ proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnosĢ proti vlámaniu
Znamenitá ochrana proti hluku
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie a pohĐadovej šírky
MožnosĢ mechanického alebo elektronického systému trvalého vetrania
Bezolovnatý profil
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PONÚKAME

KRAJ ý Í RS T V O

L E N K A

Najnovšie melírovacie
a farbiace techniky

opravy a úpravy odevov

Dámske, pánske
a detské strihy

Po- Pia 8,30 - 16,30 h
Štvrtok 10,00 - 15,00 h
U l . Weis s e ho 1 3
Otváracie hodiny:

Poradenské
a vizážistické
služby
Predaj kozmetiky Wella

Pondelok - Piatok
9,00 - 18,00 h
Sobota na objednávky
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(v priestoroch Kultúrneho domu v Bošáci)
Ponúkame rôzne spoločenské akcie:
zábavy, diskotéky, kary, svadby, oslavy
jubileí, firemné posedenia a iné.
Denne pripravujeme teplé jedlá

Kontakt: 0918 404 322

þ .tel.: 0908 217 915

www.pr vakomplet na.sro.sk

M A S Á Ž E
J A R O S L AVA KO Š T I A LO VÁ

ZÁHRADNÍCKE
PRÁCE

O t v ár ac ie ho d i ny :
Tešíme sa na Vašu
návštevu

BOŠÁCKA REŠTAURÁCIA

(vedĐa Orange vo dvore kamenárstva Dvonta)

Holubyho 2, Nové Me sto n.V.



No voot vorená

Po – Pi a o d 11, 00 – 18, 00 h
w w w. o db or nema sa ze.sk

č .tel. 0904 614 396

- úprava a údržba záhrad
- kosenie kosaþkami
a krovinorezom

TEL : 0904 686 409
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JUBILEÁ ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME
Uplynulo 90 rokov odvtedy, þo r.1919 prišli
kongregácii Chudobných školských sestier de
Notre Dame v ýechách žiadosti, aby poslali na
Slovensko rehoĐné sestry - uþiteĐky. SplniĢ tieto
žiadosti napomohla vtedajšia, pre Cirkev nepriaznivá politická situácia, keć zo štátnych þeských
škôl prepúšĢali rehoĐné sestry – uþiteĐky.
Ministerstvo školstva a národnej osvety ýSR
so súhlasom vtedajšieho generálneho vedenia
Chudobných školských sestier de Notre Dame
poslalo v apríli 1920 sestry uþiteĐky do Horného
Srnia, Pušoviec pri Prešove, Nemšovej, Trnavy a
do Blesoviec.
Kećže rehoĐné sestry by nemali pôsobiĢ po
jednej na rozliþných miestach, nitriansky biskup
J. E. Mons. Dr. Karol KmeĢko pomohol, aby naše
sestry mohli spoloþne žiĢ v oficiálne zriadených
filiálkach kongregácie. Tak vznikla naša prvá
komunita Chudobných školských sestier de Notre
Dame v Kláštore pod Znievom. PäĢ sestier prevzalo starostlivosĢ o 90 sirôt v tamojšom katolíckom sirotinci. Druhým pôsobiskom našich sestier
bol Trenþín. Po odchode sestier vincentiek, ktoré
vyuþovali v maćarskom jazyku, bol nedostatok
slovenských uþiteliek. J. E. Mons. Dr. K. KmeĢko,
nitriansky biskup, sa preto rozhodol zveriĢ r. 1921
meštiansku školu našim sestrám.
R. 1927 pribudlo ćalšie pôsobisko - Ústav
sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Sestry M.
Alojzita Boudová, M. Jaromíra SklenáĜová, M. JindĜiška Šašková, M. Jana Novotná a dve kandidátky s predstavenou sr. M. Assumptou Machovou
prebrali vyuþovanie na 3-triednej rímskokatolíckej dievþenskej Đudovej škole. Na štvrtom našom
pôsobisku v TopoĐþanoch zaþali svoju þinnosĢ
sestry pred trištvrtestoroþím na rímskokatolíckej
dievþenskej škole. R. 1939 prijala kongregácia
správu Krajinského sirotinca v Beckove.
V pohnutých þasoch rokov 1938 - 39 prepúšĢali pedagógov þeskej národnosti, a tak zo slovenských škôl museli odísĢ aj naše þeské sestry.
15. augusta 1939, þiže pred 70 rokmi, vznikla samostatná Slovenská provincia Chudobných
školských sestier de Notre Dame. Vláda Slovenskej republiky uznala jej zriadenie s ústredným
rehoĐným domom a noviciátom v Novom Meste
nad Váhom. Postupne vznikli nové pôsobiská v
Modre, Bratislave, Považskom Podhradí, Spiš-
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V súþasnosti pracujeme v 10 pôsobiskách po
celej SR a máme dve misijné komunity v Kazachstane vo farnosti Balchaš a v detskom domove
Kopþegaj.
Významné výroþia – 90 rokov od príchodu
prvých sestier na Slovensko a 70 rokov od ustanovenia slovenskej provincie Kongregácie školských
sestier de Notre Dame si chceme spolu s vami
pripomenúĢ 5. júla. O 11,00 h bude ćakovná
sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie v
Novom Meste nad Váhom. O 14,00 h zaþne DeĖ
otvorených dverí v areáli kláštora a Spojenej
školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. O
17, 00 h vás pozývame na slávnostné vešpery
v kláštornej kaplnke.
Všetci ste srdeþne zvaní.
Školské sestry de Notre Dame

Milí ðitatelia,
nastáva ðas pre oddych a naðerpanie
nových síl. Obdobie letných mesiacov pozýva
k relaxu pri vode, v horách ði inde v lone
prírody. A núka nabraĘ si do zásoby do pomyselného batoha nový elán a chuĘ do práce a
plnenia si nároðných povinností v nastupujúcom polroku.
Vážení ðitatelia, dovoĆte nám zaželaĘ
Vám príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
Budeme radi, ak Vám i poðas nich bude príjemného spoloðníka robiĘ náš – váš Novomestský
spravodajca. Všetko dobré želajú
vydavateĆ, redakðná rada a redakcia

V SKAUTSKOM TÁBORE NEJDE LEN O ZÁBAVU
skej Novej Vsi, Oravskom Veselom, Liptovskej
Lužnej, Tvrdošíne, Trenþianskych Tepliciach a v
Bruntál – Petrinu (na Morave).
Zaþiatok 2. ýSR poznaþila protináboženská
þinnosĢ. Cirkevné školy poštátnili. R. 1950 zo
škôl prepustili sestry uþiteĐky a všetky naše sestry násilne sústredili v centralizaþných kláštoroch
v Beckove a Kláštore pod Znievom. R. 1951 ich
vyviezli do ýiech, kde pracovali v továrĖach na
spracovanie Đanu a poĐnohospodárstve. Po þase
ich premiestnili do domovov dôchodcov a domovov pre deti so špeciálnymi potrebami.
Roky 1968 – 1970 priniesli „novú jar“ aj v
Cirkvi. Prejavila sa obnovou cirkevného života.
RehoĐné spoloþenstvá mohli prijímaĢ nové þlenky a zakladaĢ nové komunity na Slovensku. ýasĢ
našich sestier z ýiech sa mohla vrátiĢ na Slovensko. V tom þase naša Kongregácia školských
sestier de Notre Dame pôsobila v 10 komunitách
po Slovensku.
Politický odmäk trval krátko. Nasledovalo
obdobie normalizácie, ktoré ukonþilo þinnosĢ
sestier v novozriadených komunitách a prijímanie
nového dorastu. Niektoré sestry sa museli opäĢ
vrátiĢ do ýiech. Po rokoch normalizácie rehole
prijímali dorast, ale iba tajne. A tak aj naše mladé
sestry pracovali v rôznych zamestnaniach bez
rehoĐného rúcha a bez možnosti žiĢ spoloþne v
komunite.
Po roku 1989 sme sa vrátili k svojmu pôvodnému poslaniu – výchove a vyuþovaniu mládeže
a k sociálnym a charitatívnym þinnostiam.

Nie je tábor ako tábor. Ten s prívlastkom
skautský nie je pre žiadne „padavky“ a je urþený výluþne pre þlenov Slovenského skautingu.
Svoje o tom vie aj vodca 15. zboru Javorina v
Novom Meste nad Váhom Adrián Dedík, već
blížiaci sa letný tábor nie je pre novomestský
zbor žiadnou novinkou. V takmer 20 – roþnej
histórii znovuobnoveného skautingu v bývalom
ýesko – Slovensku ide v poradí o devätnásty
tábor.
- Uskutoþní sa v dĖoch 25. júla - 8. augusta
v nám dôvernom prostredí Hôrky nad Váhom, a
tak ako každý letný tábor aj tento bude vyvrcholením skautskej þinnosti, akousi previerkou teoretických a praktických znalostí a zruþností skautov,
ktoré si osvojovali v predchádzajúcich mesiacoch.
Poþas školského roka sme þlenov družín rôznymi etapovými hrami pripravovali na tábor, ktorý
každoroþne vždy tematicky inak orientujeme.
V minulosti sme napr. mali tábor Stratené stopy.
niesol sa v duchu Foglarovej Kroniky stratenej
stopy, Rýchlych šípov a jeho ćalších diel. V roku
vstupu Slovenska do Európskej únie sme robili
Eurotábor. V rámci neho sme každý deĖ v tábore venovali jednému þlenskému štátu. Tomu sme
uspôsobovali stravu a hry, ktoré boli typické pre
tú – ktorú þlenskú krajinu. Decká medzi sebou
súĢažili v znalosti jednotlivých štátov a víĢazné
družstvo sa mohlo pochváliĢ najväþším „úlovkom“
vlajok jednotlivých štátov, ktoré si rozvešali pred
stany. Tohoroþný skautský tábor v takmer domovskom prostredí Hôrþianskej doliny má názov Wild

Vest Camp – tábor na divokom Západe a tomu sa
podriadia takmer všetky jeho aktivity a þinnosti. NároþnosĢ pobytu v tábore, ako zdôraznil
táborový vodca A. Dedík, neznamená, že bude v
Ėom núdza o zábavu, hry a súĢaže.
-Za roky usporadúvania táborov máme do
detailov prepracovaný systém, ktorý sa nám plne
osvedþil. Dôraz kladieme na plnenie pracovných
úloh, na zážitkové poznávanie formou hier a
súĢaží, ale i na zábavu.Tábora, ako sme sa dozvedeli, sa zúþastní okolo 40 detí, budú rozdelené do táborových
družín, ktoré však nie sú totožné s oddielovými
družinami.
-V štyroch družinách, každá zhruba po
osem detí, budú chlapci i dievþatá rôzneho veku.
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Na þele každej družiny bude družinový vodca,
ktorý ako tkp. moja predĎžená ruka bude pomáhaĢ pri dodržiavaní poriadku a disciplíny v tomto
malom kolektíve.
VeĐa þasu na pestvá a nezbednosti decká
aj tak nebudú maĢ. Potrvá hádam tri dni, kým si
postavíme prvý deĖ tzv. podsadové stany (sú
medzi skautmi þesko – slovenskou raritou) a
kompletne stanový tábor so všetkým, þo k tomu
patrí. Roboty bude vyše hlavy. ZriadiĢ kuchyĖu,
prichystaĢ drevo, spraviĢ most cez potok, zhotoviĢ
táborový kruh pre slávnosti ... V rámci pomoci
dedine a jej obyvateĐom, za to, že nás trpia,
plánujeme tradiþné rytierske jazdy. Bez pomoci nezostane ani okolitá príroda, les, lúka, kde
sa vždy zíde pomocná ruka ochotná vyzbieraĢ
kamene, konáre a iný neporiadok. Okrem toho
vždy jedna z družín má službu. Premenené na
drobné to pre jej þlenov znamená budíþek o štvrĢ
na šesĢ, odchod s káriþkou do dediny na nákup
potravín, po návrate naloženej povedzme 15

chlebami alebo 90 rožkami, 15 l mlieka a ćalším
„proviantom“ nevyhnutným na prípravu stravy.
Prípravu jedla a všetkého, þo tomu predchádza,
má pod dohĐadom dospelého na starosti tiež
služba. Výmena „stráží“ býva veþer o 20,00 h a
kolobeh sa opakuje. Medzitým ostatné družstvá sa
venujú þinnosti a aktivitám, ktoré im pripravíme.V lone prírody, bez výdobytkov techniky,
strávia mladí skauti nezabudnuteĐných 15 dní.
Rodiþia môžu prísĢ svoje ratolesti navštíviĢ poþas
tzv. návštevného dĖa. Tentoraz pripadá na sobotu 25. júla a vidieĢ ich budú môcĢ i na ćalší deĖ
na Slávnostiach bratstva ýechov a Slovákov na
VeĐkej Javorine, kam si 26. júla z tábora skauti „odskoþia“ pomôcĢ pri organizovaní detského
areálu.
Domov sa novomestskí skauti z tábora vrátia
s nošou plnou zážitkov a nových skúseností, ktoré sa im v živote nesporne zídu a v neposlednom
rade i s príjemným pocitom zmysluplne a užitoþne prežitého þasu.
-eg-

Kým vyrastieme – tieto slová v posledných
dĖoch zneli þastejšie ako inokedy. Urþite aj
zásluhou pôvodného muzikálu, ktorým sa svojim
spolužiakom, rodiþom a žiakom novomestských
škôl predstavili žiaci ZŠ na Ul. kpt. Nálepku. V
programe okrem scénok a moderovaného slova
odznelo 11 pôvodných piesní z autorskej dielne
M. Klimentovej, P. Šímu a dr. M.Vitekovej. Odhalil neraz zložité vzĢahy v školskom prostredí a
prinútil rodiþov i žiakov zamyslieĢ sa nad tým, ako
to v skutoþnosti je. I vćaka tomu mnohí získali
na tento život iný pohĐad. Lebo to, þo je pre nás
dospelých samozrejmé, je pre dieĢa neraz zložité
a to, þo my podceĖujeme, môže byĢ preĖ veĐmi
dôležité.

A o þom vlastne ten 1. školský muzikál bol?
V skratke o tom, že každé dieĢa má svoje oþakávania, hoci ich naplneniu neraz bránia zbytoþné
prekážky. O tom, že nie každý je výborný a za
jeho rebelanstvom sa þasto skrýva sklamanie a
nepochopenie. Že škola je nielen o žiakoch, ale aj
o tom, koĐko lásky a nasadenia dávajú do svojej
práce a do vzĢahu s deĢmi dospelí. A nielen pod
notovou osnovou, ale aj v hĐadisku sa zreteĐne
dalo þítaĢ, že každé dieĢa túži po objatí, po priateĐstve a porozumení, po spravodlivom ocenení
toho dobrého, þo vykonalo, ale i po pochopení,
ak vykonalo nieþo inak, ako sa oþakáva.
„Kým vyrastieme, dajte nám þas na omylov
pár...“, spievali všetci úþinkujúci v refréne závereþnej piesne a mne to napadá aj teraz, pár dní
po vysvedþení. Hoci radi vravíme, že žiak sa uþí
pre seba, pre svoj život, vysvedþenie nie je len

Niektoré otázky možno aj zostali nezodpovedané, već za hodinu, þo toto dielko trvalo, sa
všetko povedaĢ nedá. Dôležité však je, že nielen
herci, ale aj diváci ho prijali, stotožnili sa s ním
a mnohí sa v Ėom skutoþne našli. Svedþil o tom
úprimný potlesk, ktorým odmeĖovali výkony,
pohĐad do tvárí dospelým, ktorým obþas aj zvlhli
oþi, alebo radosĢ a zanietenie detí, keć si všetci
svorne pospevovali piesne spolu so spevákmi.

jeho vecou. Je aj ukážkou toho, aká je súþinnosĢ
a spolupráca v trojuholníku žiak – rodiþ - uþiteĐ.
Takže nie vždy iba trestajúca ruka, ale radšej
malý vstup do vlastného svedomia. A ak by to
práve teraz už nešlo, radi muzikál zopakujeme
na jeseĖ. ZatiaĐ sa môžete zoznámiĢ s pesniþkami, ktoré mladí speváci naspievali a vydali na
svojom prvom spoloþnom CD. Želáme príjemné
poþúvanie.
Dr. Marta Viteková

KÝM VYR A STIE ME

VYBRA İ NA J L E P Š Í C H N EBOLO ĎA H K É
Vedeli ste, že pomenovanie esej prvý raz
použil francúzsky autor Michel de Montaigne,
ktorý v roku 1580 nazval svoju knihu úvah o
živote slovom Essais? Zrejme túto vedomosĢ
nemali ani samotní úþastníci okresnej literárnej
súĢaže Esej 2009, za to presne vedeli, ktorú
tému vo svojich súĢažných prácach „vyobracajú“
pri písaní esejí 13. júna v Mestskej knižnici ď. V.
Riznera v Novom Meste nad Váhom.
ŠtvrĢstovka nádejných literátov zo ZŠ a 8roþného GMRŠ v Novom Meste nad Váhom,
Beckova, Bziniec pod Javorinou, ýachtíc, Lúky
a Moravského Lieskového, ktorá sa prihlásila
do predjubilejného – IX. roþníka, mala na výber
z troch možností na spracovanie: 1. Je vzdelanie nevyhnutným predpokladom k úspechu a k
lepšiemu uplatneniu v živote? 2. Poþítaþ – jediný
priateĐ vo voĐnom þase. 3. Les: ChráĖ ma, þlovek,
kým šumím. Dôkazom toho, že vyhlásené témy
boli aktuálne a blízke mysleniu 15-roþných
mladých Đudí, bola skutoþnosĢ, že ani jedna
„nedostala košom“ a pri písaní mali deviataci o
ne rovnomerný záujem.
Práce posudzovala porota
v zložení
spisovateĐ PhDr. I. Machala, PaedDr. M. Viteková
a Mgr. M. Kurišová. Konštatovala, že úroveĖ bola
veĐmi dobrá, vybraĢ päĢ najlepších prác nebolo
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vôbec Đahké. V každej sa našla myšlienka, ktorá
svedþila o zdravom úsudku, formujúcom sa
vlastnom názore a kritickom pohĐade na dianie
okolo seba. Za všetky vyberáme aspoĖ jednu,
ktorú M. Kurišová vypichla v práci víĢaznej S.
Hanákovej: „ZávislosĢ. Toto slovo poþuĢ skoro
na každom kroku. Závislí na poþítaþi, alkohole,
hrách, drogách - no poþuli sme o závislosti
na knihách? Nie. Knihy sú skôr odsúdené na
doživotné väzenie. No kto bol sudcom? Nová
technika, deti...“
Nakoniec si diplomy a vecné ceny odniesli Zuzana Gáborová, Sabína Hanáková (obe
zo ZŠ ýachtice), Katarína Hrušovská (ZŠ Ul.
kpt. Nálepku), Katarína Lackoviþová (GMRŠ) a
Alexandra Matová (ZŠ Tematínska ul.).
-eb-

Chystáte sa na dovolenku do exotických krajín?
Viete, že existuje aktualizovaná verzia publikácie Medzinárodné cestovanie a zdravie 2009?
Vydáva ju Svetová zdravotnícka organizácia s cieĐom poskytnúĢ informácie o zdravotných rizikách a
odporúþaniach, ako im predchádzaĢ. Urþená je predovšetkým lekárom, ale dôležité informácie v nej
nájdu aj Đudia bez medicínskeho vzdelania. Preventívnymi opatreniami totiž možno zdravotné riziká
výrazne znížiĢ. Dozvedia sa z nej napr. o možných zdravotných rizikách spôsobených cestovaním a
tiež o povinnom a odporúþanom oþkovaní v rôznych oblastiach sveta. Úplné znenie publikácie v PDF
formáte nájdete na: http://www.who.int/ith/ITH_2009.pdf.
Zdroj: WH0

PRED DOVOLENKOU

VíĢazky s porotou
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SKUPINA PREMENY PRIPRAVUJE ALBUM
Morový stĎp. Tak sa bude volaĢ prvý album skupiny PREMENY
Tí, þo skupinu poznajú, vedia, že hrá hudbu
v štýle ýechomoru, hravú a energickú, pri ktorej
sa nedá markírovaĢ a treba dávaĢ do nej vždy
všetko.
Profilový album bude však okrem Đudových
piesní vo folk - rockových úpravách obsahovaĢ i
balady zo starého Nového Mesta.
Vlastné piesne sú inšpirované najmä históriou miest a udalostí, ktoré nám z þasu na þas
pripomínajú už iba zažltnuté fotografie kamsi
do minulosti strateného þasu þi nemí svedkovia
dávnej doby.
Jednou z nich je i titulná pieseĖ Morový stĎp

ako baladická spomienka na jednu z najstarších
pamiatok nášho mesta.
Album, ktorý skupina nahrá v hudobnom
štúdiu Petra Šímu v Moravskom Lieskovom, by
s pomocou pozvaných hudobných hostí mal
svetlo sveta uzrieĢ v decembri tohto roku.
Po úþinkovaní na DĖoch mesta a prázdninovej prezentácii pri fontáne na námestí na
jesenné mesiace skupina pripravuje reprízu
literárno - hudobného programu Keć námestie
rozváĖalo kávou a následne pokraþovanie
tohto akusticko - hudobného cyklu pod názvom
ŠĢastie je taká zvláštna vec.
Milan Hurtík

NA LETNÝ ODDYCH I ZAMYSLENIE
DOBRÉ VECI VYCHÁDZAJÚ OPÄġ
Že primitívna bezradnosĢ programov televíznych (najmä súkromných) kanálov narastá, na to prichádza niekto rýchlejšie, niekto
pomalšie. Leto má predsa len tú výhodu, že od
televízie sa dá utiecĢ a teplý letný veþer sa dá
stráviĢ aj iným spôsobom. Keć nijako inak, tak
napríklad sedením na dvore þi na balkóne, alebo aj len na vchodových þinžiakových schodoch.
Azda i nasledujúca ponuka môže byĢ pre
niekoho dôkazom, že ešte stále existujú veci,
ktorým sa oplatí venovaĢ þas. A þlovek nemá
pocit, že ho jednoducho len tak z nudy utĎkol.
Sándor Márai: SVIECE DOHÁRAJÚ
Skoro monológovo prerozprávaný príbeh o
stretnutí dvoch priateĐov z dávnych þias.
Poþas jediného dĖa odhalia tajomstvo toho,
þo ich kedysi spolu spájalo, odlišovalo a nako-
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niec rozdelilo. Sila Máraiho knihy nespoþíva ani
tak v príbehu samotnom, ako v tom, þo autor
dokáže vo svojom rozprávaní vyjadriĢ.
Sviece dohárajú svojou nostalgicky potemnelou atmosférou sú možno viac þítaním
pre zimný podveþer ako k slneþnému dĖu pri
vode. Ale je to kniha, akých vyšlo, vychádza
a vychádzaĢ bude vždy málo (vydavateĐstvá
Kaligram 2003 a Academia 2009).
Dmitrij Merežkovskij: LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci bol všetkým. Geniálnym
maliarom, matematikom, astronómom, vynálezcom, ale predovšetkým skoro božským
pozorovateĐom života. Rovnako ako krídlo vážky
dokázal so záujmom pozorovaĢ posledné záchvevy popraveného obesenca þi dokonalosĢ
letu lastoviþky.

Nosnou þasĢou románovej trilógie je obdobie rokov 1482 - 1499, keć Leonardo pracuje
ako maliar a vojenský inžinier na milánskom
dvore Lodovica Mora. A práve nevypoþitateĐná
povaha tohto milánskeho vojvodu a vzájomný
vzĢah medzi ním a geniálnym maliarom patrí k
þitateĐsky najpútavejším þastiam jeho životného
príbehu.
V dnešnej dobe sa 500-600 - stranové knihy
príliš neþítajú. V tejto rozsiahlej trilógii však azda
nie sú riadky, ktoré by ju þinili dlhou a nudnou.
Merežkovského román vyšiel prvýkrát v
dvadsiatych rokoch minulého storoþia a je obdivuhodné, koĐko krásy a múdrosti v Ėom nevyprchnuto pretrváva dodnes.
VydavateĐstvá Slovart 2008 a Academia
2009.
SPÁLENÉ STODOLY, réžia Jean Chapot,
Francúzsko, rok 1973
Francúzska filmová krimidráma, aké sa dnes
už netoþia.
Bez uhnaného tempa, umelohmotných postáv, studených, stotisíckrát ohraných klišé príbehov, kedy divák raz nevie, þi ide o reklamný klip,
alebo pokraþuje dej filmu, podobajúci sa tým
ostatným ako vajce vajcu.
Skrátka toto je príbeh o živote Đudí. Kde z
atmosféry filmu cítiĢ pach slamy v stodole, vôĖu
raĖajšej kávy v kuchyni þi chlad bieloskvúceho
sa snehu na vyšliapanom chodníku.
A k tomu vynikajúci Alain Delon v úlohe
policajného komisára vyšetrujúceho vraždu

na zasneženej horskej samote a Simone
Signoretová v úlohe matky urputne chrániacej
rodinu, ktorá sa dostala do podozrenia.
Spálené stodoly patria k tým filmom, ktoré
nestaþí len tak náhodne si pozrieĢ v televízii.
Treba sa k nemu vracaĢ.
Na DVD od mája 2009.
HOSTÉ VEýEěE PÁNċ,
réžia: Ingmar
Bergman, Švédsko, rok 1962
Boh je láska a láska je Boh. I takto možno
charakterizovaĢ Bergmanovo filmové hĐadanie.
Psychologická dráma o sebareflexii evanjelického kĖaza, ktorý po smrti manželky stratil
vieru v Boha i v seba.
Film, ktorého jednoduchosĢ a sila
presvedþivosti sa dopĎĖajú v dokonalosĢ.
Niekoho možno znechutí, niekoho odradí,
niekoho nadchne. Vyskúšajte.
Na DVD od mája 2009.
POSLEDNÝ BOZK, réžia: Tony Goldwin,
USA, rok 2006
Názov môže na prvý pohĐad zmiasĢ. Ani
zćaleka ale nejde o ohranú sladko - bôĐnu
komédiu a lƗ Hollywood. Film hovorí, ako život
sám a herci hrajú, akoby im oĖ išlo.
Ak chcete vidieĢ príbeh o neistote lásky, skrachovaných vzĢahoch a strachu zo všednosti,
„prepnite“ z markizáckych seriálov na film tohto
druhu. Ako keć sa v tme rozsvieti.
Na DVD od júna 2007 a marca 2009.
Milan Hurtík

V JÚLI K NÁM PRILETÍ BAŽANT KINEMATOGRAF
Pojazdné kino Bažant kinematograf
odštartoval svoju siedmu sezónu koncom júna
na filmovom festivale Art Film Fest v Trenþíne.
Na svojej ceste poþas leta navštívi celkovo 27
slovenských miest a viaceré festivaly, napr.
Bažant Pohoda v Trenþíne a MFF Cinematik v
PiešĢanoch. Na námestiach miest premietnu
Muziku (2007) Juraja Nvotu, Tango s komármi
(2009) Miloslava Luthera a Nebo, peklo ... zem
(2009) Laury Sivákovej, Bobule (2008) Tomáša
BaĜinu a U mČ dobrý (2008) Jana HĜebejka
(bližšie o celoveþerných filmoch v programej
prílohe).
Pojazdné kino tradiþne zavíta aj do Nového

Mesta nad Váhom. Pod holým nebom na
námestí si budú môcĢ obþania, dovolenkári a
ćalší návštevníci nášho mesta vo veþerných
hodinách (pravdepodobne o 21,00 h) v dĖoch
11. – 14. júla pozrieĢ z ponuky troch slovenských a dvoch þeských celoveþerných filmov.
V každom meste Bažant kinematograf ako
predfilm prinesie jeden z krátkych filmov: Do dna
(2001) Jany Slovenskej, Fat Fatal (2005) a O
ponožkách a láske (2008) Michaely ýopíkovej,
Milenci bez šiat (1996) Kataríny Kerekesovej,
Príšera (2005) Michaely OšĢádalovej, O dvoch
Đućoch (1996) Vandy Raýmanovej a Štyri (2007)
Ivany Šebestovej.
-r-
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v meste. Jeho prvé þíslo napr. sledovalo
rozvoj mesta v tom þase v zaužívanej forme
investiþných akcií Z, výstavbu obchodného domu
na Hviezdoslavovej ul., þinnosĢ dodnes jestvujúceho zboru pre obþianske záležitosti, oslavy
SNP, jubilujúcich spoluobþanov. Obsahoval tiež,
síce nie ako samostatnú prílohu, ale ako
súþasĢ þasopisu, programy novomestského
stánku kultúry a kina, mapoval uplynulé a
pozýval na aktuálne športové podujatia v meste
v danom mesiaci.
Nástupom pluralitnej spoloþnosti sa spestrilo nielen jej politické spektrum, ale i obsah
mestského mesaþníka zobrazujúceho dianie v
meste a jeho blízkom okolí. Moment aktuálnosti
determinovaný periodicitou þasopisu sa zvýšil
prechodom na modernejší, ale hlavne rýchlejší
spôsob výroby v tlaþiarĖach.
Obsah mesaþníka okrem vydavateĐa, redakcie a redakþnej rady dotvárajú prispievatelia,
ktorí tak robia nezištne, bez nároku na honorár.
O to je ich snaha cennejšia. VeĐmi si ju vážime.
Sú spolutvorcami peridika, ktorý mesiac þo mesiac (s výnimkou leta, kedy vychádza dvojþíslie)
prichádza k svojim þitateĐom s obrazom o tom,
þo sa stalo a þo sa v danom mesiaci udeje v
našom meste. Veríme, že Novomestský spravodajca zostane naćalej vaším spoloþníkom,
s ktorým pravidelne a radi - napriek boomu
elektronických médií - budete tráviĢ spoloþné
chvíle prinajmenšom ćalšie tri desaĢroþia.

BLAHOŽELÁME

ýíslo roþníka
v tiráži prezrádza,
že Novomestský
spravodajca má
tohto roku okrúhle jubileum. Ak
by sme ho chceli
vyjadriĢ horiacimi
svieþkami,
na
pomyselnej spravodajcovej torte
by žiarilo 30 plamienkov. Práve v
auguste 1980 vyšlo prvé þíslo novomestského
mesaþníka. Za ten þas sa toho veĐa zmenilo. Zmenila sa doba, zmenili sa spoloþensko
– politické pomery. Jedno však zostalo – snaha
informovaĢ o dianí v našom meste. Dokonca i
názov periodika sa zachoval, dostal len spisovnú podobu. Z pôvodne 12 strán sa þasopis
rozšíril na vydavateĐom stanovených 24 strán,
pri výnimoþných príležitostiach dokonca i na
viac, plus k tomu 4 - stranová programová
príloha a obþas i ćalšia, tematicky orientovaná
príloha, napr. k Festivalu A. Jurkoviþovej.
Na cestu rovnomenným titulkom pred 30
rokmi þasopis vyprevadil vtedajší predseda
Mestského národného výboru v Novom Meste
nad Váhom Ing. Branislav Rehora. Bez ohĐadu
na poplatnosĢ dobe Novomestský spravodajca
zachytával a odrážal aktuálne dianie a život

BLAHOŽELÁME

PRVÉ êÍSLO VYŠLO PRED TRIDSAİROêÍM

V júli oslávia životné
jubileá títo naši spoluobþania:
Drahomíra Bullová
༫༫༫
Anna Meravá
Ing. Jozef Hruda
༫༫༫
Desanka Tausová
Viliam Ragala
Elena Krajiþková
Anna Paþesová

V auguste oslávia
životné jubileá títo
naši spoluobþania:
Margita Malotová
༫༫༫
Jozef Tinka
Mária Heliová
Štefan Svorada
Emília Tuþková
༫༫༫
Matilda Martinusová
Ján Grznár
Elena Ileþková
Anna Mlþúchová
Anna Sláviková
༫༫༫
Viktória Kudlejová

Anna Vetráková
Emília VaĖáková
Jakub Drobný
Božena Sládeþková
OĐga Bušová
Anna Baþová
Anna Tomešová
༫༫༫
Ján Miklánek
Magdaléna Janisková
Dr. Štefan Bumbál
MUDr. Bernardín Sedlák
OĐga Dvoranová

Ing. Viliam Miština
Mária Topolþányová
Štefan Paþes
Mária Grinþová
OĐga Kubicová
Eva Revayová
༫༫༫
Vlasta Penþáková
Tibor Perlovský
Zdena Andréziová
Júlia Baþová
Jozef Revay
Alojzia Vojtková
Vasil Stanko
Izidor Mikuš
Emil Strapko
Ing. Vojtech Kollár
Ing. Viliam Gago

NÁVRAT STARÝCH êIAS S PAROJAZDOU
Kto mal chuĢ
cez
víkend
19. – 21. júna
zaspomínaĢ si
na staré þasy,
mal možnosĢ.
A k o b y
predzvesĢou
prázdnin,
a
hlavne
ich
aktivít, bola
Folklórna parojazda vedúca z Nového Mesta
nad Váhom po Vrbovce a späĢ.
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Viacerí priaznivci železniþnej nostalgie a
starých mašiniek, celé rodinky i s ratolesĢami,
ktoré už nepoznajú a nemajú inak šancu zažiĢ
niekdajšiu atmosféru z vlakov poháĖaných
parným rušĖom, si nenechali ujsĢ túto príležitosĢ.
Parný vlak suploval aj normálne vlakové spojenie a dalo sa ním odviezĢ za riadne kúpený
cestovný lístok.
Folklórna parojazda, ktorá nadchla pamätníkov i deĢúrence, zapadla do kontextu 50.
Medzinárodného folklórneho festivalu a 5.
Festivalu európskej tradiþnej kultúry Myjava
2009.

UVÍTANIA A KRSTY V MÁJI
Aneta Gabrišová
Vanessa Kucharoviþová
Sofia Polková
Matej Pastorek
Simona Schnablová
Eliška Chovancová
Linda Žáþiková
Lenka Lysáková
Barbora Pomajbová
Adam Kubaloš
Adam Nemþek

Marcela Glasnáková
Natália Špalková
Emily Lacoviþová
Chiara Gocníková
Radoslav Veliþ
Ján Herák
Mária Bangová

Mária Paulinová
Miloslava Chimþáková
Elena FraĖová
Otília Tillerová
༫༫༫
Jozef Halák
Ján Bubanec
Lýdia Kalivodová
OĐga Majtásová
Františka Micháliková
Jozef Kuþerák
Ing. Anna Možišová

Jozef Macho
Ján Pastorek
Ján Margetín
༫༫༫
Mária Križanová
Ján Liberda
Darina Bonevová
OĐga Jablonická
JitĜenka Kotlebová
Mária Mikloviþová
Karol Pokopec
Miroslav Mikláš
Božena BeĖovicová
Viliam Rehák
Ivan Skrúcaný
Viera Ćuranová
MVDr. Marian Raclavský

Blahoželáme
EMÍLII VAĕÁKOVEJ
k jubileu 80 rokov, ktoré oslávi 22. júla.
Dcéry s rodinami a pravnúþatá
posielajú bozk

SOBÁŠE V M Á J I
Pavol Gajar a Andrea Jankoviþová
Viliam Soloviþ a Martina Melicherová
René Eliáš a Marcela Baranoviþová
Tomáš Konkol a Jana Mrázová
Dalibor Hanic a Lenka Duhárová
Vladimír Malíþek a Monika Smatanová
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ÚMRTIA V MÁJI
Ladislav Bielik
Zuzana Bošková
Vladimír Hmirák
Viera Horvátová
Ján Kadlec

(1961)
(1935)
(1937)
(1932)
(1938)

Anna Kedrová
Erika Kurnická
Jaroslava Lajdová
Emília Pokorná
Eva Ragasová

(1927)
(1942)
(1956)
(1924)
(1957)

Bohumil SadloĖ
Milan Šatka
Natália Šimková
Margita ŠiroĖová
Štefan Tinka
Jozef Vyslúžil
Peter Žarnovický

(1947)
(1928)
(1928)
(1922)
(1923)
(1963)
(1957)

SMÚTOêNÉ POíAKOVANIA
Ćakujeme všetkým príbuzným, priateĐom a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
Ladislava BIELIKA.
Ćakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniĢ náš veĐký žiaĐ.
Smútiaca rodina
Ćakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 4. júna rozlúþiĢ
s naším drahým zosnulým manželom, otcom, dedkom a pradedkom
Jánom SKOVAJSOM.
Ćakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka, dcéra a syn s rodinami
Ćakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí 11. júna prišli odprevadiĢ
na poslednej ceste našu drahú babiþku a prababiþku
Annu SKÚPU.
ZároveĖ ćakujeme kolektívu Domova dôchodcov v Hrachovišti pod vedením
MUDr. Pavla Hauptvogla za starostlivosĢ poþas posledných rokov jej života.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Ten, kto ho poznal, spomenie si. Ten, kto ho mal rád, nezabudne.
V máji uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho drahého otca
Jozefa TAŠýICA.
Smútiace dcéry s rodinami

29.júna sme si pripomenuli 8. výroþie, þo nás navždy opustila
manželka, mama a babiþka v jednej osobe
Jaroslava DUHAROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel a deti Dana, Jana a Jozef s rodinami
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30. júna uplynulo 20 rokov od tragickej smrti
nášho milovaného syna a brata
Borisa MUTHA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú matka, tatino, brat Daniel a sestra Jana
ýas nezastavíš...
3. júla uplynie už päĢ rokov, þo nás navždy opustil manžel a otec
Jaroslav HOLEC.
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéry s rodinami
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesĢ zostala a tiché spomínanie.
6. júla uplynie rok, þo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Rudolf TREBATICKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
22. júla uplynie päĢ rokov, þo nás navždy opustila naša drahá
mamiþka, babiþka a prababiþka
Margita BEDNÁROVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeĖte si spolu s nami.
Smútiaca rodina
23. júla si pripomenieme 10. výroþie úmrtia našej drahej
Emílie HLOŽKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra Eva a syn ďubomír s rodinami

Už 4. rok k Tvojmu hrobu chodíme, postojíme, svieþku
zapálime. Prinášame biele ruže, majú krásne lupienky.
My sme do nich vložili všetky naše spomienky.
Do váze ich vkladáme, je v nich drobná rosa,
a každá tá kvapka rosy, to je naša slza.
26. júla uplynú štyri roky od tragickej smrti nášho
drahého syna, brata, švagra a strýka
Mariána MALINU.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
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NA LINKE MsP
Hoci si odišiel, niet ġa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ
s nami. ýas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúĢ nikdy nedovolia.
2. augusta si pripomenieme 5. výroþie úmrtia nášho drahého
mjr. Ing. Ivana HRABýÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti a ostatná rodina
Nezomrel ten, kto v srdciach ostáva.
5. augusta si pripomíname 8. výroþie náhleho úmrtia
nášho drahého a milovaného syna a brata
Ing. Rudka HUýKU.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodiþia, sestry s rodinami a priatelia
Odišiel si bez rozlúþky, þo nikto z nás neþakal a v našich srdciach veĐkú bolesĢ zanechal.
No þas plynie ako tichej rieky prúd, kto ġa mal rád, nevie zabudnúĢ.
Tak tíško snívaj ten svoj veþný sen a ver,
že my nikdy nezabudneme na ten smutný deĖ.
5. augusta si pripomenieme 5. smutné výroþie úmrtia
nášho syna, brata, švagra a uja
Petra POKOPCA.
S láskou spomínajú rodiþia, brat a sestry s rodinami
13. augusta uplynie 15 rokov od úmrtia
nášho otca, dedka, pradedka a prapradedka
Klementa VIDU.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Mária a dcéry Eva a ďudmila s rodinami
13.augusta uplynú tri roky, þo nám navždy odišiel
vzácny, nadaný a tvorivý þlovek, umelec, priateĐ a manžel
Mirko ĆURŽA.
Bol to þlovek iskrivého ducha, ktorý plným priehrštím rozdával
radosĢ zo života. Som hrdá a bolo mi cĢou byĢ,
žiĢ a kráþaĢ spolu s ním životom a tvorbou.
Nielen ja, ale mnohí budeme na neho spomínaĢ s láskou
až do chvíle, kým sa nestretneme pri nebeskej bráne.
Manželka Martina s deĢmi a priateĐmi
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesĢ zostala a tiché spomínanie.
25. augusta si pripomenieme 10. výroþie úmrtia,
þo nás navždy opustil môj manžel, otec a starý otec
Štefan TINKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Ingrid a dcéra Tatiana s rodinou
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NA SVIATOK PRÁCE „PRACOVAL“. Protizákonnej práci sa na sviatok práce venoval obyvateĐ Hrádku. Ale poćme po poriadku. 1.mája hliadka MsP na Benkovej ul. zistila podozrivého muža
vo vozidle Š 120 s evidenþným þíslom Trenþína.
Hliadka podozrivého preverila a zistila, že ide o
R. H., ktorý sa priznal, že vozidlo ukradol v meste
Matúša ýáka. Prípad prevzal PZ.
KEĆ (NIEKOMU) ULETIA VýELY. 17. mája
oznámili na MsP, že v pukline múru rímskokatolíckeho kostola zo strany od parku sa zhruba
vo výške 3 m nachádza roj vþiel. Zamestnanci

MsP na miesto privolali príslušníkov HaZZ Nové
Mesto nad Váhom. V ten istý deĖ o 16.35 h bol
telefonát na Palkoviþovu ul., že na strome na Ul.
lipovej sa nachádza roj vþiel. Hliadke sa podarilo
zistiĢ majiteĐa tohto roja, ktorý sa o svoje vþely
postaral.
NIE VŽDY ýREPY PRINÁŠAJÚ ŠġASTIE. 22.
mája o 16.30 h oznámili z ubytovne v RO Zelená
voda, že neznáma žena rozbila pivovým pohárom sklenú výplĖ okna. Hliadka na mieste zistila,
že þrepy tentoraz nepriniesli šĢastie 37 - roþnej
M.H. z ýachtíc, pretože za spáchanie priestupku proti majetku þakala na páchateĐku bloková
pokuta.
Mjr. Ing. Marián Ovšák, náþelník MsP

AKO JE TO S CYKLISTAMI A ZELENOU VODOU
Je tu letná turistická sezóna, slnko a vodu
milujúci Đudia sa tešia na slnenie a kúpanie na
Zelenej vode. Potrebujú obþania – cyklisti z
Nového Mesta nad Váhom prilbu, keć chcú ísĢ
na bicykli na Zelenú vodu? To je otázka, ktorá
trápi nejedného takéhoto potenciálneho návštevníka rekreaþného areálu. Kećže názory na vec sa
rôznia, v snahe dopátraĢ sa pravdy sme oslovili
hovorkyĖu KR PZ v Trenþíne kpt. Mgr. Katarínu
Hlaváþovú. PodĐa jej vyjadrenia, kećže Zelená
voda sa nachádza v extraviláne mesta, cyklisti si
potrebujú chrániĢ hlavu ochrannou prilbou, citujeme:
- V zmysle § 55 zákona NR SR þ. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sú uvedené osobitné ustanovenia o cyklistoch, je uvedené, že cyklista je
povinný poþas jazdy na bicykli mimo obce chrániĢ si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosĢ sa vzĢahuje aj na jazdu v obci.Skutoþne je situácia taká jednoznaþná? Na
hlavnej komunikácii smerujúcej na Zelenú vodu
sa dopravná znaþka oznaþujúca koniec Nového
Mesta nad Váhom nachádza pred mostom cez
Váh. DotiaĐ teda cyklista (okrem dieĢaĢa) nepotrebuje maĢ na hlave prilbu. O tom niet pochýb. Ak
v týchto miestach prejde na druhú stranu vĐavo
na cyklistický chodník vedúci priamo do rekreaþného areálu, potrebuje na cyklistickom chodníku
chrániĢ si hlavu prilbou?
HovorkyĖa KR PZ v Trenþíne kpt. Mgr. K. Hlaváþová odpovedá:

-Napriek tomu, že sa vĐavo nachádza cyklistický chodník, na skutoþnosti, ktorú ukladá zákon
o cestnej premávke, sa niþ nemení, t. z., že „...
poþas jazdy na bicykli mimo obce je cyklista povinný chrániĢ si hlavu riadne upevnenou ochrannou
prilbou. Ak je osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosĢ sa vzĢahuje aj na jazdu v obci.“
Polícia súþasne pripomína všetkým cyklistom,
že nosenie prilby i v obci má v prípade dopravnej
nehody pre nich v prvom rade ochranný charakter.
Je bez diskusií, že prilba môže cyklistovi zachrániĢ aj život. Preto nosenie ochrannej prilby by sa
malo staĢ prirodzenou súþasĢou výbavy každého
cyklistu.-

KAPITÁLNY ÚLOVOK

Tohoroþná rybárska sezóna na Zelenej
vode zaþala veĐmi dobre pre Jaroslava
Blaška, ktorý po statnom šupináþovi z mája
26. júna ulovil kapitálnu šĢuku s dĎžkou 100 cm
a hmotnosĢou 7,5 kg (viac o rybároch - str. 45).
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OKRUH SÚêASİOU EURÓPSKEHO SERIÁLU

ýeskoslovenský Jawa tím- P. Baláž, A. Kružík
Ćalší roþník Podjavorinského okruhu
odštartuje tento rok v uliciach mesta v dĖoch
8. – 9. augusta. Ak odrátame nultý roþník, ktorý
oživil novodobú tradíciu rýchlostných pretekov
v Novom Meste nad Váhom, tak majstrovstvá
Európy v jazde pravidelnosti sa uskutoþnia už
po ôsmykrát.
Poþas týchto rokov sme my, ako organizátori,
získali množstvo spolupracovníkov a priateĐov,
ktorí nám svojou prácou a ochotou pomohli toto
jedineþné podujatie dostaĢ na vysokú spoloþenskú
úroveĖ, ktorá je uznávaná aj v zahraniþí. Svedþí
o tom každoroþný poþet štartujúcich, ktorí si
tento mestský okruh obĐúbili. Veríme, že aj v
þasoch, keć odvšadiaĐ poþúvame o dôsledkoch
svetovej hospodárskej krízy, športovci nezanevrú
na motocykle a potešia nás svojou úþasĢou.
Treba však za tie roky poćakovaĢ najmä
sponzorom, ktorí preteky podporovali a tým vytvorili vhodné podmienky pre uskutoþnenie podujatí. Osobitné poćakovanie patrí Ing. Milanovi
Cagalovi, ktorý ako zástupca generálneho sponzora uplynulé roþníky zastrešoval a primátorovi
mesta Ing. Jozefovi Trstenskému za každoroþnú
záštitu nad pretekmi.
Vćaku vyslovujeme jednotlivcom a inštitúciám,
ktoré nám každoroþne pomáhajú pri organizovaní
- Záchrannej službe pod vedením riaditeĐ NsP
MUDr. Miroslava Šorfa, vedeniu a pracovníkom
MsÚ, HaZZ, TSM, MsP, SOŠ na Bzinskej a na
PiešĢanskej ul.
Poćakovanie patrí aj divákom, že podujatie
navštevujú a každým rokom sú disciplinovanejší.
Tento roþník pretekov bude druhým podujatím v
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rámci medzinárodných majstrovstiev Slovenskej
republiky a v poradí tretím, ktorý sa zapoþítava
do európskeho seriálu UEM.
V bohatom športovom poli sa objavia
zahraniþní pretekári z Talianska, Nemecka,
Rakúska, Maćarska, ýeskej republiky a slovenskí úþastníci. Poþas nedeĐĖajších pretekov
sa už tradiþne v poludĖajšej pauze predstavia
ukážkovými jazdami zberatelia historických motocyklov a automobilov a Old Duty Truck so svojou
americkou vojenskou technikou. Vyvrcholením
ukážkových jázd bude úþasĢ Giuseppe
Sandroniho, známeho talianskeho zberateĐa motocyklov. Aký motocykel predvedie tento rok,
si nechávame ako prekvapenie.
Divákov urþite poteší úþasĢ bývalých þeskoslovenských legiend, ktoré sa rady na
Podjavorinský okruh vracajú, aj keć už len
ako návštevníci podujatia. A nemenej zaujímavá
bude i prehliadka depa, kde si každý znalec príde
na svoje.
V mene organizátorov vás srdeþne pozývame
na majstrovstvá Európy historických motocyklov
O cenu Jána Horvátha, ktoré sa uskutoþnia
8. – 9. augusta v Novom Meste nad Váhom.
Peter Baláž, hlavný organizátor pretekov

S unikátnym štvorvalcom Jawa 350, s ktorým
kedysi jazdili B. Ivy, S. Grassetti, F. ŠĢastný a i.,
sa predstaví jeho súþasný majiteĐ A. Kružík.
• Záujemcovia o usporiadateĐskú službu na
týchto tradiþných motocyklových pretekoch, hláste
sa osobne na MsÚ v Novom Meste nad Váhom, 3.
poschodie, referát obrany, bezpeþnosti a ochrany
alebo telefonicky na tel. þíslach 032/7402412 a
0903 454307, resp. dostavte sa 5. 8. v þase od
16.00 do 17.00 h na ihrisko Strednej odbornej
školy na Bzinskej ul. (priemyslovka).
-pm-

SVI A TOK A TL E T IKY S ME DA ILA MI
Vyvrcholením jarnej þasti atletických súĢaží
Zs. atletického zväzu bývajú majstrovstvá oblasti
v súĢaži jednotlivcov, kde sa bojuje o medaily
a þo najlepšie umiestnenie. Tento sviatok atletiky sa tohto roku konal 6. júna v Trnave. Ani
chmúrne a dusné poþasie neobralo pretekárov
o chuĢ vydaĢ zo seba þo najlepšie výkony, aby
si domov odniesli nejaký ten cenný kov. Naši
sa v tomto smere nedali zahanbiĢ a domov sa
vrátili s dvoma zlatými, piatimi striebornými a
siedmimi bronzovými medailami. K tomu pridali
rad finálových umiestnení, tu sú výsledky:
Žiaci: 150 m - 1. P. Mucska - 18,74, 8. M.
Hladký - 20,16, 300 m – 3. A. Pukša - 42,61,
6. D. Jambor - 43 ,92, 600 m – 3. J. Miklánek –
1,141,18, 6. D. ýerný - 1,51,03, 7. A. KrchĖavý
– 1,58,79, 8. M. Bigaz – 2,00,89, diaĐka – 4. M.
Adamko 564, 6. P. Mucska - 553, výška 5. - M.
Adamko – 155, 6. J. Miklánek - 150, oštep - 4.
P. Mucska 32,97, 5. A. Pukša – 32,17, disk – 7.
D. Kozic - 24,96, 8. R.Ondreiþka – 22,05, kladivo
– 2. R. Ondreiþka – 24,91, 4. D. Kozic – 21,28, 4

x 60 m – 2. AFC Nové Mesto - 30,43 (Hladký,
Mucska, Pukša, Miklánek), 4 x 300 m – 3. AFC
Nové Mesto – 2,55,42 (Adamko, Pukša, Jambor,
Miklánek).
Žiaþky: diaĐka – 2. K. Vallášová – 496, 8.
A. Malinová – 469, kladivo – 1. D. Vrábliková
– 19,81, disk - 7. D. Vrábliková 14,54.
Dorastenci: 100 m – 8. M. Antal 12,35, 400
m – 2. M. Antal – 54,49, 3. M. KrchĖavý – 55,20,
110 m prek. - 4. J. Holec 18,63, 300 m prek.
- L. Mandinec – 46,58, výška – 3. P. Koleþanský
– 175, oštep – 3. A. Benák – 48,25.
Dorastenky: 400 m - 2. A. Nemá – 62,08,
guĐa - 6. J. Lacková – 10,20, disk – 5. J.Lacková
– 20,85, kladivo – 3. J. Lacková – 34,21.
Napriek prázdninám veríme, že mladí atléti
nepovesia úplne tretry na vešiak a budú, oslobodení od školských povinností, pravidelne
trénovaĢ, aby v jesennej þasti mohli zlepšiĢ svoje
tohoroþné maximá a v celoslovenských tabuĐkách
sa posunúĢ o þosi vyššie ku kýženému piedestálu.
Ján Juráþek

DO NOVÉHO ROêNÍKA S NOVÝM TRÉNEROM
1. augusta štartuje nový súĢažný roþník
2009/2010 II. ligy vo futbale. Nebude v Ėom
chýbaĢ ani náš AFC Nové Mesto nad Váhom,
ktorý v jarnej þasti po nie príliš úspešnej jeseni bojoval o záchranu. Zhodnotenie jari a
uplynulého roþníka vôbec bolo témou rozhovoru
s prezidentom AFC Ing. Dušanom Današom a
tajomníkom AFC a zároveĖ asistentom trénera
Petrom Škrátkom.
-13. júna posledným zápasom so Sencom sa
skonþila jarná þasĢ, a tým i celý roþník 2008/2009
II. ligy, - zaþína obzretie sa za uplynulou futbalovou sezónou prezident AFC Dušan Današ a
pokraþuje ćalej:
- Stav po jeseni bol neutešený. 14. miesto
v tabuĐke hovorilo za všetko. Svedþilo o tom,
že AFC má problémy, predovšetkým problémy
hráþskeho charakteru a výkonnosti mužstva.
Niektorí hráþi odišli, iným sa prestalo športovo
dariĢ. Ruka v ruke s tým sa u hráþov objavila
nervozita, þo sa odrazilo na hre. Zaþala klesaĢ
ich športová sebadôvera, þo sa nakoniec prejavilo v postavení mužstva v tabuĐke.

Jarná þasĢ mala iný priebeh. Vstupovali sme
do nej s predsavzatím, že nesmieme dopustiĢ
zostup AFC do nižšej súĢaže. Tomu sa podriadila
všetka práca v klube - od vedenia klubu poþnúc
a posledným hráþom na súpiske A mužstva
konþiac. –
A nielen to. Po jesennej þasti sa trénerského
kormidla ujal Ing. Karol Prno, ktorý vystriedal
dovtedajšieho Stanislava Mráza.
-V športe je bežné, že keć nie sú výsledky
také, aké by mali byĢ, robí sa náprava. A jednou
z ciest k nej je výmena trénera. Poþas jesene
sme boli pomerne trpezliví, napriek tomu, že
s výsledkami sme neboli spokojní. Nechceli
sme však v priebehu súĢaže robiĢ personálne
zmeny. Napriek našim výhradám nechali sme
trénera S. Mráza dokonþiĢ jesennú þasĢ dnes už
uplynulého roþníka. Po nej sme sa dohodli na
jeho uvoĐnení. Tým sa nastolila otázka nového
trénera. Po rôznych rokovaniach sa ním stal Ing.
Karol Prno. Po jeho príchode a novom vetre,
ktorý vniesol do mužstva, sa pomaly zaþala
meniĢ športová sebadôveru hráþov. Burcoval
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ich, aby si viac verili, þo sa postupne odzrkadlilo i na trávniku. A cieĐ – zachrániĢ sa, þo
bola naša priorita, hráþi pod novým trénerským
vedením splnili.
I výsledky jari boli lepšie ako jesenné.
Celkovo sme roþník 2008/09 skonþili na 12.
mieste, oproti jeseni sme si polepšili. Hoci ešte
nemáme k dispozícii oficiálnu tabuĐku jarných
výsledkov, predpokladáme, že sme
samotnú
jarnú þasĢ skonþili zhruba o štyri – päĢ prieþok
vyššie oproti celkovému umiestneniu, okolo 8.
miesta. –
Ako to zverenci trénera a asistenta trénera
dosiahli, nám prezradil Peter Škrátek:
- V jarnej þasti sme z 15 zápasov doma
hrali osem. Tri z nich sme prehrali - dva s
rovnakým výsledkom 0:3 s Moravanmi a Nitrou
B a posledný – 13. júna so Sencom 3:4. Ostatné
sme vyhrali. ýo sa týka zápasov vonku, boli sme
úspešnejší ako v jeseni, keć sme si z ihrísk
súperov priviezli šesĢ cenných bodov. V boji o
záchranu bol zlomový najmä zápas v Raþi 18.
apríla, tam sme sa odrazili od dna. Vyhrali sme
i na Iskre Petržalka. Išlo o naše dovedna druhé
víĢazné Ģaženie v zápasoch vonku. Inak celkovo
máj so štyrmi vyhratými z piatich zápasov urobil
koneþnú bodku za cestou, ktorá znamenala našu
záchranu.

MAJSTER SLOVENS K A
Za úþasti 150 pretekárov v judo - hale v
Pezinku sa 30 mája konali majstrovstvá Slovenska v jude mladších žiakov a žiaþok. Po nároþných bojoch
na tatami si
víĢazstvom
vo všetkých
zápasoch
na
ippon
titul majstra
Slovenska
v kategórii
do 38 kg
vybojoval Martin
Lhotský
z
klubu
D A K O
Nové Mesto
nad Váhom.
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Prínosom pre mužstvo sa ukázali byĢ nové,
resp. staronové posily. Presadil sa
najmä
útoþník Marián Šþepko, ktorý napriek tomu, že
s mužstvom odohral len jarnú þasĢ, s 10 gólmi na
konte sa stal naším najlepším strelcom súĢažného
roþníka. Osvedþili sa aj hráþi, ktorí k nám prišli na
hosĢovanie z Trenþína – predovšetkým Tomáš
Marþek a Lukáš Šebek, priniesli do kádra
oživenie. Prejavilo sa to i na zisku bodov. Kým
v jeseni sme dosiahli 14 bodov, na jar o sedem
viac - 21. Aj jarná gólová bilancia bola lepšia.
V jeseni sme dali rovný tucet a dostali sme 22
gólov, na jar sme vsietili 20 gólov a v našej
bránke skonþila presná štvrĢstovka lôpt. A to
nám koneþnú bilanciu gólov pokazili ostatné dva
zápasy , kedy sme zinkasovali neskutoþných, na
poþet hokejových 9 gólov.
Pritom naši chlapci dokázali odviesĢ kvalitné
zápasy, ktoré patrili k špiþke druhej ligy. K takým
napr. patril domáci zápas s dovtedy prvými
VrábĐami, nad ktorými sme vyhrali 1:0 alebo so
Slovanom B 2:1. Bol to nielen kvalitný súper, ale i
kvalitný zápas, kde sme ukázali, že Nové Mesto,
keć chce, pri troche športového šĢastia, vie hraĢ
futbal.Preþo toĐká rozdielnosĢ a nevyrovnanosĢ
vo výkonoch, víĢazstvo nad prvým v tabuĐke a
prehra s ćaleko slabším mužstvom?
- Pravým opakom VrábĐov þi Slovana B boli
napr. Moravany. Išlo o derby, do ktorého kvôli
zraneniam skúsenejších hráþov zo zimnej prípravy nastúpili mladší hráþi. Vyšpikovaný zápas
nezvládli, psychika spravila svoje a výsledkom
toho boli zbytoþné góly. Podobne Nitra. V prvom
polþase sme boli jednoznaþne lepší. Nedokázali
sme však premeniĢ štyri gólové šance a vzápätí
sa potvrdilo známe : nedáš, dostaneš. Hneć
na zaþiatku druhého polþasu sme dostali dva
zbytoþné góly, a potom to už išlo dolu kopcom
a zápas sme prehrali 0 : 3. Rozhodujúca bola
Raþa, ako sme už spomínali, a „úroda“ májových víĢazstiev - z piatich zápasov štyri. Tým
sme si zaistili znaþný náskok nad Dúbravkou a
Raþou a napokon sa posunuli na koneþné 12.
miesto v tabuĐke.To všetko je už minulosĢ, onedlho zaþne nový
súĢažný roþník. Ako je to s prípravou naĖ, udiali,
resp. udejú sa nejaké zmeny v kádri, príp. inde?
PodĐa slov prezidenta AFC Ing. D. Današa
po dvojtýždennej dovolenke zaþali hráþi s prípravou 29. júna.

- V kádri urþite dôjde k nejakým zmenám.
V þase tohto rozhovoru prebiehajú rokovania
s našimi kmeĖovými hráþmi, ktorí pôsobia na
hosĢovaní v iných mužstvách. Urþite budeme
hovoriĢ aj s vedením mužstva AS Trenþín o
ćalšom úþinkovaní Šebeka a Marþeka u nás.
PodĐa zmluvy by sa mali vrátiĢ do materského
klubu, my, prirodzene, máme záujem o ich pôsobenie u nás. Rovnako tak o futbalistov, ktorí
boli u nás na hosĢovaní z Dubnice nad Váhom.
Všetko sú to nároþné rokovania, ktoré sa musia
utriasĢ do zaþiatku súĢažného roþníka. Ideálne by
bolo, keby sa tieto záležitosti s kádrom podarilo
dotiahnuĢ do zaþiatku, resp. v priebehu letnej
prípravy, aby sa všetci hráþi mohli do nej plnohodnotne zapojiĢ. Doterajšia situácia, keć sme
niektoré posty vykrývali hráþmi, ktorí svoj futba-

lový zenit zaþínajú maĢ už za sebou, priam volá
po zmene. Najmä obranu by sa zišlo posilniĢ.
V súþasnosti (pozn. red.: rozumej v þase
rozhovoru 19. júna) je otvorená aj otázka trénera mužstva. Ing. K. Prno mal zmluvu do konca
súĢažného roþníka a ukonþil svoje pôsobenie
v našom mužstve. Ak by sa nám tento post do
zaþiatku prípravy nepodaril obsadiĢ, je tu asistent
trénera P. Škrátek, ktorý by „zaskoþil“ aj úlohu
hlavného trénera. Máme niekoĐko mien v talóne,
ale ešte je predþasné hovoriĢ konkrétne. Našou
snahou je získaĢ trénera s licenciou Euro A, ktorá
sa vyžaduje u trénera mužstva pôsobiaceho v
II. lige.Na jeho meno a napokon i úþinkovanie
našich v novom roþníku 2009/2010 si budeme
musieĢ teda poþkaĢ do 1. augusta.

KORêULIAROM ZIMNÝ ŠTADIÓN AJ V LETE
O využití
zimného štadióna v letných
mesiacoch na
rôzne kultúrno
– spoloþenské akcie sa
hovorilo už pri
jeho otvorení.
SkutoþnosĢ je
však iná - od
zaþiatku mája je zimný štadión zatvorený. Pritom by sa mohol po úprave využívaĢ napr. na in
– line hokej a in – line korþuĐovanie. Pri nákladoch
spojených s jeho výstavbou je investícia cca 33
000 € (1 mil. Sk) zanedbateĐná. Navyše spoplatnenie využívania štadióna pre firmy, partie zanietencov a ostatnú verejnosĢ by prinieslo vrátenie
þasti, ak nie všetkých vložených prostriedkov na
in-line šport.
In-line povrch sa skladá zo stavebnicových
štvorcových þastí, ktorých povrch je bezpeþný aj
pri prípadnom páde. To nemožno povedaĢ v súvislosti s chodníkmi a cestami v meste. V meste
je málo priestorov, kde sa dá bezpeþne korþuĐovaĢ na kolieskových korþuliach. Pravdepodobne
najviac sa využíva okruh futbalového štadióna,
kde sa však þasto preháĖajú cyklisti, ba nezriedka vás tu obieha i auto. Zaþiatoþníci, ale i pokroþilí by preto uvítali možnosĢ využiĢ kolieskové
korþule na bezpeþnom povrchu. A sú tu ešte i

ćalšie prednosti. Záujemcovia o in – line korþuĐovanie by pod strechou štadióna nemuseli braĢ
ohĐad na poþasie a mohli by sa korþuĐovaĢ bez
ohĐadu na jeho vrtochy. Ćalšou skupinou, ktorú
by takáto možnosĢ potešila, sú - alergici. Tí sa
jazdenia na kolieskových korþuliach musia, i keć
neradi, v peĐovej sezóne vzdaĢ, alebo výrazne
ho obmedziĢ.
Záujem o in-line plochu možno predpokladaĢ aj zo strany niektorých firiem, príp. partií,
ako napr. u Đadového hokeja. Do úvahy pripadá
aj možné zostavenie reprezentaþného tímu, ktorý
by mohol hraĢ v lige. Keć to dokázali také PiešĢany, preþo by nemohlo naše mesto?
-jt• V DUCHU OPLYMPIJSKÝCH KRUHOV.
Novomestské ZŠ sa zapojili do Olympijského
festivalu deti a mládeže SR. 10. júna sa
uskutoþnil turnaj vo futbale Memoriál R.
Zongora. O dva dni neskôr sa v areáli ZŠ na
Tematínskej ul. uskutoþnil štafetový beh žiakov
ZŠ a 8 - roþných gymnázií 10 x 1 km. V duchu
olympijských kruhov sa tiež konali športové akcie v rámci DĖa mesta 19. júna: mestský minimaratón na námestí, ktorý tvoril 1/40 maratónskej trasy, ćalej futbalový turnaj chlapcov na
umelej tráve na ZŠ Tematínska a dievþat na
ZŠ Nálepkova a turnaj žiakov a žiaþok vo vybíjanej na ZŠ Ul. odborárska. Olympijský festival
detí a mládeže v našom meste 23. júna zavĚšili
opätovne na IV. ZŠ Letné športové hry detí a
mládeže O pohár primátora mesta.
-dh-
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P O T VRD I L I P R Í S L U Š N OSİ K Š P Iê K E

V tieni našich volejbalistov, þo je celkom
prirodzené, kećže už dlhšiu dobu patria medzi najlepšie kluby na Slovensku, je dievþenská zložka VK Nové Mesto nad Váhom. Tá þo
do úspechov v ostatných piatich rokoch kráþa
v šĐapajach mužov. Dievþatá dosiahli niekoĐko
významných výsledkov, za ktoré sa veru nemusia hanbiĢ, spomeĖme: M SR žiaþky 2004 hala
4.miesto, M SR 2006 hala 1.miesto, M SR žiaþky
2006 antuka 3.miesto, M SR žiaþky ZŠ (ZŠ Ul.
odborárska) 2008 2.miesto, M SR plážový volejbal 2004 3.miesto, M SR plážový volejbal 2005 a
2006 1.miesto a z nedávnych M SR žiaþok v Žiline pekné, i keć nevćaþné 4. miesto v konkurencii
celkovo 55 družstiev prihlásených v roþníku.
V súĢažnom roþníku 2008/09 sa pokúsia
nadviazaĢ na tieto úspechy. Po výbornom zvládnutí základných þastí súĢaží (1.miesto žiaþky
oblasĢ Západ, 1.miesto kadetky oblasĢ Západ,
1.miesto krajské kolo základných škôl) si vybojovali úþasĢ na M SR v priebehu mája - júna. I keć
8. prieþka kadetiek spomedzi 33 družstiev z celého Slovenska je slušným umiestnením, boli to
pre nás trošku smolné majstrovstvá. NešĢastná
prehra so Žiarom nad Hronom 3:2, priþom sme
už viedli 2:0, nás obrala o semifinále.
Inak vybojovaĢ si postup, a nadviazaĢ tak na
umiestnenie z roku 2006, nebolo vôbec jednoduché. V základnej skupine spolu s nimi bolo 10
kvalitných družstiev, ktoré sa pravidelne zúþastĖujú závereþných turnajov. Naše dievþatá nechali
za sebou minuloroþných úþastníkov Komárno a
Levice a tiež i Senicu, ktorá je známa kvalitnou
mládežníckou základĖou. Za celú sezónu prehrali
len štyri zápasy a osemnásobne viac ich vyhrali.
Dievþatá tohto družstva tvorili tiež základ ćalších družstiev kadetiek a junioriek, kde vhodným
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doplnením o staršie skúsené hráþky spoloþne
vybojovali postup na M SR kadetiek.
Dievþenský volejbal sa sústrećuje na ZŠ Ul.
odborárska ( odrazilo sa to i v postupe na M SR
základných škôl 2009), ktorá sa stala centrom
mládežníckeho športu v našom meste. Okrem
volejbalu škola zastrešuje aj ćalšie športové
odvetvia - atletiku, stolný tenis a judo. „Štvorku“
navštevujú aj deti, ktoré sa venujú iným športom, napr. vzpieraniu, futbalu, hokeju, tenisu ... .
Spomínané úspechy dievþat sú teda odzrkadlením kvalitnej práce všetkých trénerov a uþiteĐov, v neposlednom rade i výborných podmienok pre šport na tejto škole a pomoci sponzorov,
za þo im všetkým patrí naše úprimné poćakovanie. Dúfame, že ich dievþatá svojimi výkonmi
presvedþili o správnom vynaložení financií a že
sa budú tešiĢ ich priazni aj v budúcnosti.
Verme, že popri kvalitných výkonoch bude
našim dievþatám šĢastena priaĢ a úspešný rok
na M SR pretavia do lesku niektorého z medailových kovov. Bol by to nepochybne pozitívny príklad pre ostatných mladých športovcov,
ktorých, verme, bude škola i v ćalších rokoch
vychovávaĢ.
A þo þaká naše volejbalistky v najbližšom
období?
Po júnových kvalifikaþných turnajoch v beach
volejbale a majstrovstvách SR na Zelenej vode
v dĖoch 30. júna - 1. júla þaká zverenkyne trénera po prechodnom období s plážovým volejbalom koncom júla úþasĢ v Haníkovom kempe
v Luhaþoviciach a v auguste sústredenie v Senci
s dvojfázovými tréningami štyri dni v týždni, chýbaĢ nebudú ani turnaje. Skrátka volejbal dievþat
nebude veĐmi prázdninovaĢ.
Peter Riecky, tréner dievþat

KED Y NA F U T BAL
Sobota 4.7. o 17,00 h
AFC - Plavecký Štvrtok
Sobota - 11.7. o 10,00 h
AFC - Brumov
Streda 15.7. o 17,00 h
AFC - Podbrezová B
Sobota 18.7. o 17,00 h
AFC – Bánovce nad Bebravou

S ROMANOM SIKOM NIELEN O KRESLENÍ
Nieþo ako hokej, len
sa hrá v telocviþni.
ýlovek rozhýbe telo
a svojím spôsobom
si oddýchne.
ƔKreslený
humor je tiež jedným z tvojich koníþkov. Je pre teba aj
príležitosĢou, ako si
trochu finanþne prilepšiĢ?
Z humoru na Slovensku žije len pár Đudí a sú
to špiþkoví kresliari. Venujú sa viac - menej len
politickému humoru a ten mi akosi nevonia.
Mám rád humor jednoduchý, Đudový, skrátka - zo života. Beriem ho ako koníþek a sem tam nieþo nakreslím, aby mi nezdrevenala ruka.
Ɣ OdkiaĐ naĖ þerpáš námety – z vlastných
zážitkov alebo zo zážitkov svojich známych ?
Jáááj, hlupáci sú veĐkým zdrojom zážitkov
a je ich chvalabohu dosĢ. ýloveku veĐa napadne, aj keć sa len s niekým rozpráva a špásuje.
Ale k veci. Mám dosĢ priateĐov, s ktorými je sranda a robia tiež rôzne pestvá a fígle, þo býva tiež
vćaþným zdrojom humoru. Ale inak staþí sa len
poriadne rozhliadnuĢ vôkol seba a o tému nie je
núdza. Ak sa þlovek vycibrí, je potom schopný
kresliĢ na rôznu tematiku. I takú, ktorú si napr.
sám vymyslí.
Zaćakovala -jtSkôr, ako naplno zaþala rybárska
sezóna predovšetkým v kaprových vodách,
uskutoþnila Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Novom Meste nad Váhom niekoĐko rybárskych pretekov. 2. mája sa
na Zelenej vode konali preteky LRU podĐa CIPS. 28 pretekárov dovedna ulovilo 96 kg bielych rýb,
priþom najlepšie výsledky dosiahli: Ing. J. Švec s 10,86 kg bielych rýb, zhruba o 2 kg menej (8,45 kg)
bielych rýb ulovil A. Mihalko, tretím najúspešnejším rybárom bol P. Paška s úlovkom 8,20 kg bielych
rýb.
O týždeĖ neskôr sa na Zelenej vode uskutoþnili preteky dospelých. 268 pretekárov sa mohlo
pochváliĢ s celkovo146 kaprami a 5,6 kg bielych rýb. Najlepšie si viedli D. Šulej, na udici ktorého
skonþil 9,46 kg kapor a P. Paška s 3,70 kg bielych rýb. Hneć na druhý deĖ sa konali preteky detí.
Spomedzi 33 mladých pretekárov s bilanciou 24 kaprov a 5 kg bielych rýb si na Zelenej vode
prekvapivo najlepšie viedla dievþina - K. Kákošová, ktorá ulovila 3,52 kg kapra, najbohatší úlovok
bielych rýb (1,26 kg) dosiahol M. Rybárik.
Farby mesta i organizácie na celoslovenských rybárskych pretekoch LRU 8. mája úspešne
hájila trojica rybárov: Ing. J. Švec, E. Kališ a A. Uhrín, keć si vybojovala z celkovo 11 družstiev z celej
SR pekné druhé miesto.
Ing. Jozef Dvorštiak

Pri
vyslovení jeho mena sa väþšine
NovomešĢanov vybaví kreslený humor, resp.
þlenstvo v porote Novomestského ostĖa. Tentoraz si na Romana Siku ,,posvietime” z trošku
inej stránky.
Ɣ Pri sedavom štýle práce a viac - menej
využívaní ,,mozgových závitov” azda každému
dobre padne nejaký ten relax. Ako si ty najlepšie
oddýchneš, aký je tvoj najlepší relax?
Ak stále sedím pri poþítaþi, vtedy je to
pohyb a šport v akejkoĐvek forme a podobách.
Inokedy siahnem po knižke, nieþo pokreslím,
venujem sa fotografovaniu... Ale mám rád aj tzv.
niþnerobenie..., proste niþ nerobím.
Ɣ Cyklistika je jeden zo športov, pri ktorom
sa dá poþas jazdy nad všeliþím rozmýšĐaĢ, prípadne úplne vypnúĢ a sústrediĢ sa na jazdu, alebo vnímaním okolia þerpaĢ inšpiráciu pre svoju
prácu, resp. koníþek. Ako je to s tebou?
Ak šĐapem do kopcov, þistím myseĐ. ýloveku
dobre padne, ak sa od všetkého odpúta. Pozerám po okolí a na niþ nemyslím. Keć idem dolu z
kopca, sústrećujem sa len na jazdu... Je to pre
mĖa tiež urþitá forma relaxu, lebo v hlave sa mi
nepreháĖajú myšlienky, ktorými sa možno už aj
dlhšie zaoberám. Potom, keć zmizne adrenalin,
všetko sa vráti do normálu a þlovek opäĢ ,,husto“
premýšĐa.
Ɣ Akým druhom športu okrem cyklistiky sa
venuješ?
Momentálne niekoĐko rokov hrávam floorbal.

RYBÁRI ZAêALI LOVIİ
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F U T S A L N A Z E L E NEJ VODE
V areáli Zelenej vody sa 4. júla od 9,00 h
uskutoþní ETNA BEACH CUP 2009. Doteraz
sa naĖ prihlásilo šesĢ futsalových mužstiev, ćalší záujemcovia tak môžu spraviĢ ešte do 3. júla,
štartovné je 40 € (viac informácií v pizzerii Etna
na námestí alebo na tel. þ. 0905 887 569). K
dobrej nálade divákov okrem kvalitných športových výkonov zúþastnených tímov, ktoré budú
bojovaĢ o cenný pohár a finanþnú výhru 200 €
za prvé miesto (a ćalšie ceny za 2. a 3. prieþku
plus k tomu individuálne ocenenia pre najlepšieho strelca a brankára), prispeje celodenná
hudobná produkcia DJ M. Cifru.
PodĐa poþtu záväzne prihlásených mužstiev sa vytvoria dve skupiny, kde sa bude hraĢ
systémom každý s každým v þase 2 x 10 minút
hrubého þasu. Z oboch skupín postúpia prvé
dve mužstvá do závereþných bojov o finále,
príp. 3.miesto. Presné pravidlá hry nájdete na
www.etna.sk/futsal .
Ako sme vás už na našich stránkach informovali, novomestská ETNA SK sa vo svojom
premiérovom súĢažnom roþníku 2008/2009 v
Openlige prebojovala až do baráže a zviedla
tuhé boje o postup do futsalovej extraligy. A
hoci jej chýbalo len kúsok športového šĢastia od
dosiahnutia tejto méty, úþinkovanie nováþika
vo vrcholnej futsalovej súĢaži možno pokladaĢ
za veĐký úspech NovomešĢanov. Viac nám o
úþinkovaní ETNA SK v baráži o extraligový roþník 1009/2010 povedal manažér futsalového
klubu Bc. Zdeno Hrehor.
-V úvodnom zápase 22. mája sme nastúpili
proti predposlednému mužstvu extraligy - Buldogsu Poprad. Náš zámer brániĢ a vyrážaĢ do
brejkov však stroskotal hneć na zaþiatku zápasu. Popradþania sa dostali do vedenia 3:0, polþas vyhrali 6:1 a víĢazstvo si aj napriek našej
sĐubnej powerplay v druhom polþase v pohode ustrážili. V sobotu doobeda 23. mája sme
si zmerali sily s domácimi Bratislavþanmi a 13
minút pred koncom svietil na ukazovateli skóre
stav 6:1 pre domácich. V tomto momente sme
sa odhodlali už v druhom zápase na hru bez
brankára a podarilo sa nám nemožné. Otoþili sme na 7:6!!! Siedmy gól 30 sekúnd pred
koncom stretnutia zaznamenal Ondrášek stre-
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lou od brvna do sita
brány domácich, v ktorej, mimochodom, stál
bývalý ligový brankár
Interu Bratislava Miro
Hýll. V poslednom
zápase proti Košiciam
nám staþila na druhé postupové miesto
remíza.
Polþasový
výsledok 2:2 tomu
nasvedþoval.
Tuka
svoju superšancu na
zaþiatku druhého polþasu však zahodil, a tak
prišiel trest v podobe dvoch inkasovaných gólov.
OpäĢ sme sa odhodlali na powerplay, ktorá nám
tentoraz ale nevyšla, a tak sa napokon z postupu tešili Košiþania a Popradþania zo zotrvania
v extralige.
Napriek tomu sezóna 2008/2009 bola pre
nás obrovským úspechom. Već málokto oþakával, že sa prebojujeme do baráže! Svoj úspech,
navyše dotiahnutý do zdarného konca, chceme
zopakovaĢ v budúcom roþníku v spoloþne vytvorenej 2.ligy stredo-západ (1.Openligy). Aj keć po
nedávnych skúsenostiach vieme, že extraliga
je predsa len trošku iná „káva!. To nás však
neodrádza, naopak, pobáda k ćalšiemu zlepšovaniu. Prvé kroky k tomu ETNA SK spraví hneć
v úvode prípravy na novú sezónu, ktorá zaþne
v auguste .-r-

DOVOLENKOVÁ IDYLA
PRI OPEKAêKE

MALÍ SILÁCI NA D ĖOC H ME STA
19. júna poþas Dní mesta sa konal 1. roþník
majstrovstiev základných škôl v Novom Meste
nad Váhom vo vzpieraní pod názvom Malý silák.
Vzpieraþskej súĢaže sa okrem našich pretekárov z centra voĐného þasu zúþastnili aj pretekári z klubu KOFI Trenþín. Farby Nového Mesta
nad Váhom hájilo sedem pretekárov, štyria z
družstva KOFI reprezentovali Trenþín. SúĢažilo
sa v dvoch disciplínach - trhu a nadhode a až
do samého konca bola súĢaž napínavá. Medzi prvých troch pretekárov sa prebojovali dvaja
pretekári z KOFI Trenþín Jakub Fabo a Oliver
Fabo a z novomestského tímu to bol Matej
Kubák.
V prvom finálovom kole Trenþan Jakub
Fabo dostal od rozhodcov nižšiu známku za
trh, þo ho vyradilo z finále. Detské publikum,
ako aj samotní pretekári prežívali veĐké napätie, kećže v hre zostali len dvaja pretekári: z
Kofi Trenþín Oliver Fabo a náš pretekár Matej
Kubák. Po dvoch kolách striedania disciplín trh
a nadhod súþet bodov obidvoch pretekárov bol
stále rovnaký. Rozhodlo sa až v treĐom finálovom kole, keć náš pretekár dostal o jeden bod
menej. VíĢazom vzpieraþskej súĢaže sa stal Oli-

ver Fabo z Kofi Trenþín, druhú prieþku obsadil náš reprezentant z Centra voĐného þasu v
Novom Meste nad Váhom Matej Kubák a tretie
miesto obsadil Jakub Fabo Z KOFI Trenþín. Tzv.
zemiakové medaily sa ušli dvom pretekárom
- V. Vetrákovi z Kofi Trenþín a reprezentantke
nášho mesta Miriam Skovajsovej.
V rámci majstrovstiev základných škôl sa
o 3. miesto delili III. ZŠ a Spojená škola sv.
Jozefa, 2. miesto získala IV. základná škola a na
prvom mieste skonþila V.základná škola. SúĢaž
rozhodovali hlavný rozhodca Ing. J. Kahan,
postranní rozhodcovia: Š. Marták a R.Padaþ a
technický rozhodca Milan Kubák.
Milan Kubák, tajomník ŠK vzpierania

ERIK ZÍSKAL MAJSTROVSKÝ TITUL I BRONZ
Vzpieraþská hala v Košiciach 30. mája privítala úþastníkov majstrovstiev SR vo vzpieraní
mužov a juniorov. V hmotnostnej kategórii do 62
kg štartoval aj NovomešĢan Erik Bajþík, ktorý v
trhu zdolal váhu 70 kg a v nadhode sa mu podarilo nad hlavu dostaĢ 85 kg. Celkovo v dvojboji
dosiahol výkon155 kg, þím sa v kategórii mužov
umiestnil na 3. mieste a v kategórii juniorov získal
zlatú medailu, a tým aj majstrovský titul.
Vo váhovej kategórii do 105 kg štartoval za
Športový klub vzpierania Považan Nové Mesto nad Váhom ďuboš Oravec, ktorý trhol 122
kg a v nadhode zdolal váhu 150 kg. Výkonom
272 kg v dvojboji sa nášmu borcovi ušla „zemiaková“ medaila. Na najvyšší stupienok vystúpil
viacnásobný úþastník olympiád, majster Európy
a sveta Martin Tešoviþ z Vojenského športového
klubu Dukla Trenþín. VíĢazstvo si zaistil výkonom
v dvojboji 335 kg.

Vo váhovej kategórii nad 105 kg štartoval
NovomešĢan Ján Trebichavský zo športového
klubu Sokol Moravské Lieskové. V trhu dal nad
hlavu 124 kg a v nadhode sa mu podarilo vzoprieĢ 150 kg. Celkovo Ján Trebichavský v dvojboji dosiahol výkon
274 kg, þím si
zaistil
bronzovú medailu. Prvú
prieþku výkonom
v dvojboji 340 kg
obsadil
Michal
Pokusa
z VŠK
Dukla Trenþín.
Milan Kubák,
tajomník ŠK
vzpierania
Erik Bajþík 
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ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROêNÍKA MFL
Úvod roþníka 2008 - 2009 sa niesol v znamení voĐby nového výboru MFL. Do funkcie
predsedu zasadol dlhoroþný hráþ Martin Skovajsa.
Do nového roþníka sa prihlásil za posledné obdobie rekordný poþet mužstiev, avšak po
prvom kole sa odhlásil tradiþný úþastník FC
Karpatská. Poþas jesennej þasti si suverénne
poþínal Santos, ktorý nastupoval do svojho zatiaĐ iba tretieho roþníka, no mal už tie najvyššie
ambície, ktoré aj potvrdzoval. Trocha prekvapivo hrala Sasinkova/Etna, keć suverén minulého roþníka okupoval až druhú þasĢ tabuĐky. Bolo
to však zapríþínené absenciou a vyĢaženosĢou
hráþov, ktorí reprezentovali nielen Nové Mesto
nad Váhom, ale aj našu MFL v druhej najvyššej
futsalovej súĢaži na Slovensku a dnes už vieme,
že úspešne.
Koncom decembra sa uskutoþnil tradiþný
Vianoþný turnaj - Memoriál Ivana Stanu. Výboru
sa podaril možno husársky kúsok, keć ako jedného z úþastníkov prilákal niekoĐkonásobného
majstra Slovenska Slov-matic Bratislava, nakoniec po dramatickom finále aj víĢaza turnaja.
Do jarnej þasti sme, žiaĐ, v súĢaži museli
prikroþiĢ k ćalším zmenám. Do predsedníckeho
kresla zasadol staronový prezident Ján Rusnák,
ktorý si za þlenov výboru vybral Mariána Brosku,
Romana BlaĢáka, Miloša Babica, Karola Kozáka
a Zdena Hrehora.
Nový výbor spravil aj podstatné zmeny v
pravidlách súĢaže, ktoré priniesli vaþší pokoj a
prehĐad najmä ohĐadom trestov pre previnilcov.
SúĢaž bola dosĢ vyrovnaná, do posledných
kôl bojovali o majstra Santos a Univerzál, na ktorých sa stále doĢahovala Sasinkova/Etna. Santos si nakoniec vybojoval najcennejšiu pozíciu
a svoj prvý titul. PochváliĢ však treba všetkých
úþastníkov za disciplinovanejšiu hru a znaþnú
vyrovnanosĢ výkonov, vćaka þomu mala súĢaž
veĐké spestrenie. VeĐmi dobre sa prezentovali nováþikovia Mlátiþky a Royal Monkey. Svoje
výkony oproti minulému roþníku výrazne zlepšili
aj hráþi FC Devils. „Karty“ dobre obþas zamiešali aj P.A.S. a FC Športová. ŽiaĐ, jedno z mužstiev
- majster spred dvoch rokov Pštrosy do jarnej
polovice súĢaže už nenastúpili. Po poslednom
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jarnom kole sa po prvýkrát uskutoþnil aj exhibiþný zápas medzi majstrom Santosom a výberom
MFL. Za nie plnej úþasti hráþov Santosu zvíĢazil
výber MFL, keć po zápase za najužitoþnejšieho hráþa celého roþníka vyhodnotili Radoslava
Motolu, hráþa FC Šupátko. V máji sa uskutoþnil
druhý roþník turnaj „starých pánov“ Memoriál
Alexandra Faþkovca. Na umelom povrchu zvíĢazilo Béþko.
Výbor MFL by rád aj touto cestou poćakoval vedeniu mesta Nové Mesto nad Váhom
za možnosĢ hraĢ súĢažné strentutie na kvalitnom ihrisku s umelým povrchom, vćaka þomu
sa súĢaž veĐmi skvalitnila a prilákala aj nových
úþastníkov všetkých vekových kategórií. Táto
skutoþnosĢ šíri dobré meno mesta aj za jeho
hranicami, keć poþas svojej 31 - roþnej histórie
patrí medzi najstaršie na Slovensku.
Marián Broska
Koneþná tabuĐka
k v
r p skóre
b
Santos
19 17 0 2 162:98
51
Univerzál
19 14 2 3 158:89
44
Sasinkova/Etna 19 14 1 4 222:121 43
Športová FC
19 12 0 7 143:106 34
Mlátiþky
19 10 0 9 145:121 30
Béþko
19 9 0 10 128:129 25
Šupátko
19 7 0 12 152:175 21
P.A.S.
19 8 0 11 112:124 19
Pštrosy C&M
10 4 1 5 79:71
13
Royal Monkey 19 3 0 16 122:192
9
FC Devils
19 0 0 19 59:256
0

PROGRAMY MsKS

júl - august 2009
LETO S HUDBOU

S. MROZEK: LETNÝ DEĖ

Poþas prázdninových mesiacov sa v amfiteátri Parku J. M. Hurbana poþas nediel uskutoþnia hudobné koncerty v rámci tradiþného Leta s
hudbou. (viac na plagáte v programovej prílohe).

Poþas leta 16. júla o 18,00 h a 13. augusta
o 18,00 h vás pozývame do Divadielka galéria
na predstavenie Letný deĖ.
Na minijavisku DG sa odvíja príbeh troch
Đudí o zmysle života. Rozhodnutie mužskej dvojice odísĢ dobrovoĐne z tohto sveta zmení stretnutie s peknou mladou ženou...
Dáma je v tejto hre kĐúþovou postavou,
predstavuje hlavnú zápletku medzi hrdinami,
ktorou je boj dvoch mužov o jednu ženu.
Úþinkujú: Katarína ýechvalová, Ivan Radošinský, Ján Kincel. Réžia Robo Koþan.

IX. COUNTRY PARK
12. júla od 16,00 h sa Park J. M. Hurbana
zmení na Country park. Na IX. roþníku si milovníci country budú môcĢ vypoþuĢ známe piesne
Allana Mikušeka a jeho sprievodnej skupiny
AM band a pozrieĢ si taneþné majstrovstvo
country taneþnej skupiny MARYLAND.

MUZIKA PRI FONTÁNE
ROCK NM 2009
Poþas leta sa uskutoþnia koncerty pri fontáne - Rock NM 2009 (viac na plagáte v rozšírenej
letnej programovej prílohe).

DIVADIELKO GALÉRIA
PRINCEZNÁ KUKULIENKA

Majster MFL 2008/09 - Santos

V Divadielku
galéria sa po
májovej premiére uskutoþnia v lete reprízy bábkového
predstavenia
Princezná
Kukulienka
26. júla
o 17,00 h
a 30. augusta
o 17,00 h.

PRÁVNA PORADĖA
I v lete bude v MsKS pokraþovaĢ projekt
Bezplatnej právnej poradne, a to vćaka spolupráci Mestského úradu v Novom Meste n. V.
a advokátskej kancelárie JUDr. A. Ruþkayovej.
V júli 22.7. a v auguste 19. 8., po oba razy
v þase od 17,00 h v MsKS, na 1. posch. þ.dv.
11, advokát záujemcom poradí v oblasti trestného, pracovného a obþianskeho práva.
Poradenstvo nezahĚĖa spisovanie podaní þi
zastupovanie klienta pred súdom. Jeho služby
sú urþené osamelým matkám s deĢmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným obþanom a dôchodcom.

Poþas augusta si milovníci
výtvarného umenia budú môcĢ
vo výstavnej sieni mestského
kultúrneho strediska pozrieĢ
výstavu mladšieho syna akad.
mal. prof. Petra Matejku.
Do galérie nesúcej maestrovo meno sa Fedor Matejka
vráti po prezentácii svojho diela v Mestskej
galérii v Trenþíne. Vernisáž výstavy sa tu uskutoþnila 30. júna. Ak náhodou budete maĢ do
19. júla cestu do mesta Matúša ýáka, môžete
trenþiansku galériu navštíviĢ a pozrieĢ si tam
výstavu v utorok až piatok v þase od 10,00
do 17,00 h a v sobotu a nedeĐu od 13,00 do
17,00 h.
NovomešĢania, ktorí si v priebehu necelého mája nestihli, respektíve opätovne si budú
chcieĢ v domácom prostredí mesta pozrieĢ
maĐby, kresby a keramiku umelca žijúceho v
SRN, budú tak môcĢ spraviĢ spolu s návštevníkmi, ktorí do Nového Mesta nad Váhom zavítajú
v druhom letnom mesiaci na rekreáciu alebo
dovolenku, do konca augusta.

Pondelok
6.7. od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
20.7. a 17.8. o 15,00 h - SZI
Utorok
14.7. a 11.8. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. Ján Dedík
Streda
8.7. a 12.8. o 14,00 h - Klub chorých na
skler. multiplex
Štvrtok
Len v júli od 18,00 h - Klub filatelistov

KURZY V MsKS
Mestské kultúrne stredisko otvorí v školskom roku 2009/10 tieto kurzy:
Jazykové: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Iné
: joga, cviþenie pre ženy
Zápis do kurzov sa uskutoþní 7. a 8. septembra do 16,30 h, ostatné dni v priebehu
septembra od 7,30 do 15,30 h alebo na þ. t.
771 2770 a 771 0640.

PRIPRAVUJEME
V októbri pripravujeme zájazd do Prahy
do divadla Hybernia na obnovený muzikál
DRACULA. Hudba: Karel Svoboda, text ZdenČk Borovec, choreografia Richard Hes, réžia
Jozef Bednárik. Úþinkujú v alternáciách: Daniel HĤlka /Josef Vojtek /Marián Vojtko, Monika Absolonová / Leona Machálková / Radka
Fišarová, Zdenka Trvalcová / Šárka VaĖková /
Kamila Nývltová, Bohuš Matuš /Tomáš Savka
/ Josef Vágner, Alan Bastien / Juraj Bernáth /
Martin Pošta a iní. Vstupenky sú za 26,17 €,
22,43 €, 18,68 € 11,19 €.
Bližšie informácie získate v auguste na þ.
tel. 771 0640 alebo osobne v MsKS.

Mesto Nové Mesto nad Váhom

2009

FEDOR MATEJKA
MAĐBY•KRESBY•KERAMIKA

KLUBY V MsKS
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VÝ STAVA

Dychová hudba

12. júla 2009
o 16,00 h

9. roþník festivalu

19. júla 2009
o 17,00 h

Dychová hudba

26. júla 2009
o 17,00 h

ďudová hudba

BOROVIENKA

2. augusta 2009
o 17,00 h

Dychová hudba

BODOVANKA

9. augusta 2009
o 17,00 h

Dychová hudba

SKALANKA

16. augusta 2009
o 17,00 h

Dychová hudba

LIESKOVANÉ

23. augusta 2009
o 17,00 h

Dychová hudba

VLÈOVANKA

30. augusta 2009
o 16,00 h

Dychová hudba

BUÈKOVANKA

KONCERTY
SA USKUTOýNIA
V AMFITEÁTRI,

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopatom Jánom Dedíkom sa v lete uskutoþní 14. júla
a 11. augusta od 12,30 - 17,30 h v MsKS.

BOŠÁÈANKA

5. júla 2009
o 17,00 h

V PARKU
J. M. HURBANA

COUNTRY PARK
NADLIÈANKA

V PRÍPADE
NEPRIAZNIVÉHO
POýASIA
V DIVADELNEJ
SÁLE MsKS

I X . C O U N T R Y PA R K
12. júla ožije Park J. M. Hurbana country.
Tentoraz usporiadatelia viac ako na kvantitu
stavili na kvalitu. Na IX. COUNTRY PARKU sa
predstavia len dvaja, za to významní hostia.
Allan Mikušek so skupinou AM band a country
taneþná skupina MARYLAND.
Rodáka z
Trnavy, speváka,
skladateĐa, textára, producenta a
hudobníka, sprevádza hudba po
celý život. Celá
jeho rodina bola
hudobne
veĐmi zdatná. Jeho
starý otec F. Sedláþek bol kapelníkom trnavského
sitarového
orchestra v 20.
a 30. rokoch 20. stor. a spolupracoval aj so
známym skladateĐom Mikulášom Schneiderom
– Trnavským. Jeho otec ešte pred Allanovým
narodením hrával tiež v kapele.
Allanovu kariéru v auguste 1988 odštartoval nástup do trnavskej country skupiny PODKOVA. Allan ako spevák a sprievodný gitarista
kapely zožal veĐa úspechov nielen vo vtedajšom ýeskoslovensku, ale aj v Rakúsku a PoĐsku. R. 1992 Slovenská asociácia hudby country vyhlásila Podkovu za skupinu roka a Allana
za vokalistu roka. V tom istom roku Allan nahral
svoj debutový album s názvom ALLAN. Išlo o
vôbec prvý sólový country album na Slovensku.
Zásadný zlom v Allanovom živote nastal, keć sa
zoznámil a následne spolupracoval s legendou
þs. country scény M. Tuþným. R. 1993 sa Allan
vydal na sólovú dráhu.
Významným Allanovým medzníkom bol 7.
apríl 1997, kedy v Paláci kultúry v Prahe robil
predskokana svetovej hviezde J. Cashovi.
Kvôli tomuto koncertu Allan založil skupinu AM
band, ktorá ho sprevádza dodnes. Spolu s Ėou
sa Allan Mikušek predstaví aj na dnešnom IX.
Country parku, o skvelý umelecký zážitok teda
núdza nebude.

COUNTRY SKUPINA MARYLAND nie je
nováþikom nášho Country parku, netreba ju
preto zvlášĢ predstavovaĢ. Skupina vznikla r.
1993 po ukonþení kurzu country tancov, keć
pokraþovala v nácvikoch tancov. Postupne pribudli aj ćalšie tance a vlastné choreografie.
ýasom sa súbor zaþal zúþastĖovaĢ taneþných festivalov a súĢaží, z ktorých si odnášal
významné ocenenia. Za roky svojej existencie
sa Maryland stala stálicou na domácej i zahraniþnej scéne. Jej umeniu tlieskali v Rakúsku,
Taliansku, PoĐsku, Maćarsku, na Ukrajine ...
Nechýba na mnohých festivaloch þi countrybáloch, ktorých má na svojom konte vyše
250. Na tohoroþnej Lodenici v PiešĢanoch v
závere augusta taneþná skupina, známa i z
televízie a z rôznych podujatí, ktoré pomáha
sama spoluorganizovaĢ, absolvuje svoje 750.
vystúpenie.
Ešte predtým privítame CTS Maryland na
našom IX. Country parku. Tešíme sa na Ėu ako
na svojho starého dobrého známeho, ktorý roztancuje celý amfiteáter a jeho okolie v parku.

9.
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BOBULE (þR, 2008, 90 min.)
Letná komédia divákov zavedie do moravskej dediny k dvom kamarátom Honzovi a Jirkovi. Honza je
typický mestský frajer, Jirka zase podvodník, ktorý do vienka nedostal priveĐa rozumu, no dokonale
ovláda umenie zvádzania. To obaja využívajú pri svojich podvodoch. Kšeftujú s bytmi, autami a hociþím, þo sa im dostane pod ruku. Jedného dĖa sa Honza dozvie, že jeho moravský dedo, ktorého už
dávno nevidel, je vážne chorý. Rozhodne sa splniĢ mu jeho životný sen. Zaistí mu dovolenku snov a
bez toho, aby tušil, splní si tým aj svoje vlastné želanie. Film je potvrdením životnej múdrosti, že keć
þlovek plaþe, najlepšie je vrátiĢ sa k svojim koreĖom.
MUZIKA (SR / SRN, 2007, 94 min.)
Film sa odohráva nećaleko veĐkého mesta, niekoĐko krokov od hraníc s nepriateĐskou kapitalistickou
krajinou, v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam, len späĢ. Jadrom príbehu troch muzikantov,
ktorí sa rozhodnú dosiahnuĢ úspech a sebarealizáciu v hudobnom šoubiznise, je tragikomický osud
nadaného mladého muža Martina Juneca, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže dostaĢ sa zo životnej
„kaluže“, no namiesto toho sa postupne zaplietol do deštruktívnych vzĢahov. Muzika je však aj
príbehom o slobode, ktorá bola v ýeskoslovensku na rozhraní 70. a 80. rokov 20. stor. jednou z
najvzácnejších a najmenej dostupných hodnôt. Film v roku 2008 získal zo štrnástich nominácií deväĢ
národných filmových cien Slnko v sieti.

NEBO, PEKLO ... ZEM (SR, 2009, 80 min.)
Mladá baletka Klára má 22 rokov, dlhoroþný vzĢah s mladým a úspešným podnikateĐom a pred sebou
vysnívanú kariéru. Angažmán v jednom z najlepších taneþných súborov na svete má na dosah ruky.
Zraní si však nohu, stane sa svedkom nevery svojho partnera a rozpadu manželstva vlastných rodiþov. V tejto situácii spozná charizmatického päĢdesiatnika a zamiluje sa. Napriek tomu, že netuší, þo
sa odohráva v hlave 54-roþného Rudolfa, ktorého opustila manželka a žije s 13-roþnou dcérou, celá
sa ponorí do nového vzĢahu a púšĢa sa do hry na lásku a erotiku, nedostupnosĢ a zodpovednosĢ a na
„matku“ a milenku. V tomto novom svete nachádza dávno stratené istoty. Vášnivý a zároveĖ bolestný
vzĢah jej umožní spoznaĢ dve hraniþné polohy lásky – Nebo i Peklo, aby našla - Zem.

TANGO S KOMÁRMI (SR / þR, 2009, 97 min.)
Tango s komármi rozpráva príbeh dvoch emigrantov, ktorí po rokoch prichádzajú na pár dní domov,
na Slovensko. Karol sa potrebuje rozviesĢ, lebo sa chce znovu šĢastne a výhodne oženiĢ. Rudo má
na neho nenápadne dohliadnuĢ, aby nezlyhal, na þo si ho najala Karolova snúbenica. Po príchode
do Bratislavy sa však situácia oboch nepredvídane skomplikuje. MinulosĢ si na nich totiž poþkala a
oni musia ukázaĢ, þo sú zaþ. Nie sú však jediní, kto chce dosiahnuĢ svoje. Ironický obraz niekoĐkých
dní je letmým obrazom konfliktov mužov a žien, odkrýva tajomstvá viacerých príbehov. Tie by mohli
dospieĢ aj k ozajstným drámam, no viac sú trápnymi nedorozumeniami ako rafinovanými zloþinmi.

KINO POVAŽAN – JÚL - AUGUST 2009

B A Ž AN T KIN EMAT OGRAF
Celoveÿerné ﬁlmy 11. – 14. júla

piatok 3., sobota 4., nedeďa 5. o 19.00 h

sobota 11., nedeďa 12. o 19.00 h

ANJELI A DÉMONI

TERMINATOR SALVATION

Tom Hanks vo filme podďa ðalšieho bestselleru Dana
Brauna, autora DaVinciho kódu. Langdon objaví dôkazy o
znovuobnovení mocnej tajnej organizácie – Iluminátov a
zároveė musí ìeliı smrtelnému nebezpeìenstvu …
USA
dobrodružný triler
135 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,50 € 75,31 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Postapokalyptická verzia roku 2018. Skynet zmazal takmer
všetky stopy ďudstva v nukleárnom holokauste a zostala len
hġstka odvážnych. ktorí sa pod vedením Johna Connora
vydávajú na misiu – zastaviı stroje a zachrániı ìo sa dá …
USA
sci-fi triler
116 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

___________________________________________________

_______________________________________________________________________

štvrtok 9., piatok 10. o 19.00 h

piatok 17., sobota 18., nedeďa 19. o 19.00 h

NEDODRŽANÝ SĎUB

NOC V MÚZEU 2

Strhujúci skutoìný príbeh židovského chlapca, ktorému silu
prežiı dal sďub, ktorý chcel splniı.
SR, êR
dráma
124 min.
slovenská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Pokraìovanie v novom múzeu s väìšou paletou oživujúcich
sa hrdinov... Ben Stiller a pár bežných ďudí nebudú chýbaı.
USA, Kanada
komédia
100 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

AUGUST
štvrtok 6., piatok 7. o 19.00 h

štvrtok 20., piatok 21. o 19.00 h

DOKÁŽ TO!

DVOJITÁ HRA

Plány sa menia, sny zostávajú. Dokáž bojovaı s obavami!
Nová taneìná senzácia od tvorcov filmu Let’s Dance.
USA
hudobno-taneìný
90 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Dannyho parıáci stretávajú pána a pani Smithových. Tony
Gilroy nakrútil vtipný film, v ktorom má každý rafinovaný
plán, nikto nehrá fér a ktorého divák nesmie uveriı ani
závereìným titulkom. A celé sa to halí do atraktívneho
obalu romantickej komédie, ktorej dominuje herecká
dvojica snov: britský elegán Clive Owen a oscarová Julia
Roberts.
USA
kriminálna komédia
125 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,30 € 69,28 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 8., nedeďa 9.

o 19.00 h

DENNÍK NYMFOMANKY
Sexuálne dobrodružstvá príıažlivej a vzdelanej mladej
dámy (Belén Fabra) a jej pád do mechanizmu prostitúcie.
Španielsko
erotická dráma
95 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 18 rokov
____________________________________________________

štvrtok 13., piatok 14. o 19.00 h

SPOVEí NÁKUPNEJ MANIAêKY
Komédia podďa rovnomennej knihy, ktorej sa predalo viac
ako Denník Bridget Jonesovej. Rebecca má 25 rokov a je
závislá na nakupovaní, na ktoré jej nestaìí príjem.
USA
romantická komédia
104 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 15., nedeďa 16. o 19.00 h

PREDêÍTAê
Povojnové Nemecko. Len pätnásıroìný študent Michael
Berg ochorie a jeho život visí na vlásku. Zachráni ho
dvakrát staršia Hanna a ich vzıah sa postupne zmení na
krátky, ale o to intenzívnejší zážitok. Kate Winslet získala
za úlohu Hanny cenu Zlatý Glóbus a cenu OSCAR!
USA , Nemecko
dráma
123 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,50 € 75,31 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
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sobota 22., nedeďa 23. o 19.00 h

VOJVODKYĖA
Príbeh anglickej šďachtiìnej Georgiany, praprapratety
princeznej Diany. V hlavných úlohách Kiera Knightley a
Ralph Fiennes. Film získal Oscara v kategórii „najlepšie
kostýmy“, nominovaný bol aj v kategórii „najlepšia výprava“.
USA, VB, Tal., Fr., Dán. historická dráma
110 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
_______________________________________________

piatok 28., sobota 29., nedeďa 30. o 19.00 h

PRÍPAD NEVERNEJ KLÁRY
Komédia na tému žiarlivosti a intríg. Luca (Claudio
Santamaria) mladý talianský hudobník žije v Prahe so
svojou snúbenicou Klárou (Laura Chiatti), veďmi peknou
študentkou univerzity, na ktorú vytrvale a bláznivo žiarli.
Najme si súkromného detektíva Denisa (Iain Glen) k jej
sledovaniu a nájdeniu dôkazov jej prípadnej nevery…
V adaptácii Vieweghovho románu hrajú aj Anna Geislerová,
Zuzana Fialová, Dorota Nvotová a Pavlína Nümcová.
Taliansko, êR
kriminálna komédia
92 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

U MČ DOBRÝ (þR, 2008, 102 min.)
Komédiu U mČ dobrý nakrútil Jan HĜebejk podĐa poviedok Petra Šabacha a scenára Petra Jarchovského. Príbeh tejto úspešnej trojice sa vracia do poþiatoþného obdobia našej novej kapitalistickej
reality v 90. rokoch. ŠesĢ priateĐov, záhradkárov a rybárov, sa stretáva v malebnej krþme u Buddyho. Ich pohoda, ktorá sa väþšinou spája s mastením mariáša, konþí vo chvíli, kedy sa jeden z nich
stane obeĢou falošných hráþov z vysoþanskej tržnice. Hrdinovia filmu sa rozhodnú zobraĢ zákon do
vlastných rúk. Na „nebezpeþnom“ území tržnice, kde sa to hemží Đahkými dievþatami, pašerákmi,
zlodejmi, podvodníkmi, ale aj úplatnými policajtmi, sa pokúšajú získaĢ späĢ svoje peniaze...

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. þ.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dĖa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
K dovolenke a prázdninám po dennom pobyte pri vode þi v horách patrí vo veþerných hodinách i návšteva kina. Máme tu pre vás niekoĐko tipov z programovej ponuky kina Považan na leto.
ANJELI A DÉMONI - piatok 3., sobota 4. a nedeĐa 5. júla o 19,00 h:
Keć sa R. Langdon dozvie, že hodiny na þasovanej bombe, ktorú predstavujú þlenovia
starovekého tajného bratstva Ilumináti, stále tikajú, odlieta do Ríma. Tu svoje sily spojí s Vittoriou Vetra, krásnou a záhadnou talianskou vedkyĖou. Langdon a Vetra sa vydávajú na cestu
plnú dobrodružstiev. Sledujú na nej 400 rokov staré starobylé symboly, ktoré znamenajú jedinú
nádej na záchranu Vatikánu.
Farebný thriller USA v réžii R. Howarda a v hlavnej úlohe s T. Hanksom trvá 140 minút a
je MN do 12 rokov.
NEDODRŽANÝ SďUB - štvrtok 9. a piatok 10. júla o 19,00 h:
PodĐa skutoþného príbehu natoþený film nás vtiahne do deja plného napätia a zvratov, v
ktorom sa z mladého chlapca predþasne stáva mladý muž.
Udalosti rokov 1939 - 1945 ho prinútia opustiĢ svoje mladícke naivné futbalové ideály, poprieĢ
svoju identitu, stretnúĢ sa zoþi-voþi so smrĢou, žiĢ a bojovaĢ bok po boku s drsnými ruskými
partizánmi a zistiĢ, že aj najlepší priateĐ môže byĢ zradcom. Nielen jeho odvaha a šikovnosĢ mu
umožnili toto peklo prežiĢ so snahou dodržaĢ sĐub, ktorý si kedysi ako rodina dali - doma sa opäĢ
stretnúĢ.
Farebný film SR/ýR/USA trvá 129 minút a je MN do 12 rokov.
PREDýÍTAý - sobota 15. a nedeĐa 16. augusta o 19,00 h:
Je to príbeh sexuálneho vzĢahu 15-roþného gymnazistu a zrelej, vyše 30-roþnej ženy, ktorá
neskôr stojí pred súdnym tribunálom obžalovaná z najĢažších zloþinov. Mala ich spáchaĢ na
sklonku II. svetovej vojny ako dozorkyĖa v koncentraþnom tábore, teda ešte pred známosĢou s
nedospelým rozprávaþom.
Spojenie chlapþenskej nevinnosti a tragickej životnej skúsenosti v Đúbostnom vzĢahu je osudovým mostom medzi zloþinmi minulosti a prítomnosĢou, v ktorej a ktorou žijeme.
Farebná romantická dráma USA/Nemecko v hlavnej úlohe s Kate Winslet trvá 124 minút a
je MN do 15 rokov.
VOJVODKYĕA - sobota 22. a nedeĐa 23. augusta o 19,00 h:
Film nás prenesie do 18. storoþia a priblíži nám príbeh šĐachtiþnej Georgiany (K. Knightley),
praprapratety princeznej Diany. Paralela medzi ich životmi je viac než zrejmá. Podobne ako
princezná Diana aj Georgiana, vojvodkyĖa z Devonshiru, bola oslĖujúca, charizmatická a verejnosĢou milovaná. V osobnom živote jej ale šĢastie neprialo. Ako mladuþká vstúpila bez lásky do
manželstva s vojvodom z Devonshiru, jedným z najbohatších mužov v Anglicku.
Dráma US/UK/IT/FR/DK trvá 110 minút a je MN do 12 rokov.
PěÍPAD NEVċRNÉ KLÁRY - piatok 28., sobota 29. a nedeĐa 30. augusta o 19,00 h:
Mladý taliansky hudobník Luca žije v Prahe so svojou snúbenicou Klárou, na ktorú žiarli. Na
jej sledovanie si najme súkromého detektiva. Denis je príĢažlivý muž a je zjavným opakom Luca.
So svojou manželkou Ruth udržuje otvorený vzĢah, v ktorom sa Ruth netají dobrodružstvami s
inými mužmi. Denis zase udržuje milostný vzĢah s kolegyĖou. NešĢastný Luca postupne získava
Denisove sympatie, detektiv však zaþne podliehaĢ þaru sledovanej Kláry. Sledovanie zavedie
hlavných hrdinov do Benátok, kde prichádza neþakané finále.
Krimikomédia plná žiarlivosti a intríg z produkcie Talianska a ýR trvá 92 minút a je MN
do 12 rokov.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zo zaþiatku 60. rokov 20. stor. zachytáva Cinterovu ul.,
neskôr Ul. FraĖa KráĐa.
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