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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
 Krátko pred  nástupom prázdnin a dovoleniek 
sa na Palkovi ovej ul. uskuto nilo 16. zasada-
nie Mestského zastupite stva  (MsZ) v Novom 
Meste  nad Váhom. Snemovaniu poslancov 23. 
júna predchádzalo  rokovanie poradného orgánu 
primátora mesta 11. júna.
 Po procedurálnych otázkach a kontrole uzne-
sení sa  na  program  dostalo nakladanie s majet-
kom mesta.
 V rámci predaja nehnute ností sa na  roko-
vací stôl dostala žiados  spolo nosti ASKOLL,
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom o odpredaj pozem-
ku na Banskej ul. Územným plánom je pozemok 
funk ne ur ený ako plochy priemyslových výrob-
ných areálov a výrobných služieb. Spolo nos  tu 
má záujem postavi  priemyselný závod s garan-
ciou 750 pracovných miest. 
 V sú asnej dobe fi rma sídli v prenájme v 
areáli spolo nosti EMERSON. Z  ekonomické-
ho h adiska je tento prenájom nevýhodný. Preto 
sa materská spolo nos  ASKOLL Taliansko roz-
hodla pre výstavbu  vlastnej výrobnej prevádzky. 
Najvä šími zákazníkmi spolo nosti, ktorá sa 
zaoberá  výrobou erpadiel pre bazény, do elek-
tromotorov, ohrieva ov a púmp, sú spolo nosti
Whirlpool, Gorenje, Electrolux. Svoje  prevádzky 
okrem Talianska má aj v Mexiku, Brazílii, íne,
Rumunsku a na Slovensku. 
 Mesto navrhlo pozemok odpreda  po ukon-
ení výstavby za cenu  23,23 €./m2 (700 Sk/m2)

s tým, že po as doby výstavby bude prenajatý 
nájomnou zmluvou za cenu starostlivosti. Doba 
nájmu sa stanovuje na dva roky od podpísania 
nájomnej zmluvy. MsR  odporu ila  poslancom 
odpredaj pozemku  schváli . Tak sa  aj stalo.
 V rámci tohto bodu došlo k predloženiu ponu-
ky daru nehnute nosti mestu. Ide  o pozemok 
nachádzajúci sa  v lokalite Hájovky, ktorý sa 
bude  využíva  ako prístupová komunikácia k 
plánovaným rodinným domom. Vlastníci  ponúkli 
parc. . 3301 s výmerou 1292 m2 mestu bezplat-
ne. To navrhlo, aby  bol bezplatne  prevedený do 
majetku mesta. MsR odporu ila MsZ ponuku daru 
nehnute nosti schváli . Poslanci prijali odporú a-
nie MsR a ponuku daru nehnute nosti schválili. 
Rovnaké stanovisko zaujali k zriadeniu vecného 
bremena na  pozemkoch vo vlastníctve mesta, 
ktoré spo íva v oprávnení postavi  a vies  elek-

trické vedenie. Žiados   predložila Západosloven-
ská energetika, a.s. – Distribúcia, a.s., Bratislava. 
Vecné bremeno sa zriadi odplatne  jednorazovou 
platbou vo výške 60294,52 €  (t.j. 1 816 433 Sk). 
Ke že sa  uvedené pozemky nachádzajú v neur-
banizovanom území a ide o plochy trvalo tráv-
natých porastov a plochy inunda ného územia 
Váhu, mesto so zriadením vecného bremena 
súhlasilo.
 Poslanci  sa kladne  vyjadrili i k odporú aniu
MsR  schváli  zámenu nehnute ností.
 Kame olomy, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
pôvodne požiadali o odpredaj nehnute nosti
- pozemku za ú elom vybudovania novej vodo-
vodnej a plynovej prípojky k ich administratív-
nej 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  Kame olomy
navrhli zámenu nehnute ností – pozemku pred 
ich budovou o výmere cca 548 m2  za pozem-
ky na Zelenej vode. Pozemky  v lokalite Zelenej 
vody tvoria breh a as  vodnej plochy v blízkosti 
Rybárskeho domu, ktorého vlastníkom je mesto. 
Zámena nehnute ností sa realizuje bez vzájom-
ného doplácania zmluvných strán. 
 Napokon v rámci 3. bodu MsR prerokovala a 
poslancom odporu ila  schváli  -  a poslanci tak 
aj  na 16.  MsZ  u inili -  návrh podmienok výbero-
vého konania i výšku minimálnej  kúpnej ceny (28 
770 €) stavebného pozemku na výstavbu rekre-
a nej chaty v chatovej oblasti rekrea ného are-
álu Zelená voda, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, 
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu 
za podmienok schválených MsZ. Ide o posledný 
stavebný pozemok parc. .4915/21, ost. plocha o 
výmere 411 m2 ur ený smerným územným plá-
nom zóny na výstavbu rekrea nej chaty.
 V alšej asti rokovania sa do pozornosti 
dostala prvá úprava Programového rozpo tu
mesta na rok 2009. Mesto k nej muselo pristú-
pi  v  súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou a 
fi nan nou krízou (o investi ných akciách, ktoré 
sa uskuto nia a ktorých realizáciu  bude  treba 
odloži   - pozri v rubrike Na linke  primátor mesta). 
MsR ju odporu ila  poslancom schváli ,  MsZ 23. 
júna vyslovilo s predloženou úpravou  súhlas.



   Letné obdobie nehro-
zí „uhorkovou sezónou“. 
Napriek obdobiu dovole-
niek a prázdnin  naše mes-
to žije  svojimi každodenný-
mi úlohami a povinnos a-
mi. Aspo  z asti sme  sa 
ich pokúsili zmapova  v 
rozhovore s  Ing. Jozefom 
Trstenským v tradi nej

rubrike Na linke  primátor  mesta.
 Je tu leto, napriek tomu si  samospráva 

iste celoplošne nevyberie  dovolenku. Aké 
najbližšie, resp. najaktuálnejšie úlohy  stoja 
pred ou v týchto d och?
 Vzh adom na  zlý fi nan ný výh ad v dôsledku 
hospodárskej krízy je to jednozna ne zabezpe e-
nie výkonu všetkých originálnych a prenesených 
kompetencií, ktoré má samospráva zo zákona 
vykonáva .
 Tak ako som sa už vyjadril v predchádzajúcich 
vydaniach,  chceme a musíme zrealizova  všetky 

investi né akcie, ktoré máme rozpracované a sú-
stredi  sa na realizáciu schválených projektov, 
ktoré budú fi nancované z prostriedkov EÚ, ŠR 
a kofi nancované mestom. Konkrétne ide o dokon-
enie I. etapy výstavby 100 nájomných bytov na 
achtickej a za alo sa už aj s realizáciou II. etapy 

výstavby alších 100 nájomných bytov v tej istej 
lokalite. alej treba dokon i  rekonštrukciu pries-
torov ZUŠ na Ul. Štúrovej a pri ahlých pavilónov, 
rekonštrukciu priestorov MsÚ, opravy komuniká-
cií, chodníkov a parkovísk, vybudovanie viacú e-
lového ihriska a detských ihrísk. 3.júna  za ala
rekonštrukcia  ZŠ na Ul. odborárskej z prostried-
kov EÚ v hodnote 1,25 mil. EUR.
 Z dôvodu predpokladaného nedostatku 
fi nan ných prostriedkov sme z realizácie zatia
odsunuli nabok  rekonštrukciu kina na spolo en-
ský dom a rekonštrukciu Ul. železni nej.

 Mesto  v snahe sprejazdni  cesty po mes-
te, ke  jazdiaciam autám prekážajú zaparko-
vané vozidlá,  za alo s budovaním parkovísk 
vo vnútroblokoch  sídlisk, napr. aktuálne vo 
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NA  LINKE  PRIMÁTOR  MESTA

 Návrh na zmenu správy a zmenu ú elového
ur enia nehnute ného majetku  mesta bol alším
bodom 15. schôdzky MsR.
   MsZ 1. júla 2008 schválilo investi ný zámer 
na rekonštrukciu prístavby budovy bývalej ZŠ na 
Štúrovej ul. pre potreby základnej umeleckej školy 
(ZUŠ). V súvislosti s plánovanom zmenou sídla 
ZUŠ treba vykona  zmeny v správe nehnute ného
majetku mesta  a budovu (prístavbu) a pozemok 
(školský dvor) zveri  do správy ZUŠ. 
 Zverením majetku prejdú na ZUŠ aj prá-
va a povinnosti prenajímate a vo i sú asnému
nájomcovi priestorov školskej kuchyne vrátane 
skladových priestorov. Pôvodná budova, kde sa 
nachádzajú bilingválne gymnázium i školský byt, 
bude na alej v nájme MsBP. Priestory ur ené na 
innos  CV  sa poskytnú do užívania na základe 

nájomnej zmluvy medzi ZUŠ a CV .
 MsR odporu ila predložený návrh schváli  a 
poslanci MsZ tento návrh odobrili. Rovnaké sta-
novisko mali po prechádzajúcom odporú aní MsR 
k návrhu na od atie správy nehnute ného majet-
ku mesta ZUŠ a zmenu ú elového ur enia 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 zása-
dami hospodárenia s majetkom mesta, mesto 
predložilo návrh na od atie správy nehnute ného
majetku mesta (budova a pozemok) ZUŠ, zmeni
ú elové ur enie tohto nehnute ného majetku a 
prenecha  ho do užívania zmluvou o nájme Mest-
skému bytovému podniku Nové Mesto n. V. 
 Spomínaný nehnute ný majetok po pres aho-
vaní ZUŠ do nových priestorov  prestane  slúži
na výchovno-vzdelávací proces. V zmysle záko-
na .138/1991 Zb. o majetku obcí sa povinnos
zachova  ú elové ur enie takéhoto majetku skon-
í na základe rozhodnutia MsZ.

 Po odpovediach  na pripomienky poslancov v 
rôznom o. i. odzneli  požiadavky rieši  pretrváva-
júci problém umiestnenia alšieho kontajnera na 
Javorinskej ul., na úpravu Šafárikovej ul., kde  pri 
ve kých daž och hrozí vytápanie pivníc,  zlých 
chodníkov na Jasnej ul. a svahu na Ul. J. Kréna, 
kde  pod  prá ov ou zvykne  po daž och stá
voda. MUDr. M. Pašmík informoval o záveroch 
ostatného zasadania  komisie pre  bezpe nos  a 
verejný poriadok a Ing. M. Topol ány o prácach 
na  Pieš anskej ul. z poh adu dopravy.

15. schôdzka  MsR  a 16. zasadanie MsZ
skon ili  prijatím uznesení.

dvore Ul. 1. mája. Bude  v tomto svojom záme-
re  pokra ova  a v ktorých lokalitách? 
 S budovaním odstavných plôch vo vnútroblo-
koch sídlisk sme za ali už v roku 2007,  pokra o-
vali sme v tom v roku 2008 a realizujeme ich aj 
tento rok.  Do dnešného d a sme vybudovali dve 
nové odstavné plochy na Ul. Holubyho, na sídlis-
ku Rajková sme vytvorili cca 40 nových miest, na 
Ul. Weisseho cca 18 nových miest, vo vnútroblo-
ku Ulíc Kl ové a 1.mája   zhruba  25 nových miest. 
V budovaní  nových odstavných plôch budeme 
pokra ova  v lokalite Ulíc Kollárova , Weisseho a 
1. mája.

 Motorizovaní návštevníci Zelenej vody, 
najmä chatári, sa  priam desia nadchádzajúcej 
letnej turistickej sezóny z poh adu prejazdnos-
ti ciest na  Zelenej vode, ke  po  nich krížom 
krážom prechádzajú chodci, in - line kor ulia-
ri, bicyklisti, motocyklisti a majitelia vozidiel. 
Nechystá mesto v tomto smere nejaké zmeny 
k zlepšeniu tejto, ur ite  nie  pre  bezpe nos
ú astníkov cestnej premávky vyhovujúcej 
situácie?
 Nechystá. Dôvodom je príprava zmeny 
podrobného územného plánu Zelenej vody, kde 
pri výstavbe aquaparku dôjde k výstavbe nových 
komunikácií a sú asné sa stanú minulos ou.
 Návštevníkom ur ite pomôže viac toleran-
cie, porozumenia a oh aduplnosti. V prípade, že 
budúcnos  by bola šedivá, vybudujeme trojmetro-
vý chodník od vstupu na ZV až po kurty.

 V auguste sa  v našom meste tradi ne
konávajú ME oldtimerov. Budú aj  tohto roku? 
Nezabrzdila  ich rozmach  i konanie  sú asná
hospodárska kríza?
 Tá nepomôže nikomu slušnému, ale preteky 
tento rok aj napriek tomu budú. Záujem verejnosti o 
preteky je ve ký a trvalý. To je pre nás zaväzujúce.

 Na náš redak ný stôl sa dostal kritický 
postreh oh adne nevyužitia zimného štadió-
na na  on-line kor u ovanie,  samozrejme,  po 
patri nej  úprave plochy. Sú dôvodom zatvo-
renia  jeho brán fi nancie, resp. v om je  prob-
lém?
 Do budúcnosti uvažujeme so zakúpením plo-
chy pre in-line hokejistov. V sú asnosti pripravu-
jeme prieskum trhu, pretože som dostal rozporu-
plné informácie o cene takejto plochy pre in-line 
hokej. Osobne si myslím, že na budúci rok ju už 
budeme ma , len dúfam, že neskon í ako skate 
-  boardové prekážky.
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Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT 
ODDELENIA FINAN NÉHO
A INFORMA NEJ SÚSTAVY

 Pridelená pracovná oblas : Personalistika a 
mzdy (PAM)
 Kvalifi ka né predpoklady: Úplné stredoškol-
ské vzdelanie ekonomického smeru, poprípade 
vysokoškolské  vzdelanie  ekonomického smeru.
Odborná prax v oblasti PAM minimálne tri roky. 
Práca s po íta om – Word, Excel, internet, at ..
Znalos  súvisiacich predpisov k výkonu PAM. 

alšie požiadavky:
a) bezúhonnos  v zmysle § 3 ods. 3 zákona 

. 552/2003 Z.z.,
b)  spôsobilos  na právne úkony,
c)  komunikatívnos  a samostatnos ,
d)  absolvovanie alšieho vzdelávania pri výkone
 PAM,
e)  vyjadrenie súhlasu s použitím osobných úda- 
 jov pre potreby výb. konania pod a zákona 

. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,  
f)   predpokladaný  nástup na pracovné miesto
 15. augusta 2009.
 Požadované doklady uchádza ov vo výbero 
 vom konaní:            
a)  písomná prihláška do výberového konania,
b)  štruktúrovaný životopis,
c)  osobný dotazník,
d)  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzde-
 laní, pripadne alšie doklady o vzdelávaní 
 v oblasti PAM,
e)  odpis z registra trestov nie starší ako 3 me-
  siace.
 Termín a miesto podania prihlášky: 
 Prihlášku je potrebné zasla do 7. júla  na 
adresu:
 Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

sl. armády 1
 915 32 Nové Mesto nad Váhom,
alebo osobne doru i   v stanovenej lehote do 
podate ne MsÚ na tej istej adrese.
 Prihláška, ktorá nebude obsahova  požado-
vané prílohy, nebude zaradená do výberové-
ho konania.Uchádza i, ktorých prihláška splní 
požadované náležitosti výberového konania, 
budú pozvaní pozvánkou na výberové konanie.   

VÝBEROVÉ KONANIE
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 Obloha sa síce nave er  úvodného d a
mra ila a na  druhý de   dokonca  i slzila, nie 
však  tváre  ú astníkov Dní mesta. Pohoda (nie-
len  televízna), rados  a spokojnos  sprevádzali 
návštevníkov osláv 746. výro ia  prvej písomnej 
zmienky o Novom Meste nad. Váhom.
 Rušno bolo po celý de , a nie iba na  námestí, 
ale  i v športových areáloch škôl a divadelnej sále 
MsKS. Po oce ovaní najlepších žiakov a študen-
tov základných  a stredných škôl a vystúpení mla-
dej novomestskej kapely  Experiment na  alší
zaujímavý program udí navnadil muzikál CV
Boli sme  takí. Nenechal ahostajných najmä 
pamätníkov piesní, tancov  a života  mesta 60. 
rokov  20. storo ia, ktorí si s mladými,  niektorí 
len tak pre seba, popod nos, iní nahlas,  zanô-
tili a poklepkávali do rytmu. Interesantná bola i 
tohoro ná novinka – dobová scénka zachytáva-
júca  autentickú udalos  zo života mesta, ktorú 
„spískali“  múzeum spolo ne s hercami Divadiel-
ka  galéria I. Radošinským a J. Kincelom, odetými 
do dobových kostýmov, s vysvet ujúcim slovom 
PhDr. J. Karlíka.
 Slávnosti,  ktoré o. i. hostí prišla pozdravi  aj 
rumunská konzulka  G. Bratu,  ofi ciálne za ali prí-
hovorom primátora mesta. Po Ing. J. Trstenskom 
sa   pár slovami  k prítomným prihovoril aj preds. 
TSK MUDr. P. Sedlá ek, ktorý vyzdvihol význam 
predvlani zrodenej tradície Dní mesta.
 Po vklade  HS Premeny, posilnenej o tane nú
zložku DFS akanka  pri MsKS,, nastal slávnost-
ný okamžik oce ovania. Do pomyselnej siene 
slávy  po tomto slávnostnom akte  pribudli alšie
Osobnosti mesta. Ceny  primátora mesta odov-
zdali: G. Varmuzovi, akad. mal. V. Bil íkovi, D.
Bartovi ovi, PaedDr. D. Luptákovi, V. Benešo-
vej a vdp.dekanovi – farárovi dr. J. Gábrišo-
vi, ktorý prevzal titul Osobnos  mesta udelenú 
poslednému novomestskému prepoštovi Mons. 
RNDr. Júliiusovi Gábrišovi in memoriam (jeho 
portrét sme priniesli v minulom ísle, medailóny 
žijúcich ocenených, ktorí sa od tohto roku môžu 
hrdi  titulom Osobnos  mesta, resp. rozhovory s 
nimi, prinášame  v tomto dvoj íslí).
 Hovorené slovo s po akovaním PaedDr. D. 
Luptáka  v mene  všetkých ocenených vystriedala 
opä  hudba. Návštevníci námestia  najprv tlies-
kali HS Hrdza, závere nú bodku za  kultúrnym 

programom spravili Cigánski diabli a oh ostroj.
 Dni mesta  sa  v sobotu kvôli po asiu pres a-
hovali do stánku kultúry, kde  vystúpili DH Májo-
vanka, Bu kovanka a Skali ané. Sv. omšou v 
nede u  21. júna obetovanou za mesto a jeho 
ob anov sa  zav šili tohoro né Dni mesta. Návr-
hy  na  alšie  Osobnosti mesta pre budúcoro né
- 747. výro ie  prvej písomnej  zmienky  o našom 
meste  je  potrebné poda  do konca  tohto roka.

DNI MESTA: MRA ILO SA LEN PO ASIE

VÝHERKY A
 Ing. Zuzana Evinicová z pobo ky Dexia 
banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad 
Váhom vyžrebovala výhercu našej sú aže
s kupónom. 

Š astnou  majite kou 16,60 € sa stala 
Tatiana BANÍKOVÁ,

   Malinovského 7, Nové Mesto nad Váhom.
 Srde ne blahoželáme a žiadame výherky-

u, aby si cenu prevzala v MsKS. Hodnoty uvedené v SKK sú informatívneho charakteru a sú prepočítané fi xným konverzným kurzom  1 EUR = 30,1260 SKK.

JÚL 2009
KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, 
alebo osobne doručte do 
22. júla na adresu: MsKS, 
redakcia Novomestského 
spravodajcu, Hviezdosla-
vova 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

AUGUST 2009
KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošli-
te, alebo osobne doručte 
do 22. augusta na adresu: 
MsKS, redakcia Novomest-
ského spravodajcu, Hviez-
doslavova 4, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom. Na jed-
ného z vás sa usmeje šťas-
tie v podobe

výhry 
16,60 EUR 
(500 SKK)

ktorú venuje

Banka pre život

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

Banka pre život

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

Otváracie hodiny: pondelok – piatok  8:00 – 16:00

www.dexia.sk
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ROZŠIROVANIE CINTORÍNA REALITOU
 Sú as ou životného kolobehu je na  jeho 
za iatku narodenie a na  jeho konci -  smr . A 
hoci sú prázdniny,  i sa nám to pá i, alebo nie, 
„zubatá“  si ani po as leta nevyberá vo no. Odtia
už je  len krô ik - v súvislosti s  jestvujúcim 
kapacitným obmedzením miest posledného 
odpo inku našich zosnulých -  k téme rozhovoru 
s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste nad Váhom.
 - Ke že  na  novomestskom cintoríne sú na 
pochovávanie  vo né už len posledné rady, mesto 
sa rozhodlo pre  jeho rozšírenie. Spracovali 
sme návrh a vypracovali projekt. V sú asnosti,
ako návštevníci cintorína  na Ul. Škultétyho 
– achtickej už mohli spozorova , práce na 
zvä šení cintorína   južným smerom iže smerom 
na achtice, už  za ali. A to na  mestskom pozem-
ku, ktorý Technické služby mesta (TSM) v Novom 
Meste nad Váhom doteraz využívali ako záhradu. 
Práce sa nerobia  dodávate sky, ale zabezpe ujú
ich  novomestské TSM. Relatívna  nenáro nos
a potrebné skúsenosti so stavebnými prácami 
tohto mestského podniku si nevyžadujú na re-
alizáciu projektu  špecializovanú firmu, o celú 
akciu, ke že TSM ju vykonávajú len za  náklady, 
podstatne zlacní. –
 Pri riešení návrhu  rozšírenia cintorína, ako 

alej uviedol Ing. Dušan Macúch,  mesto vy-
chádzalo zo zámeru  roz leni  nový priestor 
na  hrobovú as  s jednotlivými sekciami, odde-
lenými zele ou a v alšej asti, ur enej pre urny, 
nebudova  klasický urnový háj s do zeme  zako-
panými urnami, ale tzv. kolumbáriá.
 - Sú to kvázi steny s obojstranne vloženými 
urnami vrátane  pamätných tabú . Aby som to 
bližšie  objasnil: do jestvujúcich výklenkov tejto 
„steny“  sa vložia urny a zakryjú   pamätnými 
tabu ami s menami a dátumami narodenia a 
úmrtia jednotlivých zosnulých zhotovenými pod a
predstáv pozostalých. Sú as ou kolumbária bude 
aj podstavec  na svie ky a kvety.-   
 Po kompletnom rozšírení pribudne na cin-
toríne v našom meste pod a slov vedúceho od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 
730 nových hrobových miest a 1026 urnových 
schránok.
 - ažko dnes poveda , - v nemalej miere  to 

závisí  od  trendu pochovávania, -  na  aké dlhé 
obdobie   rozšírený cintorín kapacitne posta í.
Pod a doterajšieho úzu by  to mohlo by  na 8 – 10 
rokov. Ak by  pozostalí uprednost ovali kremáciu 
zosnulých, mohlo by to by  aj na dlhšie. S tým 
však  nemôžeme kalkulova  a už dnes má mesto 
na pamäti realizáciu nového cintorína. Máme  už 
aj vytypovanú  lokalitu na výstavbu, dnes  je však 
ešte  pred asné by  konkrétnejší. Nádejný poze-
mok sa síce  prerokovával v orgánoch mesta, 
ale  musí sa predovšetkým majetkovo – právne 
vysporiada   a  dosta   do územného plánu 
mesta. Jediné, o sa dá v tejto chvíli v súvislosti 
s možnou lokalizáciou  cintorína poveda , je,  že 
sa samozrejme bude nachádza  mimo  priemy-
selnej zóny.  Pri týchto úvahách  sa na  pretras 
dostal aj nový dom smútku, kde  by sa vykonávali 
smúto né obrady. Rátame v om  len s obrad-
nou miestnos ou bez chladiacich zariadení. Tie 
sú asné  po renovácii  plne  vyhovujú a sta ili by 
aj kapacitne v prípade nového cintorína. Navyše 
sú asný dom smútku sa  neustále  zve a uje,
momentálne tu dochádza k výmene okien a 
dverí. -
 S jestvujúcim domom smútku  sa opä  vra-
ciame  k pôvodnému novomestskému cintorínu 
a k  jeho rozšíreniu. 
 - Zvä šenie cintorína je navrhnuté kom-
plexne – s uli kami k hrobom, miestami  na 
sedenie, s nízkou i vysokou zele ou slúžiacou na 
oddelenie jednotlivých sekcií  rozšíreného cin-
torína. Pôjde  v podstate o akýsi hájik s lavi kami
na sedenie i 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 
ur itej intimity  sa v hrobovej asti  ráta  po 
štyroch radách hrobov, stromy sú navrhnuté  pri 
hlavnej ceste ako prirodzený predel od záhrad a 
rodinných domov.  Novovzniknutý priestor na  po-
chovávanie  bude  priamo napojený na jestvujúci 
cintorín, o znamená, že zo starého cintorína sa 
bude da   plynule  prechádza  na nové pietne 
miesto. Bráni kou sa bude  da  do  vchádza  (a 
vychádza ) i z  (do) Ul. achtickej. –
 Práce na rozšírení novomestského cintorí-
na  budú pod a vyjadrenia Ing. D. Macúcha 
pokra ova  priebežne v závislosti od kapacitných 
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možností TSM v Novom Meste nad Váhom, ke že
podnik sídliaci na Ul.  Kl ové 34   zabezpe uje
viaceré akcie v meste. A aká je  aktuálna  situá-
cia?
 - V sú asnosti sú už hlavné cesty  vysypané 
štrkodrvou a momentálne  tam pracovníci kladú 
obrubníky s následným dobudovávaním povrchu 
ciest do definitívnej podoby.
     Samozrejme, v súlade  s pro-
jektom  sa bude vysádza  aj zele . A 
to v predstihu, najmä ten druh, ktorý 
bude plni   už spomínanú deliacu 
funkciu  od   záhrad a rodinných 
domov.  Ale  o je  zvláš   dôležité, 
v tomto prípade využívame  systém 
náhradnej výsadby. Samospráva, 
aby  nemusela za  nákup zelene 
mí a  prostriedky  z mestskej kasy, 
sa rozhodla  využi  tento „bartrový“ 
obchod a za  povolený výrub  drevín 
najmä vä ším podnikate ským  sub-
jektom  ukladá nie  finan nú náhradu, 
ale náhradnú výsadbu. Je to výhod-
né i v tom,  že pri tejto forme  majú 
firmy povinnos  tri roky sa o novú 
zele  stara , resp. zaplati  napr. TSM 
zabezpe enie tejto  starostlivosti .-

 Pod a vyjadrenia Ing. D. Macúcha, ktoré nám 
i zo strany TSM  telefonicky potvrdil zástupca 
riadite a  Ing. Anton Veselka, v novej  asti
rozšíreného cintorína, v závislosti od vy erpania
kapacít terajšieho cintorína,  by sa mohlo za a
pochováva  po dokon ení nieko kých sekcií cin-
torína  už koncom  tohto  alebo za iatkom
budúceho roka.                                             -r-

K REKLAMÁCIÁM ZA VYÚ TOVANIE SPOTREBY VODY
 Po cifrách uvedených na ostatnom vyú tova-
ní spotreby  vody vzkypela žl  mnohým u om.
Mestský bytový podnik doslova  zahltili rekla-
mácie a telefonáty žiadajúce vysvetlenie. Pre 
Novomestského spravodajcu a jeho itate ov ho 
poskytol Ing. Stanislav Vavrek, samostatný re-
ferent energetiky MsBP v Novom Meste n. Váh.
 -Povinnos  inštalova  a udržiava  meradlo 
na teplú úžitkovú vodu (TÚV) vlastníkom bytu, 
ktorý je takisto aj vlastníkom vodomeru, po 
prvýkrát stanovila Vyhláška MH . 206/1991. 
Túto povinnos  nezmenili ani nasledujúce 
právne predpisy. Zákon o tepelnej energetike 
. 657/2004 Z.z. prebral tiež túto povinnos  a 

ur il kone nému spotrebite ovi, teda vlastníkovi 
bytu a vodomeru, zabezpe i  obstaranie, zapoje-
nie, udržiavanie a overovanie ur eného meradla 
TÚV. V prípade, že ur ené meradlo na meranie 
množstva teplej úžitkovej vody nesp a pod-
mienky ur eného meradla, ur í sa kone nému
spotrebite ovi náhradný indikovaný údaj vo výške 

trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných 
údajov ur ených meradiel na meranie teplej 
úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objek-
te rozpo ítavania ( § 9, ods. 7 Vyhl. 630/2005 ).
Takto upravená spotreba vody sa pripo íta k 
platne nameraným množstvám vody. 
 V prípade studenej vody spôsob rozú tovania
nákladov stanovuje Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia . 397/2003. V zmysle § 
3 ods. 1 sa množstvo vody dodanej verejným 
vodovodom ur uje ur eným meradlom – v zmysle 
zákona o metrológii, alebo smernými íslami
spotreby vody ( 40 m3 / osobu a rok ), ak ur ené
meradlo nesp a podmienky dané uvedeným 
zákonom, alebo pod a dohody medzi vlastníkmi 
a správcom, ak takáto dohoda existuje. Takto 
upravená voda sa pripo íta k platne nameraným 
množstvám vody. - 
 Je  preto v záujme  každého majite a  bytu 
zaujíma  sa  o to, i má, ak áno, i nie  sú  po 
dobe  záruky meradlá na teplú a  studenú vodu.

KOLUMBÁRIUM



 Ochrana majetku, zdravia a životov ob anov
je  jednou z priorít  vedenia mesta. Za  týmto 
ú elom samospráva už pred  15 rokmi odsúhla-
sila realizáciu  elektronického bezpe nostného
systému, tzv. pult centrálnej  ochrany (PCO), 
na  ktorý je  v sú asnosti napojených, a tým 
chránených vyše 120 objektov ob anov, 
podnikate ov, zdravotníckych zariadení a iných 
inštitúcií. V roku 2001 sa  vedenie  mesta roz-
hodlo ešte  viac zvýši   bezpe nostné parametre 
tohto systému tým, že za alo v Novom Meste 
nad  Váhom budova  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 alšie, momentálne ich máme  po 
meste  rozmiestnených 19. 
 K nim do konca  roka i v aka dotácii zo 
štátneho rozpo tu SR na rok 2009  pribudnú 
nové „o i“, alšie štyri sie ové  kamery, ktoré 
pokryjú doteraz nemonitorované verejné pries-
transtvá. Viac  nám o tom povedal garant 

úspešného projektu Ing. Dušan Današ, pred-
nosta Mestského úradu v Novom Meste  nad 
Váhom:
  - Mesto ešte za iatkom roka vypracovalo 
projekt a podalo žiados  o dotáciu  na alšie
rozšírenie  integrovaného monitorovacieho a 
kamerového systému. Rada Vlády SR pre  pre-
venciu kriminality  náš projekt  posúdila  a pride-
lila mestu dotáciu vo výške 80% z celkových 
nákladov projektu, o je 10 000 Eur. Zvyšnú 
finan nú iastku 2 000 Eur (20% nákladov) vloží 
do projektu mesto. 
 V týchto chví ach prebieha v spolupráci 
s mestskou políciou vytypovanie lokalít pre 
umiestnenie nových kamier a tiež i výber sní-
macej techniky. Po jej osadení a zaškolení 
pracovníkov v monitorovacom centre budú nad 
bezpe nos ou a ochranou  majetku,  zdravia a 
životov ob anov, v súlade s uznesením Vlády 
SR a stratégiou Rady vlády pre prevenciu  krimi-
nality v SR, bdie   - i v aka úspešnosti nášho 
projektu - alšie štyri kamery, teda  dovedna 23 
kamier. -
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V MESTE PRIBUDNÚ ALŠIE KAMERY

DE  DETÍ SA PODOBAL AK NÉMU FILMU
 Takmer  ako v ak nom filme  sa cítili 
ú astníci podujatia k MDD Polícia de om. Žiaci 
základných škôl a deti  z materských škôl 
so zatajeným dychom sledovali dianie poved a
domu  štátnej správy. 30. mája sa tu so svojimi 
zru nos ami  a innos ou prezentovali  Mestská 
polícia  a OO PZ v Novom Meste nad Váhom. 
K   tradi nému podujatiu sa pridali Hasi ský
záchranný zbor, Jefta Slovakia záchranný sys-
tém, Policajný pohotovostný policajný útvar KR 
PZ Tren ín,  Jazdná  polícia  Prezídia PZ 
Bratislava, Oddelenie služobnej kynológie OR 
PZ Tren ín a  Oddelenie Mýtnej polície Tren ín.
Deti zaujal   výcvik koní  Jazdnej polície PP PZ 
Bratislava, tiež   zadržanie páchate a a ochrana 
dôležitých osobností, s  ktorou sa prezentovali 
príslušníci Policajného pohotovostného útvaru 
KR PZ Tren ín. Aplauz malých oslávencov si 
vyslúžili  služobní kynológovia z  OR PZ Tren ín
za ukážky zadržania páchate a,  poslušnosti psa 
a vyh adávania omamných a psychotropných 
látok štvornohým pomocníkom.

 Akciu obohatilo prezentovanie  bojových 
vozidiel americkej armády z II. svetovej vojny  od 
p. M. Simeona. Na ob úbenej akcii sa deti mali 
možnos  oboznámi  nielen  s prácou jednotlivých 
bezpe nostných a záchranných zložiek, ale mohli 
si prezrie  aj  ich výzbroj,  výstroj a automobilovú 
techniku. Po návrate  domov mnohé z nich  v tej 
chvíli vedeli, ím chcú by , až vyrastú.        -mo-
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA

    Cenou primátora mesta 
ocenený George Varmu-
za, predseda predstaven-
stva a generálny riadite
EMERSON, a.s., a záro-
ve  riadite  Emerson-u 
pre strednú a východnú 
Európu, pôsobí v našom 
meste už nieko ko rokov 

ako zástupca korporácie Emerson so sídlom 
v St. Louis, USA.
 *Ako si  erstvá Osobnos  mesta spomí-
na  na svoje profesijné za iatky ne aleko
svojho rodiska?
 Ke  som v roku 1995 prišiel do Nového Mes-
ta nad Váhom, nebola to moja prvá cesta na Slo-
vensko. Nové Mesto som navštívil už predtým, 
pretože moji rodi ia pochádzali iba nieko ko km 
od Nového Mesta  - z Moravy  a v Novom Meste 
mám  i príbuzných.
 * o prilákalo takého ve kého investora 
do nášho mesta?
 Cesta na Slovensko bola vlastne cestou za 
odberate mi. Museli sme nájs fi rmu s vyhovujú-
cimi priestormi a skúsenos ami v odvetví a tech-
nológii. A práve takou fi rmou bola novomestská 
VUMA, na jej ultrazvukový program nadviaza-
la ako prvá divízia Emerson - Branson. Treba 
prizna , že Výskumný ústav mechanizácie a 
automatizácie patril koncom osemdesiatych 
rokov  20. stor. medzi technologicky najvyspe-
lejšie fi rmy východného bloku a Emerson tak 
mohol využi  jeho intelektuálny potenciál.
 * Firma sa dnes radí medzi jedného z naj-
vä ších a najvýznamnejších zamestnáva-
te ov v tren ianskom regióne.
 Emerson, a.s.,v sú asnosti zamestnáva 
1300 pracovníkov v šiestich  divíziách. 
 Napriek tomu, že stojíme pred ažkým a 

náro ným obdobím, kedy pretrvávajúca a prehl-
bujúca sa svetová hospodárska kríza iasto -
ne zasahuje i našu akciovú spolo nos , som 
presved ený, že sa dokážeme vyrovna  so 
všetkými ažkos ami.

*Stali ste sa Osobnos ou mesta, o toto 
ocenenie  pre vás znamená?
 Ve mi si ho vážim. Nové Mesto mi prirástlo 
k srdcu nielen z poh adu zamestnávate a,
ale  i z osobného h adiska. Mám tu rodinu
 a Nové Mesto nad Váhom sa  pre m a stalo 
novým domovom. Mojou snahou bolo, je a vždy 
bude, aby s rozvojom našej spolo nosti rástol 
i náš región. Preto sa naša spolo nos  snaží 
pomáha   v rôznych oblastiach, napr. pri rozvoji 
zdravotníctva. Spomeniem  poskytnutie fi nan -
ných prostriedkov na nákup mamografu a zá-
ložného zdroja pre NsP. Pomáhame i pri rozvíja-
ní kultúry v podobe podpory kultúrnych progra-
mov  Novomestského jarmoku, Dní mesta, Dní 
detí a iných kultúrnych podujatí usporadúva-
ných 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  poskyto-
vaním fi nan ných prostriedkov alebo priamo 
zakúpením školských potrieb, ako napr. po íta-
ov, tla iarní a pod. V rámci  programu rozvoja 

spolo nosti  pracovníci  fi rmy pre našu mladú 
generáciu asto  usporadúvajú rôzne prezentá-
cie, i už v našej fi rme, alebo navštevujú priamo 
školské zariadenia od základných až  po vysoké 
školy v regióne a  blízkom okolí. Uvedomujeme 
si totiž, že ak má fi rma  napredova  a ruka v ruke 
s ou i náš  región,  potrebuje kvalifi kovaných a 
vzdelaných udí. Pretože naším cie om je nielen 
prosperita  spolo nosti, ale i regiónu, v ktorom 
sídli.

MESTO MU PRIRÁSTLO K SRDCU

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  ur eného na  výstavbu rekrea nej chaty v chatovej oblasti rekrea ného areálu Zelená 
voda, parc. . 4915/21, ostatná plocha o výmere 411 m2 v Novom Meste nad Váhom záujemcovi, 
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Výberové  konanie sa uskuto ní 3. septembra o 13.30 h na 
MsÚ. Podmienky  a bližšie  informácie obdržíte  na MsÚ .d. 312, 416 a na www.nove-mesto.sk.
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S KREDITOM UZNÁVANÉHO PEDAGÓGA
   Piaty rok sa pohybuje 
mimo u ite skej  katedry, 
napriek tomu PaedDr. 
Daniel Lupták zostáva v 
srdciach a pamäti svojich 
žiakov a kolegov  a navždy 
pre nich zostane uznávanou 
pedagogickou osobnos ou.
      Do pedagogických slu-
žieb  dr. D. Lupták  prišiel 
v  roku 1963, po tom, o

absolvoval Pedagogický inštitút v Trnave, od-
bor matematika - výtvarná výchova - rysovanie 
(doktorandské štúdium ukon il v roku 1984 
na Pedagogickej fakulte v Nitre). Jeho prvou 
u ite skou zastávkou boli Ko ovce. Po skon ení
základnej vojenskej služby v roku 1965 nastúpil 
do Podolia. Na tamojšej základnej škole  u il do 
roku 1970, kedy sa jeho pôsobiskom až do roku 
1974 stala ZŠ na Ul. kpt. Nálepku. V alších
rokoch bol zástupcom riadite a na niekdajšej 

II. a IV. ZŠ. V alšom období bol vedúcim odboru 
školstva na MsNV v Novom Meste  nad Váhom a 
riadite om III. ZŠ. V rokoch 1981 – 89 vykonával 
funkciu školského inšpektora, alšie  tri roky 
„riadite ova “ na ZŠ Tematínska ul. a v rokoch 
1991 – 95 pôsobil v ZŠ na  Hájovkách ako u ite .
Od  roku 1995 až do odchodu na  dôchodok bol 
riadite om ZŠ na Štúrovej ul.
 Po as svojho pedagogického pôsobenia sa 
dr. D. Lupták venoval aj  práci so športovo ta-
lentovanou mládežou ako tréner mládežníckych 
futbalových družstiev a bol tiež poslancom mest-
ského zastupite stva a preds. komisie  školstva, 
mládeže a telesnej  kultúry pri MsZ.
 PaedDr. Daniel Lupták  patril k pedagógom, 
ktorý medzi žiakmi šíril múdros , lásku a morálne 
hodnoty a svojmu u ite skému chlebí ku sa
venoval svedomito a s láskou. V duchu 
Einsteinových slov: „Hodnotenie loveka má 
vychádza  z toho, o dáva, nie z toho, o je 
schopný získa “, mu právom náleží  tento titul.

      Ú as  v tíme olympijského výberu esko - 
Slovenska na LOH v Mexiku 1968, dvakrát repre-
zentácia esko – Slovenska na  pražskej Sparte 
proti Fínom (1:1) a Poliakom  (2:2) , 21- násobná 
juniorská reprezentácia esko-Slovenska, v tan-
deme s Mojžišom  v šes desiatom siedmom naj-
lepšia záložná dvojica v esko – Slovensku ....
 Z tejto stru nej vizitky milovníci futbalu a znal-
ci jeho histórie iste poznali,  o kom je  re  -  o 
Dušanovi Bartovi ovi, niekdajšom futbalistovi, 
v sú asnosti trénerovi ml. žiakov AFC Nové Mes-
to nad Váhom,  funkcionárovi Zsl. futbalového 
zväzu a najnovšie -  Osobnosti mesta.  Cenu pri-
mátora  mesta rodák z Ve kých Kostolian, ktorý 
33 rokov žije v našom meste, získal – ako inak 
-  za  dlhoro nú športovú innos .
 Na trénerský post v Novom Meste nad Váhom 
niekdajší hrá  Jednoty Tren ín nastúpil 7. janu-
ára 1975 po skon ení svojej aktívnej innosti a 
za al trénova  dospelých. Plných 20 rokov, až do 
roku 1995,  sa venoval dospelým a mládeži. Srd-
cový infarkt ho na  rok vyradil  zo športovej in-
nosti. Šes  rokov potom trénoval v Hornej Strede 
a tamojšie mužstvo priviedol až do III. ligy.

o D. Bartovi a zvláš  teší, je, že  syno-

va dcéra Dianka krá a v 
jeho š apajach. Vnu ka  sa 
venuje  ženskému futbalu 
a hrá 1. ligu za FC Slovác-
ko v Uherskom Hradišti, 
kde  navštevuje  i gymnázi-
um. Hoci má len 16 rokov, 
nedávno sa zú astnila ako 
reprezentantka SR v „devät-
nástkach“  turnaja v Nemec-
ku. Športovo nadaný je  aj jej brat Marko Barto-
vi . Hoci deti jeho dcéry – Vincent a Eliška – idú 
úplne  iným smerom, má ich rovnako rád ako 
synove deti. Rados  má i z toho, že  mu zdravie 
umož uje  popri rodine venova  sa  jeho ve kej
láske  - futbalu, i už ako tréner, alebo tajomník 
trénersko - metodickej komisie pri ZsFZ, kde 
o. i.  uskuto uje  výbery  futbalových talentov. 
Pol druha desa ro ia robí  tiež vedúceho dnes 
už zahrani ného družstva R a každoro ne  sa 
s ním  zú ast uje Slovakia cup-u. 19. júna pre 
zmenu nechýbal na odovzdávaní cien primátora 
mesta. Titul Osobnos  mesta si D. Bartovi  ve mi
váži a považuje ho za ocenenie  svojej dlhoro -
nej práce na športovom poli. 

TEŠÍ HO, ŽE MÁ V RODINE POKRA OVATE OV
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  Neuverite ných šes
desa ro í v našom  mes-
te žije p. Viera Benešová.
Táto dlhoro ná kultúrna pra-
covní ka a osvetárka  sa po 
príchode do Nového Mesta 
nad Váhom zamestnala v 
Okresnom osvetovom stre-
disku v Tren íne. Ako samos-

tatná odborná pracovní ka-metodi ka, pove-
rená riadením kultúrnej innosti Domu osvety 
v Novom Meste nad Váhom a obecných osve-
tových besied, sa venovala miestnej kultúre, 
mimoškolskej výchove a vzdelávaniu. Pripravo-
vala scenáre k podujatiam a organizovala bese-
dy so zaujímavými u mi.
 Odchod do dôchodku nasmeroval jej  tvo-
rivého ducha na klub dôchodcov, bola   jeho 
podpredsední ka pre kultúru. Po vzniku MsO 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Novom Meste 
nad Váhom sa stala jej predsední kou. Pomáha-

la zaklada alšie základné organizácie po ob-
ciach a nakoniec sa stala  predsední kou okres-
nej organizácie.
 Bohatá je  aj jej dopisovate ská innos .
Prispieva  za ala v r. 1977 do Osvetovej práce 
(dnes Národná osveta), postupne rozšírila svoj 
záber  na  alšie periodiká : Tren ianske noviny, 
Hlas udu, Kopani iar expres, Práca, Národná 
osveta, U ite ské noviny, Novomestský spravo-
dajca, Mosty a i. Jej nerozlu ným pomocníkom 
bol  pri tom  fotoaparát.
 Viac ako 1500 uverejnených príspevkov o kul-
túrno-spolo enskom dianí v meste a okolí i s prob-
lematikou zdravotníctva a školstva sú dôkazom 
jej neúnavnej mrav ej 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, stretnú  na  kultúrnych poduja-
tiach a akciách mesta. Nechýbala ani na D och
mesta, tentoraz ako Osobnos  mesta. 

S DOPISOVATE SKÝM PEROM A FOTOAPARÁTOM

SO SRDCOM NA SPRÁVNOM MIESTE
 Pre novomestského rodáka akad. mal. 
Viktora Bil íka, ktorý vlani v  auguste os-
lávil životné jubileum 70 rokov, je  udelenie 
titulu Osobnos  mesta ve kou poctou. K Novému 
Mestu nad Váhom má len výboru  Klubu podja-
vorinských rodákov v Bratislave vrúcny  vz ah a 
väzbu s ním nikdy nespretrhal. Každoro ne spo-
lupracuje pri  organizovaní slávností Podjavoriny 
v Novom Meste nad Váhom a i mimo nich sa živo 
zaujíma  o dianie v meste.
 Zo svojho vz ahu 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 
Novomeš an  stál roku 1984 pri zrode združenia 
výtvarníkov spätých s naším mestom  -  Návratov 
do Nového Mesta n. V. V rámci nich sa zú astnil
všetkých  skupinových výstav a nebude  to inak 
ani tento rok,  kedy sa na jese  pripravujú v 
poradí už šieste kolektívne Návraty. V  individuál-
nych prezentáciách návratistov sa akad. mal. V. 
Bil ík predstavil  v našom meste roku 1998 pri 
príležitosti  svojich  šes desiatin.
 Novomestský rodák celú svoju profe-

sijnú kariéru venoval 
reštaurovaniu historických 
pamiatok a výtvarnej tvorbe. 
O tom, že  má tento  nadšený 
po ovník a ochranca prírody 
(v po ovníckom združení 
pracuje bezmála 50 rokov) 
srdce  na  správnom mieste, 
sved í fakt,  že  roku 2008 
venoval do aukcie svojich devä  výtvarných diel. 
Vý ažok z nich vo výške zhruba 30 000 Sk išiel 
na lie bu po ovníka, ktorého napadol medve . Aj 
tento Bil íkov humánny skutok dokazuje, že cena 
primátora mesta sa dostala do správnych rúk.
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EUROVO BY V NAŠOM MESTE
 Do jesene, kým sa  uskuto nia  vo by  do 
VÚC, zostanú volebné miestnosti po  júnových 
vo bách do Európskeho parlamentu  zatvorené.
 Ako nás informovala zapisovate ka  Obvodnej 
volebnej komisie  v našom meste Mgr. Eva Nini-
sová, obvodná  volebná komisia, o je podchyte-
né i zápisni ne, zistila nasledovné:
 -V obvode  Nové Mesto nad Váhom, ktoré 
zah a okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, 
bolo vytvorených 99 volebných okrskov.
 Z celkového po tu 74 654 voli ov zapísaných 
v zozname voli ov, okrskové volebné komisie 
odovzdali obálky spolu s hlasovacími lístkami  14 
119 voli om. O 16 menej ich bolo odovzdaných 
(14 103). Z celkovo odovzdaných hlasov bolo  13 
607 platných. Z platných hlasov v novomestskom 
obvode najvä ší po et - 5761 – získal  SMER 

– sociálna demokracia. 2135 platných hlasov si 
na  svoje  konto pripísala Slovenská demokratic-
ká a kres anská únia – Demokratická strana. S
– HZDS  dostala 1 902 platných hlasov. KDH si  v 
našom obvode  mohlo pripísa  1032 platných hla-
sov. Päticu najúspešnejších politických subjektov 
so 748 platnými hlasmi uzatvára SNS.-
 A aká bola situácia v našom meste?
 Z celkového po tu  16 741 zapísaných voli ov
bolo  v 15 volebných okrskoch vydaných 3288 
obálok. Odovzdaných  bolo o pä  menej (3283 
obálok). Celkovo bolo v našom meste odovzda-
ných  3142 platných hlasov. Spomedzi politických 
strán, hnutí a koalícií najviac platných hlasov 
(1217) v Novom Meste  n. V. získal SMER – SD.

Vdp. dekan  Dr. Jozef 
Gábriš, ktorý za ú asti 
predstavite ov a ob anov mes-
ta celebroval v rímskokatolíc-
kom kostole 21. júna sv. omšu 
za  mesto a jeho obyvate ov,
19. júna prevzal cenu primá-
tora mesta Osobnos  mesta
ur enú jeho strýkovi – pos-
lednému novomestskému 
prepoštovi Mons. Dr. Júliuso-
vi Gábrišovi in memoriam.

 Regionálne  oslavy 65. výro ia SNP sa  usku-
to nia 23.  augusta o 14,00 h na  vrchu Roh pri 
Lubine. Srde ne  vás  na  ne  pozývame.

OSLAVY SNP

 65. výro ie SNP si v našom meste pripome-
nieme pietnym aktom kladenia vencov na mies-
ton cintoríne 27. augusta o 14,00 h.

 17.výro ie vyhlásenia Deklarácie o zvrchova-
nosti SR si pripomenieme v júli v amfi teátri Par-
ku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom, 
presný termín sa dozviete z plagátov a relácie v 
mestskom rozhlase.

K ZVRCHOVANOSTI

 V d och 3.až 5. júla sa uskuto ní v kraji lužic-
kých Srbov, v nemeckom meste ku Neustadt 
an der Spree,  už 31. stretnutie európskych 
Nových Miest, ktoré sú združené v Spolo en-
stve Nových Miest v Európe. Nové Mesto nad 
Váhom bude už tradi ne zastupova  delegácia 
zložená z lenov vedenia mesta a poslancov. 
 Stretnutie  - rovnako ako každý rok -  bude 
ma  bohatý program. Okrem slávnostného 
stretnutia ofi ciálnych delegácií 36 európskych 
Nových Miest a rokovania starostov a primátorov 
za okrúhlym stolom, bude na návštevníkov aka
pestrý zábavný program v uliciach meste ka,
slávnostný sprievod delegácií s predstavovaním 
jednotlivých Nových Miest a množstvo atrakcií.

alšie stretnutie Novomeš anov v roku 
2010 bude v eskom Novom Meste na Morave.

NOVÉ MESTÁ

SV. OMŠA ZA MESTO
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 Tradi ne  v ostatnú júlovú nede u  sa na Ve -
kej  Javorine uskuto ní najvä šie  podujatie na 
slovensko – eskej  hranici: Slávnosti bratstva 

echov a Slovákov. Myšlienka stretávania sa  na 
dominante Bielych Karpát siaha  do meruôsmych 
rokov  a nestratila ani dnes ni   na  svojej aktuál-
nosti.
 Najbližšie stretnutie sa uskuto ní 26. júla.
Slávnosti organizujú samosprávy miest a obcí z 
obidvoch strán hranice, v ostatnom období  i za 
podpory Zlínskeho a Juhomoravského na eskej
a Tren ianskeho a Trnavského na  slovenskej 
strane.
 Na návštevníkov Slávností bratstva echov a 
Slovákov bude aka  pestrý a bohatý program.
 Po položení venca  kvetov pri pamätníku na 
esko – slovenskej hranici  sa v prírodnom amfi -

teátri vystriedajú od 9,45 h DH Nivni anka, Kle-
notnica a Borši ané. Ofi ciálne  otvorenie  Sláv-
ností bude o 10,40 h, po om o 11,10 h vystúpia 
FS Vl novjan, FS Javorinka, CK Poutníci, TCS 
Maryland, folkrocková kapela Sory a FS Brezová. 
Na 15,15 h je  naplánovaný spolo ný záver ,,Ke
zme prechazali“.
 Malé pódium bude od 11,30 h patri H Boro-
vienka, CS Dostavník, CS Telegraf a CS Western. 
V Detskom kútiku budú môc  deti  v aka novo-
mestským skautom a DDM Uherský Brod po 

celý de  zaži  plno zábavy, hier a sú aží.
 Sú as ou Slávností budú alšie  sprievodné 
akcie, o. i.  XI. ro ník Behu bratstva so štartom 
v Miškech Dedinke, prezentácie rádioamatérov a 
lenov klubu historických vozidiel, stánkový predaj 

s ob erstvením i produktmi udových remesiel ...
 V predve er Slávností bratstva  25. júla o 
14,00 h  sa  na Javorine  uskuto ní stretnutie cyk-
loturistických patriotov z oboch  strán hranice.
 Máme  sa  teda  na  o teši . Prí te  príjemne 
strávi   poslednú júlovú nede u na  miesta, kde  sa 
písala naša  história, kde  sa  tvorili naše  dejiny. 
Všetci ste  srde ne  zvaní ( kyvadlová doprava 
bude  zabezpe ená) !     -jm-

V ZÁVERE JÚLA VE KÁ JAVORINA POZÝVA

   Je tu leto a Zelená voda o akáva svojich 
návštevníkov,  i už z mesta, blízkeho okolia, 
alebo  iných kútov (nielen) Slovenska. Na ich 
príchod sa pod a slov Ing. Tibora Zelenaya,
konate a fi rmy  Bolt, s.r.o., Nové Mesto nad 
Váhom, nájomca rekrea ného areálu,  svedomi-
to pripravoval. Zelená voda sa po tejto stránke 
nemusí ervena . Z h adiska po asia, uvidíme 
po letnej turistickej sezóne. I ke  treba poveda ,
že ono je  mimo réžie novomestskej fi rmy. Na 
rozdiel od  ostatného...
 - Na  dvojnásobok sme rozšírili ubytovacie 
kapacity, dnes  v 24  mobilných dom ekoch
(rádovo pre 4 až  6 osôb) nájde  po as  dovolenky 

i pred ženého víkendu na  našej strane Zelenej 
vody  strechu nad hlavou okolo 120 rekreantov, 
-  dokumentuje  skvalit ovanie  služieb na Zele-
nej vode  Ing. T. Zelenay a pokra uje alej:
 - Rozšírili sme  aj  možnosti kempovania. 
Vy istili sme alšiu as  pozemkov od  kame ov
a konárov a  pripravili   ich celkovo na  možnosti 
stanovania. o považujem za  ve mi dôležité a 
o budú  iste kvitova  aj denní návštevníci Zele-

nej vody je, že  sme  na  pláži   dostavali tzv. 
vstupný objekt  so sociálnymi zariadeniami a 
sprchami tak, ako si  moderné rekrea né stre-
disko vyžaduje a má ma . Vrátane  priestorov 
pre plav íkov a záchrannú službu.  Bude  tam 

V PLÁNE ATRAKCIE, PODUJATIA I KURZ POTÁPANIA

ZELENÁ VODA BEZ RUMENCA



14

aj poži ov a športových potrieb, vodných bicyk-
lov, lnkov, ležadiel … Na  pláži nebude  chý-
ba  ani sprcha a skvalitnia sa tu i  stravovacie 
služby. Okrem doteraz tradi ných hot–dogov a 
langošov v  ponuke Barbaru  budú i teplé jedlá. Z 
areálu zmizli  nevkusné unimobunky s predajom 
potravín, drogérie i  zmrzliny. Nahradili sme ich 
mobilnými dom ekmi ladiacimi s tými  na uby-
tovanie. V zmysle medzinárodných predpisov 
a kritérií európskej volejbalovej federácie sme 
upravili beach volejbalové ihrisko. To umožní, že 
sa u nás  v d och 7. - 9. augusta uskuto ní fi nále 
majstrovstiev  SR v beach volejbale. Už po as
tohoro nej letnej sezóny rátame na Zelenej vode 
s usporadúvaním  kurzov kriketu na ihriskách, 
ktoré sme  za týmto ú elom vybudovali.-
 Aktivít, podujatí  a  atrakcií bude fi rma Bolt 
ponúka  omnoho viac. 
 - Novinkou budú aj kurzy  potápania, ktoré 
budeme  organizova  v spolupráci s potápa -
mi so zámerom vybudova  na  Zelenej vode 
potápa ské stredisko. Zatia  len pre ubytova-
ných rekreantov chystáme  poži ov u bicyklov, 
no nielen to. V spolupráci s istou spolo nos ou,
ktorá má k dispozícii   automobily s kapacitou aj 
pre  dve  rodiny, prinášame  návštevníkom Zele-
nej vody  ponuku výletov do  okolia,  bohatého 
na  historické, kultúrne  pamiatky  a iné zaují-
mavosti. Našim návštevníkom chceme  ponúk-
nu  pestré vyžitie sa, nielen možnos , kde zloži
hlavu. Chceme ich tiež odbremeni  od  starostí s 
vyváraním, preto sme zaviedli  možnos   polpen-
zie.-
 Firma  Bolt, ako sa z nasledujúcich riadkov 
dozviete, sa  po as  leta  bude  stara  aj o dušev-
nú potravu návštevníkov Zelenej vody.
 - Pre návštevníkov sme pripravili bohatý 
program. Skoro každý víkend sú naplánované 
nejaké akcie, niektoré už aj  prebehli. Uskuto nili
sa  hudobné festivaly Vidlomet a Topfest a pokra-
ovala i za atá tradícia, sú až vo varení gulášu 

- Novomestský kotlík (20. júna). Na  prelome 
mesiacov, v d och 31. júla – 1. augusta, chys-
táme tradi ný džezový festival. V tretí augustový 
víkend pripravujeme big-beatový festival. Záver 
leta obohatí príjemný  koncert v prírode - amfi -
teátri bratov Nedv dovcov. Na návštevníkov 
Zelenej vody, vrátane tých najmenších, aká rad 

alších, tohoro ne premiérovaných  prekvapení 
a rôzne sú aže po as víkendov. Pre deti napr. 

chystáme  rôzne hry,  sú aže, skákanie na  tram-
polínach a alšie atrakcie. –
 Zelená voda sa spája  nielen s práve  za a-
tou letnou turistickou sezónou. U mnohých sa od 
vla ajška  spája aj s plánovaným aquaparkom s 
celoro nou prevádzkou. Minulý rok sa v tejto sú-
vislosti  uskuto nil prieskumný geotermálny vrt. 
Aká je terajšia  situácia s aquaparkom?
 - Uskuto nený geotermálny vrt ukázal, že 
voda  je dobrej kvality, o je  najhlavnejšie, má 
dobrú výdatnos   a teplotu cez 20 stup ov.  S 
výsledkom sme  spokojní, pretože za sú as-
ných možností využívania slne ných kolektorov 
teplota  vody z h adiska  prevádzky  budúceho 
aquaparku  nie je  najdôležitejším faktorom. 
Omnoho podstatnejšie  je, že  má dobrú kvalitu a 
výdatnos .
 Momentálne na úrovni mesta prebieha 
zmena podrobného územného plánu  zóny, jej 
schválenie je   základnou podmienkou,  aby sme 
mohli pokra ova  vo výstavbe. Okrem toho pri-
pravujeme projektovú  dokumentáciu na zmenu 
infraštruktúry, tzv. spodnej stavby – vody, kana-
lizácie a elektroinštalácie. Sú asne sa zaoberá-
me aj projektovou  dokumentáciou na výstavbu 
samotného aquaparku.  No vzh adom na sú as-
nú hospodársku a fi nan nú  krízu predpokladá-
me možné oddialenie   jeho výstavby o jeden až 
dva roky. ažko teraz odhadnú , ako sa vyvinie 
situácia, no zdá sa, že pôvodný termín za atia
výstavby v úvode  roka 2010 sa o osi posunie. 
Ale  od  zámeru aquaparku sme  neustúpili a stá-
le  na  jeho príprave  robíme. A ke  sa  situácia 
zlepší, budeme  na  túto rozsiahlu investíciu pri-
pravení.-

 Pri príležitosti výro ia príchodu vierozves-
tov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše  územie sa 
5. júla o 15,00 h uskuto ní v evanjelickom 
kostole a.v. ekumenická pobožnos .
 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 tradi né
podujatie srde ne pozývajú.

EKUMENICKÁ
POBOŽNOS

o sa nám prihodilo? Takúto otázku si 
možno kladú mnohí pri bilancovaní úvodného 
polroka. Pre zmenu v   podobe kresby môžu  na 

u odpoveda   majstri kresliarskej skratky, ale  i 
púhi za iato níci,  odhodlaní popasova  sa s té-
mou jubilejného – XV. ro níka Novomestského 
ost a. asový horizont je  pre nich podstatne 
dlhší, neoklieš uje  ich práve zav šený polrok. 
Ohrani uje ich  obdobie od ostatného – XIV. 
bienále festivalu kresleného humoru a satiry po 
konanie jubilejného ro níka.
 Ak patríte k tým, ktorí sa rozhodnú položi
na papier  karikatúrnym alebo satirickým perom 
dianie  v rozmedzí rokov 2007 – 2009, platí pre 
vás jedno asové obmedzenie – do 30. au-
gusta posla , alebo  osobne doru i  práce,
ktorými sa chcete uchádza  o Zlatý, Strieborný 
i Bronzový oste .

 Dielka na  tému o sa nám prihodilo 2007 
– 2009  spracované zhruba na formáte A4  sa 

sústredia v Mestskom kultúrnom stredisku v 
Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 
4, PS  915 01 (to je  tiež adresa, kam  práce 
treba posla ), kde  ich posúdi odborná porota. 
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie erstvých 
držite ov Ost ov sa uskuto ní v septembri, v 
úvodný de  Novomestského jarmoku. 

O SA NÁM PRIHODILO O AMI KARIKATURISTOV

 Pripravené, na  stole položené tabu ky s 
percentami  nezamestnanosti a po tom evido-
vaných nezamestnaných  za  ostatné odobie 
v novomestskom obvode  v pôsobnosti  Úradu 
práce, sociálnych vecí a  rodiny v Novom Meste 
nad Váhom prehovorili jasnou re ou. Ešte  skôr, 
ako  11. júna  za alo druhé stretnutie protikrízovej 
koordina nej rady. Z nemých ísel si jej ú astníci
spravili dostato ne jasný obraz o  stúpajúcom 
po te nezamestnaných a na  úrade evidovaných 
v druhom štvr roku a alej rastúcich íslach
predpovede vývoja  nezamestnanosti a po tu
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 riadite a
úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny dr. M. 
Mesiarika a riadite ky odboru zamestnanosti Ing.
J. Jakubeovej a  následná diskusia prítomných 
zástupcov Sociálnej pois ovne, Inšpektorátu 
práce, odborárov, podnikate ov, polície, VÚC, 
riad. sociálneho odboru ÚPSVaR a vedenia 
Obvodného úradu a Mestského úradu v Novom 

Meste  nad Váhom zo svojho poh adu len pot-
vrdili 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 d u konania 
protikrízovej rady bola   v Novomestskom okrese 
9,55 – percentná nezamestnanos . A prognózy v 
letných mesiacoch nie sú o ni  optimistickejšie, 
naopak. V júli sa predpokládá 10,34 – per-
centná nezamestnanos  v našom okrese a v 
auguste takmer 11 % (10,99 %). Úrad práce v 
ostatnom období obliehajú ob ania Myjavského 
okresu, ktorí pracovali na  Morave, a teraz prišli 
o prácu. Sú to udia „navyše“, lebo na  rozdiel od 
slovenských firiem, ktoré majú pri hromadnom 
prepúš aní ohlasovaciu povinnos  na  ÚPSVaR, 
zahrani ie túto povinnos  nemá.
  A to, pod a  ekonómov,  Slovensko ešte  ne-
padlo  na  samé dno. Situáciu ešte  zhroší prílev 
absolventov stredných a  vysokých škôl do evi-
dencie  úradu práce. Do problémov, i ke   zatia
nie  výrazných,  sa  dostávajú dosia  stabilné a 
bezproblémové firmy, ktoré ohlásili hromadné 
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prepúš anie (pod  týmto pojmom sa  rozumie, ak 
v priebehu troch mesiacov firma  prepustí viac 
ako 20 zamestnancov). Je to vskutku alarmujúci 
stav.
 Preto ú astníci rokovania v  tejto mimoriadnej 
situácii hospodárskej a  finan nej krízy volali po 
vä šej  operatívnosti v legislatíve.  Zhodli sa na 
tom, že  legislatíva  je  nepružná, dostato ne
nereaguje na aktuálnu situáciu a  momentálne 
potreby  spolo nosti. Možnos  sociálnych  pod-
nikov pre administratívnu  náro nso  ich zria-
denia  a prevádzky nie  sú pod a diskutujúcich 
vhodné, do konca  pre  obce sú úplne nevy-
hovujúce, ke že  pod a  zákona majú tvori  zisk. 
Namiesto nich požadujú  návrat k osved enému
inštitútu verejnoprospešných prác. Je na škodu 
veci meni  nie o, o sa  ujalo, o prinieslo kýžený 
efekt.
 Rokovanie protikrízovej rady  poukázalo 
aj  na  zvýšený po et dobrovo ne  nezamest-
naných, o, ako vysvetlil prítomný zástupca 
Združenia  podnikate ov, je  o. i. i dôsledok snahy 
zamestnávate ov, aby  zamestnanec vykonával 
doterajšiu  prácu na živnos .  K tomu treba 
dodrža   literu zákona. Pod a nej, ak  má žiadate
dosta  dotáciu na živnos , musí by  najprv tri 
mesiace v evidencii úradu práce. Dovtedy túto 
prácu vykonáva na dohodu. Z inšpektorátu práce 
zaznela požiadavka, aby zamestnávate  zamest-
nanca pred vstupom do zamestnania detailne 
zoznámil s pracovnou zmluvou, ktorú musí pra-
covník dodržiava  a  dôsledkami  jej porušenia. 
Aby  sa  predišlo podobným prípadom ako v ne-
menovanej staroturianskej firme, ke  pracovní ku
za telefonát v pracovnej dobe akala  výpove .
 V ostatnom období, ako ukázala  diskusia, 
sa  vo firmách  regiónu objavila druhotná pla-
tobná neschopnos . Novinkou nie je nevyplate-
nie mzodvých a alších finan ných nárokov 
zamestnancom, nie  vždy to však  znamená 
trestno – právnu zodpovednos  zamestnávate a,
aj  ke    má  peniaze  na  ú te, zdôraznil zástupca 
polície. Potvrdil tiež, že v Tren ianskom kraji 
rastie trestná innos  súvisiaca  s príjmami osôb, 
napr. podvody a navrhol  zváži  v ase krízy 
zriadenie  tkp.pracovno-právneho ombudsmana, 
na  ktorého by  sa  mohli udia obráti  pri riešení 
svojich problémov v pracovno – právnej oblasti, 
resp. v prípade  nejasností súvisiacich  s krízou.

alšia  debata  prítomných odhalila 
nedostato nú znalos , a  to i  medzi odborármi, 

Zákonníka práce a  servilnos  vä šiny pod-
nikových rád vo i vedeniu  firiem. Ú astníci
sedenia sa zhodli na  tom, že  je  zapotreby 
zvyšova  pracovno – právne  vedomie udí, preto 
uvítali návrh Inšpektorátu práce, ktorý sa  spolu s 

alšími bodmi dostal  do záverov II. protikrízovej 
koordina nej 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 kom-
petentných zváži  návrat k pôvodnej hranici veku 
odchodu do dôchodku i o tom, že  v sú asnej mi-
moriadnej  krízovej situácii, ke   rady  nezamest-
naných sa rozširujú, a to i o mladých udí, by  na 
ministerstvách a iných  úradoch nemali „sedie “
udia dôchodkového veku a  pobera  dôchodok i 

plat.
 Závažnos  situácie a dôležitos  jednotlivých 
otázok spôsobili, že  pôvodný asový harmono-
gram protikrízovej rady sa prekro il, ale  aj tak 
nestihla poja   celú rozsiahlu  tematiku problé-
mov (to, napokon, nebolo ani jej  cie om). 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. alšie, v poradí tretie stretnutie 
protikrízovej kordina nej  rady  sa  uskuto ní po 
lete.                                                             -r-

 Miestny  odbor  Matice slovenskej  v Novom 
Meste  nad  Váhom pripravuje na 8. augusta
jednod ový autobusový zájazd na Mati né dni 
do Martina, ktoré budú v d och  4. – 8. augusta.  
 Záujemcovia  z radov lenov a sympatizan-
tov našej najvýznamnejšej národnej ustanovizne 
sa  na  zájazd organizovaný z príležitosti 146. 
výro ia vzniku Matice  slovenskej môžu prihlási
u predsední ky MO MS  Mgr. M. Poriezovej na 
. tel. 771 2054 alebo u pokladní ky MO MS  D. 

Ková ovej na . tel. 771 8608 najneskôr do 3. 
augusta.
 Od  nich sa  dozvedia  presnú hodinu odchodu 
do Martina,  program zájazdu a alšie  podrob-
nosti. Presné informácie  zverejníme i v propa-
ga nej skrinke  MO MS na Ul. M. R. Štefánika. 
  V autobuse sa bude vybera  poplatok 3 € od 
ne lenov MO MS.

           Mgr. Mária Poriezová, preds. MO MS

ZÁJAZD MATI IAROV

 Ako pokra uje „ aženie“  proti ažbe uránu, 
ako dopadla peti ná akcia? Na obe otázky  sa 
odpovedá pomerne ažko. Peti ná akcia totiž 
beží na alej  a stále sa stretávam (je to neuveri-
te né, ale je to tak) s ob anmi, ktorí nevedia, že 
sme akciu organizovali už pred rokom a stále sa 
„nemôžu“ dosta  k peti ným hárkom.
 Sú jedinci, ktorí chápu, o o ide a sú nesmier-
ne obetaví a pomáhajú sná  pri každej akcii. Je 
však aj kategória našich spoluob anov, ktorí 
akoby sa obávali da  podpis pod výzvu.
 Sú pracovníci na vedúcich postoch, ktorí sa 
zapoja a snažia sa získa  podpisy od svojich 
podriadených, ale sú aj takí, ktorí hovoria, že 
majitelia fi riem, hlavne zahrani ných, im striktne 
zakazujú zú ast ova  sa podobných akcií.
 Prekvapený som však zo samospráv niekto-
rých miest, resp. z prístupu ich vedenia ( es
výnimkám!, k nim sa  jednozna ne  radí Nové 
Mesto  nad Váhom).Tam, kde som o akával
maximálnu podporu, teda u predstavite ov, 
do kal som sa nanajvýš toho, že sa prijalo 
„uznesenie“ s odôvodnením, že to sta í.
  Nuž – nesta í. Akcia, ktorá ako – tak rozhý-
bala aj ob anov Tren ína, Pieš an, Starej Turej 
a Myjavy, akosi nepohla vedením týchto miest. A 
tak si kladiem otázku, i je to tým, že sa na nej 
podie am ja, alebo tým, že ochranu zdravia svo-
jich spoluob anov nepovažujú za prioritnú, prí-
padne že si neuvedomujú,  aký obrovský zásah 
do ekosystému stredného Považia môže tento 
ich laxný prístup k tejto problematike spôsobi
nielen sú asnej generácii, ale generáciám na 
stovky rokov dopredu.
 Ale vrá me sa spä  k otázkam z úvodu. Dalo 
by sa odpoveda  jednoducho a krátko: akcia 
beží alej. Máme už nazbieraných takmer 100 
000 podpisov, potrebujeme však o nie o viac pre 
prípad, že by niektoré neuznali a vyradili ich. Za 
týmto ú elom sa na alej  konajú  akcie na pro-
pagáciu petície, nepo avili sme  v tom.
 V tejto súvislosti vysoko  hodnotím  zistenie, 
že ob anom,  - aspo  tým, ktorí sa podpísali 
pod petíciu,-  nie je ahostajné prostredie, v kto-
rom žijú. Že si uvedomujú, o sa môže sta  s 
ich životmi a životmi ich potomkov, ak by snahy 
kapitálu prevážili nad snahou ob anov. Že žije-

me v demokracii a máme neod ate né právo sa 
k svojej kvalite života aj vyjadri . A že tých, kto-
rých sme si volili,  musia náš názor rešpektova .
Áno, musia, pretože inak tieto posty nemôžu 
zastáva !

asto sa  na stretnutí s ob anmi stretávam 
s názorom: „... ože už my zmôžeme, aj tak to 
bude tak, ako páni rozhodnú...“. Odpovedám asi 
tak, že tí, ktorí o tom budú rozhodova ,  sú tí, 
ktorých sme si volili. Tento rok, ale aj budúci, sú 
rokmi volieb. Pýtajte sa kandidátov na poslan-
cov, na funkcie primátorov a predsedov VÚC, 
o spravili, a hlavne o spravia okrem iného aj 

v oblasti prípadnej ažby uránu v Považskom 
Inovci. A pod a toho sa rozhodnete, i dáte svoj 
hlas tomu alebo onomu.
 Keby som bol presved ený, že táto naša 
akcia nemá nádej na úspech, tak by som sa 
tiež neangažoval. Ale pokia  existuje aspo  zrn-
ko nádeje, je potrebné spravi  pre dobrú vec 
maximum. Opakujem, nejde len o nás. Budúcim 
generáciám nemáme až tak ve mi o zanecha .
Nuž zanechajme im aspo  zdraviu neškodné 
životné prostredie. Aby mali kde rodi  a vycho-
váva  svoje deti bez obáv, že budú zdravotne 
postihnuté.
 27. mája Greenpeace usporiadal v MsKS v 
Novom Meste nad Váhom prednášku na tému 
Negatívne dôsledky ažby uránu na zdravotný 
stav obyvate stva. MUDr. M. Šuta, ktorý sa tejto 
problematike venuje,  jednozna ne zdokladoval, 

AŽENIE PROTI AŽBE URÁNU
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 Netradi nú bodku za vernisážou výstavy 
Rumunská armáda  pri oslobodzovaní Slovenska 
apríl – máj 1945 spravila dvojica  chlapcov spre-
vádzaná riadite om a u ite kou ZŠ na Odborár-
skej ul. v Novom Meste nad Váhom. Pristúpili k 
Jeho excelencii  pánovi ve vyslancovi a požiadali 
ho o odovzdanie balíka  konkrétnemu adresátovi 
v Rumunsku. Bolo to milé, pán ve vyslanec sa 
ochotne chopil roly ,,poštára“. Nás zaujímalo, o 
o vlastne išlo. Vyk ul sa z toho  nie každoden-

ný príbeh a my vám ho spolu s p. u . Annou
Malíkovou, ktorá za ala odvíja   jeho  klbko na 
sklonku vla ajška, teraz prerozprávame. 
 - Mala som v triede  mládencov, rumunských 
Slovákov pochádzajúcich od  ma arských hra-
níc. Vedeli pekne hovori  po slovensky,  ale pís-
mo a písanú sloven inu mali akési zvláštne a 
gramatiku už vôbec neovládali. Ni   im nehovorili 
pojmy  ako napr. podstatné i  prídavné mená. 
Vzbudilo to vo mne  zvedavos  a za ala som 
pátra  spo iatku viac – menej na  vlastnú päs .
Ke   chlapci išli na  dovolenku do Rumunska, 
poslala  som  po nich niekdajšej ich pani u ite ke
do dedinky Derna list. Z jej odpovede som sa 
dozvedela, že sa volá Mária Okulárová a  že  má 
predkov z Kysúc.  V isto rumunskej škole  u í
rumun inu a v prípade  záujmu ako nepovinný 
predmet slovenský jazyk. Takýmto spôsobom sa 
aj naši chlapci nau ili  po slovensky.
 Na podporu tejto záslužnej práce sme pani 
u ite ke v aka pochopeniu vedenia  školy a rodi-
ovskej rady  poslali šlabikáre, ítanky a vlastive-

dy. Druhýkrát sme  po Gajdosovcoch poslali do 
Derny CD prehráva . Ako sme  si pre ítali medzi 
riadkami v jednom z jej listov, k práci vo folk-
lórnom krúžku, ktorý vedie a kde  de om odov-
zdáva bohaté udové dedi stvo slovenských 

piesní a tancov, by  sa  jej  tento pomocník zišiel 
ako so . K aktivite  školy  sa  ochotne pridal aj 
MO MS v našom meste. A tak k CD-e ku pribudli 
do balíka  aj nejaké „cé-dé ka“.
  Ke  sme  sa  dozvedeli, že sa  chystá verni-
sáž rumunskej fotografi ckej výstavy  i za osobnej 
prítomnosti pána  ve vyslanca, rozhodli sme  sa 
ne aka  do letných prázdnin, kým rodinka  našich 
žiakov opä  pocestuje  do svojej vlasti. Prišli 
sme spolu s pánom riadite om dr. J. Je ábkom
a žiakmi Dankom Gajdosom pôvodne z Derny 
a Milankom Bigasom z Bajonošu na  otvorenie 
výstavy „vyzbrojení“  tretím podarúnkom. Obsa-
hom balíka, ktorý sa pán ve vyslanec  podujal 
doru i , boli ítanky, šlabikáre a detské knihy, 
ktoré zaistil z Ústredia v Martine novomestský 
MO MS. V týchto chví ach má už IV. ZŠ odpo-
ve , že užito ný dar ek š astlivo dorazil do cie a
svojej cesty.-

OCHOTNE SA CHOPIL ROLY ,,POŠTÁRA“

o prípadné prieskumné vrty,  ako aj samotná 
ažba,  dokážu spravi  so zdravím udí. Len 

škoda, že zo strany organizátorov nebola akcii 
venovaná náležitá propagácia.
  Zhruba mesiac  predtým (25. apríla) sa v 
Kálnici uskuto nila akcia zameraná proti ažbe
uránu s názvom Búranie ažobnej veže, ktorú 
ste mali možnos  vidie  vo ve erných správach 
viacerých televízií.
 Momentálne naši aktivisti  zbierajú podpisy 
pod petíciu v Starej Turej a chceme pokra ova

aj v Tren íne, i ke  som presved ený, že by to 
malo by  záležitos ou príslušných mestských 
úradov. Je zaujímavé, že obce a ich poslanci 
pochopili. Ale mestá (s výnimkou Nového Mes-
ta 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

 • Ve vyslanec Rumunska v SR J. E. F. Vodi
(2. z ava), p. konzulka G. Bratu (vpravo)  a riad. 
školy dr. J. Je ábek (v avo) so slovenskými 
Rumunmi, žiakmi IV.ZŠ. Foto: M. Šimovec
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 Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria 
udalosti, ktoré nazývame zážitky. Zážitky sú 
kratšie alebo dlhšie okamihy v našom živote, 
ktoré sa nato ko dotknú našej duše, že ani po 
rokoch na ne nezabudneme. Dokazuje to skuto -
nos , že k niektorým zážitkom sa radi vraciame, 
opakujeme si danú chví u a asto o zážitkoch 
aj iným rozprávame. asto  sprevádzajú práve 
nastupujúce  obdobie dovoleniek a prázdnin.
 6.augusta slávime sviatok Premenenia Pána. 
Je to spomienka na jednu udalos  zo života Ježi-
ša a apoštolov. V nej tiež dominuje zážitok.
 Pripravil ho Ježiš apoštolom. Vzal troch apoš-
tolov, Petra, Jakuba a  Jána, na horu modli  sa. 
Pokia  sa on modlil, vzh ad jeho tváre sa zmenil 
a jeho rúcho bolo žiarivo biele. Poh ad apoštolov 
na Ježišovu žiariacu tvár bol nato ko fascinujú-
ci a bolo to pre nich takým zážitkom, že Peter 
chcel na hore osta  dlhšiu dobu a postavi  tam 
stany, aby tento zážitok pred žil na o najdlhší 
as. Ježiš však vie, že k podstate zážitku patrí 

to, že netrvá dlho. Zasiahne loveka a skon í.
Preto neostáva premenený na hore s apoštolmi, 
ale vracia sa s nimi do mesta, aby pokra oval
vo svojom poslaní, ktoré malo pokra ova  na 
Kalvárii a vo ve kono né ráno. Pre apoštolov 
však malo osta  Ježišovo premenenie posilou 
vo chví ach ažkých skúšok, ktoré na nich aka-
li a predovšetkým nádejou vo ve ný život, kde 
zážitok z osláveného Ježiša nikdy neskon í.
 Môžeme poveda : Dobre, to bolo vtedy. A 
o dnes? Ponúka aj dnes Ježiš nejaký zážitok 

svojim priate om? V odpovedi na túto otázku sa 
musíme vyhnú  dvom extrémom. Prvý je ten, ke
by si niekto svoj náboženský život predstavoval 
len ako súhrn vedomostí, príkazov a zákazov, 
ktoré síce lovek plní, ale zážitok mu nespôso-
bujú. Druhé nebezpe enstvo spo íva v tom, že 
si niekto predstavuje náboženský život ako stav 
neustáleho zážitku, ktorý by nikdy nemal presta .
V našom náboženstve musia by  tieto dva preja-
vy rozumne prepojené. Ak sa náš život asto pri-
podob uje k ceste, ktorá nás niekde vedie, tak 
tou cestou je práve život v podobe zachovávania 

rozli ných predpisov. Pri ceste však stoja lampy, 
ktoré svietia, aby sme po ceste krá ali radostnej-
šie a lepšie. To sú v našom živote náboženské 
zážitky.
 Známy katolícky pedagóg profesor Kle-
mens Tillman povedal takéto prirovnanie: Ke
chceš vidie  v lese krásneho jele a, nesmieš sa 
prehá a  na motorke krížom-krážom po cesti -
kách a chodníkoch lesa. Takým spôsobom neu-
vidíš v lese jele a. Ale musíš prís  ticho, musíš 
pokojne aka , a to na tom mieste, ktoré ti poradí 
skúsený horár. Na tom mieste musíš takmer bez 
pohybu s bdejúcou pozornos ou aka . Môže sa 
sta , že napriek všetkému tvojmu tichu a napriek 
trpezlivému akaniu ni  neuvidíš. Musíš si jed-
noducho uvedomi , že ty nemáš moc rozkáza
jele om, aby sa ti ukázali. Ale dakedy sa ti pred-
sa podarí uvidie  jele a, ke  splníš podmienky, 
za ktorých sa dá lesná zver najskôr vidie . A tak 
aj ten, kto chce nájs  Boha, musí sa na h ada-
nie prispôsobi  a musí vedie , že nie je v našej 
moci donúti  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 darova
zážitok svojej obš ast ujúcej prítomnosti.
 Ak sa Ježišova tvár premenila pri modlitbe, je 
to dôkaz pre každého z nás, že je to pravá mod-
litba, ktorá môže spôsobova  zážitky v našom 
živote. Ak lovek prežíva modlitbu ako rozhovor 
s Bohom, ktorého môže nazýva  Otcom, potom 
ur ite prežije chvíle zážitkov, ako majú deti po 
dôvernom a úprimnom rozhovore so svojím 
pozemským otcom. Nemusia by  všetky rozho-
vory s naším pozemským otcom zážitkom, ale 
predsa, niektoré sú nezabudnute né. Ani každá 
modlitba nemusí by  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 vedie  aj iných 
povzbudi  k duchovnému životu, lebo nebudeme 
hovori  len nejaké teórie, ale vlastnú skúsenos
s Bohom.                    –Gš–

ZÁŽITKY NIELEN PRÁZDNINOVÉ

6. AUGUST - PREMENENIE PÁNA



 Hudobná Pocta jari od H. Kriega v interpre-
tácii J. Ka ica v aktuálne  vrcholiacom jarnom 
období otvorila 11. júna podujatie venované na 
pamiatku a  po es  spisovate a Dominika Štub u
– Zámostského. Pri tejto príležitosti sa  v  mest-
skom kultúrnom stredisku  zišli ú astníci festivalu, 
ktorí sa zapojili do jeho výtvarnej  a interpreta -
nej asti  (prednesu), zástupcovia organizátorov 
jeho  II. ro níka, potomkovia  literáta a ve kého
humanistu - syn Ing. Marián a dcéra Anastázia 
Štub ovci  a alší hostia.
 Do umeleckého prednesu diel D. Štub u
– Zámostského sa zapojilo 15 žiakov. Sú až pre-
behla 9. júna v knižnici  v dvoch kategóriách 1. 
– 4. ro ník a 5. – 6. ro ník. Malí recitátori Štub o-
vej  poézie a prózy s napätím o akávali  slávnost-
ný  okamžik vyhlásenia  výsledkov. Po akovanie
za snahu patrí všetkým de om, ale vyhra  mohli 
len  tie  najlepšie. A komu sa ušli najcennejšie 
vavríny?  3. miesto  a  cenu MO MS získala  Petra 
Zmatková, ZŠ Odborárska, 4. ro ník. Z  2. miesta 
a ceny prednostu MsÚ sa tešila  druhá ka Anna 
Gerová, ZŠ kpt. Nálepku, 1. miesto  a cenu pri-
mátora mesta porota udelila Eve Medeovej, ZŠ 
Odborárska, 4. ro . Jej ví azný prednes  prózy 
Straka a poklady si návštevníci výstavnej  siene 
mohli vypo u  a malej recitátorke zatlieska .
 V II. kategórii 3. miesto a cenu MO MS poro-
ta udelila dvom recitátorkám, zhodou okolností 
piata kám: 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. ro ník Prvé miesto a 
cena primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského 
patrila Lucii Kýškovej, ZŠ Tematínska, 5. ro ník,

ktorá si  prednes  prózy Môj otec zopakovala.
 Výtvarnú as  festivalu zhodnotil riad. MsKS 
v Novom Meste nad Váhom akad. mal. Ján 
Mikuška, úrove  prác  detí posudzovala  odborná 
porota. Pod a jej verdiktu najlepšie práce vytvo-
rili a ceny  MsKS získali: Barbora Švarová zo 
ZŠ Odborárska, 13 r., o dva  roky mladšia Niko-
la Koní ková zo ZŠ Nálepkova. Ako všestranný 
talent sa ukázala by  i vo výtvarnej asti  festivalu 
ocenená piata ka Lucia Kýšková zo ZŠ Tematín-
ska a uspel aj  tretiak Marek Fedorko zo Spojenej 
školy sv. Jozefa.
 Cena prednostu MsÚ putovala  pä ro nej Olí-
vii Smatanovej ZUŠ J. Kréna,  cenu zástupkyne 
primátora mesta dostal 9-ro ný Juraj Vrábel zo 
ZUŠ a napokon cenu primátora mesta získala 
ZUŠ za kolektívnu prácu Havraní snem. 
 Závere nou bodkou príjemné  a milé poduja-
tie skon ilo, no  myšlienka Festivalu D. Štub u  - 
Zámostského je tu na alej a opätovne  nájde  svo-
je konkrétne naplnenie  o dva  roky na III. ro níku.

PhDr. Eva Berková,  vedúca knižnice

FESTIVAL UŽ POZNÁ SVOJICH VÍ AZOV
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  Stretnutie s ubomírom Feldekom zanechalo 
v loveku  príjemné spomienky a obohacujúce 
poznatky. Stojí za  to podeli  sa  s nimi, aj 
ke  odvtedy dolu Váhom pretieklo ve a vody. 
Dvojica autorov ubomír Feldek (v avo) a Erik
Ondreji ka  zavítala do  nášho mesta v rámci 
Týžd a slovenských knižníc. Beseda s majstrami 
pera patrila k jedným z príjemných podujatí mest-
skej  knižnice práve  zav šeného  polroka. 
 Majster Feldek je známy bohatou autorskou 
produktivitou vo viacerých oblastiach literárnej 

tvorby – píše básne, eseje, venuje sa tvorbe 
pre deti, je dramatikom i prekladate om. Za 
svoju otvorenos  a ostrovtip k problémom doby 
je uznávaný nielen doma, ale i v echách.
 E. Ondreji ka píše poéziu už vyše 20 rokov, 
no debutoval až  r. 2004. H bku jeho umenia 
objavil práve . Feldek. Dovtedy si jeho verše 
ítali iba najbližší priatelia, až raz  jeden zo 

spolužiakov, prozaik  Juraj Šebesta, poslal  básne 
bez autorovho vedomia do jedného asopisu.
Prvá Ondreji kova básnická zbierka vyšla práve 

POMOHOL SI NOVOMESTSKÝMI MARHU AMI
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 Rezbári ani po as  tohoro ného leta nebudú 
dovolenkova . Ur ite  nie druhý a tretí týžde  v 
auguste, kedy  v našom meste bude ma  svoje 
štvrté pokra ovanie rezbárske sympózium.
 Tradícia letnej umeleckej aktivity udových
rezbárov sa v aka pochopeniu vedenia mesta 
zrodila roku 2006. Odvtedy každoro ne v lete 
majú ob ania a návštevníci nášho mesta, vrátane 
dovolenkárov a rekreantov,  možnos  sledova
prácu usilovných rúk rezbárskych majstrov, ktorí 
pred zrakmi zvedavcov každoro ne tvoria alšie
sú asti novomestského betlehema.
 Od 10. augusta  sa Námestie  slobody  opätovne 
premení na spolo nú  tvorivú diel u   udových
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  vytvára  z kme ov  dreva alšie

dielka, ktoré vo viano nom ase doplnia sú asný
drevený betle-
hem s pos-
tavami v mier-
ne  nadživotnej 
ve kosti a 
budú  v celej 
kráse   na 
obdiv širokej 
verejnosti od 
príchodu sv. 
Mikuláša do 
nášho mesta 
v decembri 
2009 až do 
Troch krá ov v 
januári 2010.
                  -r-

REZBÁRI NEDOVOLENKUJÚ, BUDE SYMPÓZIUM

v aka Feldekovej redakcii, ktorý tematicky doladil 
jeho verše z obdobia dvoch desa ro í.
 O zoznámení sa s Ondreji kom Feldek 
povedal: „Poznám ho z ias, ke  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 musie íta  slabé básne a klama
kvôli zlému umeniu. Ke  som sa však  za ítal,
bolo mi jasné: o báse  - to perla. Už vtedy som 
vedel, že držím v rukách tvorbu  pokra ovate a
najlepšej slovenskej poézie.“
 E. Ondreji ka spomínal na Brunovského s 
úctou: „ S mojím svokrom sme si ve mi dobre 
rozumeli, nieko kokrát som ho sprevádzal na 
vernisážach.“
 Po pre ítaní nieko kých svojich básní odkryl 
o  - to  i zo svojho súkromia: „Všade v dome visí 

tisícka básní vo vzduchu, tak sa vyjadril môj svo-
kor kedysi, viem, že sú to obrazy A. Brunovského, 
s ktorým som mal možnos  býva  krátkych 8 
rokov, kým odišiel pred asne  r. 1997 do ume-
leckého neba. Sám miloval poéziu, ve mi rád ju 
ítal. Jeho dom, v ktorom bývame s rodinkou 

podnes, bol asto plný vzácnych návštev, ale 
aj ke  majster tvoril, z úcty k nemu som nikdy 
neprekra oval  jeho kriedový kruh (ako to kdesi 
napísal . Feldek) a neza ažoval som ho svojou 
poéziou. Ve a zbierok poézie vynikajúcich bás-
nikov ilustroval.“
 Zaujímavé bolo  Feldekovo odhalenie svojho 
pôvodu. Jeho predkom bol holandský minnesän-
ger z 12. storo ia, istý Henrik van Veldeken 
(z toho Feldek), ktorého verše preložil.  Feldekovi 
starí rodi ia pochádzali z Prahy. Spomenul 
si i na návštevu u novomestského advokáta 
Tomáška, ke  ako malý chlapec  sedel s rodi mi
na terase a prvýkrát jedol chýrne novomestské 
ovocie - vo avé marhule. Zjedol ich ve a, bolo mu 
z nich nevo no. No spomienka na ne mu raz po-
mohla nájs   správny výraz na slovo mišpu a  pri 
preklade Shakespearovo diela Romeo a Júlia  - 
nahradil ho  slovom marhu a. I ke  sa slovenský 
bard držal v ústraní, nechávajúc s aristokratickou 
noblesou priestor mladému kolegovi, neudržal 
dlho na uzde svoje emócie a  nieko kokrát svojimi 
vstupmi rozosmial publikum.  Bol to príjemný a 
obohacujúci  podve er.                               -a -
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 Rušno ako v úli 
bolo po dva  júnové 
dni v mestskom 
kultúrnom stredisku. V 
d och 27. a 28. júna 
sa tu stretli lenovia 
ZO Slovenského zvä-
zu v elárov v Novom 
Meste nad Váhom, 
aby  si spolu so svojimi 

hos ami a sympatizantmi  bohatým programom 
pripomenuli 90. výro ie vzniku organizovaného 
v elárstva v novomestskej oblasti. 
 Sú as ou podujatia boli o. i. prezentácie 
erbu a v sobotu 27. 6. posvätenej zástavy 
základnej organizácie a knihy mapujúcej bo-
haté dejiny v elárstva z pera  A. ernochovej.
Naslovovzatí odborníci  sa vyjadrovali k aktuál-
nym témam. Re  bola napr. o využití v elích
produktov v domácnosti,  o kvalite slovenského 
medu, o chorobách v iel a v elárení vo svete. 
Prítomných zaujali prednášky  prof. RNDr. J. 

ižmárika,CSc. o apiterapii v živote loveka
a prof. Ing. I. Hri ovského, DrSc., ktorý si zo-
bral na „mušku“ záhradní enie v Tren ianskom
kraji. Popri výsostne vážnych témach a odme-

ovaní úspešných v elárov priestor po obidva 
dni dostala kultúra, v rámci nej i výstava V ela
a príroda vo výstavnej sieni MsKS, a v úvodný 
de  osláv vyvrcholila zábavou pri hudbe v 
Kálnici.
 Nemenej zaujímavý ako program okrúhle-
ho jubilea v elárov bol poh ad do histórie. 
Sprievodcu deviatimi desa ro iami pôsobenia 
v elárstva v našom regióne  nám robil preds.
ZO  SZV v Novom Meste n. V. Tibor  Valovi .
 - Okresný spolok v elárov vznikol 15. júna 
1919 na plenárnom zhromaždení  z popudu 38 
v elárov z Nového Mesta nad Váhom a okolitých 
obcí. Prvým predsedom bol Ján Malárik s vlast-
níctvom 20 v elstiev. Organizáciu viedol rovné 
dva  tucty  rokov. alej sa  vo funkcii predsedov 
vystriedali: K. Treský, Š. Sloboda, F. Turkovi ,
Ing. E. Tomašovi  a D. Štefánik.-
 Od  roku 2000, teda takmer jedno desa ro ie,
stojí na ele v elárskej organizácie Tibor 
Valovi .

 - V elárstvo bolo spo iatku doménou 
vzdelaných udí, pri om chovu v iel sa venovali 
hlavne kvôli v elím produktom. Až neskôr sa 
zistil význam a nezastupite né miesto  v iel v 
prírode  pri ope ovaní rastlín.-
 Pod a slov predsedu organizácie sú asnou
snahou je, aby v SR vznikali profesionálne 
v elárske  farmy.
 - No  potrebné je váži  si  prácu všetkých 
tých, pre ktorých je v elárstvo zá ubou. Na 
Slovensku má v elárenie historické korene  a 
bohaté tradície, aké nájdete v máloktorých 
krajinách Európy. Hoci si vážime podporu štátu 
i Európskej únie,  posta uje  len  na  zmiernenie 
vysokých nákladov na tento užito ný koní ek.
Alarmujúce je, že v ostatných rokoch po et
v elstiev poklesol a i v našej organizácii má 
trištvrtina v elárov nad 50 rokov. Záujem o 
v elárstvo je medzi mládežou slabý. Kedysi, 
v školských  rokoch 2002/2003 až 2005/2006 
pôsobil pri vtedajšom SOU potravinárskom 
a po nohospodárskom v Novom Meste  nad 
Váhom v elársky krúžok. Po et jeho lenov
sa  pohyboval v rozmedzí od troch do 8 lenov, 
výnimkou bol na lenstvo „úrodný“ školský rok 
2004/2005, kedy  krúžok, ktorý som viedol spolu 
s Ing. M. Kollárom,  navštevovalo 25 žiakov. –
 Pomyselné listovanie kronikou nám alej
prezrádza, že  najviac  lenov – až 518 – mala 
v elárska základná organizácia v roku 1970 s 
tiež  rekordným po tom v elstiev (4707), dnes 
má vo svojich radoch 151 v elárov s 1366 
v elstvami.
 - V elári sú roztrúsení po obciach regiónu, 
spája  ich však jedno – láska k v elárstvu, ktorá, 
veríme, posilnená prílevom mladej krvi, prekoná 
všetky problémy a starosti a privedie ve kú
v elársku rodinu, vrátane tej novomestskej,  k 

alším významným jubileám a métam, - vyjadril 
za  seba  i v mene celého výboru ZO  svoje 
presved enie Tibor Valovi .

DEVÄ DESIAT ROKOV V ELÁRSTVA U NÁS

KAMARÁTKY
-Juli, vieš, že si ko ka?!
-Viem, Môj kocúrik to isté vraví o tebe!
-A - kdeže je?!
-Zamknutý v šatni! …                       -mch-
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 Mediácia a mediátor, pre vä šinu  z nás ne-
známe pojmy. Objasníme si ich  v rozhovore s 
mediátorkou Ing. Dagmar Ml úchovou.

• o je mediácia a odkia  sa vzala?
 Pojmom mediácia ozna ujeme jeden z 
postupov, ktorý súhrnne nazývame mimosúdne 
riešenie sporov. Význam slova mediácia má 
svoje korene v latin ine a znamená sprostred-
kovanie. Do Európy sa dostalo z anglosaského 
právneho systému. Mediácia je v sú asnosti
najširšie aplikovate ný a najprístupnejší proces 
alternatívneho riešenia konfliktov.

• V om spo íva alternatívnos  tejto 
metódy?
     Mediácia sa považuje za alternatívnu formu 
preto, lebo nevyužíva tradi né spôsoby – roz-
hodovanie autorít, využitie nátlaku. Naopak, 
využíva priamu komunikáciu strán konfliktu, ktoré 
sa snažia prostredníctvom argumentovania a 
vyjas ovaním svojich pozícií a záujmov dospie
k spolo nej 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 u om zmenši  a zmierni
ich napätie. Je tam preto, aby pomohol stranám 
rozpráva  o tom, ako oni sami chcú svoj konflikt 
rieši . Podporuje obe strany, aby h adali svoje 
vlastné riešenia. Snaží sa  medzi nimi vytvori
o najvä šiu rovnováhu. Dohliada na proces tak, 

aby vývoj smeroval k úspešnému riešeniu.
• o sa považuje za úspešné riešenie? Má 

mediácia nejaký konkrétny výstup?
 Má. Cie om celého procesu je spísanie 
konkrétnej dohody, ktorá zrozumite ne a ur ito
vyjadruje to, na om sa strany dohodli, pri om
zachované musia by  pravidlá ur ené zákonom 
a  o dobrých mravoch.

• Má mediácia oporu v zákone ?
 Alternatívne riešenie sporov upravuje zákon 
íslo 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niek-

torých zákonov. 
• Je dohoda o mediácii pre ú astníkov

záväzná?
  Zákon hovorí, že dohoda, ktorá vznikla ako 
výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre 
zú astnené osoby záväzná. Na jej základe môže 

oprávnený poda  návrh na súdny výkon rozhod-
nutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je 
táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápis-
nice alebo schválená ako zmier pred súdom, i
rozhodcovským orgánom.

• Aké spory sa dajú rieši  mediáciou ?
 Medzi „vhodné“ typy sporov patria sused-
ské spory, rodinné spory ako napríklad vz ah
rodi -die a, škola, úteky z domu, vz ah manžel-
manželka ako rozdelenie domácich prác, príspev-
ky na domácnos , nezhody pri výchove, narušená 
komunikácia v rodine. Medzi úspešne riešite né
patria aj obchodné spory ako napríklad narušené 
zmluvné vz ahy, kontrakta né záležitosti, platby, 
konštruk né vady, rozviazanie partnerstva, spory 
týkajúce sa orgánov spolo nosti a podobne.

• Môže sa na mediátora obráti  aj za-
mestnanec, ktorý je v spore so svojím 
zamestnávate om?
 Áno, môže. Avšak vz ah zamestnanec-
zamestnávate  je dos  špecifický, a to tým, že 
zamestnanec vä šinou „ ahá“ za kratší koniec. 
Z dôvodu zachovania vyváženosti oboch strán 
je vhodné rieši  konflikty medzi zamestnancom 
a zamestnávate om v spolupráci s príslušnou 
odborovou organizáciou.    
 Druhú as  rozhovoru s mediátorkou Ing.D. 
Ml úchovou, uverejníme v budúcom ísle.    - r -  

MEDIÁCIA ALEBO VÝHRA OBOCH STRÁN

S JEDINOU ZMENOU. Hoci sú prázdniny 
a  brány  škôl  sa  zatvorili, nastal v súvislosti s 
výsledkami výberových konaní  ur itý „pohyb“  na 
postoch  riadite ov škôl. 
 Na  ZŠ Odborárska ul. zostáva  vo funkcii 
riadite a PaedDr. Jaroslav Je ábek, rovnako je 
to i v prípadoch  ZUŠ J. Kréna, kde funkciu 
riadite ky obhájila Mgr. Marta Koš álová a CV
na ele so staronovou  riadite kou PhDr. Janou 
Heveryovou. Na ZŠ Ul. kpt. Nálepku sa uskuto ní
nové výberové konanie, ke že na to predchádza-
júce sa  neprihlásil žiaden  uchádza .
 Jediná zmena, ktorá sa  udiala v rámci 
stredných škôl, sa týka SOŠ Bzinská ul., kde 
novým  riadite om školy sa stal Mgr. Peter Rebro. 
Pozície riadite ov vo výberových konaniach pot-
vrdili na SOŠ Jánošíková ul. -  Mgr. Stanislav 
Pau in, na SOŠ Pieš anská ul. Ing. Ján Hargaš 
a na Gymnáziu M.R.Štefánika -  Mgr. Mária 
Vitásková.     



24

Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 

    Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

       tel.:  0918 565 209                                 tel.: 0905 163 856

OCE OVÉ DVERE
Zárub a 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 výpl ou minerálnej vlny. 
Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia) 
v štruktúre dreva. 
Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie. 
Dvere sú dodávané s  k u kou, kukadlom a piatimi k ú mi.

Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub

Dvere si môžete prís  pozrie  do predajne na Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL 
InnoNova _70.M5 
Pä komorový systém
Najvyššia odolnos  proti zatekaniu a infiltrácii
Vysoká odolnos  proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnos  proti vlámaniu
Znamenitá ochrana proti hluku
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie a poh adovej šírky 
Možnos  mechanického alebo elektronického systému trvalého vetrania 

Bezolovnatý profil
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P O N Ú K A M EP O N Ú K A M E

Najnovšie melírovacie 
a farbiace techniky

 Dámske, pánske 
a detské strihy

Poradenské 
a vizážistické 

služby

Predaj kozmetiky Wella

Tešíme sa na Vašu 
návštevunávštevu 

Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:

Pondelok - PiatokPondelok - Piatok
9,00 - 18,00 h9,00 - 18,00 h

Sobota na objednávkySobota  na  objednávky 
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ZÁHRADNÍCKE 
PRÁCE

- úprava a údržba záhrad 
- kosenie kosa kami
  a krovinorezom

TEL : 0904 686 409

M A S Á Ž E 
 JAROSL AVA KOŠTI ALOVÁ

Holubyho 2,  Nové Mesto n.V.
O tváracie  ho diny :

 Po – Pia o d 11,00 – 18,00 h 
w w w. odbornemasaze.sk
č .tel .  0904 614 396

KRAJ ÍRSTVO             
L E N K A

opravy a úpravy odevov
Po- Pia   8,30  -  16,30 h 
Štvrtok 10,00  -  15,00 h

Ul. Weisseho 13
(ved a Orange vo dvore kamenárstva Dvonta)

.tel . :  0908 217 915

 No voot vorená
BOŠÁCKA REŠTAURÁCIABOŠÁCKA REŠTAURÁCIA
(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 322Kontakt: 0918 404 322
 www.pr vakomplet na.sro.sk 



 Uplynulo 90 rokov odvtedy, o r.1919 prišli 
kongregácii Chudobných školských sestier de 
Notre Dame v echách žiadosti, aby poslali na 
Slovensko reho né sestry -  u ite ky. Splni  tieto 
žiadosti napomohla vtedajšia, pre Cirkev nepriaz-
nivá politická situácia, ke  zo štátnych eských
škôl prepúš ali reho né sestry – u ite ky.
 Ministerstvo školstva a národnej osvety SR
so súhlasom vtedajšieho generálneho vedenia 
Chudobných školských sestier de Notre Dame 
poslalo v apríli 1920 sestry u ite ky do Horného 
Srnia, Pušoviec pri Prešove, Nemšovej, Trnavy a 
do Blesoviec.
 Ke že reho né sestry by nemali pôsobi  po 
jednej na rozli ných miestach, nitriansky biskup 
J. E. Mons. Dr. Karol Kme ko pomohol, aby naše 
sestry mohli spolo ne ži  v ofi ciálne zriadených 
fi liálkach kongregácie. Tak vznikla naša prvá 
komunita Chudobných školských sestier de Notre 
Dame v Kláštore pod Znievom. Pä  sestier pre-
vzalo starostlivos  o 90 sirôt v tamojšom katolíc-
kom sirotinci. Druhým pôsobiskom našich sestier 
bol Tren ín. Po odchode sestier vincentiek, ktoré 
vyu ovali v ma arskom jazyku, bol nedostatok 
slovenských u iteliek. J. E. Mons. Dr. K. Kme ko,
nitriansky biskup, sa preto rozhodol zveri  r. 1921 
meštiansku školu našim sestrám. 
 R. 1927 pribudlo alšie pôsobisko - Ústav 
sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Sestry M. 
Alojzita Boudová, M. Jaromíra Sklená ová, M. Jin-
d iška Šašková, M. Jana Novotná a dve kandidát-
ky s predstavenou sr. M. Assumptou Machovou 
prebrali vyu ovanie na 3-triednej rímskokatolíc-
kej diev enskej udovej škole. Na štvrtom našom 
pôsobisku v Topo anoch za ali svoju innos
sestry pred trištvrtestoro ím  na rímskokatolíckej 
diev enskej škole. R. 1939 prijala kongregácia 
správu Krajinského sirotinca v Beckove. 
 V pohnutých asoch  rokov 1938 - 39  prepúš-
ali pedagógov eskej národnosti, a tak zo slo-

venských škôl museli odís  aj naše eské sestry.
 15. augusta 1939, iže pred 70 rokmi, vznik-
la samostatná Slovenská provincia Chudobných 
školských sestier de Notre Dame. Vláda Sloven-
skej republiky uznala jej zriadenie s ústredným 
reho ným domom a noviciátom v Novom Meste 
nad Váhom.  Postupne vznikli nové pôsobiská v 
Modre,  Bratislave,  Považskom Podhradí,  Spiš-

skej Novej Vsi,  Oravskom Veselom,  Liptovskej 
Lužnej,  Tvrdošíne,  Tren ianskych Tepliciach a v 
Bruntál – Petrinu (na Morave). 
 Za iatok 2. SR  pozna ila protináboženská 
innos . Cirkevné školy  poštátnili. R. 1950 zo 

škôl prepustili sestry u ite ky a všetky naše ses-
try  násilne sústredili v centraliza ných kláštoroch 
v Beckove a  Kláštore pod Znievom. R. 1951 ich 
vyviezli do iech, kde pracovali v továr ach na 
spracovanie anu a  po nohospodárstve. Po ase
ich premiestnili do domovov dôchodcov a domo-
vov pre deti so špeciálnymi potrebami. 
 Roky 1968 – 1970 priniesli „novú jar“ aj v 
Cirkvi. Prejavila sa obnovou cirkevného života. 
Reho né spolo enstvá mohli prijíma  nové len-
ky a zaklada  nové komunity na Slovensku. as
našich sestier z iech sa mohla vráti  na Sloven-
sko. V tom ase naša Kongregácia školských 
sestier de Notre Dame pôsobila v 10 komunitách 
po Slovensku. 
 Politický odmäk trval krátko. Nasledovalo 
obdobie normalizácie, ktoré ukon ilo innos
sestier v novozriadených komunitách a prijímanie 
nového dorastu. Niektoré sestry sa museli opä
vráti  do iech. Po rokoch normalizácie rehole 
prijímali dorast, ale iba tajne. A tak aj naše mladé 
sestry pracovali v rôznych zamestnaniach bez 
reho ného rúcha a bez možnosti ži  spolo ne v 
komunite.
 Po roku 1989 sme sa vrátili k svojmu pôvod-
nému poslaniu – výchove a vyu ovaniu mládeže 
a k  sociálnym a charitatívnym innostiam.

JUBILEÁ ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME
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     V sú asnosti pracujeme v 10  pôsobiskách po 
celej SR a máme dve misijné komunity v Kazach-
stane vo farnosti Balchaš a v detskom domove 
Kop egaj.
 Významné výro ia – 90 rokov od príchodu 
prvých sestier na Slovensko a 70 rokov od ustano-
venia slovenskej provincie Kongregácie školských 
sestier de Notre Dame si chceme spolu s vami 
pripomenú 5. júla. O 11,00 h bude akovná
sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie v 
Novom Meste nad Váhom. O 14,00 h za ne De
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  srde ne  zvaní. 
               Školské sestry de Notre Dame

Milí itatelia,
 nastáva as  pre oddych a na erpanie 
nových síl. Obdobie letných mesiacov  pozýva 
k relaxu pri vode, v horách i inde  v lone 
prírody. A núka  nabra  si do zásoby do po-
myselného batoha nový elán a chu  do práce a 
plnenia si náro ných povinností v nastupujú-
com polroku.
 Vážení itatelia, dovo te nám zažela
Vám príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin. 
Budeme radi, ak Vám i po as nich bude príjem-
ného spolo níka robi  náš – váš Novomestský 
spravodajca. Všetko dobré želajú
             vydavate , redak ná rada  a redakcia  

 Nie je  tábor ako tábor. Ten s prívlastkom 
skautský nie je pre žiadne „padavky“ a je  ur e-
ný výlu ne  pre lenov Slovenského skautingu. 
Svoje  o tom vie  aj vodca 15. zboru Javorina  v 
Novom Meste  nad Váhom Adrián Dedík, ve
blížiaci sa letný   tábor nie  je pre novomestský 
zbor žiadnou novinkou. V takmer 20 – ro nej
histórii  znovuobnoveného skautingu v bývalom 

esko – Slovensku ide  v poradí o devätnásty 
tábor.
 - Uskuto ní sa v d och  25. júla  -  8. augusta 
v nám dôvernom prostredí Hôrky nad Váhom, a 
tak ako každý letný tábor aj  tento bude  vyvrcho-
lením skautskej innosti, akousi previerkou teore-
tických a praktických znalostí a zru ností skautov, 
ktoré si osvojovali v predchádzajúcich mesiacoch. 
Po as školského roka sme lenov družín rôzny-
mi etapovými hrami pripravovali na tábor, ktorý 
každoro ne  vždy  tematicky inak  orientujeme.
V minulosti sme napr. mali tábor  Stratené stopy. 
niesol sa v duchu Foglarovej Kroniky  stratenej 
stopy, Rýchlych šípov a jeho alších diel. V roku 
vstupu Slovenska  do Európskej únie  sme  robili 
Eurotábor. V rámci neho sme  každý de  v tábo-
re venovali jednému lenskému štátu. Tomu sme 
uspôsobovali stravu a hry, ktoré boli typické pre 
tú – ktorú lenskú krajinu. Decká medzi sebou 
sú ažili v znalosti jednotlivých štátov a ví azné
družstvo sa mohlo pochváli  najvä ším „úlovkom“ 
vlajok jednotlivých štátov, ktoré si rozvešali pred 
stany. Tohoro ný skautský tábor v takmer domov-
skom prostredí Hôr ianskej doliny má názov  Wild 

Vest Camp – tábor na  divokom Západe a tomu sa 
podriadia takmer  všetky jeho aktivity a innosti. -
  Náro nos  pobytu v tábore, ako zdôraznil 
táborový vodca A. Dedík, neznamená, že bude  v 

om núdza o zábavu, hry a sú aže.
 -Za roky usporadúvania táborov máme do 
detailov prepracovaný systém, ktorý sa nám plne 
osved il. Dôraz kladieme na plnenie  pracovných 
úloh,  na zážitkové poznávanie formou hier a 
sú aží, ale  i na  zábavu.-
 Tábora, ako sme  sa dozvedeli,  sa  zú ast-
ní 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 diev atá rôzneho veku. 

V SKAUTSKOM TÁBORE NEJDE LEN O ZÁBAVU



VYBRA  NAJLEPŠÍCH NEBOLO AHKÉ
 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 vedomos
nemali ani samotní ú astníci okresnej  literárnej 
sú aže Esej 2009, za  to presne  vedeli, ktorú 
tému vo svojich sú ažných prácach  „vyobracajú“ 
pri písaní  esejí  13. júna v Mestskej knižnici . V. 
Riznera v Novom Meste nad Váhom.
 Štvr stovka nádejných literátov zo ZŠ a 8-
ro ného GMRŠ v Novom Meste nad Váhom, 
Beckova, Bziniec pod Javorinou, achtíc, Lúky 
a Moravského Lieskového, ktorá sa prihlásila 
do predjubilejného – IX. ro níka, mala na výber 
z troch možností na spracovanie: 1. Je vzdela-
nie nevyhnutným predpokladom k úspechu a k 
lepšiemu uplatneniu v živote? 2. Po íta  – jediný 
priate  vo vo nom ase. 3. Les: Chrá  ma, lovek,
kým šumím. Dôkazom toho, že vyhlásené témy 
boli  aktuálne a blízke  mysleniu 15-ro ných
mladých udí, bola skuto nos , že ani jedna 
„nedostala košom“ a pri písaní mali  deviataci o 
ne rovnomerný záujem. 
 Práce posudzovala porota  v zložení 
spisovate  PhDr. I. Machala, PaedDr. M. Viteková 
a Mgr. M. Kurišová. Konštatovala, že úrove  bola 
ve mi dobrá, vybra  pä  najlepších prác nebolo 

vôbec ahké. V každej sa našla myšlienka, ktorá 
sved ila o zdravom úsudku, formujúcom sa 
vlastnom názore a kritickom poh ade na dianie 
okolo seba. Za všetky vyberáme aspo  jednu, 
ktorú M. Kurišová vypichla v práci ví aznej S. 
Hanákovej: „Závislos . Toto slovo po u  skoro 
na každom kroku. Závislí na po íta i, alkohole, 
hrách, drogách - no po uli 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 odnies-
li Zuzana Gáborová, Sabína Hanáková (obe 
zo ZŠ achtice), Katarína Hrušovská (ZŠ Ul. 
kpt. Nálepku), Katarína Lackovi ová (GMRŠ) a 
Alexandra Matová (ZŠ Tematínska ul.).       -eb-
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Na ele každej družiny  bude  družinový vodca, 
ktorý ako tkp. moja pred žená ruka bude  pomá-
ha  pri dodržiavaní poriadku a disciplíny v tomto 
malom kolektíve. 
 Ve a asu na pestvá a nezbednosti  decká 
aj tak nebudú ma . Potrvá hádam  tri dni, kým si 
postavíme prvý de   tzv. podsadové  stany (sú 
medzi skautmi esko – slovenskou raritou) a 
kompletne  stanový tábor so  všetkým, o k tomu 
patrí. Roboty bude vyše  hlavy. Zriadi  kuchy u,
prichysta  drevo, spravi  most cez potok, zhotovi
táborový kruh pre  slávnosti ... V rámci pomoci 
dedine a jej  obyvate om, za  to, že nás trpia, 
plánujeme tradi né rytierske  jazdy. Bez pomo-
ci nezostane  ani okolitá príroda, les, lúka, kde 
sa  vždy  zíde  pomocná ruka ochotná vyzbiera
kamene, konáre a iný neporiadok. Okrem toho 
vždy jedna  z družín má službu. Premenené na 
drobné to pre jej lenov znamená budí ek o štvr
na  šes , odchod  s kári kou do dediny na nákup 
potravín, po návrate naloženej  povedzme  15 

chlebami alebo 90 rožkami, 15 l mlieka a alším
„proviantom“ nevyhnutným na  prípravu stravy. 
Prípravu jedla a všetkého, o tomu predchádza, 
má pod  doh adom dospelého na  starosti  tiež 
služba. Výmena „stráží“  býva  ve er o 20,00 h a 
kolobeh sa opakuje. Medzitým ostatné družstvá sa 
venujú innosti a aktivitám, ktoré im  pripravíme.- 
 V lone  prírody, bez výdobytkov techniky, 
strávia mladí skauti nezabudnute ných 15 dní. 
Rodi ia môžu prís  svoje ratolesti navštívi  po as
tzv. návštevného d a. Tentoraz  pripadá na  sobo-
tu 25. júla a vidie  ich budú môc  i na  alší de
na Slávnostiach bratstva echov a Slovákov na 
Ve kej  Javorine, kam  si 26. júla z tábora  skau-
ti „odsko ia“ pomôc  pri organizovaní detského 
areálu.
 Domov sa novomestskí skauti z tábora vrátia 
s nošou plnou zážitkov a nových skúseností, kto-
ré sa im v živote nesporne zídu a v neposlednom 
rade  i s príjemným pocitom zmysluplne  a užito -
ne  prežitého asu.                       -eg-

Ví azky s porotouVí azky s porotou

 Kým vyrastieme – tieto slová v posledných 
d och zneli astejšie ako inokedy. Ur ite aj 
zásluhou pôvodného muzikálu, ktorým sa svojim 
spolužiakom, rodi om 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. Odha-
lil neraz zložité vz ahy v školskom prostredí a 
prinútil rodi ov i žiakov zamyslie  sa nad tým, ako 
to v skuto nosti je. I v aka tomu mnohí získali 
na tento život iný poh ad. Lebo to, o je pre nás 
dospelých samozrejmé, je pre die a neraz zložité 
a to, o my podce ujeme, môže by  pre  ve mi
dôležité.

 Niektoré otázky možno aj zostali nezodpo-
vedané, ve  za hodinu, o toto dielko trvalo, sa 
všetko poveda  nedá. Dôležité však je, že nielen 
herci, ale aj diváci ho prijali, stotožnili sa s ním 
a mnohí sa v om skuto ne našli. Sved il o tom 
úprimný potlesk, ktorým odme ovali výkony, 
poh ad do tvárí dospelým, ktorým ob as aj zvlhli 
o i, alebo rados  a zanietenie detí, ke  si všetci 
svorne pospevovali piesne spolu so spevákmi.

 A o om vlastne  ten 1. školský muzikál bol? 
V skratke o tom, že každé die a má svoje o aká-
vania, hoci ich naplneniu neraz bránia zbyto né
prekážky. O tom, že nie každý  je výborný a za 
jeho rebelanstvom sa asto skrýva sklamanie a 
nepochopenie. Že škola je nielen o žiakoch, ale aj 
o tom, ko ko lásky a nasadenia dávajú do svojej 
práce a do vz ahu s de mi dospelí. A nielen pod 
notovou osnovou, ale aj v h adisku sa zrete ne
dalo íta , že každé die a túži po objatí, po pria-
te stve  a porozumení,  po spravodlivom ocenení 
toho dobrého, o vykonalo, ale i po pochopení, 
ak vykonalo nie o inak, ako sa o akáva.
 „Kým vyrastieme, dajte nám as na omylov 
pár...“, spievali všetci ú inkujúci v refréne záve-
re nej piesne a mne to napadá aj teraz, pár dní 
po vysved ení. Hoci radi vravíme, že žiak sa u í
pre seba, pre svoj život, vysved enie nie je len 

jeho vecou. Je aj ukážkou toho, aká je sú innos
a spolupráca v trojuholníku žiak – rodi  - u ite .
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 jese . Zatia  sa môžete zoznámi  s pesni -
kami, ktoré mladí speváci naspievali a vydali na 
svojom prvom spolo nom CD. Želáme príjemné 
po úvanie.              Dr. Marta Viteková

KÝM VYRASTIEME
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 Chystáte sa na dovolenku do exotických krajín? 
Viete, že existuje aktualizovaná verzia publiká-
cie Medzinárodné cestovanie a zdravie 2009?

Vydáva ju Svetová zdravotnícka organizácia s cie om poskytnú  informácie o zdravotných rizikách a 
odporú aniach, ako im predchádza . Ur ená je  predovšetkým lekárom, ale  dôležité informácie v nej 
nájdu aj udia bez medicínskeho vzdelania. Preventívnymi opatreniami totiž možno zdravotné riziká 
výrazne zníži . Dozvedia sa z nej napr. o možných zdravotných rizikách spôsobených cestovaním a 
tiež o povinnom a odporú anom o kovaní v rôznych oblastiach sveta. Úplné znenie publikácie v PDF 
formáte nájdete na: http://www.who.int/ith/ITH_2009.pdf.                                                Zdroj: WH0

PRED DOVOLENKOU
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 Pojazdné kino Bažant kinematograf 
odštartoval svoju siedmu sezónu  koncom júna 
na filmovom festivale Art Film Fest v Tren íne.
Na svojej  ceste po as leta navštívi celkovo 27 
slovenských miest a viaceré festivaly,  napr. 
Bažant Pohoda v Tren íne a MFF Cinematik v 
Pieš anoch.  Na námestiach miest  premietnu 
Muziku (2007) Juraja Nvotu, Tango s komármi 
(2009) Miloslava Luthera a Nebo, peklo ... zem 
(2009) Laury Sivákovej, Bobule (2008) Tomáša 
Ba inu a U m  dobrý (2008) Jana H ebejka
(bližšie o celove erných filmoch v  programej 
prílohe).
 Pojazdné kino tradi ne zavíta aj do Nového 

Mesta nad Váhom. Pod holým nebom na 
námestí si budú môc  ob ania, dovolenkári a 

alší návštevníci nášho mesta vo ve erných
hodinách (pravdepodobne o 21,00 h) v  d och
11. – 14. júla  pozrie   z ponuky troch sloven-
ských a dvoch eských celove erných  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 opíkovej,
Milenci bez šiat (1996) Kataríny Kerekesovej, 
Príšera (2005) Michaely Oš ádalovej, O dvoch 
u och (1996) Vandy Raýmanovej a Štyri (2007) 

Ivany Šebestovej.                        -r-

V JÚLI K NÁM PRILETÍ BAŽANT KINEMATOGRAF

 Nosnou as ou románovej trilógie je  obdo-
bie rokov 1482 - 1499, ke  Leonardo pracuje 
ako maliar a  vojenský inžinier na milánskom 
dvore Lodovica Mora. A práve nevypo itate ná
povaha tohto milánskeho vojvodu a  vzájomný 
vz ah medzi ním a geniálnym maliarom patrí k 
itate sky najpútavejším astiam jeho životného 

príbehu.   
 V dnešnej dobe sa 500-600 -  stranové knihy 
príliš ne ítajú. V tejto rozsiahlej trilógii však azda 
nie sú riadky, ktoré by ju  inili dlhou a nudnou.  
 Merežkovského román vyšiel prvýkrát v 
dvadsiatych rokoch minulého storo ia a je ob-
divuhodné, ko ko krásy a múdrosti  v om nevy-
prchnuto pretrváva dodnes.
 Vydavate stvá   Slovart   2008 a Academia 
2009.

SPÁLENÉ STODOLY,  réžia  Jean Chapot, 
Francúzsko, rok 1973   
 Francúzska filmová krimidráma, aké sa dnes 
už neto ia.
  Bez uhnaného tempa, umelohmotných pos-
táv,  studených, stotisíckrát ohraných klišé príbe-
hov, kedy divák raz nevie, i ide o reklamný klip,
alebo pokra uje dej filmu, podobajúci sa tým 
ostatným ako vajce vajcu. 
 Skrátka toto je  príbeh o živote udí. Kde z 
atmosféry filmu cíti  pach slamy v stodole, vô u
ra ajšej  kávy v kuchyni i  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 
nesta í len tak náhodne si pozrie  v televízii. 
Treba sa k nemu vraca .
 Na DVD od mája 2009.

HOSTÉ VE E E PÁN ,  réžia: Ingmar 
Bergman,  Švédsko, rok 1962     
 Boh je láska a láska je Boh.  I takto možno 
charakterizova  Bergmanovo filmové h adanie.
Psychologická dráma o sebareflexii evanjelic-
kého k aza, ktorý po smrti  manželky stratil 
vieru v Boha i v seba.   
 Film, ktorého jednoduchos  a sila 
presved ivosti sa dop ajú v dokonalos .    
 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 poh ad zmias .  Ani 
z aleka  ale nejde  o ohranú sladko - bô nu
komédiu a l   Hollywood. Film hovorí, ako život 
sám a herci hrajú, akoby im o  išlo.
 Ak chcete vidie  príbeh o neistote lásky, skra-
chovaných vz ahoch a strachu zo všednosti, 
„prepnite“  z markizáckych seriálov na film tohto 
druhu. Ako ke  sa  v tme rozsvieti.
 Na DVD od júna 2007 a marca 2009.
          Milan Hurtík
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 Tí, o skupinu poznajú, vedia, že hrá hudbu 
v štýle echomoru, hravú a energickú, pri ktorej 
sa  nedá markírova  a treba dáva  do nej vždy 
všetko.
 Profilový album bude však okrem udových
piesní vo folk - rockových úpravách obsahova  i 
balady zo starého Nového Mesta.    
 Vlastné piesne sú inšpirované najmä históri-
ou miest a udalostí, ktoré nám  z asu na as
pripomínajú  už  iba zažltnuté fotografie kamsi 
do minulosti strateného asu i nemí svedkovia 
dávnej doby.  
 Jednou z nich  je i titulná piese  Morový st p

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 uzrie  v decembri tohto roku.
 Po ú inkovaní  na D och mesta a prázd-
ninovej prezentácii pri fontáne na námestí na 
jesenné mesiace skupina  pripravuje reprízu 
literárno - hudobného programu Ke  námestie 
rozvá alo kávou  a následne pokra ovanie
tohto akusticko - hudobného  cyklu  pod názvom 
Š astie je taká zvláštna vec.         Milan Hurtík

SKUPINA PREMENY PRIPRAVUJE ALBUM
Morový st p. Tak sa bude vola  prvý album skupiny PREMENY

DOBRÉ VECI VYCHÁDZAJÚ OPÄ
 Že primitívna bezradnos  programov te-
levíznych (najmä súkromných) kanálov naras-
tá, na to prichádza niekto rýchlejšie, niekto 
pomalšie. Leto má predsa len tú výhodu, že od 
televízie sa dá utiec  a teplý letný ve er sa dá 
strávi  aj iným spôsobom. Ke  nijako inak, tak 
napríklad  sedením na dvore i na balkóne, ale-
bo aj len na vchodových inžiakových schodoch.
 Azda i  nasledujúca ponuka môže  by  pre 
niekoho dôkazom, že ešte stále existujú veci, 
ktorým sa oplatí venova as.  A  lovek nemá 
pocit, že  ho jednoducho len tak z nudy ut kol.
Sándor Márai: SVIECE DOHÁRAJÚ
 Skoro monológovo prerozprávaný príbeh o 
stretnutí dvoch priate ov z dávnych ias.
 Po as jediného d a odhalia tajomstvo toho, 
o ich kedysi spolu spájalo, odlišovalo a nako-

niec rozdelilo. Sila Máraiho knihy nespo íva  ani 
tak v príbehu samotnom, ako  v tom, o autor 
dokáže vo svojom rozprávaní  vyjadri .
 Sviece dohárajú  svojou nostalgicky po-
temnelou atmosférou sú možno  viac ítaním
pre zimný  podve er ako k slne nému d u pri 
vode. Ale  je to kniha, akých vyšlo, vychádza 
a vychádza  bude vždy málo (vydavate stvá
Kaligram 2003  a Academia 2009).

Dmitrij Merežkovskij: LEONARDO DA VINCI 
 Leonardo da Vinci bol všetkým. Geniálnym 
maliarom, matematikom, astronómom, vynález-
com, ale predovšetkým skoro božským 
pozorovate om života. Rovnako ako krídlo vážky 
dokázal so záujmom  pozorova  posledné zách-
vevy popraveného obesenca i  dokonalos
letu lastovi ky.            

NA LETNÝ ODDYCH I ZAMYSLENIE
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V auguste oslávia 
životné jubileá títo 
naši spoluob ania:
Margita Malotová

Jozef Tinka 
Mária Heliová
Štefan Svorada
Emília Tu ková

Matilda Martinusová
Ján Grznár
Elena Ile ková
Anna Ml úchová
Anna Sláviková

Viktória Kudlejová

Jozef Macho
Ján Pastorek
Ján Margetín

Mária Križanová
Ján Liberda
Darina Bonevová
O ga Jablonická
Jit enka Kotlebová
Mária Miklovi ová
Karol Pokopec
Miroslav Mikláš
Božena Be ovicová
Viliam Rehák
Ivan Skrúcaný
Viera uranová
MVDr. Marian Raclavský

Ing. Viliam Miština
Mária Topol ányová
Štefan Pa es
Mária Grin ová
O ga Kubicová
Eva Revayová

Vlasta Pen áková
Tibor Perlovský
Zdena Andréziová
Júlia Ba ová
Jozef Revay
Alojzia Vojtková
Vasil Stanko
Izidor Mikuš 
Emil Strapko
Ing. Vojtech Kollár
Ing. Viliam Gago

V júli oslávia životné 
jubileá títo naši spolu-
ob ania:

Drahomíra Bullová                      

Anna Meravá
Ing. Jozef  Hruda

Desanka Tausová
Viliam Ragala
Elena Kraji ková
Anna Pa esová

Mária Paulinová
Miloslava Chim áková
Elena Fra ová
Otília Tillerová

Jozef Halák
Ján Bubanec
Lýdia Kalivodová
O ga Majtásová
Františka Micháliková
Jozef Ku erák
Ing. Anna Možišová

B
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E Anna Vetráková
Emília Va áková
Jakub Drobný
Božena Sláde ková
O ga Bušová
Anna Ba ová
Anna Tomešová

Ján Miklánek
Magdaléna Janisková
Dr. Štefan Bumbál
MUDr. Bernardín Sedlák
O ga Dvoranová

Pavol Gajar a Andrea Jankovi ová
Viliam Solovi  a Martina Melicherová
René Eliáš a Marcela Baranovi ová

Tomáš Konkol a Jana Mrázová
Dalibor Hanic a Lenka Duhárová

Vladimír Malí ek a Monika Smatanová

SOBÁŠE V MÁJI
B
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Aneta Gabrišová
Vanessa Kucharovi ová

Sofi a Polková
Matej Pastorek

Simona Schnablová
Eliška Chovancová

Linda Žá iková
Lenka Lysáková

Barbora Pomajbová
Adam Kubaloš
Adam Nem ek

Marcela Glasnáková
Natália Špalková
Emily Lacovi ová
Chiara Gocníková

Radoslav Veli
Ján Herák 

Mária Bangová 

UVÍTANIA A  KRSTY V  MÁJI Blahoželáme
EMÍLII VA ÁKOVEJ

k jubileu 80 rokov, ktoré oslávi 22. júla. 
Dcéry s rodinami a pravnú atá

posielajú bozk
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íslo  ro níka
v tiráži prezrádza, 
že  Novomestský 
spravodajca má 
tohto roku  okrúh-
le jubileum. Ak 
by sme ho chceli 
vyjadri  horiacimi 
svie kami, na 
pomyselnej spra-
vodajcovej torte 
by žiarilo 30 pla-
mienkov.  Práve v 

auguste 1980 vyšlo prvé íslo novomestského 
mesa níka.  Za ten as  sa  toho ve a zme-
nilo. Zmenila sa doba, zmenili sa  spolo ensko
– politické pomery. Jedno však zostalo – snaha 
informova  o dianí v našom meste. Dokonca i 
názov periodika sa zachoval, dostal len  spisov-
nú podobu.  Z pôvodne  12 strán sa asopis
rozšíril na vydavate om stanovených   24 strán, 
pri výnimo ných príležitostiach dokonca  i na 
viac,  plus  k tomu 4 - stranová programová 
príloha a ob as i alšia, tematicky  orientovaná 
príloha, napr. k Festivalu A. Jurkovi ovej.
 Na  cestu  rovnomenným titulkom pred 30 
rokmi asopis vyprevadil vtedajší predseda 
Mestského národného výboru v Novom Meste 
nad Váhom Ing. Branislav Rehora. Bez oh adu
na poplatnos  dobe Novomestský spravodajca 
zachytával a odrážal aktuálne dianie a život 

v  meste. Jeho prvé íslo napr. sledovalo 
rozvoj mesta v tom ase v zaužívanej forme 
investi ných akcií Z, výstavbu obchodného domu 
na Hviezdoslavovej ul., innos  dodnes jestvu-
júceho zboru pre  ob ianske záležitosti, oslavy 
SNP, jubilujúcich spoluob anov. Obsahoval tiež,
síce  nie  ako samostatnú prílohu, ale  ako 
sú as asopisu, programy novomestského 
stánku kultúry a kina, mapoval uplynulé a 
pozýval na aktuálne športové podujatia v meste 
v danom mesiaci.
 Nástupom pluralitnej spolo nosti sa spes-
trilo nielen jej politické spektrum, ale  i obsah 
mestského mesa níka zobrazujúceho  dianie  v 
meste  a jeho blízkom okolí. Moment aktuálnosti 
determinovaný periodicitou asopisu sa zvýšil 
prechodom na  modernejší, ale hlavne  rýchlejší 
spôsob výroby v tla iar ach.
 Obsah mesa níka okrem vydavate a, redak-
cie a redak nej rady dotvárajú prispievatelia, 
ktorí tak robia  nezištne, bez nároku na  honorár. 
O to je  ich snaha cennejšia. Ve mi si ju vážime. 
Sú spolutvorcami peridika, ktorý mesiac o me-
siac (s výnimkou leta, kedy vychádza  dvoj íslie)
prichádza k svojim itate om s obrazom o tom, 
o sa  stalo a  o sa v danom mesiaci udeje v 

našom meste. Veríme, že  Novomestský spra-
vodajca zostane na alej vaším spolo níkom,
s ktorým  pravidelne a radi - napriek boomu 
elektronických médií -  budete  trávi  spolo né
chvíle prinajmenšom alšie  tri desa ro ia.

PRVÉ ÍSLO VYŠLO PRED TRIDSA RO ÍM

      Kto mal chu
cez víkend 
19. – 21. júna 
zaspomína  si 
na staré asy, 
mal možnos .      

 A k o b y 
predzves ou 
prázdnin,  a 
hlavne ich 
aktivít, bola 

Folklórna  parojazda vedúca  z Nového Mesta 
nad Váhom po Vrbovce a spä .

 Viacerí priaznivci železni nej  nostalgie a 
starých mašiniek, celé rodinky i s ratoles ami,
ktoré už nepoznajú a nemajú inak šancu  zaži
niekdajšiu atmosféru z vlakov pohá aných 
parným ruš om, si nenechali ujs  túto príležitos .
Parný vlak suploval aj  normálne vlakové spo-
jenie a dalo sa  ním odviez  za riadne  kúpený 
cestovný lístok. 
 Folklórna  parojazda, ktorá nadchla pamät-
níkov i de úrence, zapadla do kontextu 50. 
Medzinárodného folklórneho festivalu a 5. 
Festivalu európskej tradi nej kultúry Myjava 
2009.

NÁVRAT STARÝCH IAS S PAROJAZDOU
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Ladislav Bielik         (1961)
Zuzana Bošková     (1935) 
Vladimír Hmirák      (1937) 
Viera Horvátová      (1932)
Ján Kadlec              (1938) 

Anna Kedrová         (1927)
Erika Kurnická         (1942) 
Jaroslava Lajdová   (1956)
Emília Pokorná        (1924)
Eva Ragasová         (1957)

Bohumil Sadlo        (1947)
Milan Šatka             (1928)
Natália Šimková      (1928)
Margita Širo ová     (1922)
Štefan Tinka            (1923)
Jozef Vyslúžil          (1963)  
Peter Žarnovický     (1957)

Ú M R T I A  V  M Á J I

akujeme všetkým príbuzným, priate om a známym, 
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého

Ladislava BIELIKA.
akujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
 ktorými ste sa snažili zmierni  náš ve ký žia .

Smútiaca rodina

akujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 4. júna rozlú i
s naším drahým zosnulým manželom, otcom, dedkom a pradedkom 

Jánom SKOVAJSOM.
                           akujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka, dcéra a syn s rodinami 

akujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí 11. júna prišli odprevadi
 na poslednej ceste našu drahú babi ku a prababi ku

Annu SKÚPU.
 Zárove akujeme kolektívu Domova dôchodcov v Hrachovišti pod vedením 

MUDr. Pavla Hauptvogla za starostlivos  po as posledných rokov jej života.
Smútiaca rodina 

SMÚTO NÉ  PO AKOVANIA

Ten, kto ho poznal, spomenie si. Ten, kto ho mal rád, nezabudne.
             V máji uplynulo 10  rokov od úmrtia nášho drahého otca 

Jozefa  TAŠ ICA.
Smútiace dcéry s rodinami

 29.júna sme si pripomenuli 8. výro ie, o nás navždy opustila 
manželka, mama a babi ka  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

SPOMÍNAME
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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

as nezastavíš...
 3. júla uplynie už pä  rokov, o 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 boles  zostala a tiché spomínanie.

6. júla uplynie rok, o 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 pä  rokov, o nás navždy opustila naša drahá
 mami ka, babi ka a prababi ka

Margita BEDNÁROVÁ.
 Kto ste ju poznali a mali radi, spome te si spolu s nami. 

Smútiaca rodina

23. júla si pripomenieme 10. výro ie úmrtia našej drahej 
Emílie HLOŽKOVEJ.

    Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra Eva a syn ubomír s rodinami

Už 4. rok k Tvojmu hrobu chodíme, postojíme, svie ku
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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Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ 
s nami. as plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.
          2. augusta si pripomenieme 5. výro ie úmrtia nášho drahého 

mjr. Ing. Ivana HRAB ÁKA.
 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. výro ie náhleho úmrtia

  nášho drahého a milovaného syna a brata 
Ing. Rudka HU KU.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodi ia, sestry s rodinami a priatelia 

Odišiel si bez rozlú ky, o nikto z nás ne akal a v našich srdciach ve kú boles  zanechal. 
 No as plynie ako tichej rieky prúd, kto a mal rád, nevie zabudnú .

 Tak tíško snívaj ten svoj ve ný  sen  a ver, 
že my nikdy nezabudneme na ten smutný de .

 5. augusta si pripomenieme 5. smutné výro ie úmrtia 
nášho syna, brata, švagra a uja

Petra POKOPCA.
 S láskou spomínajú rodi ia, 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 udmila s rodinami 

 13.augusta uplynú tri roky, o nám navždy odišiel 
vzácny, nadaný a tvorivý lovek, umelec, priate  a manžel 

Mirko URŽA.
Bol to lovek iskrivého ducha, ktorý plným priehrštím rozdával 

rados  zo života. Som hrdá a bolo mi c ou by ,
ži  a krá a  spolu s ním životom a tvorbou. 

Nielen ja, ale mnohí budeme na neho spomína  s láskou 
až do chvíle, kým sa nestretneme pri nebeskej bráne.

 Manželka Martina s de mi a priate mi

To, že sa  rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci boles  zostala a tiché spomínanie.

 25. augusta si pripomenieme 10. výro ie úmrtia, 
o 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“. Protizá-
konnej práci sa na sviatok práce venoval obyva-
te   Hrádku. Ale po me po poriadku. 1.mája hliad-
ka MsP na Benkovej ul. zistila podozrivého muža 
vo vozidle Š 120 s eviden ným íslom Tren ína.
Hliadka podozrivého preverila a zistila, že ide o 
R. H., ktorý sa priznal, že vozidlo ukradol v meste 
Matúša áka. Prípad prevzal PZ.                          

KE  (NIEKOMU) ULETIA V ELY. 17. mája 
oznámili na MsP, že v pukline múru rímskoka-
tolíckeho kostola zo strany od parku sa zhruba 
vo výške 3 m nachádza roj v iel. Zamestnanci 

MsP na miesto  privolali príslušníkov HaZZ Nové 
Mesto nad Váhom. V ten  istý de  o 16.35 h bol 
telefonát na Palkovi ovu ul., že  na  strome na Ul. 
lipovej sa nachádza roj v iel. Hliadke sa podarilo 
zisti   majite a tohto roja, ktorý sa o svoje v ely
postaral.

NIE VŽDY REPY PRINÁŠAJÚ Š ASTIE. 22. 
mája o 16.30 h  oznámili z ubytovne v RO Zelená 
voda, že  neznáma  žena  rozbila pivovým pohá-
rom sklenú výpl  okna. Hliadka na mieste zistila, 
že repy tentoraz nepriniesli š astie  37  - ro nej
M.H. z achtíc, pretože za spáchanie priestup-
ku proti majetku akala na páchate ku  bloková 
pokuta.
                Mjr. Ing. Marián Ovšák, ná elník MsP

NA  LINKE  MsP

 Je tu  letná turistická sezóna, slnko a vodu 
milujúci udia sa tešia na slnenie a kúpanie na 
Zelenej vode. Potrebujú ob ania – cyklisti z 
Nového Mesta nad Váhom prilbu, ke  chcú ís
na bicykli na Zelenú vodu?  To je  otázka, ktorá 
trápi nejedného takéhoto potenciálneho návštev-
níka rekrea ného areálu. Ke že názory na vec sa 
rôznia, v snahe dopátra  sa pravdy sme oslovili 
hovorky u KR PZ v Tren íne kpt. Mgr. Katarínu 
Hlavá ovú.  Pod a jej  vyjadrenia, ke že Zelená 
voda sa nachádza v extraviláne mesta, cyklisti  si 
potrebujú chráni  hlavu ochrannou prilbou, cituje-
me:
 - V zmysle § 55 zákona NR SR . 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, kde sú uvedené osobitné usta-
novenia o cyklistoch, je uvedené, že cyklista je 
povinný po as jazdy na bicykli mimo obce chrá-
ni  si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. 
Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto 
povinnos  sa vz ahuje aj na jazdu v obci.-
 Skuto ne je  situácia taká jednozna ná? Na 
hlavnej komunikácii smerujúcej na  Zelenú vodu 
sa dopravná zna ka  ozna ujúca koniec Nového 
Mesta nad Váhom  nachádza pred mostom cez 
Váh. Dotia  teda  cyklista (okrem die a a) nepo-
trebuje ma  na hlave prilbu. O tom niet pochýb. Ak 
v týchto miestach prejde  na druhú stranu v avo
na cyklistický chodník vedúci priamo do rekrea -
ného areálu, potrebuje na  cyklistickom chodníku 
chráni  si hlavu prilbou?
  Hovorky a KR PZ v Tren íne kpt. Mgr. K. Hla-
vá ová odpovedá:

 -Napriek tomu, že sa v avo nachádza cyklis-
tický chodník, na skuto nosti, ktorú ukladá zákon 
o cestnej premávke,  sa  ni  nemení, t. z., že  „...
po as jazdy na bicykli mimo obce je cyklista povin-
ný chráni  si hlavu riadne upevnenou ochrannou 
prilbou. Ak je osoba mladšia ako 15 rokov, táto 
povinnos  sa vz ahuje aj na jazdu v obci.“ 
 Polícia sú asne 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 zachrá-
ni  aj  život. Preto nosenie ochrannej prilby by sa 
malo sta  prirodzenou sú as ou výbavy každého 
cyklistu.-

AKO JE TO S CYKLISTAMI A ZELENOU VODOU

 Tohoro ná rybárska sezóna na Zelenej 
vode za ala ve mi dobre pre Jaroslava 
Blaška, ktorý po statnom šupiná ovi z mája 
26. júna ulovil kapitálnu š uku s d žkou 100 cm 
a hmotnos ou 7,5 kg (viac o rybároch - str. 45).

KAPITÁLNY ÚLOVOK
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alší ro ník Podjavorinského okruhu 
odštartuje tento rok v uliciach mesta v d och
8. – 9. augusta. Ak odrátame nultý ro ník, ktorý 
oživil novodobú tradíciu rýchlostných pretekov 
v Novom Meste nad Váhom, tak majstrovstvá 
Európy v jazde pravidelnosti sa uskuto nia už 
po ôsmykrát.
       Po as týchto rokov sme my, ako organizátori, 
získali množstvo spolupracovníkov a priate ov, 
ktorí nám svojou prácou a ochotou pomohli toto 
jedine né podujatie dosta  na vysokú spolo enskú
úrove , ktorá je uznávaná aj v zahrani í. Sved í
o tom každoro ný po et štartujúcich, ktorí si 
tento mestský okruh ob úbili. Veríme, že aj v 
asoch, ke  odvšadia  po úvame o dôsledkoch 

svetovej hospodárskej krízy, športovci nezanevrú 
na motocykle a potešia nás svojou ú as ou.
 Treba však za tie roky po akova  najmä 
sponzorom, ktorí preteky podporovali a tým vyt-
vorili vhodné podmienky pre uskuto nenie podu-
jatí. Osobitné po akovanie patrí Ing. Milanovi 
Cagalovi, ktorý ako zástupca generálneho spon-
zora uplynulé ro níky zastrešoval a primátorovi 
mesta Ing. Jozefovi Trstenskému za každoro nú
záštitu nad pretekmi.
 V aku vyslovujeme jednotlivcom a inštitúciám, 
ktoré nám každoro ne pomáhajú pri organizovaní 
- Záchrannej službe pod vedením riadite  NsP 
MUDr. Miroslava Šorfa,  vedeniu a pracovníkom 
MsÚ, HaZZ, TSM, MsP, SOŠ na Bzinskej a na 
Pieš anskej ul.
 Po akovanie patrí aj divákom, že podujatie 
navštevujú a každým rokom sú disciplinovanejší.
Tento ro ník pretekov  bude druhým podujatím v 

rámci medzinárodných  majstrovstiev Slovenskej 
republiky a v poradí tretím, ktorý sa  zapo ítava
do európskeho seriálu UEM.
 V bohatom športovom poli sa objavia 
zahrani ní pretekári z Talianska, Nemecka, 
Rakúska, Ma arska, eskej republiky a slo-
venskí ú astníci. Po as nede ajších pretekov 
sa už tradi ne v polud ajšej pauze predstavia 
ukážkovými jazdami zberatelia historických moto-
cyklov a automobilov a Old Duty Truck so svojou 
americkou vojenskou technikou. Vyvrcholením 
ukážkových jázd bude ú as  Giuseppe 
Sandroniho, známeho talianskeho zberate a mo-
tocyklov. Aký motocykel predvedie tento rok,
si nechávame ako prekvapenie.
 Divákov ur ite poteší ú as  bývalých esko-
slovenských legiend, ktoré sa rady na 
Podjavorinský okruh vracajú, aj ke  už len 
ako návštevníci podujatia. A nemenej zaujímavá 
bude i prehliadka depa, kde si každý znalec príde 
na svoje.
 V mene organizátorov vás srde ne  pozývame 
na majstrovstvá Európy historických motocyklov 
O cenu Jána Horvátha, ktoré sa uskuto nia
8. – 9. augusta v Novom Meste nad Váhom.
      Peter Baláž, hlavný organizátor pretekov

OKRUH SÚ AS OU EURÓPSKEHO SERIÁLU

•  Záujemcovia o usporiadate skú službu na 
týchto tradi ných motocyklových pretekoch, hláste 
sa osobne na MsÚ v Novom Meste nad Váhom, 3. 
poschodie, referát obrany, bezpe nosti a ochrany 
alebo  telefonicky na tel. íslach 032/7402412 a 
0903 454307, resp. dostavte sa 5. 8.  v ase od
16.00 do 17.00 h na ihrisko Strednej odbornej 
školy na Bzinskej ul. (priemyslovka).            -pm-

eskoslovenský Jawa tím- P. Baláž, A. Kružík

 S unikátnym štvorvalcom Jawa 350, s ktorým 
kedysi jazdili B. Ivy, S. Grassetti, F. Š astný a i., 
sa predstaví jeho sú asný majite  A. Kružík. 
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 Vyvrcholením jarnej asti atletických sú aží
Zs. atletického zväzu bývajú majstrovstvá oblasti 
v sú aži jednotlivcov, kde sa bojuje  o medaily 
a o najlepšie umiestnenie. Tento sviatok atle-
tiky sa tohto roku  konal 6. júna  v Trnave. Ani 
chmúrne  a dusné po asie  neobralo pretekárov 
o  chu  vyda  zo seba o najlepšie výkony, aby 
si domov odniesli nejaký ten cenný kov. Naši 
sa  v tomto smere  nedali zahanbi  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. erný -  1,51,03, 7. A. Krch avý
– 1,58,79,  8. M. Bigaz – 2,00,89, dia ka – 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.Ondrei ka – 22,05, kladivo 
– 2. R. Ondrei ka – 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).

Žia ky: dia ka – 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. Krch avý – 55,20, 
110 m prek. - 4. J. Holec 18,63, 300 m prek. 
- L. Mandinec – 46,58, výška – 3. P. Kole anský
– 175, oštep – 3. A. Benák – 48,25.

Dorastenky: 400 m - 2. A. Nemá – 62,08, 
gu a - 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, os-
lobodení od školských povinností, pravidelne 
trénova , aby v jesennej asti mohli zlepši  svoje 
tohoro né maximá  a v celoslovenských tabu kách
sa posunú  o osi vyššie ku kýženému piedestálu. 

Ján Jurá ek

SVIATOK ATLETIKY S MEDAILAMI 

 1. augusta štartuje nový sú ažný ro ník 
2009/2010 II. ligy vo futbale. Nebude v om
chýba  ani náš AFC Nové Mesto nad Váhom, 
ktorý v jarnej asti po nie  príliš úspešnej  je-
seni bojoval o záchranu. Zhodnotenie  jari a 
uplynulého ro níka vôbec bolo témou rozhovoru 
s prezidentom AFC Ing. Dušanom Današom a 
tajomníkom AFC a zárove  asistentom trénera 
Petrom Škrátkom.
 -13. júna posledným zápasom so Sencom  sa 
skon ila jarná as , a tým i celý ro ník 2008/2009 
II. ligy, - za ína obzretie sa  za  uplynulou futba-
lovou sezónou   prezident AFC Dušan Današ a 
pokra uje alej:
 - Stav  po  jeseni bol neutešený. 14. miesto 
v tabu ke  hovorilo za všetko. Sved ilo o tom, 
že AFC má problémy, predovšetkým problémy 
hrá skeho charakteru a  výkonnosti mužstva. 
Niektorí hrá i odišli, iným sa  prestalo športovo 
dari . Ruka v ruke  s tým sa u  hrá ov  objavila 
nervozita, o sa  odrazilo na  hre. Za ala klesa
ich športová sebadôvera, o sa nakoniec preja-
vilo v postavení mužstva v tabu ke.

  Jarná as  mala  iný priebeh. Vstupovali sme 
do nej s  predsavzatím, že nesmieme  dopusti
zostup AFC do nižšej sú aže. Tomu sa  podriadila 
všetka práca v klube - od vedenia klubu  po núc
a posledným hrá om na  súpiske  A mužstva 
kon iac. –
 A nielen to. Po jesennej asti sa trénerského 
kormidla ujal Ing. Karol Prno, ktorý vystriedal 
dovtedajšieho Stanislava Mráza.
 -V športe je  bežné, že ke   nie  sú výsledky 
také, aké by  mali by , robí sa náprava. A jednou 
z ciest k nej  je  výmena trénera. Po as  jesene 
sme  boli pomerne  trpezliví, napriek tomu, že 
s výsledkami sme  neboli spokojní. Nechceli 
sme  však v priebehu sú aže  robi  personálne 
zmeny. Napriek našim výhradám nechali sme 
trénera S. Mráza  dokon i  jesennú as  dnes už 
uplynulého ro níka. Po nej  sme  sa  dohodli na 
jeho uvo není. 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 za ala
meni  športová  sebadôveru  hrá ov. Burcoval 

DO NOVÉHO RO NÍKA S NOVÝM TRÉNEROM
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ich,  aby  si viac verili, o sa   postupne  odzr-
kadlilo i na  trávniku. A cie  – zachráni  sa, o
bola naša priorita,  hrá i pod novým trénerským 
vedením splnili.
  I výsledky  jari boli lepšie ako jesenné. 
Celkovo sme  ro ník 2008/09 skon ili  na 12. 
mieste, oproti jeseni sme  si  polepšili. Hoci ešte 
nemáme k dispozícii oficiálnu tabu ku jarných 
výsledkov, predpokladáme, že sme   samotnú 
jarnú as  skon ili zhruba  o štyri – pä  prie ok
vyššie oproti celkovému umiestneniu, okolo 8. 
miesta. –
 Ako to zverenci trénera a asistenta trénera 
dosiahli, nám prezradil Peter Škrátek:
 - V jarnej  asti 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. o sa týka zápasov vonku, boli sme 
úspešnejší ako v jeseni, ke  sme  si z ihrísk 
súperov   priviezli  šes  cenných bodov. V boji o 
záchranu bol zlomový najmä  zápas v Ra i 18. 
apríla, tam sme  sa  odrazili od  dna. Vyhrali  sme 
i na Iskre  Petržalka.  Išlo o naše dovedna druhé 
ví azné aženie v zápasoch  vonku. Inak celkovo 
máj so štyrmi vyhratými z piatich zápasov  urobil 
kone nú bodku za cestou, ktorá znamenala  našu 
záchranu.

 Prínosom pre mužstvo sa ukázali by  nové, 
resp. staronové posily. Presadil sa  najmä 
úto ník  Marián  Š epko, ktorý napriek tomu, že 
s mužstvom odohral len  jarnú as , s 10 gólmi na 
konte sa stal naším najlepším strelcom sú ažného
ro níka. Osved ili sa aj hrá i, ktorí k nám prišli na 
hos ovanie z Tren ína – predovšetkým Tomáš 
Mar ek 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 skon ila presná štvr stovka  lôpt. A to 
nám kone nú bilanciu gólov pokazili ostatné dva 
zápasy , kedy sme zinkasovali neskuto ných, na 
po et hokejových  9 gólov. 
 Pritom naši chlapci dokázali odvies  kvalitné 
zápasy, ktoré patrili k špi ke druhej ligy. K takým 
napr. patril  domáci zápas s dovtedy prvými 
Vráb ami, 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, 
ke   chce, pri troche  športového š astia, vie  hra
futbal.-
 Pre o to ká rozdielnos  a nevyrovnanos
vo výkonoch, ví azstvo nad prvým v tabu ke  a 
prehra s aleko slabším mužstvom?
  - Pravým opakom  Vráb ov i Slovana B boli 
napr. Moravany. Išlo o derby, do ktorého  kvôli 
zraneniam  skúsenejších hrá ov zo zimnej prípra-
vy nastúpili  mladší hrá i. Vyšpikovaný zápas 
nezvládli, psychika  spravila  svoje a výsledkom 
toho boli  zbyto né góly. Podobne Nitra. V prvom 
pol ase  sme  boli jednozna ne lepší. Nedokázali 
sme však premeni  štyri gólové šance a vzápätí 
sa   potvrdilo známe : nedáš, dostaneš. Hne
na  za iatku druhého  pol asu sme  dostali dva 
zbyto né góly, a potom to už  išlo dolu kopcom 
a  zápas sme  prehrali 0 : 3. Rozhodujúca  bola 
Ra a,  ako sme  už  spomínali,  a „úroda“ má-
jových ví azstiev -  z piatich zápasov štyri. Tým 
sme si zaistili zna ný náskok nad  Dúbravkou a 
Ra ou a napokon sa posunuli  na  kone né 12. 
miesto v tabu ke.-

To všetko je už minulos , onedlho za ne nový 
sú ažný ro ník. Ako je  to s prípravou na , udiali, 
resp. udejú sa  nejaké zmeny v kádri, príp. inde? 
 Pod a slov prezidenta AFC Ing. D. Današa 
po dvojtýždennej dovolenke  za ali hrá i s prípra-
vou 29. júna.

 Za ú asti 150 pretekárov v judo - hale v 
Pezinku sa 30 mája konali majstrovstvá Sloven-
ska v jude mladších žiakov a žia ok. Po náro -

ných bojoch 
na tatami si 
ví azstvom 
vo všetkých 
z á p a s o c h 
na ippon 
titul majstra 
Slovenska 
v kategórii 
do 38 kg 
v y b o j o -
val Martin
L h o t s k ý
z klubu 
D A K O 
Nové Mesto 
nad    Váhom.

MAJSTER SLOVENSKA
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 - V  kádri ur ite dôjde  k nejakým zmenám. 
V ase  tohto rozhovoru prebiehajú  rokovania 
s našimi  kme ovými hrá mi, ktorí  pôsobia  na 
hos ovaní v iných mužstvách. Ur ite budeme 
hovori  aj s vedením mužstva  AS Tren ín o 

alšom ú inkovaní Šebeka a Mar eka u nás. 
Pod a zmluvy by  sa  mali vráti  do materského 
klubu, my,  prirodzene, máme  záujem o ich pô-
sobenie u nás. Rovnako tak  o futbalistov, ktorí 
boli u nás  na  hos ovaní z Dubnice  nad Váhom. 
Všetko sú to náro né rokovania, ktoré sa musia 
utrias  do za iatku sú ažného ro níka. Ideálne by 
bolo, keby  sa  tieto záležitosti s kádrom  podarilo 
dotiahnu  do za iatku, resp. v priebehu  letnej 
prípravy, aby  sa  všetci hrá i mohli do nej  plno-
hodnotne  zapoji . Doterajšia situácia, ke   sme 
niektoré posty vykrývali  hrá mi, ktorí  svoj futba-

lový   zenit za ínajú ma  už za  sebou, priam volá 
po zmene.  Najmä  obranu by sa  zišlo posilni .
 V sú asnosti  (pozn. red.:  rozumej v ase
rozhovoru 19. júna) je otvorená  aj otázka tré-
nera  mužstva. Ing. K. Prno mal zmluvu do konca 
sú ažného ro níka a ukon il svoje  pôsobenie 
v našom mužstve. Ak by  sa nám tento post do 
za iatku prípravy nepodaril obsadi , je  tu asistent 
trénera P. Škrátek, ktorý by „zasko il“ aj úlohu 
hlavného trénera. Máme  nieko ko mien v talóne, 
ale  ešte  je  pred asné hovori  konkrétne. Našou 
snahou je získa  trénera  s licenciou Euro A, ktorá 
sa  vyžaduje  u trénera  mužstva pôsobiaceho v 
II. lige.-
 Na jeho meno a napokon i ú inkovanie 
našich v novom ro níku 2009/2010 si budeme 
musie  teda  po ka  do 1. augusta.

     O využití 
zimného štadi-
óna v letných 
mesiacoch na 
rôzne kultúrno 
– spolo en-
ské akcie sa 
hovorilo už pri 
jeho otvorení. 
Skuto nos  je 
však iná -  od 

za iatku mája  je zimný štadión  zatvorený.  Pri-
tom by  sa  mohol po úprave využíva  napr. na in 
– line hokej a in – line kor u ovanie. Pri nákladoch 
spojených s jeho výstavbou je investícia cca  33 
000 € (1 mil. Sk) zanedbate ná. Navyše spoplat-
nenie využívania štadióna pre fi rmy, partie zanie-
tencov a ostatnú  verejnos  by prinieslo vrátenie 
asti, ak nie  všetkých vložených prostriedkov na 

in-line šport.
In-line povrch sa skladá zo stavebnicových 

štvorcových astí, ktorých povrch je bezpe ný aj 
pri prípadnom páde. To nemožno poveda  v sú-
vislosti s chodníkmi a cestami v meste.  V meste 
je málo priestorov, kde sa dá bezpe ne kor u o-
va  na kolieskových kor uliach. Pravdepodobne 
najviac sa využíva okruh  futbalového štadióna, 
kde sa však asto prehá ajú cyklisti, ba nezried-
ka vás  tu obieha i auto. Za iato níci, ale  i pokro-
ilí  by preto  uvítali možnos  využi  kolieskové 

kor ule na bezpe nom povrchu. A sú tu ešte i 

alšie prednosti. Záujemcovia o in – line  kor u o-
vanie by  pod strechou štadióna nemuseli bra
oh ad  na po asie a mohli by  sa kor u ova  bez 
oh adu na jeho vrtochy. alšou skupinou, ktorú 
by   takáto možnos  potešila,  sú  - alergici. Tí sa 
jazdenia na kolieskových kor uliach  musia, i ke
neradi,  v pe ovej sezóne  vzda , alebo výrazne 
ho  obmedzi .
 Záujem  o in-line plochu možno predpokla-
da  aj  zo strany niektorých fi riem, príp. partií, 
ako napr. u adového  hokeja. Do úvahy pripadá 
aj možné zostavenie reprezenta ného tímu, ktorý 
by mohol hra  v lige. Ke  to dokázali také Pieš a-
ny, pre o by  nemohlo naše mesto?                -jt-

KOR ULIAROM ZIMNÝ ŠTADIÓN AJ V LETE

   • V DUCHU OPLYMPIJSKÝCH KRUHOV.
Novomestské ZŠ sa zapojili do Olympijského
festivalu deti a mládeže SR. 10. júna sa 
uskuto nil turnaj vo futbale Memoriál R. 
Zongora. O dva dni neskôr sa v areáli ZŠ na 
Tematínskej ul. uskuto nil štafetový beh žiakov 
ZŠ a 8 - ro ných gymnázií 10 x 1 km. V duchu 
olympijských kruhov sa tiež konali športové ak-
cie v rámci D a mesta 19. júna: mestský mini-
maratón na  námestí, ktorý tvoril 1/40 maratón-
skej  trasy, alej futbalový turnaj chlapcov na 
umelej tráve na ZŠ Tematínska a diev at na 
ZŠ Nálepkova a turnaj žiakov a žia ok vo vybí-
janej na ZŠ Ul. odborárska. Olympijský festival 
detí a mládeže v našom meste  23. júna zav šili
opätovne  na IV. ZŠ Letné športové hry detí a 
mládeže O pohár primátora mesta.            -dh-
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 V tieni našich volejbalistov, o je  celkom 
prirodzené, ke že už dlhšiu dobu patria me-
dzi najlepšie kluby na Slovensku, je diev en-
ská zložka VK Nové Mesto nad Váhom. Tá  o
do úspechov v ostatných piatich rokoch krá a
v š apajach mužov. Diev atá dosiahli nieko ko
významných výsledkov, za ktoré sa veru nemu-
sia hanbi , spome me: M SR žia ky  2004 hala 
4.miesto,  M SR  2006 hala 1.miesto, M SR žia ky
2006 antuka  3.miesto, M SR žia ky  ZŠ (ZŠ Ul. 
odborárska) 2008 2.miesto, M SR plážový volej-
bal 2004  3.miesto, M SR plážový volejbal  2005 a 
2006 1.miesto a z nedávnych M SR  žia ok v Žili-
ne pekné, i ke  nev a né 4. miesto v konkurencii 
celkovo 55 družstiev prihlásených v ro níku.
 V sú ažnom ro níku 2008/09 sa pokúsia 
nadviaza  na tieto úspechy. Po výbornom zvlád-
nutí základných astí sú aží (1.miesto žia ky
oblas  Západ, 1.miesto kadetky oblas  Západ, 
1.miesto krajské kolo základných škôl) si vybojo-
vali ú as  na M SR v priebehu  mája - júna. I ke
8. prie ka  kadetiek spomedzi 33 družstiev z celé-
ho Slovenska je slušným umiestnením,  boli to 
pre nás trošku smolné majstrovstvá. Neš astná
prehra so Žiarom nad Hronom 3:2, pri om sme 
už viedli 2:0, nás  obrala o semifi nále. 
 Inak vybojova  si postup,  a nadviaza  tak na 
umiestnenie z roku 2006,  nebolo vôbec jedno-
duché. V základnej skupine spolu s nimi bolo 10 
kvalitných družstiev, ktoré sa pravidelne zú ast-

ujú závere ných turnajov. Naše diev atá nechali 
za sebou minuloro ných ú astníkov Komárno a 
Levice a tiež i Senicu, ktorá je známa  kvalitnou 
mládežníckou základ ou. Za celú sezónu prehrali 
len štyri zápasy a osemnásobne viac ich vyhrali. 
 Diev atá tohto družstva tvorili tiež základ al-
ších družstiev kadetiek a junioriek, kde vhodným 

doplnením o staršie skúsené hrá ky spolo ne
vybojovali  postup na M SR kadetiek.
 Diev enský volejbal sa sústre uje 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 alšie športové 
odvetvia  -  atletiku, stolný tenis a  judo. „Štvorku“ 
navštevujú aj deti, ktoré sa  venujú  iným špor-
tom,  napr. vzpieraniu, futbalu, hokeju, tenisu ... . 
 Spomínané úspechy diev at sú teda odzr-
kadlením kvalitnej práce všetkých trénerov a u i-
te ov, v neposlednom rade  i výborných podmie-
nok pre šport na tejto škole a pomoci sponzorov, 
za o im všetkým patrí  naše úprimné po ako-
vanie. Dúfame, že ich diev atá svojimi výkonmi 
presved ili o správnom vynaložení fi nancií a že 
sa budú teši  ich priazni aj v budúcnosti.
 Verme, že  popri kvalitných výkonoch bude 
našim diev atám š astena pria  a  úspešný rok 
na M SR pretavia do lesku  niektorého z medai-
lových kovov. Bol by to nepochybne  pozitív-
ny príklad pre ostatných  mladých športovcov, 
ktorých, verme,  bude  škola i v alších rokoch 
vychováva .
 A o aká naše volejbalistky v najbližšom 
období?
 Po júnových kvalifi ka ných turnajoch v beach 
volejbale a majstrovstvách  SR na Zelenej vode 
v d och 30. júna  - 1. júla  aká zverenkyne  tré-
nera  po prechodnom období s plážovým volej-
balom  koncom júla ú as  v  Haníkovom kempe 
v Luha oviciach a v auguste sústredenie v Senci 
s dvojfázovými tréningami štyri dni v týždni, chý-
ba  nebudú ani turnaje. Skrátka volejbal diev at
nebude ve mi prázdninova .
                 Peter Riecky,  tréner diev at

POTVRDILI PRÍSLUŠNOS  K ŠPI KE

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 

KEDY NA FUTBAL
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 Pri  vyslovení jeho mena sa vä šine
Novomeš anov vybaví kreslený humor, resp. 
lenstvo v  porote Novomestského ost a. Tento-

raz  si na  Romana Siku ,,posvietime”  z trošku 
inej stránky. 

 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 po íta i,  vtedy je to 
pohyb a šport v akejko vek forme a podobách. 
Inokedy siahnem po knižke, nie o pokreslím, 
venujem sa  fotografovaniu... Ale mám rád aj tzv. 
ni nerobenie..., proste ni  nerobím.

 Cyklistika je jeden zo športov, pri ktorom 
sa dá po as jazdy nad všeli ím rozmýš a , prí-
padne úplne vypnú  a sústredi  sa na jazdu, ale-
bo vnímaním okolia erpa  inšpiráciu  pre svoju 
prácu, resp. koní ek. Ako je to s tebou?
 Ak š apem do kopcov, istím myse . loveku
dobre padne,  ak sa od všetkého odpúta. Poze-
rám po okolí a na ni  nemyslím. Ke  idem dolu z 
kopca,  sústre ujem sa len na jazdu... Je to pre 
m a tiež ur itá forma relaxu,  lebo  v hlave sa mi 
neprehá ajú myšlienky, ktorými  sa možno už  aj 
dlhšie zaoberám.  Potom, ke  zmizne adrenalin, 
všetko  sa  vráti do normálu a lovek opä  ,,husto“ 
premýš a.

 Akým druhom športu okrem cyklistiky sa 
venuješ?
 Momentálne nieko ko rokov hrávam fl oorbal. 

Nie o ako hokej,  len 
sa hrá v telocvi ni.

lovek rozhýbe telo 
a svojím spôsobom 
si oddýchne.

K r e s l e n ý 
humor je tiež jed-
ným z  tvojich koní -
kov. Je  pre teba aj 
príležitos ou, ako si 
trochu fi nan ne  pri-
lepši ?
 Z humoru na Slovensku žije len pár udí a sú 
to špi koví kresliari. Venujú sa viac -  menej len 
politickému humoru a ten mi akosi nevonia.
 Mám rád humor jednoduchý,  udový, skrát-
ka - zo života. Beriem ho ako koní ek a sem - 
tam nie o nakreslím, aby mi nezdrevenala ruka. 

 Odkia   na erpáš námety – z  vlastných 
zážitkov  alebo zo zážitkov  svojich známych ?
 Jáááj,  hlupáci sú ve kým zdrojom zážitkov 
a je ich chvalabohu dos . loveku ve a  napad-
ne,  aj ke  sa len s niekým rozpráva a špásuje. 
Ale k veci. Mám dos  priate ov,  s ktorými je sran-
da a robia tiež rôzne pestvá a fígle, o býva tiež 
v a ným zdrojom  humoru. Ale  inak sta í sa  len 
poriadne rozhliadnu  vôkol seba a o  tému nie je 
núdza. Ak sa lovek vycibrí, je potom schopný 
kresli   na rôznu tematiku. I  takú, ktorú si napr. 
sám vymyslí.
                                                    Za akovala -jt-

S ROMANOM SIKOM NIELEN O KRESLENÍ

 Skôr, ako naplno za ala rybárska 
sezóna predovšetkým v kaprových vodách, 
uskuto nila Miestna organizácia Slovenské-

ho rybárskeho zväzu (SRZ) v Novom Meste nad Váhom nieko ko rybárskych pretekov. 2. mája  sa 
na Zelenej vode  konali preteky LRU pod a CIPS. 28 pretekárov dovedna ulovilo 96 kg bielych rýb, 
pri om 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 týžde  neskôr sa na Zelenej vode uskuto nili preteky dospelých. 268 pretekárov sa mohlo 
pochváli  s celkovo146 kaprami a 5,6 kg bielych rýb. Najlepšie si viedli D. Šulej, na  udici ktorého 
skon il 9,46 kg kapor a P. Paška s 3,70 kg bielych rýb. Hne  na  druhý de  sa  konali preteky detí. 
Spomedzi 33 mladých pretekárov s bilanciou 24 kaprov a 5 kg bielych rýb si na  Zelenej vode 
prekvapivo najlepšie viedla diev ina - 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, ke  si vybojovala z celkovo 11 družstiev z celej 
SR pekné druhé miesto.                                              Ing. Jozef Dvorštiak 

RYBÁRI ZA ALI LOVI
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 V areáli  Zelenej vody sa 4. júla od 9,00 h
uskuto ní ETNA BEACH CUP 2009. Doteraz 
sa na  prihlásilo šes  futsalových  mužstiev, al-
ší záujemcovia tak môžu spravi  ešte do 3. júla, 
štartovné je 40 € (viac  informácií v pizzerii Etna 
na námestí alebo na  tel. . 0905 887 569).  K 
dobrej nálade divákov okrem kvalitných športo-
vých výkonov  zú astnených tímov, ktoré budú 
bojova  o cenný pohár a fi nan nú výhru 200 € 
za prvé miesto  (a alšie  ceny za  2. a 3. prie ku
plus  k tomu  individuálne  ocenenia pre najlep-
šieho strelca a  brankára),  prispeje celodenná 
hudobná produkcia DJ M. Cifru. 
 Pod a po tu záväzne prihlásených muž-
stiev sa vytvoria dve skupiny, kde sa bude hra
systémom každý s každým v ase 2 x 10 minút 
hrubého asu. Z oboch skupín postúpia prvé 
dve mužstvá do závere ných bojov o fi nále, 
príp. 3.miesto. Presné pravidlá hry  nájdete  na 
www.etna.sk/futsal  .
 Ako sme  vás  už na  našich stránkach infor-
movali,  novomestská ETNA SK sa  vo svojom 
premiérovom sú ažnom ro níku 2008/2009 v 
Openlige prebojovala až do baráže a zviedla 
tuhé boje  o postup do futsalovej extraligy. A 
hoci jej chýbalo len kúsok športového š astia od 
dosiahnutia tejto méty,  ú inkovanie  nová ika
vo vrcholnej futsalovej sú aži možno poklada
za  ve ký úspech  Novomeš anov. Viac  nám o 
ú inkovaní ETNA SK v baráži o extraligový ro -
ník 1009/2010 povedal manažér  futsalového 
klubu Bc.  Zdeno Hrehor.
 -V úvodnom zápase 22. mája sme  nastúpili 
proti predposlednému mužstvu extraligy  - Bul-
dogsu Poprad. Náš zámer bráni  a vyráža  do 
brejkov však stroskotal hne  na za iatku zápa-
su. Poprad ania sa dostali do vedenia 3:0, pol-
as vyhrali 6:1 a ví azstvo si aj napriek našej 

s ubnej powerplay v druhom pol ase v poho-
de ustrážili. V sobotu doobeda 23. mája  sme 
si zmerali sily s domácimi Bratislav anmi 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. Oto-
ili sme na 7:6!!! Siedmy gól 30 sekúnd pred 

koncom stretnutia zaznamenal Ondrášek stre-

lou od brvna do sita 
brány domácich, v kto-
rej, mimochodom, stál 
bývalý ligový brankár 
Interu Bratislava Miro 
Hýll. V poslednom 
zápase proti Košiciam 
nám sta ila na dru-
hé postupové miesto 
remíza. Pol asový
výsledok 2:2 tomu 
nasved oval. Tuka 
svoju superšancu na 
za iatku druhého pol asu  však zahodil, a tak 
prišiel trest v podobe dvoch inkasovaných gólov. 
Opä  sme sa odhodlali na powerplay, ktorá nám 
tentoraz ale nevyšla, a tak sa  napokon z postu-
pu tešili Koši ania a Poprad ania zo zotrvania 
v extralige.
 Napriek tomu sezóna 2008/2009  bola pre 
nás obrovským úspechom. Ve   málokto o aká-
val, že sa  prebojujeme do baráže! Svoj úspech, 
navyše dotiahnutý do zdarného konca, chceme 
zopakova  v budúcom ro níku v spolo ne vytvo-
renej 2.ligy stredo-západ (1.Openligy). Aj ke  po 
nedávnych skúsenostiach vieme,  že extraliga 
je  predsa len trošku iná „káva!. To nás  však 
neodrádza, naopak,  pobáda k alšiemu zlepšo-
vaniu. Prvé kroky  k tomu ETNA SK spraví hne
v úvode  prípravy na novú sezónu, ktorá za ne
v auguste .-                                                     -r-

FUTSAL NA ZELENEJ VODE

DOVOLENKOVÁ IDYLA
PRI OPEKA KE
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 19. júna po as Dní mesta sa konal 1. ro ník
majstrovstiev základných škôl v Novom Meste 
nad Váhom vo vzpieraní pod názvom Malý silák. 
Vzpiera skej sú aže sa okrem našich preteká-
rov z centra vo ného asu zú astnili aj preteká-
ri z klubu KOFI Tren ín. Farby Nového Mesta 
nad Váhom hájilo sedem pretekárov, štyria  z 
družstva KOFI reprezentovali  Tren ín. Sú ažilo
sa v dvoch disciplínach -  trhu a nadhode  a až 
do samého konca bola sú až  napínavá. Me-
dzi prvých troch pretekárov sa prebojovali dvaja 
pretekári z KOFI Tren ín Jakub Fabo a Oliver 
Fabo a z novomestského tímu to bol  Matej 
Kubák.
 V prvom fi nálovom kole Tren an Jakub 
Fabo dostal od rozhodcov nižšiu známku za 
trh, o ho vyradilo z fi nále. Detské publikum, 
ako aj samotní pretekári prežívali ve ké napä-
tie, ke že v hre zostali len dvaja pretekári:  z 
Kofi  Tren ín Oliver Fabo a náš pretekár Matej 
Kubák.  Po dvoch kolách striedania disciplín trh 
a nadhod  sú et bodov obidvoch pretekárov bol 
stále rovnaký. Rozhodlo sa  až v  tre om fi nálo-
vom kole, ke  náš pretekár dostal o jeden bod 
menej. Ví azom vzpiera skej sú aže sa stal Oli-

ver Fabo z Kofi  Tren ín, druhú prie ku obsa-
dil náš reprezentant z Centra vo ného asu  v 
Novom Meste nad Váhom Matej Kubák a tretie 
miesto obsadil Jakub Fabo Z KOFI Tren ín. Tzv. 
zemiakové medaily  sa ušli dvom pretekárom 
-  V. Vetrákovi z Kofi  Tren ín 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 skon ila V.základná škola. Sú až
rozhodovali hlavný rozhodca Ing. J. Kahan, 
postranní rozhodcovia: Š. Marták a R.Pada  a 
technický rozhodca Milan Kubák.
               Milan Kubák, tajomník ŠK  vzpierania

MALÍ SILÁCI NA D OCH MESTA

 Vzpiera ská hala v Košiciach  30. mája pri-
vítala ú astníkov  majstrovstiev SR vo vzpieraní 
mužov a juniorov. V hmotnostnej kategórii do 62 
kg štartoval aj Novomeš an Erik Baj ík, ktorý v 
trhu zdolal váhu 70 kg a v nadhode sa mu poda-
rilo nad hlavu dosta  85 kg. Celkovo v dvojboji 
dosiahol výkon155 kg, ím 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 Mes-
to nad Váhom uboš Oravec, ktorý  trhol  122 
kg  a v nadhode  zdolal váhu 150 kg. Výkonom 
272 kg  v dvojboji sa nášmu borcovi ušla „zemia-
ková“ medaila.  Na najvyšší  stupienok vystúpil 
viacnásobný ú astník olympiád, majster Európy 
a sveta Martin Tešovi   z Vojenského športového 
klubu Dukla Tren ín. Ví azstvo si zaistil výkonom 
v dvojboji 335 kg.

  Vo váhovej kategórii nad 105 kg štartoval 
Novomeš an Ján Trebichavský zo  športového 
klubu Sokol  Moravské Lieskové. V trhu dal nad 
hlavu 124 kg a v nadhode sa mu podarilo vzo-
prie  150 kg. Celkovo Ján Trebichavský v dvojbo-
ji dosiahol výkon 
274 kg, ím si 
zaistil  bronzo-
vú medailu. Prvú 
prie ku  výkonom 
v dvojboji 340 kg 
obsadil Michal 
Pokusa  z VŠK 
Dukla  Tren ín.

Milan Kubák,
tajomník ŠK 

vzpierania

Erik Baj ík

ERIK ZÍSKAL MAJSTROVSKÝ TITUL I BRONZ
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       Úvod ro níka 2008 - 2009 sa niesol v zna-
mení vo by nového výboru MFL. Do funkcie 
predsedu zasadol dlhoro ný hrá  Martin Sko-
vajsa.
      Do nového ro níka sa prihlásil za posled-
né obdobie rekordný po et mužstiev, avšak po 
prvom kole sa odhlásil tradi ný ú astník FC 
Karpatská. Po as jesennej asti si suverénne 
po ínal Santos, ktorý nastupoval do svojho za-
tia  iba tretieho ro níka, no mal už tie najvyššie 
ambície, ktoré aj potvrdzoval. Trocha prekva-
pivo hrala Sasinkova/Etna, ke  suverén minulé-
ho ro níka okupoval až druhú as  tabu ky. Bolo 
to však zaprí ínené absenciou a vy aženos ou
hrá ov, ktorí reprezentovali nielen Nové Mesto 
nad Váhom, ale aj našu MFL v druhej najvyššej 
futsalovej sú aži na Slovensku a dnes už vieme, 
že úspešne.
       Koncom decembra sa uskuto nil tradi ný
Viano ný turnaj - Memoriál Ivana Stanu. Výboru 
sa podaril možno husársky kúsok, ke  ako jed-
ného z ú astníkov prilákal nieko konásobného
majstra Slovenska Slov-matic Bratislava, nako-
niec po dramatickom fi nále aj ví aza turnaja.
      Do jarnej asti sme, žia , v sú aži museli 
prikro i  k alším zmenám. Do predsedníckeho 
kresla zasadol staronový prezident Ján Rusnák, 
ktorý si za lenov výboru vybral Mariána Brosku, 
Romana Bla áka, Miloša Babica, Karola Kozáka 
a Zdena Hrehora. 
       Nový výbor spravil aj podstatné zmeny v 
pravidlách sú aže, ktoré priniesli va ší pokoj a 
preh ad najmä oh adom trestov pre previnilcov. 
          Sú až bola dos  vyrovnaná, do posledných 
kôl bojovali o majstra Santos a Univerzál, na kto-
rých sa stále do ahovala Sasinkova/Etna. San-
tos si nakoniec vybojoval najcennejšiu pozíciu 
a svoj prvý titul. Pochváli  však treba všetkých 
ú astníkov za disciplinovanejšiu hru a zna nú
vyrovnanos  výkonov, v aka omu mala sú až
ve ké spestrenie. Ve mi dobre sa prezentova-
li nová ikovia Mláti ky a Royal Monkey. Svoje 
výkony oproti minulému ro níku výrazne zlepšili 
aj hrá i FC Devils. „Karty“ dobre ob as zamieša-
li aj P.A.S. a FC Športová. Žia , jedno z mužstiev 
- majster spred dvoch rokov Pštrosy do jarnej 
polovice sú aže už nenastúpili. Po poslednom 

jarnom kole sa po prvýkrát uskuto nil aj exhibi -
ný zápas medzi majstrom Santosom a výberom 
MFL. Za nie plnej ú asti hrá ov Santosu zví azil
výber MFL, ke  po zápase za najužito nejšie-
ho hrá a celého ro níka vyhodnotili Radoslava 
Motolu, hrá a FC Šupátko. V máji sa uskuto nil
druhý ro ník turnaj „starých pánov“ Memoriál 
Alexandra Fa kovca. Na umelom povrchu zví-
azilo Bé ko.

       Výbor MFL by rád aj touto cestou po a-
koval vedeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 
za možnos  hra  sú ažné strentutie na kvalit-
nom ihrisku s umelým povrchom, v aka omu
sa sú až ve mi skvalitnila a prilákala aj nových 
ú astníkov všetkých vekových kategórií. Táto 
skuto nos  šíri dobré meno mesta aj za jeho 
hranicami, ke  po as svojej 31 - ro nej histórie 
patrí medzi najstaršie na Slovensku.
                                                   Marián Broska
Kone ná tabu ka
 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
Mláti ky  19  10  0  9  145:121     30
Bé ko  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

ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO RO NÍKA MFL

Majster MFL 2008/09 - Santos

ROCK NM 2009
 Po as leta sa uskuto nia koncerty pri fontá-
ne - Rock NM 2009 (viac na plagáte v rozšírenej 
letnej programovej prílohe).

V Divadielku
galéria sa po 
májovej pre-
miére uskuto -
nia  v lete reprí-
zy bábkového 
predstavenia 
P r i n c e z n á 
Kuku l ienka
26. júla

 o 17,00 h 
a 30. augusta 
o 17,00 h.

PROGRAMY MsKS
júl - august 2009

Po as prázdninových mesiacov sa v amfi te-
átri Parku J. M. Hurbana  po as nediel uskuto -
nia hudobné koncerty v rámci tradi ného Leta s 
hudbou. (viac na plagáte v programovej prílohe).

12. júla od 16,00 h sa Park J. M. Hurbana 
zmení na Country park. Na IX. ro níku si milov-
níci country budú môc  vypo u  známe  piesne 
Allana Mikušeka a jeho sprievodnej  skupiny 
AM band a pozrie  si tane né majstrovstvo 
country tane nej skupiny MARYLAND.

 Po as leta 16. júla o 18,00 h a 13. augusta 
o 18,00 h vás pozývame do Divadielka galéria 
na predstavenie Letný de .
 Na minijavisku DG sa odvíja príbeh troch 
udí o zmysle života. Rozhodnutie mužskej dvo-

jice odís  dobrovo ne z tohto sveta zmení stret-
nutie s peknou mladou ženou... 
 Dáma je v tejto hre k ú ovou postavou, 
predstavuje hlavnú zápletku medzi hrdinami, 
ktorou je boj dvoch mužov o jednu ženu.
 Ú inkujú: Katarína echvalová, Ivan Ra-
došinský, Ján Kincel. Réžia Robo Ko an.

LETO S HUDBOU S. MROZEK: LETNÝ DE

MUZIKA PRI FONTÁNE

PRINCEZNÁ KUKULIENKA

IX. COUNTRY PARK

PRÁVNA PORAD A
     I v lete  bude  v MsKS pokra ova  projekt 
Bezplatnej právnej poradne,  a to  v aka spo-
lupráci Mestského úradu v Novom Meste n. V. 
a advokátskej kancelárie JUDr. A. Ru kayovej.
        V júli 22.7. a v auguste 19. 8., po oba  razy 
v ase od 17,00 h v MsKS, na  1. posch. .dv. 
11, advokát záujemcom poradí v oblasti trest-
ného, pracovného a ob ianskeho práva. 
      Poradenstvo nezah a spisovanie podaní i
zastupovanie klienta pred súdom. Jeho služby 
sú ur ené osamelým matkám s de mi, neza-
mestnaným, sociálne znevýhodneným ob a-
nom a dôchodcom.

DIVADIELKO GALÉRIA



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 fi latelistov 

KLUBY V MsKS

    V októbri pripravujeme zájazd do Prahy
do divadla  Hybernia  na obnovený muzikál 
DRACULA. Hudba: Karel Svoboda, text Zde-
n k Borovec, choreografi a  Richard Hes, réžia 
Jozef Bednárik. Ú inkujú v alternáciách:  Da-
niel H lka /Josef Vojtek /Marián Vojtko,  Moni-
ka Absolonová / Leona Machálková / Radka 
Fišarová,  Zdenka Trvalcová / Šárka Va ková / 
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 .
tel. 771 0640 alebo osobne v MsKS. 

VÝSTAVA

FEDOR MATEJKA
MA BY•KRESBY•KERAMIKA

      Po as augusta si milovníci 
výtvarného umenia budú môc
vo výstavnej  sieni mestského 
kultúrneho strediska pozrie
výstavu mladšieho syna  akad. 
mal. prof. Petra Matejku. 
   Do galérie  nesúcej  maestro-
vo meno sa Fedor Matejka

vráti po prezentácii svojho diela v Mestskej 
galérii v Tren íne. Vernisáž výstavy sa tu usku-
to nila 30. júna. Ak náhodou budete  ma do
19. júla cestu do mesta Matúša áka, môžete 
tren iansku galériu navštívi   a pozrie  si tam 
výstavu v utorok až piatok v ase od 10,00 
do 17,00 h a v sobotu a nede u od 13,00 do 
17,00 h.
         Novomeš ania, ktorí si v priebehu necelé-
ho mája nestihli, respektíve opätovne  si budú 
chcie  v domácom prostredí mesta pozrie
ma by, kresby a keramiku  umelca  žijúceho v 
SRN, budú tak môc  spravi  spolu  s návštevník-
mi, ktorí do Nového Mesta  nad Váhom zavítajú 
v druhom letnom mesiaci  na rekreáciu alebo 
dovolenku, do konca augusta.

      Mestské kultúrne stredisko otvorí v škol-
skom roku 2009/10 tieto kurzy: 
Jazykové: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Iné           : joga,  cvi enie pre ženy
    Zápis do kurzov sa uskuto ní 7. a 8. sep-
tembra do 16,30 h, ostatné dni v priebehu 
septembra od 7,30 do 15,30 h alebo na . t. 
771 2770 a 771 0640.

KURZY V MsKS

PRIPRAVUJEME

       Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopa-
tom Jánom Dedíkom sa v lete uskuto ní 14. júla 
a 11. augusta od 12,30 - 17,30 h v MsKS.

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM

12. júla 2009
o 16,00 h

19. júla 2009
o 17,00 h

26. júla 2009
o 17,00 h

2. augusta 2009
o 17,00 h

9. augusta 2009
o 17,00 h

COUNTRY PARK

NADLIÈANKA

BOROVIENKA

BODOVANKA

SKALANKA

5. júla 2009
o 17,00 h BOŠÁÈANKADychová hudba

udová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba16. augusta 2009
o 17,00 h LIESKOVANÉ

KONCERTY
SA USKUTO NIA

V AMFITEÁTRI,
V PARKU

J. M. HURBANA

V PRÍPADE
NEPRIAZNIVÉHO
PO ASIA
V DIVADELNEJ
SÁLE MsKS

Mesto Nové Mesto nad Váhom

20
09

20
09

Dychová hudba30. augusta 2009
o 16,00 h BUÈKOVANKA

Dychová hudba23. augusta 2009
o 17,00 h VLÈOVANKA

9. ro ník festivalu

Dychová hudba



9.

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 
tane ná skupina MARYLAND.

    Rodáka z 
Trnavy, speváka, 
skladate a, textá-
ra, producenta a 
hudobníka,  spre-
vádza  hudba po 
celý život. Celá 
jeho rodina  bola 
hudobne  ve -
mi zdatná. Jeho 
starý otec F. Sed-
lá ek bol kapel-
níkom trnavské-
ho sitarového 
orchestra v 20. 

a 30. rokoch 20. stor.  a spolupracoval aj so 
známym  skladate om Mikulášom Schneiderom 
– Trnavským. Jeho otec ešte  pred Allanovým 
narodením hrával  tiež v kapele.
           Allanovu kariéru v auguste 1988 odštar-
toval nástup do trnavskej country skupiny POD-
KOVA.  Allan  ako spevák a sprievodný gitarista 
kapely zožal ve a úspechov nielen vo vtedaj-
šom eskoslovensku, ale aj v  Rakúsku a Po -
sku. R. 1992 Slovenská asociácia hudby coun-
try 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, ke  sa 
zoznámil a následne  spolupracoval s  legendou 
s. country scény M. Tu ným. 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 ou
sa Allan Mikušek predstaví aj na dnešnom IX. 
Country parku, o skvelý umelecký zážitok teda 
núdza nebude.

COUNTRY SKUPINA MARYLAND nie  je 
nová ikom nášho Country parku, netreba  ju 
preto zvláš  predstavova . Skupina vznikla r. 
1993 po ukon ení kurzu country tancov, ke
pokra ovala v nácvikoch tancov. Postupne  pri-
budli aj alšie  tance a  vlastné choreografi e. 

asom  sa  súbor  za al  zú ast ova  tane -
ných festivalov a sú aží, z ktorých si odnášal 
významné ocenenia. Za roky svojej existencie 
sa Maryland stala stálicou na  domácej i zahra-
ni nej scéne. Jej umeniu tlieskali v Rakúsku, 
Taliansku, Po sku, Ma arsku, na Ukrajine ...
        Nechýba  na  mnohých festivaloch i coun-
trybáloch, ktorých má na  svojom konte  vyše 
250. Na tohoro nej Lodenici  v Pieš anoch v 
závere  augusta  tane ná skupina, známa  i z 
televízie a z rôznych podujatí, ktoré pomáha 
sama spoluorganizova , absolvuje svoje 750. 
vystúpenie.

 Ešte predtým privítame CTS Maryland na 
našom IX. Country parku. Tešíme sa  na u ako 
na svojho starého dobrého známeho, ktorý roz-
tancuje celý amfi teáter a jeho okolie v parku.

I X .  C O U N T R Y  PA R K



BAŽANT KINEMATOGRAF
Celove erné fi lmy 11. – 14. júla

BOBULE ( R, 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 prive a rozumu, no dokonale 
ovláda umenie zvádzania. To obaja využívajú pri svojich podvodoch. Kšeftujú s bytmi, autami a hoci-
ím, o sa im dostane pod ruku. Jedného d a sa Honza dozvie, že jeho moravský dedo, ktorého už 

dávno nevidel, je vážne chorý. Rozhodne sa splni  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 ke
lovek pla e, najlepšie je vráti  sa k svojim kore om.

MUZIKA (SR / SRN, 2007, 94 min.)
Film  sa odohráva ne aleko ve kého mesta, nieko ko krokov od hraníc s nepriate skou kapitalistickou 
krajinou, v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam, len spä . Jadrom príbehu troch muzikantov, 
ktorí sa rozhodnú dosiahnu  úspech a sebarealizáciu v hudobnom šoubiznise, je tragikomický osud 
nadaného mladého muža Martina Juneca, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže dosta  sa zo životnej 
„kaluže“, no  namiesto toho sa postupne zaplietol do deštruktívnych vz ahov. Muzika je však aj 
príbehom o slobode, ktorá bola v eskoslovensku na rozhraní 70. a 80. rokov 20. stor.  jednou z 
najvzácnejších a najmenej dostupných hodnôt. Film v roku 2008 získal zo štrnástich nominácií devä
národných fi lmových cien Slnko v sieti.

NEBO, PEKLO ... ZEM (SR, 2009, 80 min.)
Mladá baletka Klára má 22 rokov, dlhoro ný vz ah s mladým a úspešným podnikate om a pred sebou 
vysnívanú kariéru. Angažmán v jednom z najlepších tane ných súborov na svete má na dosah ruky. 
Zraní si však nohu, stane sa svedkom nevery svojho partnera a rozpadu  manželstva vlastných  rodi-
ov. V tejto situácii spozná charizmatického pä desiatnika a zamiluje sa. Napriek tomu, že netuší, o

sa odohráva v hlave 54-ro ného Rudolfa, ktorého opustila manželka a žije s 13-ro nou dcérou, celá 
sa ponorí do nového vz ahu a púš a sa do hry na lásku a erotiku, nedostupnos  a zodpovednos  a na 
„matku“ a milenku. V tomto novom svete nachádza dávno stratené istoty. Vášnivý a zárove  bolestný 
vz ah jej umožní spozna  dve hrani né polohy lásky – Nebo i Peklo, aby našla  -  Zem. 

TANGO S KOMÁRMI (SR / R, 2009, 97 min.)
Tango s komármi rozpráva príbeh dvoch emigrantov, ktorí po rokoch prichádzajú na pár dní domov, 
na Slovensko. Karol sa potrebuje rozvies , lebo sa chce znovu š astne a výhodne oženi . Rudo má 
na neho nenápadne dohliadnu , aby nezlyhal, na o si ho najala Karolova snúbenica. Po príchode 
do Bratislavy sa však situácia oboch nepredvídane skomplikuje. Minulos  si na nich totiž po kala a 
oni musia ukáza , o sú za . Nie sú však jediní, kto chce dosiahnu  svoje. Ironický obraz nieko kých
dní je letmým obrazom konfl iktov mužov a žien, odkrýva tajomstvá viacerých príbehov. Tie by mohli 
dospie  aj k ozajstným drámam, no viac sú trápnymi nedorozumeniami ako rafi novanými zlo inmi.

U M  DOBRÝ ( R, 2008, 102 min.)
Komédiu U m  dobrý nakrútil Jan H ebejk pod a poviedok Petra Šabacha a scenára Petra Jarchov-
ského. Príbeh tejto úspešnej trojice sa  vracia do po iato ného obdobia našej novej kapitalistickej 
reality v 90. rokoch. Šes  priate ov, záhradkárov a rybárov,  sa stretáva v malebnej kr me u Buddy-
ho. Ich pohoda, ktorá sa vä šinou spája s mastením mariáša, kon í vo chvíli, kedy sa jeden z nich 
stane obe ou falošných hrá ov z vyso anskej tržnice. Hrdinovia fi lmu sa rozhodnú zobra  zákon do 
vlastných rúk. Na „nebezpe nom“ území tržnice, kde sa to hemží ahkými diev atami, pašerákmi, 
zlodejmi, podvodníkmi, ale aj úplatnými policajtmi, sa pokúšajú získa  spä  svoje peniaze... 

piatok 3., sobota 4., nede a 5.   o 19.00 h 
ANJELI A DÉMONI 
Tom Hanks vo filme pod a alšieho bestselleru Dana 
Brauna, autora DaVinciho kódu. Langdon objaví dôkazy o 
znovuobnovení mocnej tajnej organizácie – Iluminátov a 
zárove  musí eli  smrtelnému nebezpe enstvu …
USA                     dobrodružný triler                     135 min. 
slovenské titulky                          vstupné: 2,50 €   75,31 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
___________________________________________________ 

štvrtok 9., piatok 10.   o 19.00 h 
NEDODRŽANÝ S UB 
Strhujúci skuto ný príbeh židovského chlapca, ktorému silu 
preži  dal s ub, ktorý chcel splni .
SR, R                          dráma                                124 min. 
slovenská  verzia                              vstupné: 2 €   60,25 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 6., piatok 7.   o 19.00 h 
DOKÁŽ TO! 
Plány sa menia, sny zostávajú. Dokáž bojova  s obavami! 
Nová tane ná senzácia od tvorcov filmu Let’s Dance.  
USA                          hudobno-tane ný                   90 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 8., nede a 9.    o 19.00 h  
DENNÍK NYMFOMANKY 
Sexuálne dobrodružstvá prí ažlivej a vzdelanej mladej 
dámy (Belén Fabra) a jej pád do mechanizmu prostitúcie.  
Španielsko erotická dráma                      95 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 18 rokov 

____________________________________________________ 

štvrtok 13., piatok 14.   o 19.00 h 
SPOVE  NÁKUPNEJ MANIA KY
Komédia pod a rovnomennej knihy, ktorej sa predalo viac 
ako Denník Bridget Jonesovej. Rebecca má 25 rokov a je 
závislá na nakupovaní, na ktoré jej nesta í príjem. 
USA romantická komédia                     104 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

sobota 15., nede a 16.   o 19.00 h 
PRED ÍTA
Povojnové Nemecko. Len pätnás ro ný študent Michael 
Berg ochorie a jeho život visí na vlásku. Zachráni ho 
dvakrát staršia Hanna a ich vz ah 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. 
eské titulky                                 vstupné: 2,50 €   75,31 Sk  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 11., nede a 12.   o 19.00 h 
TERMINATOR SALVATION 
Postapokalyptická verzia roku 2018. Skynet zmazal takmer 
všetky stopy udstva v nukleárnom holokauste a zostala len 
h stka odvážnych. ktorí sa pod vedením Johna Connora 
vydávajú na misiu – zastavi  stroje a zachráni o 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
_______________________________________________________________________ 

piatok 17., sobota 18., nede a 19.   o 19.00 h                                   
NOC V MÚZEU 2 
Pokra ovanie v novom múzeu s vä šou paletou oživujúcich 
sa hrdinov... Ben Stiller a pár bežných udí nebudú chýba .
USA, Kanada                    komédia                        100 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 20., piatok 21.   o 19.00 h 
DVOJITÁ HRA 
Dannyho par áci stretávajú pána a pani Smithových. Tony 
Gilroy nakrútil vtipný film, v ktorom má každý rafinovaný 
plán, nikto nehrá fér a ktorého divák nesmie uveri  ani 
závere ným 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.
eské titulky                                 vstupné: 2,30 €   69,28 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
4

sobota 22., nede a 23.   o 19.00 h 
VOJVODKY A
Príbeh anglickej š achti nej 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.
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
_______________________________________________
piatok 28., sobota 29., nede a 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), ve mi 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 N mcová.
Taliansko, R kriminálna komédia                 92 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. .: 771 25 75

Predpredaj vstupeniek od prvého d a v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

JÚL

AUGUST



           K dovolenke a  prázdninám po dennom pobyte pri vode i v horách patrí vo ve erných hodi-
nách i návšteva kina. Máme tu pre vás nieko ko tipov z programovej ponuky kina Považan na leto.

ANJELI A DÉMONI - piatok 3., sobota 4. a  nede a 5. júla o 19,00 h: 
       Ke  sa R. Langdon dozvie, že hodiny na  asovanej bombe, ktorú predstavujú lenovia
starovekého tajného bratstva Ilumináti, stále tikajú, odlieta do Ríma. Tu svoje sily spojí s Vitto-
riou Vetra, krásnou a záhadnou talianskou vedky ou. 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 S UB - štvrtok 9. a piatok 10. júla o 19,00 h:
     Pod a skuto ného príbehu nato ený fi lm nás vtiahne do deja plného napätia a zvratov, v 
ktorom sa z mladého chlapca  pred asne stáva mladý muž. 
       Udalosti rokov 1939 - 1945 ho prinútia opusti  svoje mladícke naivné futbalové ideály, poprie
svoju identitu, stretnú  sa zo i-vo i so smr ou, ži  a bojova  bok po boku s drsnými ruskými 
partizánmi a zisti , že aj najlepší priate  môže by  zradcom. Nielen jeho odvaha a šikovnos  mu 
umožnili toto peklo preži  so snahou dodrža  s ub, ktorý si kedysi ako rodina dali - doma sa opä
stretnú .

Farebný fi lm SR/ R/USA trvá 129 minút a je MN do 12 rokov.

PRED ÍTA   - sobota 15. a nede a 16. augusta o 19,00 h: 
        Je to príbeh sexuálneho vz ahu 15-ro ného gymnazistu a zrelej, vyše 30-ro nej ženy, ktorá 
neskôr stojí pred súdnym tribunálom obžalovaná z naj ažších zlo inov. Mala ich spácha  na 
sklonku II. svetovej vojny ako dozorky a v koncentra nom tábore, teda ešte pred známos ou s 
nedospelým rozpráva om.
     Spojenie chlap enskej nevinnosti a tragickej životnej skúsenosti v úbostnom vz ahu je osu-
dovým mostom medzi zlo inmi minulosti a prítomnos ou, 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.

VOJVODKY A - sobota 22. a  nede a 23. augusta o  19,00 h:
        Film nás prenesie do 18. storo ia a priblíži nám príbeh š achti nej Georgiany (K. Knightley), 
praprapratety princeznej Diany. Paralela medzi ich životmi je viac než zrejmá. Podobne ako 
princezná Diana aj Georgiana, vojvodky a z Devonshiru, bola osl ujúca, charizmatická a verej-
nos ou milovaná. V osobnom živote jej ale š astie neprialo. Ako mladu ká  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.

P ÍPAD NEV RNÉ KLÁRY - piatok 28., sobota 29. a  nede a 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 prí ažlivý muž a je zjavným opakom Luca. 
So svojou manželkou Ruth udržuje  otvorený vz ah, v ktorom sa Ruth netají dobrodružstvami s 
inými mužmi. Denis zase udržuje milostný vz ah s kolegy ou. Neš astný Luca postupne získava 
Denisove sympatie, detektiv však za ne podlieha aru sledovanej Kláry. Sledovanie zavedie 
hlavných  hrdinov do  Benátok, kde prichádza ne akané fi nále.
       Krimikomédia plná žiarlivosti a intríg z produkcie Talianska a  R trvá 92 minút a je MN 
do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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