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N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
 V októbri sa uskutočnia  rokovania poradné-
ho orgánu primátora  mesta  (13. 10.) i mestské-
ho poslaneckého zboru (25.10.).
 11. schôdzke mestskej  rady (MsR) 13. 
októbra a 11. zasadaniu mestského zastupi-
teľstva  (MsZ) 25. októbra predchádzalo 6. sep-
tembra desiate snemovanie poslancov.
 Po procedurálnych otázkach, kontrole uzne-
sení MsZ, správe  o činnosti MsR medzi 9. a 10. 
zasadaním MsZ a nakladaní s majetkom  mesta 
sa  na  program dostal návrh delegovaných zá-
stupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samo-
správy.
 Poslanci schválili delegovanie zástupcov
zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprá-
vy na obdobie r. 2016-2020: ZŠ Tematínska: 
PhDr. K. Hejbalovú, Ing. V. Vienerovú, Mgr. 
T. Šustekovú a R. Jarábka; ZŠ Nálepkova: Ing. 
P. Jakovleva, PhDr. J. Kazdu, Ing. D. Macú-
cha a Ing. M. Ovšáka; ZŠ Odborárska: PhDr. 
K. Hejbalovú, Mgr. J. Pavlíčka, Ing. M. Trúsika 
a M. Kubáka; ZUŠ: JUDr. V. Fraňa, V. Nemšá-
kovú, PhDr. P. Marákovú a J. Jurigu; CVČ: Mgr. 
J. Šteklerovú; Obecná školská rada: Mgr. D. He-
veryho a Ing. V. Vienerovú.
 Rovnako súhlasné stanovisko zaujali k Mo-
nitorovacej správe k plneniu Programového roz-
počtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30. júnu 
2016, v ktorej sa  konštatuje, že  mesto splnilo 
príjmy vo výške 7 641 789 €, čo je 35 % z roč-
ného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške 
6 159 566 €, čo je 28 % z ročného rozpočtu. TSM 
splnili výnosy vo výške 2 264 689 €, t. j. na 50 % 
z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške 
2 206 209 €, čo je 49 % z ročného rozpočtu. 
MsKS splnilo výnosy vo výške 282 171 € na 53 
% a náklady čerpalo vo výške 255 781 €, čo je 
42 % z ročného rozpočtu.
 Do centra pozornosti sa ďalej  dostal ná-
vrh VZN mesta č.3/2016 O používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta, ktorý po diskusii 
poslanci s pripomienkou v čl. 4 schválili (viac 
v rozhovore s prednostom MsÚ Ing. D. Dana-
šom na strane 4-5). 
 Na  rokovací stôl sa potom dostal návrh Do-
datku č.1 k VZN mesta č.1/2014 O niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta, 

ktorý poslanci po rozsiahlej diskusii napokon 
schválili. (podrobnejšie v samostatnom príspev-
ku na strane 3).
 Ďalej bol predložený návrh Dodatku č. 5 
k VZN mesta č.1/2011 O poskytovaní sociálnych 
služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za so-
ciálne služby na území mesta. 
 V čl. 6 Úhrada za sociálnu službu v znení 
dodatku č.1 sa zmenil bod 3 takto: 
 „Suma úhrady za sociálnu službu, opatro-
vateľskú službu, službu v zariadení opatrovateľ-
skej služby, v zariadení pre seniorov, v útulku sa 
určí zmluvou v súlade s VZN mesta a aktuálnym 
cenníkom sociálnej služby, najviac vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov znížených 
o príjem z fi nančného príspevku na fi nancovanie 
sociálnej služby v uvedených zariadeniach.“
 Pre prijímateľov opatrovateľskej služby 
mesto môže poskytnúť fi nančný príspevok do 
výšky ekonomicky oprávnených nákladov. Pos-
kytne sa osamelo žijúcim osobám s príjmom do 
výšky 2,1 násobku životného minima, dvojici, 
z ktorej jeden je opatrovaný s príjmom do výšky 
1,85 násobku životného minima, pokiaľ sú opat-
rovaní dvaja, do výšky 2,1 násobku životného 
minima. O výške príspevku rozhoduje primátor 
mesta. MsZ dodatok  schválilo.
 Ako ďalší bod programu hlavný kontrolór 
mesta predložil Správy z následných fi nančných 
kontrol, ktoré poslanci zobrali na vedomie, rov-
nako tak aj Vyhodnotenie činnosti hlavného kon-
trolóra mesta za 1. polrok 2016.
 Po odpovediach na  pripomienky poslan-
cov prišiel na  rad bod rôzne. V ňom o.i. sa na 
pretras dostala Zelená voda, likvidácia rastlín 
v jazerách, ako často a kde sa uskutočňuje, ale 
i otázka jej prenájmu.
 10. zasadanie MsZ skončilo prijatím uzne-
sení.                                (- red.-)

PIETNA SPOMIENKA
 Pri príležitosti 98. výročia ukončenia I. sve-
tovej vojny sa 28.októbra o 14,00 h uskutoční 
pietna spomienka spojená s kladením vencov 
pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny v Parku 
J. M. Hurbana.
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REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV POKRAČUJE
    Mesto pokračuje v rekonštrukcii chodníkov. 

 -V súčasnosti sa robí aj časť chodníka na 
Ul. Trenčianskej, kde sa dlhšie pripravoval prie-
chod pre peších, - konkretizuje Ing. Dušan Ma-
cúch, vedúci oddelenia  výstavby, rozvoja  mes-
ta  a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom 
a ďalej  pokračuje:
 -Jeho vybudovanie iniciovala hlavne fi rma 
Magna spolu s fi rmami Manz a Heilderberg, 
a to vzhľadom na sťažnosti a pripomienky ich 
zamestnancov, ktorí po tejto neosvetlenej čas-
ti mesta ráno a večer chodia. Zvlášť v jeseni 
a  zimných mesiacoch, keď je skoro tma, pri 
pomerne silnej  premávke je tu reálna  hrozba 
možného úrazu. Z tohto dôvodu fi rmy tlačili na 
mesto, aby sa tento priechod pre chodcov vy-
budoval. -
 Ako ďalej  uviedol Ing. D. Macúch, hoci ide 
o štátnu cestu  I/61, a teda  realizácia priecho-
du  patrí pod agendu štátu (no z jeho strany by 
sme sa ho  asi ťažko dočkali), fa Magna nechala  
vypracovať kompletný  projekt na priechod pre 
chodcov. Okrem toho musia  byť vybudované 
chodníky a v súlade s literou zákona realizované 
i nasvietenie priechodu pre chodcov. 
 -K projektu sme  vybavili všetky  potrebné 
vyjadrenia, jeho odsúhlasenie so zainteresova-
nými zložkami a zabezpečili sme preň  stavebné 
povolenie. 
 Priechod  pre chodcov s prislúchajúcimi 
chodníkmi, cestnými vpusťami s napojením na 
kanalizáciu, zemnými prácami a základmi pod 
stĺpy verejného osvetlenia na základe výsledku 
verejného obstarávania v náklade necelých 21 
tis. € buduje fa Stavokomplet, s.r.o., Stará Turá 
v spolupráci s TSM mesta. Tento mestský pod-
nik realizuje verejné osvetlenie vrátane jeho 
stĺpov, kabeláže, takisto bude  robiť nasvietenie  
priechodu, terénne a sadové úpravy i osadenie 
trvalého dopravného značenia. 
 Nejde o jednoduchú rekonštrukciu chodní-
ka, prakticky sa tam rekonštruuje celý, i keď  ne-
veľký priestor vrátane  odvodnenia, vybudovania 
nového priechodu a chodníka aj na druhej stra-
ne smerom k Magne takmer k vstupu do fi rmy. 
 Práce sa začali začiatkom septembra a je 
predpoklad, že  by mohli byť ukončené do po-

lovice októbra  spolu s nasvietením priechodu. 
Okrem toho ešte vybudujeme aj tri nové stĺpy 
verejného osvetlenia, ktoré nám chýbali pri na-
svietení celej Trenčianskej ul., a to  v časti pri 
Ul. rybárskej, kde  jedine  nie  je Ul. Trenčianska 
nasvietená. Po tom budú celá Ul. Trenčianska 
a zároveň i tunajší novovybudovaný priechod  
pre  chodcov nasvietené.
 Riešené to bude tak, aby tadiaľ perspektív-
ne mohol prechádzať aj nový cyklistický chod-
ník, ktorý máme navrhnutý v štúdii.-
 Vybudovanie  chodníka na Trenčianskej  ul. 
a nasvieteného priechodu pre chodcov, ako na  
záver zdôraznil vedúci oddelenia  výstavby,  uví-
ta predovšetkým viac ako tisícka zamestnancov 
spomínaných troch  fi riem, ale  aj  ostatní obča-
nia a návštevníci mesta.

 Príkaz primátora mesta č. 2/2016 určený 
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám 
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám 
v Novom Meste nad Váhom.
 Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlo-
davcov a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta 
č. 5/1999 Ochrana a zveľaďovanie životného 
prostredia v meste vyhlasujem na území mesta 

CELOPLOŠNÚ  DERATIZÁCIU. 
 Deratizačné práce na základe tejto výzvy 
sú povinné vykonať všetky právnické osoby, 
fyzické osoby s oprávnením podnikať a fyzické 
osoby vo svojich objektoch v termíne 

od  3. októbra do  23. októbra.
 Právnické osoby a fyzické osoby s opráv-
nením k podnikaniu sú povinné písomne infor-
movať o vykonaní deratizácie MsÚ v Novom 
Meste n. V. do 15. novembra.
 V záujme ochrany zdravia a pre prípad 
náhodného požitia návnady upozorňujeme na 
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je 
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu 
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (me-
no, telefón), ktorá ošetrenie vykonala. 

Ing. Jozef Trstenský

CELOPLOŠNÁ 
DERATIZÁCIA
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O PSOCH A PSÍČKAROCH
 Pred vyše 
dvomi rokmi mestské 
zastupiteľstvo schváli-
lo VZN mesta č. 1/2014 
O niektorých podmienkach 
držania psov na území mes-
ta s účinnosťou od 10. aprí-
la 2014.  Prijaté VZN mesta 
upravuje podmienky drža-
nia psov na území mesta, 

na čo ho zmocňuje zákon č. 282/2002 Z.z. Týka 
sa  sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku 
psa; podrobností o vodení psa; miest, kde je voľný 
pohyb psa zakázaný; miest, kde je vstup so psom 
zakázaný a podrobnosti o znečisťovaní verej-
ných priestranstiev.
 Na základe podnetu Okresná prokuratúra  
(OP) Nové Mesto nad Váhom preskúmala zákon-
nosť VZN mesta a podala proti nemu 15. mája 
2014 v napadnutej časti protest prokurátora. 
 MsZ na svojom zasadnutí 24. júna 2014  ten-
to protest prokurátora prerokovalo a nevyhovelo 
mu. Následne  OP Nové Mesto nad Váhom poda-
la žalobu na Krajský súd v Trenčíne o vyslovenie 
nesúladu VZN mesta so zákonom. Krajský súd 
v Trenčíne rozhodol, že VZN mesta v časti usta-
novenia § 4 (zákaz voľného pohybu psa) nie je 
v súlade s právnymi predpismi. 
 Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. o niektorých 
podmienkach držania psov obec môže vymedziť  
miesta, kde je  voľný pohyb psa zakázaný, tieto 
miesta však musia byť viditeľne označené. 
 Pôvodné znenie § 4, ktoré bolo súdom 
zrušené, upravovalo, že sa zakazuje voľný pohyb 
psov v zastavanom území mesta na verejných 
priestranstvách vo vlastníctve mesta s tým, že 
územie je označené dopravnými značkami za-
čiatku a konca mesta.
 Aj keď mesto v súlade so zákonom je splno-
mocnené na vymedzenie miest, kde je voľný 
pohyb psa zakázaný a mesto zakázalo voľný 
pohyb psa len na verejných priestranstvách vo 
vlastníctve mesta, čím rešpektovalo vlastníctvo 
fyzických a právnických osôb, podľa rozsudku 
formulácia § 4 nie je jednoznačná, zrozumiteľná, 
spôsobuje pochybnosti, a preto zákaz nie je vynú-
titeľný. Vymedzené miesta, kde je voľný pohyb 
psa zakázaný, musia byť viditeľne označené, čo 
v praxi pri takto široko a neurčito vymedzených 

miestach je nevykonateľné. Podľa rozsudku 
Krajského súdu v Trenčíne uvedenou úpravou 
sa vytvára stav právnej neistoty a priestor pre 
špekulácie.
 Keďže súd vyslovil nesúlad medzi § 4 VZN 
a právnymi predpismi, samospráva je povinná 
do šiestich mesiacov od nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia súdu uviesť § 4 do súla-
du so zákonom. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
mesto predložilo poslancom na zasadaní MsZ 
6. septembra na prerokovanie návrh Dodatku č. 
1 k VZN mesta č. 1/2014 o niektorých podmien-
kach držania psov na území mesta. 
 V predkladanom dodatku č.1 sú presne 
špecifikované verejné priestranstvá vo vlastníctve 
mesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa. Pretože 
tieto miesta musia byť viditeľne označené pikto-
gramom alebo textom, z hľadiska vykonateľnosti 
mesto navrhuje nasledovné verejné priestranstvá, 
kde bude zakázaný voľný pohyb psa: 
 V centrálnej mestskej zóne: Námestie slo-
body a priľahlé ulice: Weisseho, Československej 
armády, J. Gábriša, P. Matejku, Palkovičova, 
Komenského a J. Hašku; Parku Dominika Štub-
ňu Zámostského, Parku Petra Matejku, v pries-
tore pred MsKS (časť Hviezdoslavovej ul. a Hur-
banovej ul.), na trhovisku na Hviezdoslavovej 
ulici.
 Keďže rozsudok Krajského súdu  v Trenčíne 
napadol len § 4 VZN mesta, predkladaným do-
datkom č. 1 sa mení len znenie § 4.  Paragraf 7 
sa dopĺňa odsekmi 4 a 5 (prechodné a záverečné 
ustanovenia).  
 Účinnosť schváleného dodatku č. 1 je od 1. 
novembra 2016,  aby bol dostatočný časový pries-
tor pre označenie verejných priestranstiev. 
 Presné znenie Dodatku č.1 k VZN mesta 
č.1/2014 O niektorých podmienkach držania psov 
na území mesta nájdete na webovej stránke mes-
ta (www.nove-mesto.sk).

   (Z materiálov MsZ spracovala - red - )

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
  31. októbra o 14,00 h v Dome smútku 
v Novom Meste nad Váhom sa uskutoční 
pamiatka na zosnulých. ZPOZ pri MsÚ ako 
organizátor  tradičného podujatia  naň všet-
kých srdečne  pozýva.
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BUDOVA MESTSKEJ POLÍCIE V NOVOM ŠATE
 Mesto má vo svojom rozpočte na tento rok 
vyčlenené finančné prostriedky na obnovu fasád 
budov na námestí a v priľahlých uliciach. Už 
v tomto roku sme v centre  mesta obnovili fasá-
du, vymenili okná a zrekonštruovali strechu na  
budove č.5/6, kde sídli nemenovaná mobilná 
spoločnosť a v sezóne býva predaj zmrzliny.
 Na rad teraz prichádza ďalšia z budov na  
námestí, konkrétne budova mestskej  polície  (na-
chádza sa tu i zasadacia  miestnosť mestského 
zastupiteľstva) so starými drevenými, ešte za 
bývalého režimu robenými oknami, ktoré sa neda-
li poriadne otvárať. Rozhodli sme sa preto povy-
mieňať všetky okná na  budove, aj vchodové 
dvere.
 Po tom, čo nebolo úspešné elektronické trho-
visko na  výmenu okien, keďže jeho víťaz nám 
oznámil, že  nie  je schopný  ju realizovať, oslovili 

sme ďalších zhotoviteľov  - firmy v ďalšom poradí. 
Výsledkom je, že výmenu okien a vchodových 
dvier v celej  budove  v náklade 17,4 tis. € usku-
toční firma Miroslav Včelka – TASTE zo Senice.  
 Keď sa s novým zhotoviteľom dohodneme, 
predpokladáme, že by sa s prácami mohlo začať 
v polovici októbra. 
 Ďalšou etapou rekonštrukcie bude zateplenie 
a nová fasáda celej budovy, čím dostane nový 
šat. Ešte predtým sa musia spraviť nejaké menšie 
práce na  fasáde, aby sa budova mohla  zatepliť. 
Preč pôjde aj časť  najzničenejšej dlažby z malých 
dlaždíc v budove. 
 Realizáciu zateplenia i fasády už máme 
zazmluvnenú, na  základe prieskumu trhu  ju bude 
v náklade 33,6 tis € robiť  fa  REAL - BAU, s.r.o., 
Trenčín.          Ing. Dušan Macúch, vedúci odd.
              výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ

 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na  svojom 10. 
zasadaní  6. septembra schválilo a od konca sep-
tembra je už aj v platnosti VZN č. 3/2016 O pou-
žívaní pyrotechnických výrobkov na území mesta. 
Porozprávali sme sa o ňom s jeho predkladateľom 
Ing. Dušanom Današom, prednostom MsÚ v No-
vom Meste nad Váhom.
 -VZN bolo prijaté takpovediac na tretí pokus, 
dvakrát ho prerokovávala MsR, na tretí raz ho po-
radný orgán primátora mesta odporučil na schvá-
lenie poslancom MsZ.
 Cieľom prijatia tohto VZN, ako sa  uvádza v jeho 
úvode, bolo stanoviť pravidlá a vymedziť časové 
obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov 
v meste a zabezpečiť verejný poriadok a ochra-
nu zdravých podmienok občanov pred ich mož-
ným narušením spôsobeným svetelnými efek-

tami a hlukom z používania zábavnej pyrotech-
niky. Je záväzné  pre všetkých - občanov i náv-
števníkov mesta, právnické a fyzické osoby pod-
nikajúce alebo pôsobiace v meste, pre vlastníkov 
alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov, 
ktoré sa nachádzajú na území mesta. 
 Ustanovenie § 53 ods. 2 zákona č. 58 z r. 2014
o výbušninách a výbušných predmetoch vo vše-
obecnosti splnomocňuje samosprávy „VZN-kom“ 
obmedziť, alebo zakázať používanie pyrotechnic-
kých výrobkov v kategóriách: F2, F3, P1 a T1 na 
svojom  území. Naše  mesto túto možnosť využilo 
a prijalo príslušné VZN mesta.
 Spomínaný zákon č. 58 rozdeľuje pyrotech-
nické výrobky do rôznych kategórií. Prvou je  zá-
bavná pyrotechnika, ktorá sa z  hľadiska nebez-
pečnosti rozdeľuje na štyri stupne: F1, F2 , F3, F4. 
Stupne F1 – F3 sa dajú používať v bežnom živo-
te, s pyrotechnikou stupňa F4 môže manipulovať 
jedine odborne  spôsobilá osoba s preukazom 
spôsobilosti alebo preukazom odpaľovača ohňo-
strojov. Bežný občan takúto pyrotechniku nedos-
tane ani kúpiť, zákon je v tomto smere, našťastie, 
prísny. Druhú kategóriu tvoria tzv. scénické pyro-
technické výrobky pre použitie napr. v divadlách 
v dvoch kategóriách: T1, s ktorou môžu manipulo-
vať bežní občania a T2, ktorá si vyžaduje odbornú 
spôsobilosť. Pod tzv. iné pyrotechnické výrobky 
spadajú tie, ktoré nepatria do zábavnej ani scé-

V MESTE OHŇOSTROJ JEDINE NA SILVESTRA
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 V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení nes-
korších predpisov TSM vyhlasujú výberové 
konanie na obsadenie miesta vedúci stredis-
ka Verejná zeleň (viac na webovej stránke 
technických služieb mesta alebo mesta: www.
nove-mesto.sk).

 Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými dokladmi treba  
zaslať do 7. októbra v obálke s vyznačením 
„Výberové konanie“ na adresu: Technické služby 
mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 109/34, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú 
adresu: belakova@tsmnm.sk    .               -TSM-

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

nickej pyrotechniky. Majú takisto dve  kategórie: 
P1, s ktorou môže narábať bežná fyzická osoba 
a P2, pri ktorej  je potrebná odborná spôsobilosť.
 V praxi to znamená, že sme prijatým „VZN- 
kom“ mohli  obmedziť používanie pyrotechniky 
len tých  kategórií, ku ktorým nás splnomocňuje 
zákon a ktoré si môže občan voľne  zaobstarať, 
t. j. F2, F3, P1 a T1 (vo VZN sa F1 ani nespo-
mína, lebo ide o veľmi jednoduché pyrotechnic-
ké výrobky, sem patria  napr. zápalky). Ostatné 
pyrotechnické výrobky kategórie F4, P2 a T2 je 
možné používať iba v rámci tzv. ohňostrojových 
prác, ktoré na základe žiadosti povoľuje Obvodný 
banský úrad (ObBÚ). Mesto v rámci správneho 
konania sa  k povoleniu týchto prác vyjadruje svo-
jím stanoviskom, ktoré môže byť súhlasné alebo 
nesúhlasné.-
 K akým zmenám došlo v prijatom VZN mesta 
po rokovaní  MsZ oproti predloženému  návrhu? 
 -Pôvodne  bola vôľa povoliť výnimky na orga-
nizovanie ohňostrojov spojených napr.  s oslavou 
jubileí, svadieb, akciami organizovanými mestom 
a pod. Uvažovalo sa s tým, že mesto určí, za 
akých podmienok sa budú môcť používať záko-
nom povolené druhy pyrotechniky. Berúc v úvahu 
mienku väčšiny občanov a niektorých  poslancov 

MsZ, že používanie pyrotechnických výrobkov 
obťažuje ľudí, spravidla  ruší ich nočný kľud a  ne-
gatívne tiež pôsobí i na zvieratá, poslanci po dis-
kusii upustili od výnimiek. Zostala  len jedna  jedi-
ná, ktorá je obmedzená  časovo, a to na Silvestra 
od 20,00 do 2,00 nadránom 1. januára. Jedine  
v tomto termíne sa môžu používať pyrotechnické 
výrobky F1, F2 , F3, P1, T1; kategórie F4, P2 a T2 
v rámci ohňostrojových prác povolených ObBÚ 
a so súhlasom mesta. -
 Znamená to, že ani na svadbe, ani pri výz-
namnom jubileu nemožno u nás rátať s ohňostro-
jom?
 -V kategóriách, v ktorých nás splnomocňuje 
zákon, nie, jediná výnimka je Silvester. Záujem-
ca môže  kedykoľvek  požiadať ObBÚ o profesi-
onálny ohňostroj, ktorý zabezpečí  profesionálna  
fi rma, alebo odborne  spôsobilá osoba. Povinnos-
ťou úradu však  je, ako som už spomínal, vyžiadať 
si k tomu stanovisko mesta, a to môže  byť kladné 
alebo záporné. 
 Porušenie VZN č. 3/2016 O používaní pyro-
technických výrobkov na území mesta, tak ako 
každé iné porušenie  „VZN-ka“,  bude riešiť  MsP 
v súlade so zákonom o priestupkoch sankciami.-

-r-

 Slnkom zaliaty deň privítal účastníkov 5. 
ročníka benefičného podujatia Dúha  v srdci.
 25. septembra hrialo nielen slnko na  
ranojesennej obohe, ale i pri srdciach všetkých, 
ktorí sa zúčastnili  na tomto  výnimočnom podujatí 
určenom zdravotne  znevýhodneným občanom 
Trenčianskeho kraja.
 Okrem bohatého kultúrneho programu  účast-
níci podujatia, ktoré sa  konalo pod  záštitou pred-
sedu TSK,  sa stali svedkami  viac  ako príjemnej 
udalosti  – podpredseda TSK a primátor  nášho 
mesta Ing. J. Trstenský odovzdal  riaditeľke CSS 
na Bernolákovej  ul. v Novom Meste  nad Váhom 
Ing. M. Mrázovej symbolický šek na 2300 €  ako 

finančnú podporu z dotačného systému TSK pre  
občianske združenie Život s dúhou v srdci.
 Reportáž z tohto podujatia si budete môcť 
prečítať v budúcom vydaní  NS.

HRIALO NIELEN SLNKO NA OBLOHE
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VZDAJÚ HOLD 
UČITEĽOM

VESELÉ JARMOČENIE I S VRTOCHMI POČASIA

 Počas Novomestského jarmoku počasie 
ukázalo všetky svoje podoby. Slnko a horú-
co v piatok, daždivá sobota s nábehom na 
búrku, podvečer bez dažďa, napriek Slniečku 
na pódiu  mierne „uplakaný“ záver sobotňajšie-
ho jarmoku, nedeľa polooblačná s príjemnou 
teplotou. Naplánovaný program to však neohro-
zilo, bežal, ako bolo avizované. Najväčšiu „ska-
zu“ urobil sobotňajší lejak, na chvíľu zahnal 
z námestia väčšinu priaznivcov dychovky, zos-
tali len tí skutočne skalní. Za to dažďové kvapky 
neodradili plné námestie milovníkov piešťanskej 
kapely. 
 Bohatú účasť mala i vernisáž v mestskom
kultúrnom stredisku. Napriek tomu, že dopravná 
zápcha na diaľnici pri Brne spôsobila niekoľ-
kohodinové zdržanie, ktoré prekazilo osobnú
prítomnosť jej hlavného protagonistu Jiřího
Srnu, patrila  k vydareným akciám. Tak to vníma-
la i na vernisáži prítomná Martina Ďuržová, vdo-
va po autorovi, na ktorého stánok kultúry neza-
budol v súvislosti s 10. výročím jeho úmrtia.
 Návštevníkom výstavnej siene sa páčila  
výstava z Novomestského ostňa 2013 strie-
borného karikaturistu z Jablonce nad Nisou 
a nostalgicky si tiež zaspomínali nad dielami  
a fotografiami Novomešťana Mira  Ďuržu, ktorý 
do umeleckého neba odišiel v auguste 2006.
 Veľký potlesk prítomných vyvolalo aj  neča-
kané spontánne vyhlásenie primátora mesta 
Ing. Jozefa Trstenského o možnom využití 
v budúcnosti zrekonštruovaných priestorov 
bývalej  sýpky na Komenského ulici (viac o tom 
na strane 7).

 Podľa vyjadrenia riaditeľky Novomestského 
jarmoku PhDr. Kvetoslavy Hejbalovej, si každý  
jeho návštevník mohol prísť počas troch jar-
močných dní  na svoje. Zaujali ľudové remeslá, 
decká sa tešili z kolotočov, rodičia či starí rodičia 
tak museli siahnuť hlbšie do vrecka... Spokojní 
odchádzali aj návštevníci sprievodných podujatí 
jarmoku.
 Po bezpečnostnej stránke sa 37. ročník 
NJ nevymykal z bežného priemeru. Stratená 
Vaneska z Dubnice nad Váhom napokon našla  
tatina aj s bráškom, resp. oni ju aj bez nutnej 
pomoci mestskej polície. V ten moment slzy 
veľké ako hrach, ktoré 8-ročnému dievčatku 
stekali po tvári, nahradil široký úsmev, spokoj-
nosť, bezpečie a istota v otcovom náručí.  
Horšie  dopadol stánok s pečením trdelníkov na  
Hviezdoslavovej ul. Mali hlavu v smútku, keď 
zistili, že im v sobotu zmizla celodenná tržba za  
predaj tradičnej pochúťky zo Skalice. 
 Inak bolo v našom meste veselo, chutil
burčiak i jarmočné špeciality a jarmočníci (aspoň 
ich väčšina) bola  spokojná  aj s menu „duševnej 
potravy“  tridsiateho siedmeho Novomestského 
jarmoku. Žiaľ, odišiel do nenávratna, ale už 
o necelý rok ho vystrieda nový - 38. ročník NJ.

 Presne v deň Svetového 
dňa učiteľov, ktorý UNESCO 
vyhlásilo na 5. októbra,  
komisia školstva, mládeže 
a telesnej kultúry pri MsZ  
uskutoční slávnostné za-
sadanie spojené s odov-
zdaním ďakovných listov
a kvetov vďaky vynika-
júcim pedagogickým za-

mestnancom škôl a školských zariadení 
z nášho mesta.
 Hold oceneným predstavitelia mesta vzda-
jú tradične v priestoroch ZUŠ J. Kréna 
v Novom Meste nad Váhom.
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 Navigácia mu ukazovala, že do Nové-
ho Mesta nad Váhom dorazí o 16,53 h. Jiří 
Srna bol spokojný, že aj keď s odretými uša-
mi, predsa len stihne vernisáž svojej výsta-
vy. Ale  poznáte to: človek mieni... Zápcha na 
diaľnici jeho auto priklincovala na niekoľko 
hodín pri Brne, postupovalo doslova po cen-
timetroch. Za dve hodiny prešlo tri kilometre.
 Účastníci povernisážovej recepcie sa už po-
maly rozchádzali do svojich domovov a umelca 
stále nikde...Keď v telefóne avizoval, že o 20,30 
h by mohol byť v meste, boli sme radi, že i keď 
neskoro, ale hlavne, že šťastne dorazí do cieľa. 
Cesta z Jablonce nad  Nisou sa z piatich hodín 
pretiahla na neskutočných deväť!
 Riaditeľka stánku kultúry Eva Grznárová  
spolu s riaditeľom Novomestského ostňa Vladom 
Pavlíkom sa rozhodli, že na milého hosťa zo se-
verovýchodu Čiech, jeho manželku a vnuka poč-
kajú. Bolo deväť hodín večer, keď ticho v stánku 
kultúry preťali kroky. Vzácna návšteva bola ko-
nečne na mieste. Po vrúcnom  privítaní sa posta-
rali o ňu tak, ako sa na správnych hostiteľov patrí. 
V sobotu doobeda si dali opäť „rendezvous“
vo výstavnej sieni, kde si Jiří Srna so svojimi
najbližšími mohol v kľude a pokoji pozrieť vý-
stavu svojich prác.
 Úspešného účastníka Novomestského ostňa  
z rokov 2013 (2. miesto) a 2015 (čestné uznanie) 
výstava zaujala, bol ňou nadšený, potešil sa i skla-
dačke k výstave, prvej vo svojej umeleckej  karié-
re. Rovnako tak aj informácii o uvažovanom zria-

dení galérie kresleného humoru v našom meste.
 Zaznela z úst primátora mesta Ing. J. Trs-
tenského na  vernisáži. Keď sa dozvedel o tom, 
že J. Srna všetky svoje vystavené diela venuje 
mestskému kultúrnemu stredisku, ktoré disponu-
je bohatou zbierkou kresleného humoru a satiry 
(na  jeho pôde sa vôbec ako prvý  svojho druhu 
v bývalom Česko-Slovensku zrodil  festival kres-
leného humoru  s názvom Novomestský osteň), 
skrsla v ňom myšlienka zriadiť v niekdajšej sýp-
ke nielen na  Slovensku, ale i v bývalom Česko - 
Slovensku ojedinelú galériu kresleného humoru. 
 Priestory na Komenského ul. (oproti parko-
visku)  primátor mesta plánoval vždy využiť na 
kultúrne účely a počas vernisáže  spontánne do-
stal  odpoveď, konkrétne na čo.  Verejne,  pred  
plnou výstavnou sieňou sa zaviazal, že ak tento 
jeho nápad odobria poslanci, do roku 2018 bude 
v meste galéria  kresleného humoru. Prvá na 
Slovensku i v Čechách.
 - Tak to nás predbehnete, -  bez náznaku 
závisti reagoval na čerstvú novinku uznávaný 
výtvarník, maliar, fotograf, kresliar a v súčasnosti 
už aj sochár z Čiech. 
 Jiří Srna popri praxi všeobecného lekára 
stíha  množstvo umeleckých aktivít, za čo podľa 
jeho vlastných slov vďačí manželke, ktorá má 
pre  jeho koníčky nielen pochopenie, ale mu pri 
nich aj pomáha a doma pre ne vytvára potrebné 
zázemie. 
 Pobyt v Novom Meste nad Váhom  spolu-
organizátor výtvarného plenéru vo Valticiach na 
Morave využil na návštevu jarmoku a ochutnáv-
ku burčiaku i cigánskej, ale i okolia. S kresleným 
humorom spätý Novomešťan Vlado Pavlík ho 
i s rodinkou v sobotu  zobral nielen do svojho 
ateliéru, ale i do neďalekého Beckova. Domov 
sa Jiří Srna plný zážitkov a dojmov vrátil v ne-
deľu večer. 
 Návštevu nášho mesta, dúfajme, že už  bez 
podobných patálii na ceste ako teraz, si J. Srna 
možno zopakuje o rok v septembri, kedy sa po-
čas 38. Novomestského jarmoku uskutoční ver-
nisáž ďalšieho ročníka medzinárodného Novo-
mestského ostňa.

VERNISÁŽ NESTIHOL, VÝSTAVU I JARMOK ÁNO

J. SRNA NÁPAD S GALÉRIOU KRESLENÉHO HUMORU VÍTA
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ZA MUDr. JÁNOM MITANOM
     September bol jeho kolís-
kou, žiaľ i obrátenou kolís-
kou. MUDr. Ján Mitana, 
Osobnosť mesta z roku 
2010 za celoživotnú činnosť 
v oblasti zdravotníctva, mal 
28. septembra osláviť sedem-
desiatku. Osud to chcel inak, 
5. septembra nečakane do-
horela svieca života niekdaj-

šieho primára I. interného a I. doliečovacieho 
oddelenia v NsP v Novom Meste nad Váhom. 
Posledná rozlúčka s novomestským rodákom 
bola  8. septembra.
 MUDr. Ján Mitana sa narodil v Novom Meste 
nad Váhom a celý svoj život - okrem rokov 
štúdia na LF UK v Bratislave, kam odišiel po 
absolvovaní novomestského gymnázia – prežil 
v  rodisku. S mestom ho spájali nielen profesia 
a rodina, ktorú si tu založil, ale aj šport, najmä 
futbal, ktorému sa aktívne venoval ako študent. 
V r. 1960 - 1969 pôsobil ako brankár futbalového 
oddielu TJ Považan.
 V rokoch 1970 - 2009 pracoval v tunajšej 

NsP ako internista. V r. 1982 po odchode MUDr. 
I. Trnovského z funkcie primára interného od-
delenia (IO) ho  poverili vykonávaním tejto fun-
kcie a v decembri 1983 ho oficiálne menovali za 
primára IO novomestskej nemocnice. Od r. 1998, 
po rozdelení oddelenia na I. a II. interné a I. a II. 
doliečovacie oddelenie  (DO), sa stal primárom 
I.  IO a I. DO. Počas takmer 40-ročného pôsobe-
nia mu rukami prešli tisícky pacientov. Vo svojej 
zodpovednej  a náročnej práci využíval humánnu, 
zároveň na vedeckých princípoch založenú a-
plikovanú medicínu. Kolektív lekárov a ses-
tier riadil s nadhľadom, trpezlivo a na základe 
prirodzeného rešpektu, založenom na odbornosti 
a priateľskom prístupe. 
 Dr. Ján Mitana bol modelom lekára, ktorý 
si aj v dnešnej pretechnizovanej dobe dokázal 
zachovať humánny prístup k ľuďom, ktorý neraz 
v našom zdravotníctve absentuje.
 Česť jeho pamiatke!
 
 P.S.: Ako spomienku na  MUDr. J. Mitanu 
uverejňujeme na str. 17 časť z rozhovoru M. Hur-
tíka s ním publikovaného pred rokmi v NS.

 V rámci novomestskej mariánskej púte, ktorá 
sa konala v Roku milosrdenstva  v dňoch 8. – 11. 
septembra, do novomestskej farnosti o. i. hostí  
zavítal emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, 
ktorý  pri soche  Madony s dieťaťom celebroval 
za  účasti veriacich a kňazov  z novomestského 
a piešťanského  dekanátu 10. septembra  sobot-
ňajšiu sv. omšu  na  nádvorí farského kostola. 
Spevom  liturgiu obohatil  farský zbor sv. Cecílie.
 Po skončení  sv. omše na počúvanie a dob-
rú náladu  hrala DH Bošáčanka, veriaci a kňazi 
zostali v družnej  debate spojenej s pohostením 
počas  tradičného agapé.
 Táto mariánska tradícia sa v Prepozitúre Pan-
ny Márie v Novom Meste nad Váhom  obnovila 

v roku 2012, v tomto roku sa konala v poradí piata 
novomestská  púť.

NÁDVORIE FARSKÉHO KOSTOLA ZAPLNILI VERIACI A KŇAZI

 Ani nie  dva  mesiaca od skončenia letných 
prázdnin čaká na  žiakov a študentov  ďalšie 
voľno. Hoci jesenné prázdniny nepotrvajú dlho, 
určite školákov poteší, že od 28. októbra do 31. 
októbra budú brány škôl zatvorené.

JESENNÉ PRÁZDNINY *ZBER OBJEMNÉHO ODPADU. TSM v No-
vom Meste nad Váhom uskutočnia v dňoch 
3. – 14. októbra zber objemného odpadu. 
V jednotlivých lokalitách pristavia veľkoobjemové 
konatjnery (VOK) podľa stanoveného harmono-
gramu. Viac na: www.tsm.nove-mesto.sk/objem-
ny-odpad/  .                                                  -TSM-
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O D L O Ž  T O  N A  Z A J T R A !
 Na konci septem-
bra sme si pripome-
nuli v kalendári i v li-
turgii meno a postavu 
Michala - archanjela. 
Biblia nás uisťuje, že 
anjeli sú reálne bytos-
ti, stvorené Bohom, 
čisto duchovné, ktoré 
nemajú telo. Predsta-
vuje Michala ako vod-
cu nebeského vojska 

a hlavného odporcu diabla. Svätý Michal je jed-
ným z hlavných anjelov čiže archanjel. Preklad 
jeho mena z hebrejčiny ( Micha–el = Kto je ako 
Boh? )  je vlastne bojovým výkrikom dobrých an-
jelov v boji na nebi proti Zlému a padlým anjelom. 
Biblia slovo satan alebo diabol uvádza 160 - krát 
a hovorí, že ide o reálnu osobnú bytosť. 
 Kresťanská tradícia pripisovala Michalovi 
štyri úlohy: bojovať proti Satanovi, zachraňo-
vať duše veriacich z moci diabla pri pokuše-
niach, osobitne v hodine smrti ochraňovať Boží 
ľud a sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží 
súd.  
 Takže – duchovný boj ako drsná realita? 
Áno. A úsmevno-vážny príbeh, ktorý tu nasledu-
je, nám môže pomôcť pochopiť v tomto boji jednu 
rafi novanú diablovu taktiku. Diabol má totiž rád, 
keď sa veci odkladajú do neurčita a vedú nás 
k tomu, aby sme svoje pokánie, nápravu života 
a konanie dobra   situovali do hmlistej budúcnos-
ti. Takto nás oberá o čas konať dobro. Neraz 
vzbudzuje v nás silnú nechuť začať s tým tu 
a teraz:    
 Satan, vodca diablov, mal starosti. Zdalo sa 
mu, že málo Slovákov ide do pekla. Zvolal teda 
pekelných pohlavárov a vyzval ich, nech povedia 

svoj názor, čo treba zmeniť v stratégii a taktike. 
„Povedzme im, že peklo je stredoveká rozpráv-
ka!“, navrhoval prvý. Ale Satan nebol spokojný: 
„To je už staré, nefunguje to.“ „Tak ich presvedč-
me, že diabol neexistuje.“ Ale Satan aj toto od-
mietol. „Povedzme im, že Boh neexistuje.“ Ale 
ani to Satana neuspokojilo. A zrazu jeden starý 
skúsený diabol zdvihol svoj čierny, ohorený prst. 
„Aký máš ty návrh?“, spýtal sa ho Satan. Ten 
odpovedal: „Povedzme im, že Boh je, že i peklo 
a diabol jestvujú a že dostať sa do pekla je otras-
ná vec.“ Všetci sa naňho nahnevane oborili: 
„Zbláznil si sa? Ty si sa asi obrátil!“ Ale on pove-
dal: „Nechajte ma dokončiť!“ A pokračoval: „Po-
vedzte im všetko toto, ale dodajte: Začneme sa 
tomu venovať až zajtra ...!“ A s týmto návrhom bol 
Satan priam nadšený: „Áno! Toto bude fantastic-
ká taktika: Začni až zajtra! Ale to „zajtra“ nikdy 
nepríde ...!“
 Podobná taktika bola využívaná aj obchod-
nými kruhmi: Kdesi v Amerike bol moderný hy-
permarket, ktorý mal nad vstupnou bránou vy-
svietenú reklamu: „Zajtra bude všetko zdarma!“ 
A tak mnoho ľudí prichádzalo na nákup každý 
deň, ale vždy tam zostával ten istý nápis: Zaj-
tra ...! No keď tam už boli, tak niečo predsa len na-
kúpili. Dosť chytrá propaganda.
 Aj my si možno hovoríme: „Mám dobré pred-
savzatie. Od zajtra sa teda začnem meniť.“ Ale to 
zajtra nikdy nebude ...!  Je to jeden z trikov Zlého. 
Mám totiž začať už dnes! Teraz, keď som pochopil 
a  rozhodol sa pre niečo dobré, treba urobiť prvý 
krok. Lebo zajtra už nemusím mať čas, silu ale-
bo príležitosť niečo zmeniť. Teraz je najvhodnejší 
čas premôcť zlo v sebe a vykonať konkrétne, hoci 
možno malé a nedokonalé dobro. Svet menia 
k lepšiemu len tí, ktorí ho konajú v prítomnej chví-
li - tu a teraz.        Blažej Čaputa, katolícky kňaz

 Ján BERNOVSKÝ (11.10.1926 - 
14.4.2010) - zdravotnícky pracovník, sanitkár. 
Nositeľ diamantovej Jánskeho plakety. Držiteľ 
titulu Významná osobnosť Podjavoriny a titulu 
Osobnosť mesta za rok 2008. Nové Mesto nad 
Váhom: rodák, pôsobenie – 90. výročie narode-
nia;

 Mária FÁBRYOVÁ (11.10.1926 - 24.7.2000) 
- vysokoškolská pedagogička, reprezentantka 
Československa vo volejbale. Zomrela v Bra-
tislave. Nové Mesto nad Váhom: rodáčka - 90. 
výročie narodenia;
 Ivan HRUŠOVSKÝ (7.9.1921 - 19.10.2011) 
- právnik, protifašistický bojovník. Zomrel v Bra-
tislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 5. vý-
ročie úmrtia.

OSOBNOSTI OKTÓBRA
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 V októ-
bri sa us-
k u t o č n í 
prvý kon-
cert  KPH 
jesenného 
a b o n e n t -
ného cyklu. 
Znie to až 
n e u v e r i -

teľne, ale  tradícia koncertov vážnej hudby 
u nás sa začala písať práve pred 40 rokmi. 
Impulz vzišiel zo Zväzu slovenských skladateľov, 
kedy  začiatkom 60. rokov 20. storočia začali 
na Slovensku vznikať Kruhy priateľov hudby. 
Do nášho mesta s touto myšlienkou  na jar roku 
1976 prišiel Dr. Ladislav Dóža, v tom čase riaditeľ 
Slovkoncertu v Bratislave.
 Myšlienka sa stretla s  podporou vtedajšej
riaditeľky Domu osvety /DO/ (dnes MsKS)
A. Krúpovej, ako aj riaditeľa Ľudovej ško-
ly umenia (dnes ZUŠ) V. Rehoru, ktorí Kruh
priateľov hudby (KPH) založili. Za členov výbo-
ru boli zvolení V. Pavlovičová, J. Kouřil a  D. Ma-
cejka, predsedníčkou sa stala Vilma Lehu-
tová - Struháriková (na foto vpravo), v tom čase
učiteľka klavíra na ĽŠU. Túto funkciu p. Stru-
háriková vykonáva dodnes. Je teda najpovo-
lanejšou osobou na priblíženie začiatkov 
a prvých rokov pôsobenia KPH v našom  meste.  
 - Prvý koncert, ktorým sa začala činnosť 
KPH v Novom Meste nad Váhom, sa uskutočnil 
14. októbra 1976. Účinkovala na ňom naša 
rodáčka, vynikajúca huslistka J. Špitková (na 
foto vľavo) spolu s Dámskym komorným orches-
trom z Bratislavy pod taktovkou E. Šarayovej. 
Podujatie moderoval Ing. J. Lím. Ďalšie koncerty 
sa striedavo organizovali v DO a ĽŠU, dnes sa 
návštevníci stretávajú  zväčša vo výstavnej sieni 
MsKS. 
 Na začiatku sa nedalo odhadnúť, či sa vážna 
hudba v našom meste ujme a aká budúcnosť ju 
čaká.-
 Štyri desaťročia  pôsobenia KPH v našom 
meste svedčia o tom, že takéto obavy a po-
chybnosti neboli opodstatnené. Podľa slov 
V. Struhárikovej vážna hudba si aj vďaka vyni-
kajúcim výkonom známych i menej známych 

umelcov, ktorí navštívili naše mesto, našla cestu 
k svojim priaznivcom. 
 -Spomínam si na jeden z koncertov v roku
1982, ktorého sa zúčastnila aj národná umelkyňa 
M. Kišoňová-Hubová, v tom čase ústredná 
predsedníčka KPH na Slovensku. Veľmi po-
chvalne sa vyjadrila na adresu obecenstva, 
ktoré charakterizovala ako vnímavé so schop-
nosťou precítiť hudbu. Svojím účinkovaním naše 
mesto poctili viaceré  hudobné osobnosti, napr. 
I. Kirilová, G. Beláček, F. Ďuriač, A. Dudášová, 
Martin a Svätopluk Malachovskí, D. Hamarová, 
M. Pavlovič, K. Toperczer (manžel našej rodáč-
ky E. Kopeckej), V. Rojková-Hudecová, I. Čer-
necká, S. Čápová, P. Buranovský, M. Lapšan-
ský, D. Karvay, V. Hudeček, J. Špitková, J. Pod-
horanský, J. Struhárik a iní. 
 Nezabudnuteľné zážitky si poslucháči 
odnášajú najmä z vianočných koncertov, obo-
hatených o umelecké slovo a poéziu v prednese 
Ulricha Ulmanna. 
 Popri koncertoch organizuje KPH pri MsKS 
aj autobusové zájazdy na operné a baletné 
predstavenia do SND v Bratislave, o ktoré je 
tiež veľký záujem. Od roku 1994 sme navštívili 
66 predstavení. Zabezpečuje ich pracovníčka 
MsKS L. Fandrová, pre ktorú je organizovanie 
koncertov vážnej hudby a zájazdov do Bratislavy  
viac ako pracovnou náplňou.-
 Vrúcnym želaním predsedníčky KPH V. Stru-
hárikovej do ďalšieho desaťročia je, aby kon-
certy vážnej hudby boli i naďalej významnou 
kultúrno – spoločenskou udalosťou MsKS 
a mesta, ktorá  prirastie k srdcu i novej, nastu-
pujúcej mladej generácii, pre ktorú sa náv-
števy koncertov KPH, podobne ako u teraj-
ších návštevníkov, stanú jej srdcovou záleži-
tosťou. –

JUBILEUM KONCERTOV VÁŽNEJ HUDBY

OD KONCA OKTÓBRA
DLHŠÍ SPÁNOK

 Spachtoši majú dôvod na radosť! Zo so-
boty 29. na  nedeľu 30. októbra prechádzame  
z letného času na zimný. 
 Hodinové ručičky sa budú posúvať z tretej 
na druhú hodinu rannú, čo znamená, že budeme 
môcť spať o hodinu dlhšie.  
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 Mediácia je spôsob riešenia sporov, resp. 
iných konfl iktných situácii za asistencie tretej 
osoby - mediátora. Mediácia je vlastne spros-
tredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor 
medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediá-
tor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré  
dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa 
vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú do-
hodu pre všetkých účastníkov. Mediátor by mal 
využiť svoje sociálno - psychologické znalosti 
a zručnosti, aby tieto zúčastnené strany dokáza-
li presne vyjadriť, v čom vidia  problém a tiež to, 
aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Defi ni-
tívnym výsledkom mediačného procesu by mala 
byť vzájomná dohoda zúčastnených strán. 
 Mediátorom môže byť každá fyzická oso-
ba, ktorá spĺňa podmienky zákona o mediácii 
a je zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa 
osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá 
s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie 
dohodu o začatí mediácie. 
 Mediačné centrum je právnická osoba (ktoré 
je zriadené fyzickou alebo právnickou osobou) 
vykonávajúce svoju činnosť podľa zákona o me-
diácii, ktoré je zapísané v registri mediačných 
centier, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti 
SR, okrem iného má zriaďovateľ aj povinnosť 
zriadenie mediačného centra a zmenu údajov 
v Obchodnom vestníku. Mediačné centrum musí
mať zriadenú webstránku (webové sídlo), kde 
informuje o svojej činnosti, mediátoroch, zme-
nách údajov a podobne.
 Mediačné centrum je povinné zriadiť, za-
bezpečovať prevádzku a aktualizáciu web-
stránky, na ktorej v jasnej, ľahko zrozumiteľnej 
a používateľsky jednoduchej forme zverejňuje 
informácie o mediačnom centre. Na takejto 
webovej stránke by sa mal záujemca o mediá-
ciu dozvedieť, kto je zriaďovateľom mediačného 
centra, všetky kontaktné údaje, údaje o zápise 
do registra vedeného Ministerstvom spravodli-
vosti SR aj s uvedením príslušného registračné-
ho čísla, orgány mediačného centra a zoznam 
členov týchto orgánov, samozrejme zoznam 
mediátorov, právne predpisy, podľa ktorých 
postupujú mediátori, úplné znenie štatútu a ro-
kovacieho poriadku vrátane ich dodatkov, prí-

loh a zmien, sadzobníka poplatkov a pravidiel 
ich úhrady, priemernú dĺžku trvania mediácie 
a ďalšie informácie stanovené zákonom. Orgá-
ny mediačného centra nesmú pritom zasahovať 
do činnosti mediátora a ovplyvňovať ju.
 Mediátor zapísaný v zozname mediátorov 
mediačného centra nesmie za výkon mediácie 
prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od 
inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého 
zozname je zapísaný. 
 Mediačné centrum okrem iného urču-
je osobitné predpoklady a zameranie, ktoré 
musí spĺňať mediátor uchádzajúci sa o zápis 
do zoznamu mediátorov vedeného príslušným 
mediačným centrom, ďalej vedie zoznam a evi-
duje zmeny v zozname mediátorov zapísaných 
v mediačnom centre. Mediačné centrum je po-
vinné bezodkladne na svojom webe zverejniť 
zmeny v zozname mediátorov. Ďalej je povin-
nosťou mediačného centra zabezpečiť mate-
riálne podmienky na výkon mediácie mediátor-
mi zapísanými v zozname a zároveň  organizuje 
osvetovú činnosť zameranú na podporu mediá-
cie a ďalšie aktivity zamerané na podporu roz-
voja mediácie.
 Spotrebiteľské spory môže riešiť iba me-
diačné centrum, ktoré spĺňa podmienky podľa  
zákona o mediácii. Mediačné centrum, ktoré rie-
ši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať 
a zverejniť správu o činnosti mediačného centra 
v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov 
za kalendárny rok najneskôr do 31. marca na-
sledujúceho roka.
 Mediácia sa začína tým, že sa v  dohode 
o začatí mediácie osoby zúčastnené na mediá-
cií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrét-
neho sporu, takáto dohoda  musí byť uzatvo-
rená písomne, musí obsahovať poradové číslo 
podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe 
mediácií a tiež  presné označenie osôb zúčast-
nených na mediácii, označenie mediátora a jeho 
kancelárie, vymedzenie konkrétneho sporu, kto-
rý je predmetom mediácie, dobu, na ktorú je 
uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediá-
cia prebiehať a samozrejme aj  výšku odmeny 
mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu 
o bezplatnom výkone mediácie. 
 (Dokončenie  v budúcom čísle.)                 

 JUDr. Adriana Ručkayová,  
advokátka

MEDIÁCIA(I.)
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KLUBY V OKTÓBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
                   Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci 
                11. 10. od 12,30 - 17,30 h  
    Klub altern. medicíny - p. Ján Dedík 
Streda     12.10. o 14,00 h                    OZ G35
                   Klub chorých na sklerózu multiplex
Štvrtok    od 18,00 h                 Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h            A klub 

 25. októbra o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční prvý koncert jesenného 
abonentného cyklu. 
 V roku 40. výročia založenia KPH  pri MsKS 
sa na  koncerte pod  hlavičkou Pressburger 
piano trio predstavia: Sylvia  ČÁPOVÁ – VIZ-
VÁRY - klavír, Yvetta  SLEZÁKOVÁ  - husle 
a Eva  SCHRANZOVÁ -  violončelo. Umelecké-
ho slova sa ujme Ulrich  ULMANN.
 Na  koncerte odznejú skladby autorov: Jo-
seph HAYDN, Johann Nepomuk  HUMMEL, As-
tor  PIAZZOLLA.

VEČERNÝ KONCERTPREZENTÁCIA KNIHY

 20. októbra o 17,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční prezentácia knihy Jozefí-
ny Hrkotovej-Hladkej:  Kúzlo pokoja-refl exie 
s mottom: Život od praveku nie  je o veciach, ale  
o človeku.

J. HRKOTOVÁ-HLADKÁ:
KÚZLO POKOJA - REFLEXIE

 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 
8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej po-
radne. Najbližšie termíny stretnutia s advoká-
tom  sú 13. a 27. októbra  o 17,00 h v MsKS.
 V MsKS  na 1. posch. vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a občianskeho 
práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie poda-
ní či zastupovanie klienta pred súdom. 
 Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho
služby sú určené osamelým matkám s deťmi, 
nezamestnaným, sociálne znevýhodneným ob-
čanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA
 20. októbra o 18,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční vystúpenie heligonkárov Krasňanci. 
 Po úvodnom roku účinkovania v Televízii 
Šlágr, kde sa prezentovali svojím prvým CD, 
vydali svoj druhý album s názvom Krasňanská 
muzika. Je to zmes ľudových, vlastných a au-
torských piesní, piesní z Repete, a samozrejme 
inštrumentálnych skladieb, kde Krasňanci  naj-
viac ukážu svoje majstrovstvo v hre na heligón-
ku pod vedením majstra tohto nástroja Martina 
Čerňanského.
   Vo svojom 90 - minútovom  programe 
Krasňanci predvedú veľkú heligónkovú šou. 
 Vstupenky po 7 € si môžete zakúpiť online 
na webovej stránke MsKS: www.msks.sk  alebo 
priamo v pokladni MsKS, t.č.032/285 69 21.

KRASŇANCI

DIVADIELKO GALÉRIA

 30. októbra  o 14,30 a 16,00 h Divadielko 
galéria vo svojich priestoroch odohrá k 10. vý-
ročiu svojho vzniku reprízu bábkovej rozprávky  
OKLAMANÝ VODNÍK. 

OKLAMANÝ VODNÍK

Pondelok 
  16,15 a 18,00 h      joga
                 18,30 h                   cvičenie pre ženy
                                                        Spoločenský dom
Streda     
                17,00 h                   joga
                18,30 h                   cvičenie pre ženy
                                                  Spoločenský dom
Štvrtok     
                16,15 a 18,00 h     joga

KURZY V OKTÓBRI



sobota 1. a nede a 2. o  15:00 h                  CINEMART SK 
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁ IKOV repríza 

o asi robia vaši mazná ikovia, ke  nie ste práve doma? 
Aký je život našich domácich milá ikov po tom, o im 
zabuchneme dvere pred ufákom a necháme ich doma 
samých napospas chladni ke, telke, gau u a najnovším 
technológiám? 
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min.,               
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 3 €

 
sobota 1. a nede a 2. o  17:00 h                  CINEMART SK 
DOMOV PRE NEOBY AJNÉ DETI SLE NY 
PEREGRINOVEJ  
Dedkova záhadná smr  prinúti Jakea (Asa Butterfield) 
vyrazi  na ve mi neobvyklú a dobrodružnú výpravu. 
Pomocou stôp, ktoré našiel v jeho pozostalosti, objaví na 
od ahlom kúte jedného, takmer opusteného ostrova 
ve mi zvláštnu budovu, v ktorej sa stretne nielen so sle - 
nou Peregrinovou (Eva Green), ale i s jej chránencami. 
Ich izolácia nie je len v mieste, ale i v zacyklenom ase. 
Skrývajú sa pred ostatným svetom kvôli svojim zvláštnym 
a neuverite ným schopnostiam, pretože by boli ostatnými 
považovaní za monštrá. Réžia: Tim Burton 
USA, BEL, GB,      dobrodružný fantasy,         128 min., 
eský dabing, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 1. a nede a 2. o  19:00 h                    FORUM FILM  
OCEÁN V PLAME OCH  
20. apríla 2010 došlo na ropnej plošine Deepwater 
Horizon v Mexickom zálive k jednej z najvä ších love-
kom spôsobených katastrof na svete. Tento film rozpráva 
príbeh, ktorý sa neobjavil v nijakých správach a vä šina 
udí ho nepozná. Hrajú: Mark Wahlberg, John Malkovich, 

Kurt Russel, Kate Hudson  
USA,                               triler,                            107 min.,                 
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 1. o 21:00 h                             CONTINENTAL FILM 
JEDNOTKA SAMOVRAHOV repríza  
Tí najhorší na strane dobrých... repríza úspešného 
ak ného trileru. 
USA,                     ak ný sci-fi triler,                 120 min.,              
slovnské titulky, MP 15+,                                vstupné: 3 € 
 
streda 5. o  19:00 h                           ASFK – PROJEKT 100 
CESTA DO FANTÁZIE  
Film pre všetkých, ktorí už niekedy mali desa .  
Vrcholné dielo najvplyvnejšieho svetového animátora 
Hajaa Mijazakiho pred publikom rozprestiera fascinujúci 
svet nespútanej obrazotvornosti. Rozprávanie o desa -
ro nom diev atku, ktoré sa ocitne v arovnom meste 
duchov, bôžikov a strašidiel, divákov každého veku pohltí 
unikátnou víziou autora, v aka ktorej každý záber dýcha 
arovnos ou, hravos ou, nápaditos ou, ale aj melanchó-

liou. Ocenenia: Oscar v kategórii Najlepší dlhometrážny 
animovaný film (2003); nominácia na ceny BAFTA 
v kategórii Najlepší cudzojazy ný film (2004); Zlatý 
medve  z Berlinale ex aequo (2002)... 
JPN,                dobrodružný animovaný,          124 min.,     
eský dabing, MP 12+,                      vstupné: 3 €, FK 2 €     

 
sobota 8. a nede a 9. o 15:00 h                   CINEMART SK 
KUBO A KÚZELNÝ ME   
Kubo v sprievode chytrej a drzej Opice a trošku bláznivé-
ho Chrobáka sa vydáva po stopách svojho otca, legen-
dárneho samuraja. Musí nájs  otcovu výzbroj, a tá mu 
má pomôc  v súboji so zlom, ktoré sa snaží zni i  všetko, 
o mu kedy bolo drahé.  

USA,        animovaná rodinná komédia,          101 min.,               
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 
sobota 8. o 17:00 h, nede a 9. o 19:00 h      FORUM FILM 
DIEV A VO VLAKU (Girl on The Train) 
To, o vidíš, a môže zabi .  

Film nakrútený pod a bestselleru, ktorý šokoval svet. 
Rachel (Emily Blunt) každé ráno cestuje rovnakým 
vlakom do Londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel na to, 
že prišla o prácu. V jednom z domov pri železni nej trati 
pozoruje š astný a na prvý poh ad dokonalý pár a celkom 
im závidí. Jedného d a však v tom dome uvidí nie o 
ve mi zvláštne a od toho okamihu sa za ne odvíja  
šokujúci príbeh, ktorý jej obráti život naruby.  
USA,                                 triler,                          105 min.,            
slovenské titulky, MP 15+,                 vstupné: 4 €, FK 3 €    
sobota 8. o 19:00 h, nede a 9. o 17:00 h      BONTONFILM 
PIRKO 
Som pierko, nedokážem sa bráni  vetru. 
Film o  veciach, ktoré sú v našej spolo nosti tabu. 
Martina alias Shakira vyrástla v detskom domove. 
Svojich biologických rodi ov nikdy nepoznala,  predstavy 
o svete tam „vonku“ nasávala z televíznych seriálov. A 
potom kone ne nadišiel de  jej osemnástych narodenín. 
S hlavou plnou naivných predstáv vyrazila do ve kého 
sveta ...  
SR, R,                              dráma,                       92 min.,            
slovenská verzia, MP 15+,                 vstupné: 4 €, FK 3 €    
sobota 8. o 21:00 h                                 CONTINENTAL FILM 
KIKI: PO ME NA TO!  
Erotická komédia rozpráva pä  príbehov o vz ahových 
problémoch sú asných Madrid anov. Milenecké páry 
pod vedením doktora objavujú zvláštne a nezvy ajné 
zdroje sexuálneho pôžitku len preto, aby obnovili a znovu 
naštartovali svoju vlastnú i vzájomnú stratenú váše . 
Jednotlivé tabu sú odha ované jeden po druhom s citli-
vos ou a ironickým nadh adom. 
ESP,                    erotická komédia,                  102 min.,         
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 12. o 19:00 h                          ASFK – PROJEKT 100 
5 OCTOBER 
Tichý príbeh o mužovi, ktorý aká na dôležitú operáciu. 
Ke  sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov 
života, vydá sa na cestu bez cie a, no s „kone ným 
termínom“, ktorým je 5. október. Je to príbeh o h adaní 
miesta na svete, o tom, aké je ažké opä  si nájs  domov. 
SR, R,                  dokumentárny,                     61 min.,         
slovenská verzia, MP 15+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 
 
sobota 15. a nede a 16. o 15:00 h  MAGIC BOX SLOVAKIA   
DEVÄ  ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA  
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratne úspešný, závrat-
ne bohatý a blbec. V snahe postavi  najvyšší mrakodrap 
na severnej pologuli je samo úby miliardár pripravený 
obetova  oko vek. Aj lásku svojej rodiny. Cestou na 
dcérinu párty má Tom fatálnu nehodu. Po prebudení 
zis uje, že zatia , o jeho telo leží v kóme v nemocnici, 
jeho myse  sa ocitá v tele kocúra. Dostáva jasné 
ultimátum: má týžde  na to, aby svojej rodine dokázal, že 
ju miluje a záleží mu na nej. Inak navždy zostane 
chlpatým kocúrom. A tak prvýkrát nemá Tom život vo 
svojich rukách, ale v chlpatých labkách a jeho osud 
doslova visí na pazúroch.  
USA, FRA, AUS,     rodinná komédia,                 87 min.,             
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 15. o 17:00 h                                             ITA FILM 
GIRL POWER 
O ženách, ktoré zasvätili svoje životy graffiti - subkultúre, 
v ktorej dominujú muži. Dokument je založený na silnom 
osobnom autobiografickom príbehu pražskej writerky 
Sany, ktorá tento film nakrúcala po celom svete viac ako 
sedem rokov. Zárove  divákov oboznamuje s alšími  
ženskými writerkami v pätnástich svetových mestách. 

R,                            dokument,                          92 min.,             
eská verzia, MP 15+,                       vstupné: 4 €, FK 3 €     
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sobota 15. o 19:00 h, nede a 16. o 19:00 h          ITA FILM            
INFERNO  
Oscarový režisér Ron Howard sa vracia, aby nakrútil 
najnovší bestseller z megaúspešnej knižnej série od 
spisovate a Dana Browna (Da Vinciho kód, Anjeli a 
démoni).  
Slávneho symbolistu Roberta Langdona (Tom Hanks) 
tentokrát indície vedú k samotnému Dante Alighierimu.  
USA,                                 triler,                          121 min.,               
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 15. o 21:00 h                                      FORUM FILM 
ZILIONÁRI  
Vojnový veterán, pracujúci ako no ná ostraha vo firme 
zaoberajúcej sa výrobou obrnených vozidiel, zorganizuje 
jednu z najvä ších bankových lúpeží v amerických 
dejinách. Je však podvedený svojím tímom... 
USA,                       ak ná komédia,                  112 min.,               
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
nede a 16. o 19:00 h                           CONTINENTAL FILM 
INŠTALATÉR (Instalatér z Tuchlovic)  
„Poctivý, šikovný remeselník, ktorý nedokáže požiada  
ani o lásku ani o peniaze. Všetkým všetko opraví, ale 
svoj život si da  do poriadku nedokáže...", komentuje film 
autor scenára, režisér a kameraman Tomáš Vorel. 

R,                      rodinná komédia,                    85 min.,          
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 19. o 19:00 h                          ASFK – PROJEKT 100 
MUSTANG  
Dedina na severe Turecka, za iatok leta. Nevinná hra 
piatich sestier s ich kamarátmi je konzervatívnym okolím 
pochopená ako neprípustná. Na rad sa dostáva domáce 
väzenie a dohodnuté manželstvá. Za ína sa ich boj 
o slobodu a lásku.  
Ocenenia: MFF Cannes – Cena Label Europa Cinemas; 
Cena LUX Európskeho parlamentu; Európske filmové 
ceny – Európsky objav roka; Oscar – nominácia 
v kategórii najlepší cudzojazy ný film;  
TUR, FRA, GER,               dráma,                        94 min.,          
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
sobota 22. a nede a 23. o 15:00 h      CONTINENTAL FILM  
BOCIANY repríza  
Nájdi svoj k de . Bociany nosia deti , alebo aspo  
nosievali. Teraz doru ujú balí ky celosvetového 
obchodného internetového giganta   
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min.,               
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 3 €
sobota 22. o 17:00 h, nede a 23. o 19:00 h CINEMART SK                                         
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  
Od tvorcov komédie Ženy v pokušení a Muži v nádeji. 
Sympatická Eliška (Petra H ebí ková) je na plný úväzok 
milujúcou manželkou charizmatického a bohatého Pavla 
(Ji í Langmajer). Ale iba dovtedy, kým ju na prahu 
štyridsiatky milým a korektným spôsobom nepožiada o 
rozvod. Ke  nový život, tak od základov! 

R,                           komédia,                              97 min.,               
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 €

sobota 22. o 19:00 h                                    CINEMART SK                                         
JACK REACHER: NEVRACAJ SA  
Drsných detektívov po svete ve a nechodí. Jack Reacher 
má naviac pod kožou vojenský dril, tvár Toma Cruisa, 
prenikavý intelekt a neodolate nú schopnos  z koho-
ko vek oko vek vymláti .  
Hrdina úspešnej knižnej série Leeho Childa 
prvýkrát  vnikol na filmové plátna pred 4 rokmi a už vtedy 
bolo jasné, že to nebolo naposledy  
USA,                         ak ná dráma,                    116 min.,               
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €

 
 

sobota 22. o 21:00 h, nede a 23. o 17:00 h     MAGIC BOX 
DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA 
Devä ro ný Louis Drax akoby zázrakom prežije smrte ný 
pád. Psychológ Allan Pascal sa snaží odkry  udné 
okolnosti chlapcovej nehody. Zárove  elí zvláštnym 
temným náhodám, ktoré sužujú jeho život. ím alej tým 
viac je v ahovaný do spleti záhad na hranici reality a 
fantázie  V hlavnej úlohe Jamie Dornan ( Pä desiat 
odtie ov sivej). 
GB, CAN, USA,      mysteriózny triler,              108 min.,            
eské titulky, MP 15+,                                   vstupné: 4 € 

 
streda 26. o 19:00 h                     FILM EUROPE – BE2CAN 
FRANKOFÓNIA  
Na pozadí nemeckej okupácie Francúzska skúma režisér 
Alexander Sokurov vz ah medzi umením a mocou a pýta 
sa, o nám kultúra hovorí o nás samých. Jeho historická 
filmová esej je nekonven nou prechádzkou parížskym 
múzeom Louvre, ktorým diváka sprevádza Napoleon a 
Marianne ako alegorický symbol Francúzskej republiky. 
Ocenenia: Fondazione Mimmo Rotella Award, Benátky 
2015; Fedeora Award, Benátky 2015; nominácia na 
Zlatého leva, Benátky 2015 
FRA, GER, NLD,           dráma,                            88 min.,         
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
štvrtok 27. o 19:00 h                    FILM EUROPE – BE2CAN 
JA, DANIEL BLAKE   
Nepríjemne aktuálny film rozpráva príbeh  pä desiatnika 
Daniela z Newcastlu, ktorý sa po tom, o mal infarkt, 
ocitne vo vy erpávajúcom koloto i žiadostí o podporné 
dávky od štátu. Pritom stretáva slobodnú matku Katie 
a jej dve deti. Daniel a Katie sa snažia každý po svojom 
vysporiada  s príkoriami systému a pritom nestrati  
zvyšky dôstojnosti. Ocenenie: Zlatá palma, Cannes 2016  
GB, FRA,                        dráma,                         100 min.,         
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
sobota 29. o 19:00 h                                         FILMTOPIA            
RODINNÝ FILM  
Manželia (Karel Roden, Vanda Hybnerová) sa vydajú na 
plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospievajúce 
deti, pre ktoré neprítomnos  rodi ov znamená možnos  
slobody... 

R,GER, SLO, FRC,            dráma,                     95 min.,            
eská verzia, MP 15+,                                    vstupné: 3 €

 
sobota 29. o 21:00 h                           CONTINENTAL FILM 
Ú TOVNÍK (The Accountant) 
Christian (Ben Affleck) je matematický génius, ktorý má 
lepší vz ah k íslam než k u om. Pod zásterkou 
malomestskej ú tovníckej kancelárie pracuje ako 
nezávislý ú tovník pre nieko ko najnebezpe nejších 
zlo ineckých organizácií na svete  
USA,                  krimi-dráma, triler,                  128 min.,             
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 3 €

 
nede a 30. o 17:00 h                                    CINEMART SK            
AMERICAN HONEY                                     BE2CAN 
Dokonalá genera ná výpove  udí, ktorí stoja na prahu 
dospelosti a nevedia, ako ho majú prekro i . Ur ite 
neostanete emocionálne ahostajní, rovnako ako 
lenovia poroty na tohtoro nom festivale v Cannes, ktorí 

film ocenili špeciálnou cenou. 
USA,                 dráma, roadmovie,                   163 min.,            
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 €    

 
nede a 30. o 19:45 h                 SATURN ENTERTAINMENT            
OPERÁCIA ANTHROPOID                                       
Ve kolepé spracovanie atentátu na Reinharda Heydricha, 
jedného z najmocnejších mužov Tretej ríše.  
GB, FRA, R,     vojnový, historický, triler,     120 min.,            
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 €     



nová ik XIX. 
FDH

Foto: 
Mgr. Jozef Šišovský
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čaro histórie

UUk á žk aa tr a dič nnýcých p ostup ov ma ja jstrov  mämä siarov

Vý ro b aa z abí ja ča čkov ých ššp ep e cic ia l í t  na  nán dvor íí hr adu

O cchu tnávvk a z abí ja čkovv ýchch d o bo brôô t  s  B ošš áckou p ál enkou

H oo d ovaniie  d o sý tý tosst it aa muu zik a  dd o r ad ossti

D o b ov ýv  t áb oror,  š er miar sr skeke  súb oje ,,  hr y  a  súú ť a ž e

diivav d elno-- š eš r mia rsk a  skuuppina BROOŇŇ
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~ Všetky typy kľúčov a autokľúčov
~ Zadlabávacie zámky
~ Kovania
~ Visiace zámky
~ Vložky všetkých značiek a rozmerov
~ Atypické vložky a špec. objednávky do 24 h
~ Schránky, trezory
~ Najlepšie ceny v meste + servis 24 h
~ Otváranie všetkého zabuchnutého NON – STOP služba na tel.
      NOVINKA: stavba generálnych systémov - vložiek, SGHK

                  Po - Pia 8:00 - 17:00 a So 8:00 - 11:00        Kontakt: 0948 / 625 676

KĽÚČOVÁ SLUŽBA v Dome služieb a na Ul.  1 mája 309  (zelená str ieška)

ZLATO V HRDLE, STRIEBRO VO VLASOCH
 Začiatkom septembra sa v MsKS v Novom 
Meste nad Váhom uskutočnil už 6.ročník pre-
hliadky speváckych súborov JDS. Nesúťažný 
festival s názvom Zlato v hrdle, striebro vo vla-
soch, ktorý moderovala Oľga Napokyová, mal 
veľmi dobrú úroveň. 
 Prehliadku zorganizovala OO JDS v Novom 
Meste nad Váhom. Jej predsedníčka Mária 
Lovásová na nej privítala viceprimátorku mes-
ta  PhDr. Kvetoslavu Hejbalovú, predsedníčku 
OO JDS na Myjave Annu Šimovú, predsed-
níčku  KPH pri MsKS a riaditeľku Festivalu zbo-
rového spevu v Novom Meste nad Váhom Vilmu 
Struhárikovú, spevácke súbory: Drietomanku 
z Drietome, Bohdanovčana z Bohdanoviec, Ka-
poše z Brezovej pod Bradlom, Bukovčanov z Bu-
kovca, Hrachovienku z Hrachovišťa, Dolinku
z Hrušového, Klenotnicu zo Bziniec pod Javo-
rinou, Zvonky z Nového Mesta nad Váhom (na 

foto) a všetkých priaznivcov zborového spevu.
 Súbory sa prezentovali peknými piesňa-
mi a pri mnohých z nich sa niektorí vrátili
v spomienkach  do mladosti.                                                                         

Text a foto: Viliam Solovič

ZLATO V HRDLE STRIEBRO VO VLASOCH

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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    Pravá poézia sa nedá 
písať ani na objed-
návku, ani na počkanie. 
Na začiatku je často 
nenápadný podnet, 
inšpirácia. Myšlienka, 
ktorá predchádza 

veršu. Najskôr úplne nenápadná, ako malá iskrička, ktorá môže 
rýchlo zhasnúť, alebo tiež vzbĺknuť. A niekedy tlie a dlho čaká 
na vhodný okamih. Závisí to od toho, do akej živnej pôdy padne. 
 O tom vie svoje aj Jozefína Hrkotová-Hladká, autorka nie-
koľkých básnických zbierok. S ich vydaním sa nikdy nenáhlila. 
A tak sa stalo, že niektoré verše - buď na papieri, alebo iba 
v jej hlave - čakali na ten správny okamžik aj dlhšiu dobu.  
 Po 15 rokoch od vydania prvej zbierky poézie, ktorú naz-
vala príznačne Myšlienočka v dlani (2001) jej v týchto dňoch 
vyšla nová pod názvom Kúzlo pokoja – reflexie. Medzitým au-
torka nezaháľala a postupne sme sa mohli zoznámiť s jej ďalšou 
tvorbou: Slová ticha: štetcom a perom, (2003), už spomínaná 
Myšlienočka v dlani doplnená o nemecký preklad (2007), Žezlo:
Insígnie moci (2007) a na CD zhudobnené verše pre deti O vtá-
čikoch s veršíkom (2010). 
 Zvykli sme si, že poézia J. Hrkotovej-Hladkej vychádza 
z tej najintímnejšej podstaty jej myslenia a cítenia. Tomuto 
procesu tvorenia zostala verná aj vo svojej najnovšej kni-
he. Poznačil ho neprikrášlený, realistický a zároveň poetický 
pohľad na svet, na vzťahy a veci v ňom, ktoré majú raz váhu 
bremena, raz ľahkého pierka. Naznačuje nám, že kúzlo svojho 
pokoja nachádza práve v oných reflexiách na všetko, čo ju 
v živote postretlo, čo ju potešilo, alebo sklamalo.
 Jej verše, postrehy, úvahy a myšlienky dozrievali v nej vekom 
a životnými skúsenosťami, ale do tejto podoby sa sformovali naj-
mä vďaka jej poetickému, rovnako ako racionálnemu postoju k ži-
votu. Hrejú i pália - ju samotnú i čitateľa, cez ne dokážeme poro-
zumieť tomu, čo len málo tušíme a vidieť aj to, čo bežne nevidíme.
 „Je priam nemožné vtesnať sa do myšlienkového sveta 
iných, pochopiť to zrkadlenie, tú perokresbu postáv a postavičiek 
života ...“, píše v jednej zo svojich úvah. I napriek tejto úvahe, 
skôr pochybnosti nám autorka opäť poskytla možnosť nazrieť 
do svojho myšlienkového sveta a pri pozornom čítaní aj veľa 
z neho pochopiť a prijať.
 Dá sa preto predpokladať, že táto útla knižočka sa stane 
dobrým spoločníkom vo chvíľach pohody i nepohody.      
 Prezentácia knižky sa uskutoční 20. októbra o 17,00 h vo 
výstavnej  sieni MsKS.                                       Eva Berkováwww. katkatours.sk

KÚZLO POKOJA - REFLEXIE

O NOVEJ BÁSNICKEJ ZBIERKE 
J. HRKOTOVEJ-HLADKEJ

DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
INZERUJTE

V NOVOMESTSKOM 
SPRAVODAJCOVI

e-mail: redakcia@msks.sk
t.č.: 032 285 69 20

„Život od praveku nie je o veciach, ale o cloveku“„Život od praveku nie je o veciach, ale o cloveku“

P O ZV Á N K A

Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 
a autorka Jozefína Hrkotová-Hladká
si Vás dovo ujú pozva  na prezentáciu knihy 

Kúzlo poko ja - re f l ex i eKúzlo  poko ja - re f l ex i e
20. október 2016 o 17,00 h.
Výstavná sie  MsKS Nové Mesto nad Váhom

Na spolo né stretnutie sa teší 

                                                                                            
Jozefína Hrkotová-Hladká

ˇ
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 Novinky Divadielka galéria, s ktorými prišlo 
v roku 10. výročia svojho založenia, sa plne ujali. 
V Kysáči, kde zverenci Ivana Radošinského 
bábkovým predstavením pravidelne otvárajú 
Zlatú bránu, malých i veľkých zaujala premiérová 
výstava bábok, ktoré kvôli nej Novomešťania  na 
Dolnú zem priviezli.
 S úspechom sa stretlo i bábkové predstave-
nie Adamko medzi chrobáčikmi, ktoré na sklon-
ku prázdnin pri príležitosti svojich 10. narodenín 

odohralo Divadielko galéria doma na tribúne na 
Námestí slobody.
 Deťom sa páčila rozprávka o neposlušnom 
chlapcovi, ktorý robil zle chrobáčikom, motýľom 
a iným zvieratkám, až ho jedného dňa za to 
čarodejník potrestal. Zmenšil ho na veľkosť 
chrobáčika. a tak si Adamko na vlastnej koži 
vyskúšal, že „malý" sa proti „veľkému" len ťažko 
ubráni. A vôbec  im nevadil ani  neskorší čas jej  
uvedenia.
 -Nechali sme sa inšpirovať skúsenosťami 
z Kysáča, kde pravidelne hrávame jedno pred-
stavenie pre verejnosť v amfiteátri večer o de-
viatej. Ani u nás deťúrencom a ich rodičom 
večerná hodina neprekážala, kedy sa bábkové 
divadlo kvôli potrebnému prítmiu začalo hrať. 
Veď boli prázdniny a navyše, hranie pod holým 
nebom malo svoju atmosféru, – vyznal sa po 
skončení predstavenia vedúci Divadielka galéria 
Ivan Radošinský.
 Užili si ju všetci, ktorí prišli 28. augusta večer 
na  námestie.

ADAMKO NA NÁMESTÍ ZAUJAL

 Fajčenie škodí zdraviu, fajčenie  škodí zdra-
viu... V hlave mi znel refrén známej piesne skupi-
ny Vidiek vo chvíli, keď som si sadla za počítač, 
aby som napísala zopár viet k októbrovému Týž-
dňu proti rakovine. 
 Fajčenie škodí zdraviu. Vedia to všetci, na-
priek tomu mnohí na to nedbajú, podceňujú mož-
né ohrozenie zdravia, niekedy dokonca až života. 
Štatistiky hovoria, že s fajčením začínajú deti ko-
ketovať už v 9 rokoch, čo je hrozivé...
 Liga proti rakovine SR organizuje v októbri sé-
riu aktivít v rámci Týždňa  proti rakovine v dňoch  
10. až 16. októbra. Jednou z nich je aj Deň jabĺk 
14. októbra. 
 Tak mi napadá, čo tak zahryznúť sa do šťav-
natého, a predovšetkým zdravého  plodu jesene 
namiesto zapálenia si nezdravej cigarety, plnej 
rakovinotvorných látok? Možnože práve nahrade-
nie cigarety jablkom 14. októbra alebo hocikedy 
inokedy sa stane tým prvým impulzom, tým prvým 
správnym  krokom, ako skoncovať s fajčením.
 Okrem toho LPR v tomto týždni usporadúva  
športové aktivity a súťaže pre onkologických pa-
cientov pod názvom OnkOlympiáda a workshop 
pre študentov zapojených do onkologickej vý-

chovy na školách (pôsobí i na  našom Gymnáziu 
M. R. Štefánika). V mediálnej  kampani Spravme
krok ku zdraviu! chce verejnosť motivovať a vy-
zvať k nahrádzaniu dopravných prostriedkov chô-
dzou ako najprirodzenejším pohybom pre člo-
veka (všetky informácie spojené s kampaňou bu-
dú dostupné na stránke www.krokkuzdraviu.sk ) . 
 Čo poviete? Dobrý nápad, a nielen v Týždni 
proti rakovine.                                                    -s-

POHYBOM, BEZ CIGARIET, SPRAVME KROK KU ZDRAVIU

 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
sa riaditeľky Spojenej školy na Kollárovej ul. 
(predtým ŠZŠ) a Zariadenia pre seniorov na Ul. 
F. Kráľa dohodli, že  umelecky nadané klientky 
zariadenia, ktoré sa so svojimi výrobkami pre-
zentovali i na Novomestskom jarmoku, ukážu  
deťom a mládeži čo – to z fortieľu a šikovnosti 
svojich rúk. 
 Deti a mládež zo Spojenej školy na  
Kollárovej  ul. seniorom zase  predvedú svoje 
talenty a zručnosti v speve, recitácii a tanci.

SENIORI MLADÝM,
MLADÍ SENIOROM
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 Sú jedinci, ktorí sú doma všade alebo 
presnejšie nikde. A sú takí, čo sú doma iba 
na jednom, jedinom mieste. Pretože práve 
tam patria. MUDr. Ján MITANA.
    *Sú Mitanovci koreňmi „novomestskou“ 
rodinou?
    Dá sa povedať, že po otcovi áno. Ten sa tu
narodil a prežil celý svoj takmer storočný život.
Vyučil sa za obchodníka, neskôr si však v Ka-
nade, kam sa vybral za prácou, urobil niečo ako 
umeleckú priemyslovku. Po návrate domov sa 
živil ako propagačný pracovník. Mal výtvarný 
talent a venoval sa maľovaniu. Zostali nám po 
ňom obrazy, v ktorých zachytával i mesto a jeho 
okolie.
 *Zdedili ste niečo z jeho umeleckých 
sklonov?
 Ani ja, ani nikto z rodiny.
 *Čo sa vám vynorí pri spomienke na det-
stvo?
 Prostredie starých ulíc na „Pažitách“ dole 
pod schodkami, kde sme bývali. A podkostolie 
s farskou záhradou, v ktorej bol bazén s večne 
studenou vodou. Pre mňa raj a pokoj, o ktorých 
sa dnes deťom môže len snívať.
 *Mali ste jasno v tom, čím budete?
 Prostredie lekárskej ambulancie ma zaujalo 
už ako malého pacienta. Pamätám sa, ako mi 
v bielom plášti s fonendoskopom a pokojným 
hlasom imponoval MUDr. Boublik, keď mi ako 
chlapcovi liečil boľavé ucho. Podobne som sa 
cítil v pracovni MUDr. Koningsteina, ktorý patril 
do nášho rozvetveného príbuzenstva. Nemal 
som z doktorov strach, skôr naopak, celkom rád 
som k nim chodil. Oveľa neskôr pri podávaní 
prihlášok na VŠ som nad inou školou ani 
neuvažoval. Všetky štyri moje prihlášky šli na 
lekárske fakulty. Prijali ma v Bratislave a brána 
k medicíne mi bola pootvorená.
 *Vyskúšali ste si to však aj v inej bráne...
 No iste, myslíte na futbalovú. To je dávno. 
Vzťah k športu som zdedil po otcovi, ktorý sa 
venoval gymnastike a brankára vo mne obja-
vil bývalý tréner žiackeho futbalového dorastu 
Rudolf Kucharovič. Spomínam si, ako ma raz v te-
locvični oslovil: Prines si kopačky a príď na šta-
dión. Kopačky som nemal a do brány som sa na 
druhý deň postavil v pionierkach, ktoré mi mama 

na tento účel kúpila. Celá moja brankárska 
kariéra trvala osem rokov, počas ktorých som 
prešiel všetkými mužstvami Považanu. Dokonca 
som sa zúčastnil i niekoľkých tréningov na pr-
voligovom Slovane Bratislava. V závere štúdia 
medicíny však už bolo nutné si vybrať – škola 
alebo futbal? Slávu tých časov mi raz silnejšie, 
raz slabšie pripomína boľavé koleno.
 *Zostali ste verný medicíne..
 Začínal som. Pamätám, ako ma v horúci 
augustový deň roku 1970 privítal primár MUDr. 
Trnovský slovami: „Ty si sa sem do mesta pýtal, 
pravda? Myslíš si, že ťa budem každý deň 
o dvanástej púšťať na jazierka...? “
 Ako som vtedy kráčal ku hlavného vcho-
du nemocnice, preletela mi hlavou myšlienka:  
„Chlape, toto je tvoj osud, po týchto schodoch 
sem budeš šliapať až do penzie.“
 *Narodili ste sa tu, vychodili školu, stali 
sa lekárom... Dá sa povedať, že váš život ply-
nul ako voda, bez prudkých zmien a zákrut...
 Ak neberiem do úvahy čas strávený na 
povinnej vojenskej službe, či viackrát sa opa-
kujúce snahy o zrušenie tejto nemocnice, ktoré 
mi pripadali nezmyselné, je to naozaj tak. Ale 
k dôležitej zmene v mojom živote tu pred-
sa len došlo. Stretol som tuná svoju budúcu 
manželku... 
 *Cítite sa lokálpatriotom?
 Vo vzťahu k nemocnici i vo vzťahu k mestu. 
Zaujíma ma, čo sa v tomto prostredí deje. Ak aj 
nechodím často na rozličné podujatia, je to skôr 
z domácej usedenej pohodlnosti ako z nezá-
ujmu.
 *Na čo sa tešíte?
 Na to, že sa raz zbavím hŕby často nerie-
šiteľných problémov a že budem, ak Pán Boh 
dá, v pokoji sedieť na záhradke.                                                         

Milan Hurtík, NS 2004

NOVOMEŠŤAN
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ÓDA NA KAMENNÚ
   Dnes som na Kamennú nešiel. Čas  je 
pľuhavý. Človek mieni, pánboh mení. Všetko 
má svoj zmysel. A tak nech si zaprší, namies-
to pôvodného plánu si sadám za počítač. Za 
oknami stále ešte zelené listy stromov a šedá, 
ťažká obloha. Dobre sa bude písať.  Jasné, že 
o Kamennej.
    Začnem o posvätných horách. Sú kade-ta-
de po svete. Posvätné hory, posvätné háje, 
rieky posvätné. Nepreháňam, keď poviem, že 
ja mám tiež svoju posvätnú horičku. Napriek 
zásahom človeka vnímam tak Kamennú. Čímže 
už môže byť posvätná taká „obyčajná“ hora za 
mestom?
    Poviem to asi takto – prešiel som hodný kus 
sveta a hľadal som v ňom odpovede na zmysel 
toho, prečo som tu. Hľadal som zmysel existen-
cie človeka. To bol dôvod, prečo som sa hýbal 
smerom von.
    Stalo sa mi na tých cestách divokých, že 
som došiel po okraj. Ak vám ktosi nahovorí, že 
zem je guľatá, neverte mu. Svet je doska stola 
a má svoj koniec. Na konci zistíte, že buď 
skočíte do večnej prázdnoty univerza, alebo 
sa vrátite. Ja som sa rozhodol vrátiť. Pokiaľ 
som v tomto smrteľnom tele, má to nejaký výz-
nam, načo hneď skákať do večnosti, všakhej... 
A tak začala moja cesta z konca sveta naspäť. 
Išiel som ako rak, dozadu. Naspäť na miesta, 
z ktorých som kedysi vyšiel. Videl som mnoho 
posvätných miest sveta, pobýval som na nich, 
no vrátil som sa na úpätie tej hory - horičky.
    Nie, nebola to dezilúzia z hľadania, ale na-
opak. Na tom konci sveta, na okraji tej „dosky“ 
som si totiž rozpomenul na seba. Našiel som, 
čo som hľadal.    
 To, čo som našiel, znelo ako zvuk pneu-
matík bicykla, ktorým po daždi ide poštárka po 
cestičke medzi záhradkami domov vo štvrti, 
kde som vyrastal. Znelo to ako spev drozda na 
najvyššom konári našej čerešne podvečer. Ako 
zvony dvoch kostolov rodného mesta v nedeľu. 
Ako chuť slepačej polievky, ktorú varila moja 
babka, chuť, ktorú som už odvtedy neokúsil.
    Nie, toto nie je sentiment. Ani nostalgia 
za minulosťou. Minulosť je preč a skončila na 
konci sveta. Chvalabohu, nie je väčšej ba-

tožiny ako vlastná minulosť! Odložil som batoh 
plný minulosti raz a navždy! Toto je o pocite 
dieťaťa, ktoré sa vo mne znovu narodilo, len čo 
som skončil cestu na koniec sveta. Ten dávno 
zabudnutý pocit, ktorý neodišiel s minulosťou. 
Tá večná prítomnosť, ktorú nepremôže ani 
smrť. To večné v nás. Naša pravá skutočnosť. 
 Nie, priatelia, detstvo nepatrí minulosti, 
je tu stále – to len naša pamäť nás klame. 
Nikdy nebudem patriť k tým, čo budú plakať 
za strateným časom. Nikdy som nestratil jedi-
nú sekundu, všetko v mojom živote malo zmy-
sel – poznal som to na konci sveta. Ak aj 
idem na Kamennú, nejdem tam nostalgicky 
spomínať. Idem tam pre číru skutočnosť, ktorá 
sa tam ukrýva. Od chvíle, keď ma môj dedko, 
železničiar a novomestský hradlár (teda ten, 
kto dvíhal kľukou rampy a ručne prehadzoval 
výhybky), zobral na Tri stoly, som tú číru prítom-
nosť vnímal! Dedko ma brával na konvalinky. 
Na podboráky, dubáky... Mám z toho kdesi 
fotky. Čiernobiele. Dedko v šiltovke s paličkou. 
Cítim ho, ako voňal tabakom. Na lícach mu 
praskalo šedivé strnisko. Ležali sme v tráve. 
Na lúke. Pozorovali zvieratá. Večer, keď som 
zaspával, môj duch sa vznášal nad Kamennou. 
Všetky tie rozprávky, Čin-Čin tety Ľudmily, 
ktorá zomrela v byte, kde som od narodenia 
býval. Nikdy neskôr, už v dospelom veku,  som 
nedokázal naladiť sa na pocity, ktoré som mal 
vtedy. A preto som musel cestovať. Musel som 
hľadať strateného chlapca, strateného kdesi na 
Kamennej. Som vďačný Tam Hore, že som ho 
na konci sveta naozaj našiel. Moja račia cesta 
ma priviedla späť, ale už nie som ten, ktorý si 
nepamätá -  teraz slovom „nepamätá“ nemyslím 
historické súvislosti či spomienky na minulosť – 
myslím tým slovom znovuobjavenie vnímania 
dieťaťa. Veď predsa máme byť ako deti, tak je 
to písané...
 Máme vnímať svet v čistote jeho pôvodnej 
nádhery. On, ten svet, totiž navždy taký je. Je 
stvorený dobre. Iba my sme na to zabudli. Naše 
srdcia na to zabudli. 
 Dnes, keď píšem ódu na Kamennú, nerobím 
tak preto, že by na svete neboli iné, vyššie a az-
da krajšie hory, plnšie, divokejšie lesy... Robím 
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   Novomešťanovi 
Jozefovi Ondrášiko-
vi, švagrovi  niek-
dajšieho známeho
futbalistu, sa článok 
o stíhacom pilotovi 
z minulého čísla  
páčil, redakciu však 
navštívil predovšet-
kým  z dôvodu, aby 
uviedol  na pravú 
mieru istú nez-
rovnalosť.

 Stíhací pilot, rovnako ako všetci  jeho súro-
denci a príbuzní – okrem známeho futbalistu 
– boli Ondrášikovci, nie Ondrášekovci. Dnes už 

nebohá manželka Jozefa Ondrášika, ktorá mala 
za slobodna zhodou okolností rovnaké priezvis-
ko ako jej manžel, bola neterou stíhacieho pilota 
Michala Ondrášika.
 Jedine známeho futbalistu, ktorý si o. i. za-
hral za našu reprezentáciu na známej Marakane 
v Rio de Janeiro proti Brazílii pred 50 rokmi, 
tlačiarenský, presnejšie úradnícky škriatok pre-
menoval na Jána Ondrášeka. 
 Pisateľ článku o stíhacom pilotovi mylne 
vychádzal z pôvodne skomoleného mena 
budúceho hráča nášho Považanu, neskôr Interu 
Bratislava Jána Ondrášeka.  Faktom však  zos-
táva, že náš rodák, vojenský stíhací pilot sa 
volal Michal Ondrášik.                            

-red.- 

NIE ONDRÁŠEK, ALE ONDRÁŠIK

tak preto, lebo vidím zmysel toho, že som sa 
narodil práve sem, na tieto miesta. Hora-horička 
a celý kraj je akoby vyjadrením toho, kto na 
hlbokej úrovni som... Vysvetlím to takto; keď 
som si pred nejakým časom hľadal svoje nové 
miesto pre život, uvedomil som si, že nadlho ne-
dokážem fungovať na miestach, ktoré nejakým 
spôsobom „nesedia“ práve s onou vnútornou 
podstatou toho, kým na tomto svete som. Môže 
to byť hoc aj miesto iba pár kilometrov na se-
ver, na juh, východ či západ... Čosi mi nesedí, 
čosi škrípe... Niežeby tie miesta neboli krásne, 
práve naopak... Ale čosi nie je v súlade s tou 
esenciou vo mne... Dnes som presvedčený, že 
nie je veľa miest na svete, ktoré sa nám práve 
takto prihovárajú. Ktoré sú vyjadrením nášho 
veľmi špecifického a jedinečného nadania, nech 
je to nadanie na čokoľvek... Rodíme sa na túto 
planétu ako veľmi jedinečné a neopakovateľné 
bytosti. Máme rozdielne otlačky prstov, očné 
dúhovky, odlišnú DNA – nenájdete dve rovnaké 
bytosti, ani ak sú to dvojičky. Zdá sa, že Boh 
netvorí kópie, Boh tvorí originály. Človek klo-
nuje, ale Boh nie. Človek dokáže imitovať, 
Stvoriteľ to však nerobí.
    Sme stvorení ako výnimoční, neopako-
vateľní jedinci. A také sú aj miesta, ktoré obý-
vame. 
    Niet dvoch rovnakých miest na tomto svete, 
každé má špecifického ducha, svojho genia loci 
– ducha miesta. 

    Predstavte si svet, ktorý by sme budovali 
s ohľadom na genia loci!  Predstavte si taký 
kraj, takú krajinu, taký štát, takú Európu! Každá 
jedna dedina, každé jedno mesto s jeho vlast-
ným vyjadrením genia loci! Kde nájdete väčšiu 
pestrosť ako na Slovensku? Odlišné kroje, 
odlišné zvyky, odlišná architektúra, odlišné 
piesne, odlišný jazyk... Každá kotlina v tejto 
krajine sa vyznačovala svojou jedinečnosťou. 
Budúcnosť sveta – ak sa nemáme navzájom 
zničiť v boji o moc nad každým a všetkým – 
vidím v rešpektovaní jeho nesmiernej mnohoro-
dosti a neopakovateľnosti aj tej najmenšej časti 
celku. To je rešpekt k Univerzu. To je rešpekt 
k Bohu, ktorý netvorí kópie, ale originály!
    Duch miesta ma povolal na Kamennú. Je to 
hora môjho dedka Macku, hora všetkých otcov, 
dedkov, pradedkov, všetkých tých predkov, čo 
po nej oddávna chodili. Preto všetko je pre mňa 
posvätná.
    Rešpektujem posvätnosť iných hôr a iných 
riek pre iné ľudské bytosti. Rešpektujem, že 
každá bytosť je stvorená jedinečne a neopa-
kovateľne, že je originálom. Rešpektujem 
odlišného genia loci všetkých miest na svete. 
Netúžim nikoho a nič premieňať na „jediný 
správny obraz“, nech sa už ten obraz nazýva 
hocijako. 
    Pretrvám teda dážď a znova pôjdem na 
Kamennú...                                               

Mgr. Karol Hlávka
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 V Novomestskom spravodajcovi som zhodou
okolností práve pred rokom písal o. i. i o ne-
šťastnej demolácii administratívnej budovy
bývalého podniku VÚMA.
 V tejto súvislosti si pripomeňme čo-to  z jeho 
histórie. Na  miestach VÚMA  (vpravo poblíž 
výpadovej cesty na Piešťany na južnom okraji 
mesta) pôvodne po I. svetovej vojne postavili 
drevospracujúce družstvo ASDUS, neskôr pred 
II. svetovou vojnou na jeho miestach vznikla 
Techna, s. r. o. Po skončení vojny smerom 
k železničnému prejazdu  k tomuto areálu dobu-
dovali bytové jednotky, neskôr ich obohatilo 
i kúpalisko a tenisové kurty.
 V r. 1953 na tejto ploche zriadili Výskumný 
ústav mechanizácie a automatizácie -  VÚMA 
ako štátnu hospodársku organizáciu, výskumnú 
základňu. Na začiatku bola kádrovo posilnená 
viacerými skúsenými technickými pracovníkmi, 
hlavne zo Vsetína. V r. 1958 – 1975 tu úspešne 
riaditeľoval Ing. Jindřich Stanek, CSc. Zdá sa, že 
táto osobnosť novodobej histórie nášho mesta 
je akosi neospravedlniteľne opomínaná! Aspoň 
sčasti sa  to pokúsime  napraviť.
 Ing. J. Staněk, CSc. (7.6.1923 Viedeň – 
2.7.1975 Bratislava) bol elektrotechnický inži-
nier. Pôvodne v r. 1938 – 41 pôsobil ako pra-
covník Pražských káblovní. V r. 1941 – 45 
ho  za protifašistickú činnosť väznili v naci-
stických koncentračných táboroch v Terezíne, 
Osvienčime a Buchenwalde. Po vojne študoval 
na ČVUT v Prahe, školu absolvoval r. 1950. 
V r. 1950 pracoval v  Ústave technickej fyziky 
v Prahe, v r.1951 – 54 absolvoval vedeckú 
ašpirantúru v Moskve, získal vedeckú hodnosť 
CSc. V r. 1958 – 75 bol riaditeľom Výskumného 
ústavu mechanizácie a automatizácie (VÚMA) 
v Novom Meste nad Váhom. 
 Pod jeho vedením dosiahla VÚMA výz-
namné úspechy, najmä v oblasti nekonvenčného 
(elektrického) obrábania kovov a v mechanizácii 
montážnych prác. Bol autorom vyše 50 článkov 
v domácich i zahraničných odborných časopisoch, 
piatich patentovaných vynálezov prihlásených v 8 
európskych krajinách. Bol tiež členom viacerých 
vedeckých a redakčných rád. V r. 1959 – 67 pôso-
bil ako člen Ústrednej rady ČSVTS a predseda 
jej Slovenskej rady, v r. 1971 – 75 bol členom ÚV 
Komitétu pre vedecké riadenie, v r. 1962 – 68 

a 1971 – 75 
členom vlád-
neho Výbo-
ru pre vedu 
a techniku, 
v r. 1974 sa 
stal členom 
M e d z i n á -
rodnej spoloč-
nosti pre vý-
skum výrob-
nej techniky 
(CIRP).
  V r. 1965 – 75 
bol predsedom Medzinárodného výboru pre elek-
trické metódy obrábania (ISEM). Bol držiteľom
Zlatej medaily ČSVTS (1974) a ďalších mno-
hých  ocenení a medailí. 
 Zriadenie výskumného ústavu čoskoro ko-
runovalo vybudovanie viacpodlažnej adminis-
tratívnosprávnej budovy s pripojenou spolo-
čenskou sálou, ktorá každého pútala svojím 
pôsobivým zovňajškom. Autorom návrhu budo-
vy VÚMA bol popredný slovenský architekt
Miloš Chorvát (1927, Bratislava). Architek-
túru absolvoval už ako činný projektant v Pra-
he na Akadémii výtvarných umení. Pôsobil 
v bratislavskom Krajskom architektonickom ate-
liéri. Začiatkom päťdesiatych rokov sa nadchol pre 
historizujúce formy socialistického realizmu, ale 
už koncom päťdesiatych rokov navrhol vynikajúcu 
modernistickú budovu Domu umenia v Bratislave. 
Angažoval sa aj ako predstaviteľ profesionálne-
ho spolkového života. Po roku 1968 emigroval. 
K jeho vybraným dielam patrí i Mičurinské stre-
disko, Bratislava, Búdková cesta 2 (1950 – 1955), 
ako i Dom umenia, Bratislava, Námestie SNP 12 
(1958 – 1966)!
 Až po takýchto informáciách si uvedomu-
jeme, o aký architektonický skvost sme vlastne 
v našom meste prišli!!!              

Ing. Gustáv Rumánek

NOSTALGIA

Sobota 1. októbra o 15,00 h
AFC – Žilina „B“

Sobota 8. októbra o 15,00 h
AFC – Sereď

Sobota 22. októbra o 14,30 h
AFC – Martin 

Sobota 29. októbra o 14,30 h
AFC – Sv. Jur

KEDY NA FUTBAL
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Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým kolegom, susedom a známym, 
ktorí sa  prišli 8. septembra rozlúčiť s naším drahým

 MUDr. Jánom MITANOM,  
ktorý nás nečakane opustil vo veku nedožitých 70 rokov.

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, 
ktorí sa 14. septembra prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom

Melicherom KULICHOM.    
Ďakujeme všetkým zúčastneným za  prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.                                  
Smútiaca rodina

Jakub Bajzík 
Kristián Garec

Michal Ivan
Krištof Kaplavka

Liliana Górna
Nina Krištofovičová

Jozef Sumka

Radovan Bača
Filip Daniel Beníček

Sebastián Herák
Thomas Foltán  

Lukáš Naď    
Alex Masár

KRSTY A UVÍTANIA V AUGUSTE

 
Emil Bellan                 (1934) 
Agneša Garčalová       (1934) 

Anton Hric                 (1933) 
Štefan Ivana              (1932) 
Albín Knápek             (1930) 
Miroslav Kolečanský   (1959) 

Jozef Podhorský            (1969) 
Jarmila Sláviková           (1929) 
Júlia Vavrinčíková          (1927) 

ÚMRTIA V AUGUSTE

vkvka
a

vá

FiF
Se
Th

L

96 rokov
Rozália Kováčiková  

95 rokov
Mária Kubišová  

94 rokov
 Viera Uhríková  

93 rokov
 Ladislav Belanský  

Ing. Vítězslav Novák  
  92 rokov

MUDr. Eduard Valter  
91 rokov

 Anna Kuhajdová  
90 rokov

Milana Cmerová  
 Jolana Grznárová  
Mária Lackovičová  

85 rokov
 Pavel Holič  

Josef Jílek  
 Celestin Marko  
Amália Peterská  
 Rudolf Šustek  

 Mária Turáková  
80 rokov

Ervín Balázs  
Ján Drexler  

Anna Ferancová  
 Terézia Fűrstová  
 Rudolf Gestinger  
 Mária Jelenáková  

 Milan Michálik  
 Anton Slíž  

 Anna Stanková  
 Michal Veselý  

75 rokov
 Jaroslav Bachleda  

Eva Behulová  

Štefánia Grčková  
Ing. Ivan Haruštiak  
 Oľga Hornišová  
 Anna Kocianová  

RNDr. Ladislav Kovács  
Emília Krajčiová  
Bedřich Křížka  
Anna Magálová  

 Igor Malota  
 Božena Mlčúchová  

 Pavel Moravčík  
 Eva Pastorková  

Mgr. Eufémia Paulenová  
Božena Sárazová  

 Irena Zámečníková  
 Rudolf Zicháček  

70 rokov
Jozef Buš  

 Jozef Fraňo  

Viera Gregorovičová  
 Mária Horňáková  
 Marta Janáková  
Mgr. Ján Kincel  

Libuša Kopasová  
Katarína Krajčiová  

Rudolf Križan  
Ľudovít Kubo  
Jozef Kuvíček  

Ing. Alena Kvasnicová  
Oľga Naďová  

MUDr. Milan Pašmík  
Dušan Sadloň  

Eleonóra Sameková  
František Světlík  
Mária Šulganová  
Anna Šupatíková  
Miroslav Vaško  

V októbri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 

á

Milan Toráč  a Ružena Malíková 
Igor Gračko a Katarína Valachová
Martin Mrázik a Renáta Madová
Michal Štiga a Ivana Kučírková    

Peter Pastorek a Stanislava Mičková
Ján Svorada a Marta Chlebíková
Marek Fabian a Lucia Michalcová

S O B Á Š E  V  A U G U S T E

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I A
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25. septembra uplynul rok od  úmrtia nášho drahého
Jána DRHU. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú  manželka, syn Igor s rodinou, 

nevesta Ľubka so synom a dcérou a ostatná rodina

 8. októbra uplynie päť rokov od odchodu nášho drahého
Jaroslava ADÁMKA.

 Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Ľubomír a Peter, 

dcéra Martinka s rodinami a vnúčatá Lucka, Jakub, Leo, Lenka a Filipko

10. októbra uplynie sedem rokov, čo nás opustil môj manžel
Ján HLOŽKA.

Kto ste  ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Oľga a ostatná rodina

11. októbra si pripomenieme nedožité 90. narodeniny nášho milovaného
Janka BERNOVSKÉHO,   

 na ktorého stále s láskou spomíname a nikdy na neho nezabudneme.
Manželka Eva, dcéra Katarína s manželom a vnučky s rodinami

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami...
 24. októbra uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá

Darinka BLÁHOVÁ. 
 Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel Karol a ostatná rodina

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať. 
25. októbra  uplynie 16 rokov od úmrtia našej dobrej mamy a babky 

Anny MIZERÁKOVEJ. 
 Kto  ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti s rodinami 

27. októbra si so žiaľom v srdci pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého
Jána STANČEKA.   

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
 S láskou a úctou spomínajú dcéra Monika s rodinou, Zdenka, Marek a Tomáš

              
Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...

29. októbra so smútkom v srdci si pripomenieme sedem rokov, 
čo od nás navždy odišiel náš drahý

Ján  FANDRO.   
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

S úctou a láskou spomínajú rodina, priatelia a známi

S P O M Í N A M E
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LAURA MIKUŠOVÁ NA ME S OSOBNÝM REKORDOM
 V poľskom meste Nowý Tomyšl sa v dňoch 
10.- 17. septembra konali majstrovstvá Európy 
(ME) do 15 a 17 rokov. Slovenskú republiku na 
európskom šampionáte reprezentovali  ôsmi 
vzpierači. Vo vekovej kategórii do 15 rokov  to 
bola Novomešťanka Laura Mikušová z centra 
voľného času. V disciplíne trh hravo zvládla 
základný pokus 57 kg a v druhom pokuse si 
vyrovnala svoj osobný rekord 60 kg. V treťom 
pokuse sa jej podarilo dostať nad hlavu 63 
kg, ale rozhodcovia pre pokrčený lakeť jej 
pokus neuznali. V nadhode si ľahko poradila so 
základným pokusom 73 kg v druhom pokuse 
sa jej podarilo zdolať 76 - kg činku a vytvorila si 
nový osobný rekord. V treťom pokuse bojovne 
zafixovala nad hlavou 78 kg a znovu si vytvorila 
osobný rekord. 
 Laura Mikušová sa vo svojom osobnom 
rekorde v nadhode a v dvojboji (138 kg) umiest-
nila na peknom 7. mieste. Keďže patrila vo 
svojej kategórii medzi mladšie pretekárky, na 

budúci rok môže opäť štartovať v kategórii do 
15 rokov a pokúsiť sa o medailové umiestnenie. 
 Za svoje výborné športové výsledky bola Laura 
Mikušová nominovaná na medzinárodné sús-
tredenie vzpieračov, ktoré sa konalo v španiel-
skom meste Valencia. Po tomto sústredení bude 
v októbri štartovať v Novom Meste nad Váhom  
v 2. kole ligy starších žiakov.  Držíme  jej  palce!                                                                            

Milan Kubák, tréner

RICHARD LINTNER OTVORIL NOVÚ SEZÓNU NMHL
 Novomestská hokejová liga (NMHL) odštar-
tovala 8. septembra 4. ročník amatérskej hoke-
jovej ligy NMHL. Dôraz kladieme najmä na to, 
aby bola skutočne amatérska a poskytovala ra-
dosť z pohybu nikdy neregistrovaným hráčom, 
ktorí by si len ťažko merali sily s bývalými hoke-
jistami. Víťazom doterajších troch ročníkov bol 
vždy HK Rudník. 
 Do novej sezóny sme vstúpili s rovnakým 
počtom mužstiev - desať. Hoci sa po minulej 
sezóne odhlásilo mužstvo Orli Marhátu z Nit-
rianskej Blatnice, resp. Radošiny, do súťaže 
pribudol tím HC Sharks Nové Mesto n.V., preto 
pokračujeme v systéme 3 -x každý s každým, 
čo vychádza na 27 hracích týždňov. Nie pre 
všetkých Orlov je to však koniec v súťaži, keďže 

sa samostatne dohodli s inými mužstvami 
a zotrvávajú v lige naďalej.  Druhou významnej-
šou zmenou je výmena na poste predsedu 
výboru, keď Pavla Podhradského zo Bziniec 
pod Javorinou nahradil Ján Kukuča z Bošáce. 
 V apríli sme sa, bohužiaľ, navždy rozlúčili 
s kapitánom HC Záhumenice R. Bartošom, 
ktorý nás po ťažkej chorobe opustil vo veku 
42 rokov.
 Každoročnou tradíciou sa stal vianočný 
turnaj NMHL, ktorý sme v r. 2015 spojili s cha-
ritou a pre Samka a Danka Haviernikovcov, 
postihnutých svalovou dystrofiou, sme vyzberali 
vyše 1700 €. V tomto roku by sme v tom radi 
pokračovali pod názvom Memoriál Romana 
Bartoša.                                                      →

Smutno je bez Teba, chýbaš  nám všetkým...
31. októbra uplynie rok, čo nás opustila naša drahá manželka, mamička a dcéra

Silvia RANUŠOVÁ.
Kto ste  ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina
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 Takto prežili veľkú časť svojich prázdnin 
pretekári Krasokorčuliarskeho klubu F. Ka-
lenčíkovej Nové Mesto n. V. so svojimi trénermi 
E. Simančíkovou a V. Dvojnikovom. Po skončení 
úspešnej sezóny 2015/2016 si krátko oddýchli 
a začali prípravu na novú sezónu 2016/2017. 
 Letná kondičná príprava prebehla pod 
vedením trénerky E. Simančíkovej, gymnas-
tickej trénerky A. Macekovej a baletnej trénerky 
K. Bačovej. Na ľad sa vrátili na sústredení 
v Trenčíne v Aréne MG. Ďalšie sústredenie, 
zorganizované naším klubom, sa uskutočnilo 
v Liptovskom Mikuláši. Jeho hlavnou náplňou 
boli nácviky nových jázd a nových prvkov. Ďalším 
cieľom našej prípravy bola Medzinárodná škola 

krasokorčuľovania v Ostrave, ktorej hlavným 
trénerom bol náš tréner V.  Dvojnikov. Týždeň -  
dva v medzinárodnej spoločnosti krasokorčulia-
rov a trénerov obohatil aj pretekárov z nášho 
klubu. Keďže ľad na našom domácom štadióne 
začal fungovať až v septembri, ďalšie dva týždne 
sme strávili v Trenčíne a Púchove. Naši juniorskí 
reprezentanti B. Dobiášová a J. Kršňák sa zúčast-
nili previerok jázd pred novou sezónou. Boli veľmi 
úspešní, obaja previerky vyhrali a získali pre se-
ba miestenky na juniorské Grand Prix ISU. Prvej 
z nich na  JGP Ostrava sa už úspešne zúčastnili. 
 Na vlastný ľad sme sa v plnej zostave 
z minulej sezóny vrátili v septembri. Do klubu 
ako hosť prišla aj nová pretekárka M. Mošková 
z Kraso Trenčín. 
 Svoju činnosť v zvyčajných dňoch a hodi-
nách od 14. septembra začala aj prípravka 
klubu. Bývalí prípravkári, teraz pretekári: Lili, 
Anička, Janka, Esterka, Maťo, Adelka a aj naj-
mladší pretekári klubu Sophia, Nikolas, Karolínka, 
Vaneska, ešte stále prípravkári Ninka a Martinko 
pozývajú medzi seba nových milovníkov ľadu 
a zúbkových korčúľ. 
 Súčasťou prípravy bude aj baletná a gym-
nastická príprava (viac na: www.krasonm.wixsite.
com) .           Alena Rojková, predsedníčka KK

→ Otvorenie sezóny sme pojali trochu slávnost-
nejšie. Pre deti z prípravky HK Nové Mesto n. V. 
sme zorganizovali tréning pred prvým zápasom 
NMHL a pozvali Richarda Lintnera, bývalého 
reprezentanta SR a terajšieho riaditeľa Pro 
Hokeja, ktorý sa k deťom  prihovoril a povzbudil 
ich k športovaniu, zvlášť hokeju. Následne 
symbolicky otvoril novú sezónu vhodením puku 
v zápase HC Čachtice a HK Rudník. Akcia 
sa nezaobišla bez spontánnej autogramiády 
s fotením.
 Do sezóny želáme hráčom veľa úspechov 
a zdravia, zároveň by sme sa chceli poďakovať 
za ochotu všetkým, ktorí sa podieľajú na orga-
nizácii tohto projektu, či už sú to rozhodcovia, 
časomiera, disciplinárna komisia, zdravotná 
služba, ľadári či ostatní zamestnanci TSM, 
s ktorými spolupracujeme. Momentálne zastre-
šujeme zhruba 300 ľudí, preto by sme sa chce-
li ospravedlniť za niektoré drobné meškania, 

robíme to všetci v rámci voľného času.
 Mužstvá v sezóne 2016/2017: HC Bemi 
Bošáca, HC Čachtice, HC Emerson-Manz, HC 
Sharks Nové Mesto n. V., HC Záhumenice, HK 
Bzince pod Jav., HK Elimer, HK Horná Streda, 
HK Migs a HK Rudník.                                                           

Braňo Domin

LETO NA KORČULIACH

 Po septembrových Letných športových  
hrách SŠ v októbri O pohár primátora mesta 
budú zápoliť žiaci II. stupňa základných škôl.  



PROGRAMY MsKS
október 2016

PACI PAC

MARIONETA K VÝROČIU DG

VÝSTAVY

   11. 10. od 12,30 - 17,30 h v MsKS sa uskutoční
stretnutie s irisdiagnostikom a homeopatom Já-
nom Dedíkom z Trenčianskych Teplíc.

 17. októbra o 18,00 h v sále  MsKS 
s podtitulom... ženy sa skrátka k mužom ne-
hodia... sa uskutoční divadelné predstavenie 
Chlieb s maslom, nádherný príbeh o živote  
troch pánov a ich „životných žien“. 
 Do jedného bytu, kde žijú ako spolubývajúci 
architekt s hercom, má prísť na oslavu manžel 
s manželkou. Normálna situácia by bola, keby 
sa  herec nezamiloval do tej manželky, s kto-
rou sa tento manžel pred  príchodom na oslavu 
nerozišiel... Zrazu je tu nenormálny prepletenec 
vzťahov, čomu kraľuje samozrejme žena.
 Hrajú: Barbora Švidraňová/Dominika Žia-
ranová, Juraj Loj, Branislav Deák a Martin 
Mňahončák. Réžia: Alena Lelková.
 Vstupenky po 11 € si môžete zakúpiť on-
line na: www.msks.sk alebo priamo v pokladni 
MsKS.

JIŘÍ SRNA – KRESLENÝ HUMOR
PASTELY, PEROKRESBY

 15. októbra o 14,30 a 16,00 h  v Divadielku 
galéria 10. výročie DG  príde pozdraviť Tradičné 
rodinné bábkové divadlo (TRBD) MARIONETA 
dvomi rozprávkami: NÁVŠTEVA V PEKLE (au-
tor Vojtech Cinybulk, preklad Igor Rymarenko 
jr., výprava: Ing. Igor Rymarenko, réžia: Ing. 
I. Rymarenko a I. Rymarenko, jr.). 
 Belzebub, knieža pekiel, chce mať Gašpar-
ka v pekle, pretože škodí čertom. Všetci „rohatí“ 
ho po svete naháňajú, on sám navštívi peklo, 
kde si doberá Belzebuba a tiež Kolohnáta, ktorý 
tam zostal strážiť hriešnikov v kotloch. Nakoniec 
im prejde Gašparko svojím dôvtipom cez rozum.
 GAŠPARKO A STRAŠIAK NEBOJSA 
(autor Vojtech Cinybulk, texty piesní prebásnila 
Bibiana Wallnerová, hudba: Andrej Turok, vý-
prava a réžia: Ing. Igor Rymarenko).
 Gašparka opäť na zemi naháňajú čerti, no 
dobrá čarodejnica oživí strašiaka na poli, aby po-
mohla Gašparkovi za to, že škodí čertom. Čert
dostane výprask a Gašparko je zachránený.

 18. októbra o 17,00 h sa v sále MsKS 
uskutoční detský program. Deti sa môžu tešiť   
na to najlepšie z DVD:  PACI  PAC 1 a PACI  
PAC 2 v sprievode živej kapely a s detskými 
tanečníkmi z Dancekids. Nebudú chýbať pes-
ničky Ťapy ťap, Opica, Vodník Ferko či vláčik, 
ale aj úplne nové ako Helikoptéra, Slon, Loďka, 
Rozcvička a i. Príďte sa s nimi zabaviť, čaká na 
vás aj prekvapenie. Na mieste si budete môcť 
zakúpiť aj nové DVD PACI PAC 2 - pesničkovú 
encyklopédiu, obrázkovú spevníkovú knižku, či 
pískacie tričká PACI PAC. 
 Vstupenky po 7 € si môžete zakúpiť onli-
ne na: www.msks.sk alebo priamo v pokladni 
MsKS, t.č.032/285 69 21.

MIRO ĎURŽA – HUMOR JE VÁŽNA VEC...
(K 10. VÝROČIU ÚMRTIA AUTORA)

 Do 21. októbra si milovníci výtvarného 
umenia môžu vo výstavnej sieni MsKS pozrieť 
výstavy výtvarníkov – karikaturistov: Jiřího 
Srnu z ČR a Novomešťana Mira Ďuržu pri prí-
ležitosti 10. výročia  jeho úmrtia.

DIVADLO

CHLIEB S MASLOM

OD NÁS PRE VÁS
 14. októbra o 18,00 h v sále MsKS usku-
toční SDOS pri MsKS  v Novom Meste nad 
Váhom s hosťom HS Trend hudobno – poetic-
ký program k Mesiacu úcty k starším.



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

2009
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