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26. júna sa uskutočnilo 21. zasadanie Mestské-
ho zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste nad Vá-
hom. 7. júna mu predchádzala 21. schôdzka Mest-
skej rady (MsR) v Novom Meste nad Váhom.

Po procedurálnych otázkach a kontrole uzne-
sení z 20. schôdzky MsR sa na rokovací stôl dostal 
návrh VZN mesta č. 6/2018, ktorým sa ruší VZN 
mesta č. 3/92 Domový poriadok pre domy v správe 
mesta v znení jeho dodatku.

Pôvodné VZN mesta č. 3/92 Domový poriadok 
pre domy v správe mesta z februára 1992 v znení 
jeho dodatku sa navrhlo zrušiť, pretože niektoré 
jeho ustanovenia sú neaktuálne a prekonané. Ak-
tuálny Domový poriadok a Zásady protipožiarnej 
bezpečnosti a požiarne poplachové smernice vy-
pracoval MsBP Nové Mesto nad Váhom, s.r.o., kto-
rý je správcom mestských nájomných bytov. Domo-
vý poriadok nie je potrebné spracovať formou VZN.

Komisia fi nančná, správy majetku a hospo-
dárskeho rozvoja mesta odporučila MsBP Domový 
poriadok aktualizovať. MsR odporučila predložený 
návrh schváliť a Domový poriadok vypracovaný 
spoločnosťou MsBP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
aktualizovať v súvislosti s prijatou novelou zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Súhlasné stanovisko MsR zaujala aj k Hodno-
tiacej správe k plneniu Programového rozpočtu mesta 
Nové Mesto nad Váhom k 31. 12. 2017.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového 
rozpočtu mesta k 31. 12. 2017 a záverečný účet mes-
ta je vypracovaný v intenciách § 16 ods.5 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 
ods.3 písm. b) zák.369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
Mesto splnilo príjmy vo výške 19 112 895 € a výdav-
ky čerpalo vo výške 18 514 288 €, TSM splnili výno-
sy vo výške 4 837 366 € a náklady čerpali vo výške 
4 895 076 € a MsKS splnilo výnosy vo výške 517 066 
€ a náklady čerpalo vo výške 518 613 €.

Súčasťou správy je aj stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017, 
ktorý odporúča MsZ záverečný účet mesta za rok 
2017 schváliť bez výhrad a Správa nezávislého 
auditora, ktorá obsahuje audit účtovnej závierky 
k 31. 12. 2017 s konštatovaním, že mesto vlani ko-
nalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočto-
vých pravidlách.

Ďalším bodom rokovania bol Súhlas mesta so 
zaradením cirkevnej školy na území mesta.

Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 
ktorá je zriaďovateľom Spojenej školy sv. Jozefa, po-
žiadala o súhlas so zmenou v sieti škôl k 1. 9. 2018, 
a to pričlenením elokovaného pracoviska verejnej MŠ 
na Ul. J. Kollára č. 337/4 k Spojenej škole sv. Jozefa 
ako jej ďalšej organizačnej zložky.

Keďže podľa zákona NR SR o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve možno spájať ško-
ly rôzneho druhu a typu, nie však elokované pra-
coviská škôl s inými školami, v prípade vyhovenia 
žiadosti je potrebné uvedené elokované pracovisko ve-
rejnej MŠ k 31. 8. 2018 zrušiť a od 1. 9. 2018 zaradiť 
do siete škôl ako cirkevnú materskú školu, ktorá by sa 
následne stala organizačnou zložkou Spojenej ško-
ly sv. Jozefa (podrobnejšie v ďalšom vydaní NS). MsR 
odporučila žiadosť Kongregácie školských sestier de 
Notre Dame schváliť.

Rovnaké stanovisko zaujala aj k návrhu VZN 
mesta č.7/2018 O zrušení elokovaného pracoviska 
MŠ Poľovnícka ul.2039/12 so sídlom na Ul. J. Kollá-
ra č.337/4.

Na program sa dostala zložitá problematika 
Zelenej vody, konkrétnejšie závery spravilo 21. za-
sadnutie MsZ; po nej prišli na rad odpovede na pri-
pomienky poslancov a bod rôzne. V ňom o.i. odzneli 
otázky ohľadom harmonogramu kosenia vodných 
rastlín v jazerách Zelenej vody a či sú vyhradené dni 
bez kosby kvôli bezpečnosti kúpajúcich sa počas letnej 
sezóny.

Ako odpovedal riaditeľ TSM Ing. A. Veselka, 
kosba prebieha sústavne. Prvá bola vykonaná kom-
plexne, v súčasnosti sa kosí tak ako minulý rok - 
100 m od brehu a v chatovej oblasti 50 m od brehu 
tak, ako to dovoľujú podmienky. Cez hlavné letné 
mesiace sa nebude kosiť v piatky, soboty a nedele. 
Odznela tiež požiadavka preveriť možnosť kinopro-
jekcie počas letných mesiacov na Námestí slobody. 
Riaditeľka MsKS PhDr. E. Grznárová predloží ana-
lýzu nákladov na jedno premietanie (bez vyberania 
vstupného).

21. schôdzka mestskej rady sa skončila prijatím 
uznesenia.                 -r-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

OSLAVY SNP
74. výročie SNP si v našom meste pripomenie-

me pietnym aktom kladenia vencov na novomest-
skom cintoríne 28. augusta o 14,00 h.
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Čas voľna, ktorý školákom i škôlkárom prináša-
jú letné prázdniny, deti využijú na návštevu nového 
centrálneho detského ihriska v Parku J. M. Hurbana. 
Jeho ofi ciálne otvorenie sa uskutočnilo ako príspe-
vok k MDD v predvečer sviatku detí 31. mája. Pri-
mátor mesta Ing. J. Trstenský, viceprimátorka PhDr. 
K. Hejbalová a vedúci oddelenia výstavby, rozvoja 
mesta a dopravy MsÚ Ing. M. Blaško slávnostným 
prestrihnutím zeleno - bielej pásky pri hlavnom 
vstupe do parku ho za detskej „asistencie“ odovzda-
li do užívania deťom.

- Spomedzi detských ihrísk, ktorých sme vlani 
na sídliskách vybudovali osem, - je toto najväčšie 
svojou rozlohou i podľa počtu herných prvkov vy-
tvorených z impregnovaného, trojvrstvovo lepené-
ho dreva a plastov s UV fi ltrom - dopĺňa Ing. Milan 
Blaško, vedúci výstavby a pokračuje ďalej:

- Ihrisko má zhruba 1000 m2 a je rozdelené 
podľa vekových kategórií na časti pre najmenšie až 
po tie väčšie deti. Drobci sa môžu vyšantiť napr. na 
pieskovisku a na preliezačkách.

Investíciu na základe výsledkov verejnej ob-
chodnej súťaže realizovala fi rma Veríme v zábavu, 
s.r.o., v náklade 145 000 €.

Práce prebiehali podľa harmonogramu, rea-
lizácia detského ihriska v centrálnom mestskom 
parku sa začala zemnými prácami a podkladový-
mi vrstvami v polovici apríla a hotovo! zaznelo 31. 

mája. Pomocnú ruku podali aj TSM v Novom Mes-
te nad Váhom, ktoré vykonali prípravné a zemné 
práce a už spomínané podkladové betónové vrstvy 
s obrubníkmi a dlažbami.-

Ako ďalej uviedol Ing. M. Blaško, špeciálna 
dopadová plocha detského ihriska v hrúbke od 30 
po 75 mm, vyrábaná na Slovensku, je mimoriadne 
odolná a kvalitná. Zhruba za desaťročie, čo ju dodá-
vateľ využíva, nemal na ňu žiadne reklamácie.

Súčasťou slávnostného otvorenia centrálne-
ho detského ihriska bol bohatý športový program 
s netradičnými atletickými disciplínami. Podujatie 
určené žiakom I. stupňa nebolo až tak o výkonoch. 
Išlo skôr o športovanie zábavnou formou. V našom 
meste sa konalo už po tretí raz, a to za spolupráce 
mesta, Slovenského atletického zväzu a ZŠ Odbo-
rárska. Jej družstvo si napokon odnieslo aj víťazný 
pohár. Avšak žiadne dieťa zo súťažných družstiev 
ZŠ z mesta a Čachtíc neodišlo naprázdno.

Príjemnou bodkou po vyhlásení výsledkov bolo 
folklórne vystúpenie detí z MŠ, elokované pracovis-
ko Hurbanova ul.

Chceme veriť, že nové centrálne detské ihrisko 
v Parku J. M. Hurbana bude dlho slúžiť deťom a úče-
lu, pre ktorý ho mesto vybudovalo a nestane sa ter-
čom vandalov.

NAJVÄČŠIE ROZLOHOU I POČTOM HERNÝCH  PRVKOV

KRAJSKÉ OSLAVY SNP
Krajské oslavy 74. výročia SNP na vrchu 

Roh sa uskutočnia 25. augusta o 14,00 h  s boha-
tým kultúrnym programom. O 17,00 h vystúpia 
Nedvědovci a zhruba o 19,00  h sa rozhorí vatra 
bratstva  a priateľstva medzi SR a ČR.

Organizátori tradičného podujatia: Obec Lu-
bina a Oblastný výbor SZPB v Novom Meste nad 
Váhom všetkých srdečne pozývajú.
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Počasie akoby vedelo, že sa nepatrí pokaziť mestské oslavy. Deň mesta 8. júna pri príležitosti 755. výročia 
prvej písomnej zmienky o Novom Meste n. V. sa vydaril aj po tejto stránke a všetky podujatia pod holým nebom 
sa mohli uskutočniť. Občania s istou dávkou zvedavosti čakali na vyhlásenie výročných cien primátora mesta. 
K doterajším oceneným pribudlo päť Osobností mesta. Predstavme si ich.

PhDr. EVA BERKOVÁ
Rodáčka z Vaďoviec od r. 1963 

žije v Novom Meste n. V. Po štúdiu 
na FFUK v Bratislave pracovala vo 
VUMA, v r. 1991- 2010 ako vedúca 
MsK Ľ. V. Riznera. Dôraz kládla 
na budovanie knižničných fondov 
a katalógov. Pre skvalitnenie slu-

žieb MsK sa začalo s automatizáciou knižničných 
procesov a spustila sa internetizácia. Po rekonštrukcii 
MsK rozšírila svoje priestory o spoločenskú miestnosť 
a čitáreň. Do povedomia sa MsK dostala aj organizo-
vaním kultúrno-vzdelávacích podujatí v spolupráci 
so školami a spoločenskými organizáciami (literár-
no-hudobné pásma o osobnostiach mesta a regiónu, 
prezentácie kníh regionálnych autorov, besedy so 
spisovateľmi a literárne súťaže Novomestské rozlety 
a Eseje). K spomínaným podujatiam napísala scenáre 
a sama ich aj moderovala.

V r. 1999 - 2010 viedla literárny klub (LK), výsled-
kom je aj vydanie dvoch zborníkov z tvorby autorov, 
na ktorých sa podieľala ako spoluzostavovateľka. Z jej 
literárnej, publicistickej, redaktorskej a prednáško-
vej činnosti spomeňme príspevky v NS a týždenníku 
Kopaničiar expres. Zostavila štyri personálne bib-
liografi e novomestských literátov, je spoluautorkou 
publikácie Literárne osobnosti podjavorinského kraja 
a autorka troch kapitol v monografi i o meste. Pripra-
vila do tlače i niekoľko kníh regionálnych autorov. Už 
20 rokov tvorí scenáre a moderuje významné kultúrne 
podujatia v meste: Javorina, Javorina…, Festival A. 
Jurkovičovej, Deň mesta a FZS. Je členkou KKaSV 
a redakčnej rady NS. Je nositeľkou ocenení: Osobnosť 
Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny v duchov-
nej oblasti a Ceny predsedu TSK.

FRANTIŠEK HORŇÁK
Rodák zo severomoravského 

Krnova žije v našom meste od r. 
1967. Od r. 1992 je pracovníkom 
MsP. Je športovcom telom a dušou, 
čoho dôkazom sú jeho mimoriad-
ne športové úspechy, ktoré v boxe 
dosiahol - či už osobné, alebo ako 

tréner. K tým najväčším osobným úspechom patrí 2-x 

titul majstra SR a rovnako aj Československa a bronz 
z ME v Izmíre v r. 1976. Slovenský box reprezentoval 
i na ďalších medzinárodných súťažiach vo Varšave, 
Berlíne a Budapešti.

Box je kondične náročný šport. Za úspechmi 
v tomto športe treba hľadať predovšetkým usilovnosť, 
snahu a náročný tréning. Vlastnosti, ktorými musel 
disponovať ako športovec a ktoré ako tréner vyžadu-
je aj od svojich zverencov. Pracuje s nimi od r. 1982. 
V Boxing Team-e sa venuje najmä mládeži, ale úspe-
chy zaznamenal aj u mužov. Napr. v družstvách to boli 
štyri tituly majstra SR v r. 1989, 2000, 2003 a 2009 
a majstra ČSFR v r. 1992. Jeho zverenci viackrát zabo-
jovali na ME a MS aj o tie najvyššie priečky. 4. miesto 
obsadili: Róbert Muca na ME v Salerne, Štefan Kuš-
nier na MS v Kecskeméthe a Marián Horňák, ktorý 
ide v otcových šľapajach, na ME Šiófoku. Za najväčší 
úspech tréner F. Horňák považuje 1. miesto Lukáša 
Šimeka a zisk titulu majstra Európy v kat. mužov na 
ME v Bratislave v r. 2004.

František Horňák sa svojimi športovými úspech-
mi zaradil k príkladným reprezentantom nielen nášho 
mesta, ale aj SR vo svete.

 
MUDr. JÁN KALIŠ

Rodák z Krakovian po absol-
vovaní Lekárskej fakulty UK v Bra-
tislave začal pracovať na Kožnom 
oddelení v Piešťanoch, ale v rámci 
predatestačnej prípravy pracoval aj 
na chirurgickom, detskom a infek-
čnom oddelení. Niekoľko mesiacov 

pôsobil aj v zdravotníckych obvodoch vo Vrbovom, 
Hrádku a Hornej Strede. V r. 1959 - 1970 zastával 
funkciu okresného dermatovenerológa v Novom 
Meste n. V. V r. 1970 ho menovali za primára 62-lôž-
kového Kožného oddelenia OÚNZ v Trenčíne. V tejto 
funkcii pôsobil do r. 1992. V tomto čase bol aj členom 
výboru Slovenskej dermatologickej spoločnosti a čle-
nom posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 
v Bratislave. 10 rokov (do apríla 1993) bol tiež riadi-
teľom NsP v Trenčíne.

V auguste 1993 po ukončení pracovného pomeru 
v OÚNZ Trenčín založil Kožnú ambulanciu vo vo-
jenskej poliklinike v Trenčíne, kde pracoval 12 rokov. 

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA

syn Ing. J. Kališ
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V zdravotníctve pôsobil 50 rokov. Pacienti oceňovali 
jeho zodpovedný, odborný, ale aj ľudský prístup.

Za aktívnu činnosť v dermatovenerológii mu 
udelili Pamätnú medailu J. B. Guota, čestné uznanie 
za rozvoj logopedickej starostlivosti na Slovensku 
a Bronzovú Jánskeho plaketu za darcovstvo krvi. Za 
otca prevzal titul Osobnosť mesta syn Ing. J. Kališ (na 
foto).

Najcennejšie ocenenie mu udelila Slovenská 
lekárenská spoločnosť za zásluhy o Slovenskú leká-
renskú spoločnosť: Zlatú medailu Jána Evangelistu 
Purkyně.

PaedDr. JÁN PITEK
PaedDr. Ján Pitek takmer celý svoj život zasvätil 

výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Jeho prvé 
kroky po ukončení štúdia na Vysokej škole pedago-
gickej v Bratislave v r. 1960 viedli do technického uči-
lišťa v Liptovskom Mikuláši a do Osemročnej strednej 
školy v Trenčianskej Teplej. V r. 1962 začal pôsobiť na 
Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Novom Mes-
te n. V. (dnes Gymnázium M. R. Štefánika). Svojou 
prirodzenou autoritou a pracovitosťou vytváral por-
trét školy, v ktorej pracoval až do r. 2011. V r. 1981 
úspešne vykonal rigoróznu skúšku na pedagogickej 
fakulte v Nitre a získal titul doktor pedagogiky. Svoju 
príslušnosť k učiteľskému stavu postavil vo svojom ži-
vote na veľmi dôležité miesto. Byť učiteľom bolo preň-
ho veľkou cťou a radosťou súčasne. Svoju prácu spá-
jal s vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť 
a svedomitosť. Jeho žiaci naňho spomínajú s láskou 
a úctou nielen ako na učiteľa matematiky a deskrip-
tívnej geometrie, ale aj ako na triedneho učiteľa. Po-
čas takmer 50-ročnej pedagogickej práce prešlo jeho 

rukami veľa žiakov. Uvedomoval si, že dobrý učiteľ 
musí byť pre svoju prácu zapálený, musí mať rád deti 
a obetovať im aj svoj voľný čas. Preto žiaci pod jeho 
vedením dosahovali výborné výsledky, o čom sved-
čia umiestnenia v predmetových olympiádach a sú-
ťažiach a mnohí z nich dnes pôsobia ako vynikajúci 
odborníci v rôznych oblastiach spoločenského života.

I to je dôkaz, že úlohu učiteľa vnímal ako poslanie.
 

Ing. JOZEF VARTA
Pôsobenie absolventa VŠE 

v Bratislave vo verejnom živote sa 
začalo v r. 1990, kedy sa stal preds. 
MsNV v Novom Meste n. V. a čle-
nom pléna a rady ONV v Trenčí-
ne. V r. 1991 - 96 bol primátorom 
nášho mesta, kedy o.i. zabezpečil 

vypracovanie štúdií architektonického riešenia CMZ, 
dokončenie ateliérov pre mestských výtvarníkov, ini-
cioval a zabezpečil realizáciu pomníka rumunským 
vojakom, pamätnú tabuľu na rodnom dome A. Jur-
kovičovej a pamätníka P. Matejkovi. Prispel k dokon-
čeniu rekonštrukcie budovy múzea. Presadil návrat 
k historickému znaku mesta a presťahovanie MsÚ 
do priestorov v centre mesta. Bol zakladajúci člen 
a podpreds. Regionálneho združenia miest a obcí 
Stredného Považia, v r. 1991 - 1992 člen Komisie 
vlády SR pre územné a správne členenie SR a refor-
mu verejnej správy, v r. 1991 - 1994 zakladajúci člen, 
člen rady a predsedníctva ZMOS, v r. 1994 zaklada-
júci člen a od r. 1996 člen prezídia Klubu primátorov 
Slovenska, v r. 1995 - 1996 prezident Únie miest SR, 
od r.1997 jej čestný člen. V r. 2003 - 2006 pôsobil ako 
prednosta okresného a obvodného úradu. Angažuje 

sa i po odchode do dôchodku ako 
člen komisie výstavby, investícií 
a územného rozvoja mesta, re-
dakčnej rady NS, preds. miest-
neho zväzu SDKÚ a člen ÚR 
SDKÚ. Je členom SZ CANTA-
BILE a Chrámového zboru sv. 
Cecílie. Za svoju angažovanosť 
vo verejnej správe získal ocene-
nia: Pamätnú plaketu za spolu-
prácu, partnerstvo a pomoc pri 
rozvoji samosprávnej demokra-
cie na Slovensku, Ďakovný list 
Rady Regionálneho združenia 
miest a obcí Stredného Považia 
za dlhoročnú prácu v združení 
a iné.

Foto: V. Mádr
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Počas leta zažije nová cyklo-
trasa medzi Hornou Stredou a No-
vým Mestom nad Váhom nápor 
najmä cyklistov a online korčulia-
rov. V prevádzke je vyše mesiaca. 
Jej prvých 13,4 km trenčianska 
župa odovzdala verejnosti kon-
com mája.

Príprava výstavby, projekto-
vania a majetkovoprávneho vyrov-
nania prvého z 8 úsekov Vážskej 
cyklotrasy zabrala takmer celé 
štyri roky. Tak ako prvá časť Váž-
skej cyklotrasy, tak aj tie ostatné 
povedú v príjemnom prírodnom 
prostredí takmer v absolútnej se-
gregácii od cestnej premávky po 
korune ochrannej hrádze najdlh-
šej slovenskej rieky. Vážska cyklot-
rasa povedie naprieč celým Tren-
čianskym samosprávnym krajom 
(TSK). Spojí tak nielen jeho južnú 
a severnú hranicu, ale aj tri kraje: 
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.

Prispôsobená váhe ťažkého 
nákladného vozidla

Po rokoch príprav výstavby 
tejto cyklotrasy v posledný májo-
vý piatok mohla verejnosť okúsiť 
prvé hmatateľné výsledky práce 
trenčianskej župy. Kvalitu prvých 
kilometrov Vážskej cyklotrasy 25. 
mája v slávnostnom pelotóne vy-
skúšala zhruba stovka cyklistov. 
Ďalší ľudia sa na tento cyklistic-
ký unikát prišli pozrieť pešo, na 
korčuliach či dokonca s kočíkmi 
a deťmi. „Istým spôsobom je táto 
cyklotrasa luxusná, nakoľko spĺňa 
aj podmienku Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, aby bola 
prispôsobená aj váhe nákladných 
vozidiel, používaných na údržbu 
okolitých vodných tokov. Cyklotrasa 
bude využívaná nielen milovníkmi 
cyklistiky a korčuľovania, ale aj ľuď-
mi, ktorí chcú na bicykli dochádzať 
do práce,“ povedal trenčiansky žu-
pan J. Baška.

Prvá časť Vážskej cyklotrasy 

sa začína na hranici Trnavského 
a Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Hornej Strede. Prvý z 8 
dielov skladačky 100 km dlhej cyk-
lotrasy na hraniciach dvoch krajov 
ofi ciálne po 7 mesiacoch výstavby 
odovzdali verejnosti. Tá ju už vyše 
mesiaca môže využívať tak na 
šport, ako aj na dochádzanie do 
práce. Len v bezprostrednom oko-
lí tejto cyklotrasy sa nachádza viac 
ako 20 zamestnávateľov. Cyklo-
trasa prechádza katastrom šty-
roch obcí (Horná Streda, Brunov-
ce, Potvorice, Považany) a mesta 
Nové Mesto n. V. Dosahuje dĺžku 
13,4 km a vo svojej priemernej 

šírke 3 metre vedie prevažne po 
korune ochrannej hrádze rieky 
Váh. Podľa informácií zhotoviteľ-
skej spol. Strabag, s. r. o., výstavba 
cyklotrasy prebehla bez väčších 
komplikácií. Celú výstavbu v hod-
note približne 3,7 mil. € fi nancoval 
TSK. Túto iniciatívu kraja 
na sprístupnení cyklotrasy 
ocenili aj starostia okolitých 
obcí, ktoré jej výstavbou 
získali bezpečné a atraktív-
ne prepojenie jednotlivých 
katastrov.

Páska sa však nestri-
hala len na začiatku tohto 
prvého úseku v Hornej Stre-

de. Nakoľko má byť Vážska cyk-
lotrasa hlavnou cyklistickou kos-
trou Trenčianskeho kraja, okolité 
mestá a obce by sa na ňu postupne 
mali napájať vlastnými cyklotrasa-
mi. Tak to už v súčasnosti krátkym 
úsekom urobilo aj Nové Mesto n. 
V., ktoré prvú jazdu cyklistického 
pelotónu, ktorý na jeho územie do-
bicykloval, využil na jej slávnostné 
uvedenie do života. „V rámci spra-
covanej štúdie sme vytvorili v No-
vom Meste n. V. 9 trás, na ktorých 
by sme chceli vybudovať cyklistické 
chodníky. Toto je jeden z nich, po 
ktorom sa verejnosť relatívne bez-
pečne dostane priamo k Vážskej 

cyklotrase,“ komentoval primátor 
Nového Mesta J. Trstenský.

K prvým 13 km Vážskej cyk-
lotrasy by mali tento rok pribudnúť 
aj ďalšie približne 4 kilometre cyk-
lotrasy, ktorú župa aktuálne stavia 
medzi Púchovom a Nimnicou.

CYKLOTRASA - NA ŠPORT I DOCHÁDZANIE DO PRÁCE
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Do všednej každodennosti 8. júna vstúpil Deň 
mesta so svojím bohatým programom. Oslavy Nové-
ho Mesta nad Váhom k 755. výročiu prvej písomnej 
zmienky o našom meste priniesli do Parku J. M. Hur-
bana, kultúrneho stánku, na ihriská škôl a do centra 
mesta šport, kultúru, zábavu… Minimaratón sa po 
prvýkrát presťahoval do parku (1), tribúna na námestí 
zažila spev, tanec i oceňovanie najúspešnejších žiakov 
a študentov novomestských ZŠ a SŠ i úspešných junio-
rov VK (2).

Hlavný program Dňa mesta sa začal podvečer 
o 17,00 h premiérovo s novou moderátorskou dvo-
jicou M. Kubákom a M. Mišurom. Po novomestskej 
hymne, básni v prednese M. Barteka a príhovoroch 

primátora mesta Ing. J. Trstenského (3) a poslanca NR 
SR Mgr. D. Bublavého (4) nastal slávnostný okamžik 
oceňovania ľudí, ktorí svojou prácou prispeli k zvidi-
teľneniu nášho mesta a šíreniu jeho dobrého mena. Po 
slávnostnom akte udeľovania titulov Osobnosť mesta 
sa v mene ocenených poďakovala PhDr. E. Berková.

Slovo potom vystriedala hudba. Na pódiu postup-
ne zahrali a zaspievali skupiny: SALENT TRIO, FIVE 
FACES EXPERIENCE (5) a THE BACKWARDS 
(6). Príjemnú hudobnú bodku za Dňom mesta si ne-
nechali ujsť davy ľudí, ktoré zaplnili celé námestie.

Deň mesta ako prekvapenie organizátorov za-
vŕšil ohňostroj (7).                       

Foto: V. Mádr (1 - 4), Mgr. J. Šišovský

DEŇ MESTA FOTOOBJEKTÍVOM

3 4 5

76

21
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VEĽKÉ STRETNUTIE NA VEĽKEJ JAVORINE 
Vrch Javoriny je vrcholom pyra-

mídy česko - slovenských vzťahov.
Veľká Javorina sa stala pamät-

ným miestom stretávania sa Čechov 
a Slovákov už v 19. stor. Schádzali sa 
tu slovenskí a českí študenti, učitelia, 
kňazi, umelci i prostí ľudia. V au-
guste 1845 na Javorine „nitrianski 
Slováci“ s priateľmi z Moravy oslávili 
prvé číslo štúrovských Slovenských 
národných novín a v r. 1847 tu pri-
vítali ich prílohu Orol Tatránski. V r. 
1848, pred 170 rokmi, skladali prísahu na Javorine 
slovenskí dobrovoľníci pod vedením J.M. Hurbana. 
Česko-slovenské kontakty sa obnovili v auguste 
1860 a už o dva roky neskôr sa konal mohutný vý-
let. J.M.Hurban vyjadril náladu na ňom slovami: 
„Na horách je pocit voľnosti i v dobách neslobody…“. 
V časoch Rakúsko - Uhorska vrchnosť stretnutia na 
Javorine zakázala.

Po vzniku ČSR bola verejnosť vyzvaná k návra-
tu k javorinským stretnutiam. Posledné čsl. zhro-
maždenie pred II. sv. vojnou bolo 25. júla 1933.

V rokoch vojny sa kraj pod Javorinou stal vý-
znamným územím protifašistického odboja. Po 
oslobodení 1. 9. 1945 sa na Javorine konal I. národ-
ný zjazd čsl. vzájomnosti. V duchu stále aktuálneho 
Hurbanovho hesla „Tu bratia vždy stretať sa budú, 
tu vernosť prisahať si budú“, sa tu stretlo 25 000 Če-
chov a Slovákov.

Nová kvalita stretávania sa na Javorine sa 
zrodila 7. júna 1990. Na pamätnej hore sa stretli 
vrcholné štátne reprezentácie SR a ČR a na mieste 
niekdajšej uhorskej hranice bol v predvečer prvých 
slobodných volieb osadený Pamätník česko-morav-
sko-slovenskej vzájomnosti.

Po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slová-
kov sa Slávnosti na Javorine stali kultúrno - spolo-
čenským podujatím. Stretávajú sa na ňom tí, ktorí 
chcú pokračovať v tejto tradícií.

Tohoročné - XXVI. Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov sa usku-
točnia tradične v poslednú júlovú ne-
deľu 29. júla. Budú sa niesť v znamení 
100. výročia vzniku ČSR. V tomto 
duchu pristupuje k ich príprave aj 
prípravný výbor Slávností bratstva 
Čechov a Slovákov na čele s novým 
preds. Ing S. Blahom, starostom Uh. 
Hradišťa. Podpredsedom za SR je 
Ing. Martin Beňatinský, starosta Lu-
biny. Okrem členských obcí a miest 

sa na príprave Slávností Javoriny budú podieľať Ji-
homoravský, Trenčiansky, Zlínsky a Trnavský kraj.

Na návštevníkov pamätného miesta, kde sa 
tvorila história nášho národa i nášho niekdajšieho 
spoločného štátu, čaká bohatý kultúrny program.

Po položení kytíc k Pamätníku na vrchu Roh 
sa predstavia: MPS z Kunovíc a Slovácke krúžky 
z Prahy, Brna a Bratislavy, vystúpia tiež Skaličané 
zo Skalice. O 9,30 h na veľkom pódiu do slávnost-
ného otvorenia slávností o hodinu neskôr (10,30 
h) vystúpi DH DOLNĚMČANKA z Dolného 
Němčí. Od 11,00 h sa na ňom postupne vystrie-
dajú: DFS JAVORINKA z Miškech Dedinky, DFS 
TURANČEK zo Starej Turej, SLPT RADOŠOV 
a CM RADOŠOV z Veselí nad Moravou, SIMONA 
MARTAUSOVÁ, BARTOŠŮV SOUBOR zo Zlína, 
FS SENIORKLUB DRUŽBA z Trenčína, ZLATÉ 
HUSLE z Bratislavy, súrodenci ULRICHOVCI 
A HS JAVORY z Brna. Program na veľkom pódiu 
o 16,35 h ukončí spoločné spievanie.

Na malom pódiu o 11,00 h „zaparkuje“ DOS-
TAVNÍK z Bánoviec nad Bebravou, vystriedajú 
ho SALEM z Pezinka a TELEGRAF z Uherského 
Hradišťa.

Tak ako po iné roky, fungovať bude kyvadlová 
doprava, ktorá záujemcov o účasť na Slávnostiach 
bratstva dopraví na tradičné podujatie, tohto roku 
umocnené 100. výročím vzniku ČSR.

V polovici júla k nám po roku opäť „priletí“ Ba-
žant kinematograf. Do Nového Mesta nad Váhom 
počas leta prinesie štvoricu fi lmov.

Milovncí strieborného plátna a projekcie pod 
holým nebom sa môžu tešiť na tieto snímky: 14. júla: 
Backstage (r. Andrea Sedláčková, 2018, SR/ČR, 
90 min), 15. júla: Čiara, (r. Peter Bebjak, 2017, SR/

Ukrajina, 108 min.); 16. júla: Prezident Blaník (r. Ma-
rek Najbrt, 2018, ČR, 95 min.) a 17. júla: Po strništi 
bos (r. Jan Svěrák, 2017, ČR/SR/Dánsko, 111 min.).

Príďte si vychutnať neopakovateľnú atmosféru 
sledovania fi lmov pod holým letným nebom a prežiť 
príjemný umelecký zážitok.

-s-

OPÄŤ K NÁM PRILETÍ BAŽANT KINEMATOGRAF
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Trojlístok novostaristov 1. júna vo fi nále spevác-
kej súťaže zabojoval o najcennejšie vavríny. Výkony 
trojice spevákov hodnotila odborná porota, v ktorej 
boli: Peter Rýdzi, riad. ZUŠ J. Kréna  v Novom Meste 
nad Váhom, Júlia Vlčková, niekdajší objav NovoStar 
2, dnes speváčka v Art Music Orchestra, PhDr. Jana 
Heveryová, riad. CVČ v Novom Meste nad Váhom, 
tvorkyňa a duša tohto speváckeho projektu a Thomas 
Puskailer, spevák, ktorému kariéru na Slovensku od-
štartovala Superstar.

Príjemným  podvečerom  plnom piesní i tanca 
sprevádzala moderátorská dvojica Ľubo Trautenber-
ger a Michal Mišura.

Exkluzívny hosť podujatia Thomas Puskailer 
popri hovorenom slove, keď spolu s ostatnými členmi 
poroty rozoberal spevácke výkony fi nalistov - dvoch 
speváčok a jedného speváka, vďačnému publiku za-
spieval niekoľko piesní zo svojho repertoáru a pridal 
- i s podporou publika -  zo dve - tri ľudovky, kým sa 
neskončilo sčítavanie hlasov. V prestávke stihol absol-
vovať aj autogramiádu a niekoľko selfi čiek so svojimi 
fanúšičkami. 

Počas fi nálového podvečera sa predviedli aj os-
tatní účastníci NovoStar IV., ktorí spoločne zaspievali 
hymnu novomestskej speváckej súťaže Nádejou spú-
taní  z dielne P. Šímu. V ich podaní odznela na pamiat-
ku zosnulej M. Klimentovej aj pieseň z jej repertoáru 
Šťastie z  pekla. Mirka, spievajúca učiteľka, v minu-

losti vložila celé svoje srdce do NovoStar a speváckej 
a pohybovej prípravy jej súťažiacich. Súčasní no-
vostaristi a tvorcovia NovoStar jej takýmto spôsobom 
poslali pozdrav do neba.

O konečnom poradí súťažiacich svojimi hlasmi 
rozhodovali diváci v sále spolu s porotou, ktorá tiež 
mala a využila svoje „hlasovacie  právo“. Po sčítaní 
hlasov bolo jasné, že pomyselný bronz  získal David 
Čámer, druhá skončila Emma Zemanovičová a z víťaz-
stva mala veľkú radosť Natália Skovajsová (v strede).

Priaznivci i účastníci NovoStar, ktorou žili od ja-
nuára do mája, sú na jednej strane  smutní, že poduja-
tie, ktoré zorganizovalo CVČ v spolupráci s mestom, 
MsKS  a s podporou sponzorov, sa už skončilo, no 
na strane druhej sa tešia na jeho jubilejný - V. ročník.  
A  my  všetci  spolu  s  nimi.                     Foto: M. Šupatíková

FINÁLE NOVOSTAR S PUSKAILEROM

O aktívne prežitie letných prázdnin dievčat 
a chlapcov, prednostne tých, ktorí počas školského 
roka navštevovali záujmové krúžky Centra voľného 
času (CVČ) v Novom Meste nad Váhom, sa postará 
novomestské CVČ, ktoré pre nich v prvej polovici júla 
pripravilo športovo – rekreačné aktivity.

Deti vo veku od 6 rokov sa môžu tešiť na zaujíma-
vé a aktívne leto v dvoch turnusoch: v prvom od 2. do 6. 
júla (okrem 5. júla) a v druhom od 9. do 13. júla.

Čakajú na ne výlety, exkurzie, šport, hry, zábava 
a ďalšia činnosť podľa záujmu. 

 -jh-

LETO S CVČ Milí čitatelia,
želáme vám príjemné prežitie dovoleniek 

a prázdnin. Užite si ich podľa svojich predstáv, 
aby ste oddýchnutí, plní síl a s novým elánom sa 
vrátili do zamestnania k plneniu vám zverených 
úloh a povinností.

Budeme radi, ak vám letné obdobie spríjem-
ní náš – váš Novomestský spravodajca.

Vydavateľ, redakčná rada a redakcia NS

*NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ MO 
MS V NOVOM MESTE  NAD VÁHOM 6. júna 
sa       uskutočnila voľba nového  päťčlenného vý-
boru na obdobie  štyroch rokov. Predsedníčkou 
MO MS sa stala Mgr. Lenka Fraňová.       -zs-
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Máme za sebou ďalší školský rok, ktorý deti 
prežili v našom detskom domove. Pre niekoho bol 
úspešný, pre niekoho menej. Ale všetky deti si za-
slúžia pochvalu za snahu, ktorú počas školského 
roka vynaložili a určite im padnú vhod dva mesiace 
prázdnin, ktoré majú pred sebou.

Počas školského roka sme zorganizovali via-
cero zaujímavých akcií. Pripravili sme s deťmi 
program pre obyvateľov DSS Jesienka pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším. Na bránu Ul. Klčové 
32 zaklopali Mikuláš aj s čertom a deťom rozda-
li balíčky so sladkosťami. Usilovne sme s deťmi 
pracovali na výrobkoch, ktoré sme predávali na 
Vianočných trhoch v Novom Meste nad Váhom 
a Myjave. Vďaka štedrým sponzorom malo detské 
osadenstvo nášho domova naozaj veľmi bohaté 
Vianoce. Deti sa veľmi tešili z darčekov, ktoré si na-
šli pod stromčekom. Tiež sme pre ne zorganizovali 
rôzne výlety do blízkeho, ale aj vzdialenejšieho oko-
lia (Bratislava, Trenčín, Haluzice, Branč, Beckov, 
Čachtice…). Spoločne sme prežili Medzinárodný 
deň detí s bohatým programom pre menších i väč-
ších oslávencov v areáli detského domova na pra-
covisku v Myjave (športové súťaže, kopec zábavy, 
návšteva poľovníkov aj so psíkmi a predvedením 
ukážok svojich zručností, rôzne trofeje, varenie 
guláša, opekanie, návšteva motorkárov s prezentá-
ciou svojich dvojkolesových miláčikov s možnosťou 
povoziť sa na nich).

Ale deti sa hlavne tešili na prázdniny, ktoré 
ich čakajú. Niektorým z nich sa podarí prežiť celé 
prázdniny alebo aspoň ich časť v kruhu svojich 
najbližších. Nie všetci však majú to šťastie a budú 

to pre niekoho prvé, pre niekoho v poradí ďalšie 
prázdniny prežité v detskom domove. Všetci jeho 
zamestnanci sa však budú snažiť, aby prázdniny 
za bránami detského domova neboli všedné, fádne 
a nudné.

Na začiatok prázdnin máme pre deti priprave-
ný letný tábor usporiadaný OZ Fantázia v rekreač-
nom stredisku Drienok-Mošovce. V druhej polovici 
júla sa vybrané deti zúčastnia rekreačného pobytu 
v Rakúsku pri hrade Jedenspeigen, kde zažijú pra-
vú atmosféru stredovekého života. Začiatkom au-
gusta pôjdu deti do druhého letného tábora, ktorý 
usporiada OZ Bublina v rekreačnom zariadení 
Dubník pri Starej Turej. Druhú polovicu augusta 
deti prežijú v detskom domove, kedy im zabezpečí-
me program ako v minulých rokoch. Tešiť sa môžu 
na výlety do blízkeho okolia detského domova, 
návštevu plavárne, výlet do ZOO Bojnice a rôzne 
iné záujmové aktivity, ktoré spestria deťom prázd-
ninový čas.

Na záver by sme sa chceli v mene našich detí 
veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorým nie je ľa-
hostajný osud detí, ktoré sa ocitli v našom detskom 
domove, všetkým sponzorom za štedré fi nanč-
né a materiálne dary, všetkým ľuďom, ktorí nám 
nezištne pomáhajú formou drobných darčekov 
pre deti, ošatením, poskytnutím 2% z daní nášmu 
občianskemu združeniu. Bez ich pomoci by sme 
deťom zo štátneho rozpočtu nedokázali počas 
prázdnin zabezpečiť taký pestrý program. Vďaka 
nim môžu naše deťúrence prežiť krásne, pestré 
a podnetné prázdniny. Ďakujeme! 

Mgr. Milan Taran, riad. DeD

LETO BOHATÉ NA ZÁBAVU I POUČENIE

Združenie detí a mládeže NODAM cez prázd-
niny tradične usporadúva pre deti niekoľko táborov. 
V dňoch 16. - 22. júla sa uskutoční pobytový tábor – 
Javorinka v Starej Turej, 
prímestský tábor bude 
v Novom Meste nad Váhom 
v dňoch 6. až 10. augusta. 
V tom istom termíne sa 
bude konať aj prímestský 
tábor v Beckove.

Na deti čakajú hry, zá-
bava, výlety a iná zmyslupl-
ná činnosť.

Dievčatá, ktoré by 

chceli využiť letný čas na povznesenie ducha, upo-
zorňujeme na duchovné cvičenia v tichu kláštora 
v termíne podľa dohody (sr.xavera@gmail.com) a na 

duchovno – pracovno – tvo-
rivý pobyt v Beckove v čase 
od 9. do 13. júla. Bližšie 
informácie sa záujemkyne 
dozvedia na: faustinasr@
gmail.com. Duchovná ob-
nova dievčat v Novom Mes-
te nad Váhom bude v termí-
ne 11. až 15. augusta (viac: 
huslovka@gmail.com).

Sr. Auxilia Matlová

LETO S NODAMOM
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Jeseň magického roka 2000 
priniesol zrod nového dieťaťa v 
rodine kultúrno - spoločenských 
akcií mesta - Festivalu zborového 
spevu.

Svoju premiéru mal v polo-
vici  novembra pred 18 rokmi. 
Jeho hlavným usporiadateľom 

popri ďalších spoluorganizátoroch bolo (a dodnes 
je) Mesto Nové Mesto nad Váhom pod záštitou pri-
mátora mesta Ing. Jozefa Trstenského.

Tento rok sa  uskutoční jubilejný – 10. ročník  ne-
súťažnej prehliadky zborového spevu v našom mes-
te. Jubilejné „narodeniny“ festivalu si, pochopiteľne, 
vyžiadajú ešte intenzívnejšiu prípravu oproti takpo-
vediac obyčajným, nejubilejným ročníkom.

Svoje o tom vie aj zástupkyňa primátora mesta 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová, ktorá je garantkou 
novomestskej speváckej prehliadky.

-Je to o to náročnejšie, že jubilejný Festival zbo-
rového spevu v Novom Meste nad Váhom sa ponesie 
aj v znamení 100. výročia vzniku Československej 
republiky; zapadne do rámca podujatí, ktoré pri-
pravujeme k storočnici vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov.-

Preto leto - neleto, dovolenka - nedovolenka, 
viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová 
spolu s predsedníčkou výboru a riaditeľkou festiva-
lu v jednej osobe Vilmou Struhárikovou a podpred-
sedníčkou výboru Veronikou Pavlovičovou začali 
intenzívne pracovať na príprave okrúhleho výročia 
festivalu ozvláštneného100 rokmi od zrodu prvej 
Československej republiky.

- Československý rozmer prehliadky spevác-
kych zborov podčiarkne účasť speváckeho zboru 
spoza druhej strany rieky Moravy.

 Okrem zahraničného účastníka festivalu sa 

podujatia zúčastnia známe slovenské spevácke 
zbory. Konkrétne  ktoré spevácke telesá to budú, 
sa včas dozviete, predstavíme vám  ich aj na  strán-
kach  tohto mesačníka.-

Už teraz však možno s istotou povedať, že mi-
lovníci zborového spevu si prídu na svoje. Koncom 
októbra v novomestskom stánku kultúry budú mať 
možnosť vypočuť si piesne v interpretácii vlastní-
kov - majiteľov  najdokonalejšieho hudobného ná-
stroja, ktorým je -  ľudský hlas. V zborovom preve-
dení sa táto jeho dokonalosť len umocní.

Presvedčiť sa o tom  budete môcť po dvoch 
rokoch od ostatného – IX. ročníka v sobotu 27. 
októbra na jubilejnom – X. Festivale zborového 
spevu v Novom Meste nad Váhom.

CHYSTÁ SA FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

(Dokončenie z minulého čísla.)

V prípade, ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre 
práva a slobody dotknutých fyzických osôb, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu sku-
točnosť o porušení zabezpečenia osobných údajov oznámiť okrem na to ustanovenému orgánu taktiež 
dotknutej osobe. Ak by oznámenie fyzickej osobe vyžadovalo neprimerané úsilie, napr. z dôvodu počtu 
zasiahnutých fyzických osôb, tak je možné prijať podobné opatrenia, ktorými sa zaručí, že dotknuté 
osoby budú o porušení osobných údajov informované.                                

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR (II.)

ODIŠIEL PRED ROKOM....
21. júna si členovia ZO ÚNSS v Novom 

Meste n.V. pripomenuli prvé výročie odchodu 
svojho zakladateľa a dlhoročného predsedu Ing. 
Pavla Strechaya. 

Bol to človek s veľkým srdcom. Sám bol 
nevidiaci, preto veľmi dobre rozumel ľuďom so 
zrakovým postihnutím. Pomáhal im, ako sa len 
dalo. Členovia na neho spomínajú s úctou a vďa-
kou. ZO pokračuje v jeho práci tak, ako si želal. 

Česť jeho pamiatke!                                        Výbor ZO
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Prevádzkovateľom, resp. osobám, ktoré spracúvajú, alebo uchovávajú osobné údaje, či im z iného 
dôvodu vyplývajú povinnosti z nariadenia, môže byť za porušenie týchto povinností uložená pokuta až 
do výšky 200 000 €, prípadne v určených prípadoch až 20 miliónov € alebo 4 % z obratu, čo pri nadná-
rodných korporáciách predstavuje viac ako uvedených 20 miliónov €.

Ako sme uvádzali v úvode prvej časti článku (NS 6/2018), nariadenie je priamo aplikovateľné 
a nie je potrebná jeho transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku. Nariadenie však prenecháva 
úpravu určitých inštitútov a skutočností na vnútroštátnu právnu úpravu. V dôsledku prijatia nariade-
nia NR SR schválila úplne nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorého účinnosť nastala 25. mája 
2018. V zákone sú premietnuté zmeny ustanovené nariadením, pričom je predovšetkým rozšírený pojem 
„osobný údaj“, ktorého defi nícia je zhodná s tou obsiahnutou v nariadení. Okrem iného je taktiež pri-
jatá s nariadením zhodná právna úprava, čo sa týka súhlasu so spracovaním osobných údajov a zákon-
nosti spracovania osobných údajov. Do zákona bolo taktiež premietnuté v nariadení obsiahnuté „právo 
na zabudnutie“, pričom zákonný pojem tohto práva je „právo na výmaz osobných údajov“; čo do obsahu 
sú tieto dve práva zhodné. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje (oprávnená osoba), má tak aj v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov právo, aby na základe jej žiadosti prevádzkovateľ, t. j. osoba, ktorej 
boli poskytnuté osobné údaje a ktorá ich spracúva, tieto osobné údaje v prípade, ak už nie sú potrebné 
na účel, na ktorý boli poskytnuté, či v prípade odvolania súhlasu, alebo ak oprávnená osoba namieta 
spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy, osobné údaje oprávnenej osoby 
vymazal.

V zmysle zákona má taktiež oprávnená osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov na 
účel marketingu, vrátane profi lovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade, ak 
oprávnená osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ 
osobné údaje tejto osoby už ďalej nemôže spracúvať. O možnosti namietať spracúvanie osobných údajov 
musí prevádzkovateľ oprávnenú osobu informovať najneskôr v prvej komunikácii, pričom táto informá-
cia musí byť uvedená jasne a v prípade jej poskytnutia v rámci napr. uzatvorenia zmluvy je nutné, aby 
bola oddelená od tejto zmluvy.

V zmysle zákona je zhodne s nariadením upravená povinnosť oznámiť porušenie zabezpečenia 
osobných údajov. Prevádzkovateľ je tak povinný do 72 hodín, odkedy došlo k porušeniu zabezpečenia, 
oznámiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ taktiež v prípade, ak hrozí 
vysoké riziko ujmy na právach osôb, ktorých osobné údaje boli porušením zabezpečenia ohrozené, ozná-
miť túto skutočnosť okrem Úradu na ochranu osobných údajov taktiež dotknutým osobám.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť osobe, 
ktorá porušila závažné povinnosti vyplývajúce jej zo zákona o ochrane osobných údajov, uložiť pokutu až 
do výšky 10 miliónov €, alebo v prípade, ak ide o podnik, až do výšky 2 % z celkového svetového ročného 
obratu. V prípade, ak osoba porušila opatrenie, ktoré jej uložil Úrad na ochranu osobných údajov, môže 
jej úrad uložiť pokutu až vo výške 20 miliónov € alebo až vo výške 4 % z celkového celosvetového obratu. 
Ak osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom osobných údajov alebo sprostredkovateľom v zmysle zákona 
o ochrane osobných údajov, poruší povinnosť poskytnúť Úradu pre ochranu osobných údajov potrebnú 
súčinnosť, môže byť jej uložená pokuta až do výšky 2 000 €.

Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, ako aj novým zákonom o ochrane osobných 
údajov dochádza k posilneniu práv fyzických osôb v oblasti ochrany ich osobných údajov, ako aj v ochra-
ne osobných údajov ako takých. V dôsledku toho priamoúmerne vzrastajú povinnosti prevádzkovateľov 
a spracovateľov osobných údajov. Záverom je potrebné konštatovať, že opatrenia prijaté na ochranu 
osobných údajov fyzických osôb, aj keď zavádzajú rozšírené povinnosti pre prevádzkovateľov a spraco-
vateľov osobných údajov v porovnaní s terajšou právnou úpravou, poskytujú pre osobné údaje fyzických 
osôb, a tým pádom aj pre základné práva a slobody týchto osôb, väčšiu ochranu ako v súčasnosti apli-
kované opatrenia. Sprísnenie pravidiel spracovania a hlavne uchovávania osobných údajov v súčasnej 
dobe, keď sa krádež osobných údajov a ich zneužitie môže poľahky udiať prostredníctvom počítača na 
diaľku, možno preto vidieť prinajmenšom pozitívne.

(Vypracované k 13. aprílu 2018)
JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk
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16. júla uplynie 630 rokov odvtedy, čo uhorský 
kráľ Žigmund Luxemburský daroval svojmu verné-
mu rytierovi Stiborovi zo Stiboríc Beckovské hradné 
panstvo, pozostávajúce z mesta Beckov (civitas Bo-
londoch), mestečka Nové Mesto nad Váhom (opidum 
Ujhely) a ďalších 16 obcí prislúchajúcich k panstvu. 
Táto donácia z r.1388 je pre nás významná aj preto, 
lebo sa v nej po prvý raz v histórii spomínajú viaceré 
obce novomestského regiónu a medzi nimi aj bývalá 
obec Mnešice (v súčasnosti časť Nového Mesta n.V.).

V čase vydania privilegiálnej 
listiny sa Žigmund Luxemburský 
zdržoval vo Zvolene, kde trávil 
čas poľovačkami so svojím obľú-
bencom Stiborom. Boli to chvíle 
zaslúženého pokoja a odpočin-
ku, ktoré si obidvaja dopriali po 
takmer piatich rokoch neúpros-
ného boja o uhorskú korunu. Na 
tejto ceste k trónu stál pri Žig-
mundovi neochvejne jeho verný 
Stibor. Žigmund svojho dôver-
níka odmenil priam kráľovsky 
- plným priehrštím ho obdaroval 
rozsiahlymi majetkami. Netrva-
lo dlho a zo Stibora sa stal jeden 
z najmajetnejších mužov krajiny. 
Donácia na Beckovské panstvo 
z r. 1388 stojí na začiatku obrovského majetkového 
vzostupu predtým neznámeho poľského šľachtica, 
ktorý vo svojich listinách používal aj titul „pán celého 
Považia“ (tocius fl uvii Vag dominus).

Stibor si iste Beckov nevybral za svoje sídlo ná-
hodne. Hrad svojou strategickou polohou spĺňal 
požiadavky sídla veľmoža, akým Stibor nepochybne 
bol. Význam Stibora pre náš región je nepopierateľný. 
Nová etapa kresťanského a kultúrneho života v regió-
ne sa začala príchodom augustiniánov, ktorých povo-
lal do Nového Mesta a pre ktorých zriadil Prepozitúru 
Panny Márie a začal stavať nový gotický chrám. Stibor 
podporoval obchod a remeslá aj v Novom Meste n. V. 
a nebol mu ľahostajný ani život v samotných obciach. 
Dá sa predpokladať, že jeho pričinením sa dovŕšil pro-
ces vytvárania správ obcí panstva na čele s richtármi. 
Okrem tradičného poľnohospodárstva sa Stiborovi 
poddaní zaoberali aj rybnikárstvom. Napr. v členitom 
kálnickom teréne sa nachádzalo až 6 veľkých rybní-
kov.

Vojvoda Stibor a jeho syn Stibor ml. sa tešili z prá-
va na Beckovské panstvo s úplnou samozrejmosťou. 

Netušili však, že v donácii z r. 1388 bola skrytá jedna 
závažná nezrovnalosť. Tá zapríčinila, že, Katarína, 
dcéra Stibora ml., pri prejednávaní dedičstva po ne-
bohom otcovi o Beckovský hrad takmer prišla. Krá-
ľovský fi škál Michal z Ravenu totiž v jednej z listín sú-
visiacich s donáciou na Beckovské panstvo z r. 1388 
zistil, že listina Nitrianskej kapituly o vovedení Stibo-
ra do majetku panstva je datovaná r. 1398, teda bola 
vydaná 9 rokov po stanovenej lehote, počas ktorej sa 
malo vovedenie uskutočniť. Hoci išlo pravdepodobne 

len o omyl pisára, ktorý namiesto 
r. 1388 napísal r.1398, tento 
detail spôsobil, že z kráľovskej 
privilegiálnej listiny na Beckov-
ský hrad sa z pohľadu Kataríny 
stal bezcenný zdrap pergamenu. 
Kráľovský fi škál spochybnil ná-
roky Kataríny aj na všetky ostat-
né majetky, ktoré pôvodne tvorili 
obrovské Stiborovo dedičstvo, 
a tak vnučka jedného z najmajet-
nejších mužov v krajine sa zo dňa 
na deň stala chudobnou šľach-
tičnou a nezaujímavou nevestou 
pre všetky významnejšie šľachtic-
ké rody. Ale akoby zásahom nad-
prirodzenej sily sa tak napokon 
nestalo. Umierajúcemu cisárovi 

Žigmundovi Luxemburskému sa pravdepodobne po-
hlo svedomie a deň pred smrťou, 8. decembra 1437, 
daroval hrad Beckov s príslušenstvom Pavlovi Bán-
fi mu s predpokladanou podmienkou, aby sa oženil 
s Katarínou Stiborovou. Potomkovia Pavla Bánfi ho 
a Kataríny Stiborovej a po praslici aj potomkovia voj-
vodu Stibora boli pánmi panstva viac ako 200 rokov.

Listina s dátumom 25. júla 1398, ktorá pripravila 
o dedičstvo vnučku vojvodu Stibora, pomýlila aj sú-
časných regionálnych historikov. V nej je totiž uvede-
ný zoznam všetkých dedín Beckovského panstva a pre 
viaceré obce to znamená, že touto listinou vstúpili po 
prvýkrát do histórie. Okrem Mnešíc sú to obce Dolné 
Srnie, Ivanovce, Krivosúd-Bodovka, Melčice, Morav-
ské Lieskové, Nová Ves, Štvrtok nad Váhom. Viaceré 
z nich ešte v r. 2008 oslavovali prvú písomnú zmien-
ku v súvislosti s rokom 1398, teda 610. výročie. Dnes 
môžeme s určitosťou tvrdiť, že spomínané obce, teda 
aj Mnešice, sa po prvýkrát objavujú v histórii pred 630 
rokmi, teda v listine, ktorá síce obsahuje rok datova-
nia 1398, ale bola dokázateľne vydaná 25. júla roku 
1388!          PhDr. Jozef Karlík, historik

VÝROČIE KRÁĽOVSKEJ DONÁCIE I MNEŠÍC

Fiktívny portrét Stibora: Monografi a I.
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Každoročne si pripomíname oslobodenie mes-
ta rumunskou armádou. Tohto roku nás bývalí 
veľvyslanci v Rumunsku Milan Resutík a Ján Šoth 
upozornili na tohoročného jubilanta - pána plukov-

níka Iona Durnesca, 
ktorý bol ťažko zranený 
pri našom meste a za-
chránili ho novomest-
skí lekári a zdravotníci. 
Nostalgicky spomína 
na tie časy vo svojom 
liste. V mene vedenia 
mesta i svojom mu 
šéfredaktorka Novo-
mestského spravodaj-
cu listom zablahoželala 

k jeho 95. narodeninám. Táto korešpondencia nás 
motivovala, aby sme si v letnom vydaní spomenu-
li na ľudí, ktorí tu neraz umierali za našu slobodu, 
ale s hlbokou láskou spomínajú na Nové Mesto nad 
Váhom a jeho okolie… Tak sa zrodili naše letné re-
miniscencie.

-
V rokoch 1990 – 1992 som pôsobil v Buku-

rešti ako mimoriadny a splnomocnený veľvysla-
nec ČSFR v Rumunsku. V rokoch 1993 – 1996 
som pokračoval ako mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku aj 
Moldavsku. Do krajiny, čo vidno aj podľa dátumu, 
som prišiel bezprostredne po revolučných zmenách 
u nás i v Rumunsku.

Po príchode do Bukurešti krajina bola ešte stá-
le poznačená iným spôsobom protikomunistickej 
revolúcie než vtedajšie Česko-Slovensko a Rumu-
ni si veľmi ctili kultivovanosť zmeny režimu u nás. 
I keď odjakživa bol z rumunskej strany veľký záujem 
o našu krajinu, práve v tomto období sa zmenila pre-
dovšetkým kvalita vzájomných kontaktov. Vravieval 
som: prestali sme byť bratia, stali sme sa partnermi.

Na naše veľvyslanectvo sa čoraz častejšie obra-
cali nielen slovenskí a českí krajania v Rumunsku, 
ale aj Rumuni, veteráni druhej svetovej vojny, ktorí 
bojovali a neraz aj krvácali na našom území. Viaza-
lo (a treba povedať, že stále aj viaže) ich mimoriad-
ne silné puto k našej krajine, k miestam bojov ru-
munskej armády. Keď sa dozvedeli, že pochádzam 
z Nového Mesta nad Váhom, mnohí sa vypytovali 
na detaily, čo a ako sa v meste a jeho okolí deje a či 
si na nich ľudia spomínajú. Často to bolo dojíma-
vé spomínanie na časy útrap, ale i mladosti, ktorú 

prežívali v bojovom nasadení u nás. Stretávali sme 
sa nielen na podujatiach v rámci veľvyslanectva, ale 
neraz som ich navštevoval aj počas mnohých slu-
žobných ciest do regiónov Rumunska.

Pravdaže, v tom čase to boli ešte zdatní šesťde-
siatnici, no odvtedy uplynulo takmer tridsať rokov, 
dnes sa ich rady preriedili a sily ubudli. Je ich už 
naozaj málo, no spomienky sú o to intenzívnejšie.

Veľkou satisfakciou pre veteránov bolo na jar 
roku 1992 odhalenie pamätníka padlým rumun-
ským vojakom (autorom pamätníka je skvelý so-
chár z Nového Mesta nad Váhom Milan Struhá-
rik) v terajšom Parku D.Š. Zámostského v Novom 
Meste nad Váhom. Na slávnostnej udalosti vtedajší 
primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozef 
Varta i občania mesta privítali vládne delegácie 
Rumunska (Ludovic Spiess, minister kultúry, jeho 
radca pre národnostné menšiny Štefan Unatínsky 
a rumunský veľvyslanec v ČSFR Ion Ciubotaru) aj 

LETNÉ REMINISCENCIE

Záber z odhaľovania pamätníka padlým rumunským vojakom v Parku D. 
Štubňu - Zámostského v Novom Meste nad Váhom v r. 1992. Na snímke 
zľava predseda vlády SR Ján Čarnogurský, primátor Nového Mesta nad 
Váhom Jozef Varta, prekladateľ, v úzadí radca ministra kultúry Rumun-
ska pre národnostné menšiny Štefan Unatínsky, minister Ludovic Spiess 
a veľvyslanec Rumunska Ion Ciubotaru

Pomník padlým rumunským vojakom v Novom Meste nad Váhom, ktorého 
autorom je vynikajúci novomestský sochár Milan Struhárik

Pán plk. Durnescu (držiaci kvety) na 
oslave svojich 93. narodenín v r. 2016 

Foto: Mgr.V. Polák

Foto: archív autora

Foto: archív autora
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delegáciu ČSFR (podpredseda vlády ČSFR a pred-
seda vlády SR Ján Čarnogurský, minister kultúry 
SR Ladislav Snopko a ja ako veľvyslanec v Rumun-
sku). Toto sa stalo pietnym miestom, kde sa neskôr 
ofi ciálne kládli a dodnes kladú vence a kde sa pravi-
delne každoročne pripomínajú obete rumunských 
vojakov pri oslobodzovaní nášho mesta. Pristavujú 
sa tu pravidelne aj rumunskí diplomati vzdať úctu 

pamiatke svojich hrdinských predkov; ale tieto 
udalosti pripomínajú si aj miestni ľudia. Genius 
loci však prežíva najmä v pamäti tých, ktorí prežili 
a udržiavajú stále živé spomienky na tento kúsok 
zeme…              Milan Resutík

Plk. Ion Durnescu
a Nové Mesto nad Váhom

V rokoch 2002 - 2007 som pôsobil v Rumun-
sku ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
SR. Za tie roky som spoznal mnoho zaujímavých 
a milých ľudí - Rumunov, ktorých osud bol tak či 
onak spätý aj so Slovenskom. Plukovník Ion Dur-
nescu z mestečka Marasesti v župe Vrancea bol 
jedným z nich. Prvýkrát sme sa stretli v roku 2005, 
keď som na slovenskom veľvyslanectve v Bukurešti 
odovzdával desiatkam rumunských vojnových ve-
teránov pamätné medaily pri príležitosti 60. výročia 
oslobodenia územia Slovenska. Skromný a hrdý, že 
pomohol priateľskému národu oslobodiť sa spod 
nemeckého nacizmu i spod vlastného fašistického 
režimu. S neuveriteľnou láskou a vďakou spomínal 
hlavne na Nové Mesto nad Váhom, kde bol v skorú 
jar roku 1945 v bojoch pri meste ako mladý vojak 
rumunskej armády ťažko zranený a život mu za-
chránili miestni lekári a zdravotnícki pracovníci.

Vie, že bez ich pomoci by neprežil. Preto Novo-
mešťanov považuje za svoju druhú rodinu a vrúcne 
si na nich spomína. Veľmi by si želal, aby jeho mi-
lované Nové Mesto nezabudlo na neho. Pred dvo-
mi rokmi stratil svoju manželku Emíliu. Preťažko 
znáša jej stratu a pociťuje ju rovnako bolestivo, ako 
následky vojnových zranení zo Slovenska.

Plukovník Durnescu 25. apríla oslávil 95 rokov 
života. Veľmi som si želal, aby pri svojom tohoroč-
nom krásnom životnom jubileu viac než inokedy 
pocítil, že jeho vojnové i životné trápenia neboli 
zbytočné. Že aj potomkovia tých, za ktorých pri No-
vom Meste nad Váhom bojoval a prelial krv, si ho 
dodnes vážia, s vďakou spomínajú a majú ho radi. 
Lebo si to svojím životom zaslúži.                 

  Ján Šoth

Pamätné kríže v Rakuľoboch na križovatke smerom do Kálnice, kde hynuli 
rumunskí vojaci s textom: „Zastav sa, pútnik, na minútu a pomodli sa za 
rumunských vojakov, ktorí padli v roku 1945 na Slovensku“

Ani na staroturianskom cintoríne sa nezabúda na obete II. svetovej vojny…

Kálničania v roku 2017 po sedemdesiatich rokoch obnovili Beh víťazstva. 
Miestny spevácky spolok v rumunčine zaspieval pochodovú pieseň rumun-
ských vojakov… 

Foto:  J. Valovič

Foto:  E. Rubaninská

Foto: Mgr. V. Polák
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Najprv som si myslel, že počujem traktory, ako 
orú polia za mestom. Vždy, keď prichádzala jeseň, 
vietor prinášal zvuky poľnohospodárskych mecha-
nizmov a vône pooranej zeme, no tentokrát bolo 
ešte príliš skoro… Bol horúci deň a končila sezóna 
melónov. Práve sme sa vrátili z dovolenky v jednej 
z okolitých dolín a bol čas chystať sa do školy. Jazdil 
som na bicykli rozhorúčenými ulicami a vtedy som 
začul tie zvuky…

V tú noc ma prebudil tichý rozhovor rodičov. 
Vstal som a v pyžame vošiel do kuchyne. Vlastne už 
bolo nad ránom a otec sa chystal do práce. Počúval 
rádio, videl som znepokojenú 
tvár mamy, ktorá mu chystala 
raňajky. Zbadali ma a chceli za-
hnať do postele.

„Bude vojna?“, nedal som 
sa odbiť. Mal som trinásť a vo 
svojom detstve som často bol 
presvedčený, že zažijem tretiu 
svetovú. Pripravovali nás na to 
v škole. Učili nás, ako sa sprá-
vať v prípade atómového výbu-
chu. Otec sa ma snažil upokojiť, že vojna nebude, 
no ja som videl na jeho tvári nezvyčajnú neistotu. 
Obaja odišli do práce a ja som ostal v našom byte so 
starými rodičmi.

Bolo to nezvyčajné dopoludnie. V rádiu išli 
neustále správy, vážna hudba i hymna Českoslo-
venska. Babka, ktorá zažila dve vojny, rozhodla, 
že pôjdem na nákupy. Bolo treba vytvoriť zásoby 
múky, chleba a základných potravín. Ja som však 
spolu s peniazmi strčil do vrecka svojich krátkych 
nohavíc aj pištoľ. Pardon, bola to poplašná pištoľ - 
„poplašák“, ktorý síce vydával zvuky ako naozajst-
ná zbraň, nemohla však vystreliť. Daroval mi ju 
otcov kolega na dovolenke. Vyzerala ako skutočná. 
Bicykloval som smerom k „céčke“, ako sme volali 
samoobsluhu pri kasárňach. Najprv som sa však 
zastavil v maminej práci… V úrade, kde pracovala, 
vyzeralo všetko ako inokedy. Len tváre dospelých 
boli iné… Bolo v nich očakávanie, neistota, prekva-
penie a azda aj strach. Vyšiel som von a zobral bi-
cykel… Všimol som si na chodníku okúsaný polme-
siac melóna, na ktorý dorážali bzučiace osy. Vtedy 
som znovu počul ten zvuk mechanizmov v diaľke. 
Pred „céčkou“ už stála fronta Novomešťanov, nie-
ktorí počúvali rádiá - „tranzistoráky“…

V oknách kasární som videl húfy vojakov v ze-
lených uniformách. Boli iba o málo starší odo mňa.

V jednej chvíli som pochopil, že to, čo poču-
jem, nie sú traktory, ba ani lokomotívy zo stanice to 
nie sú… Zvuky silneli, narastali, prehlušovali roz-
hovory i vzrušené hlasy redaktorov v prenosných 
rádiách. Zapotenou rukou som stískal pažbičku 
„poplašáku“ vo vrecku, akoby to bola naozajstná 
zbraň. Dávalo mi to pocit istoty. Nad strechami níz-
ko preletela helikoptéra. Potom sa to stalo – mašiny 
sa s ohlušujúcim dunením dieselových motorov 
vynorili spoza zákruty pri vojenskom kúpalisku. 
Boli kaki farby a boli označené priečnymi bielymi 
pásmi. Železné pásy trhali rozhorúčený asfalt a ako 

sa radili pred plotom kasární, 
menili asfalt na kašu. Neskôr 
som sa dozvedel, že hŕstka sta-
točných dôstojníkov odmietla 
otvoriť hlavnú bránu, a tak 
tanky zastali a mierili hlavňa-
mi na budovy kasární. Naši 
vojaci v oknách mi pripomínali 
strapce zeleného hrozna. Ľudia 
z fronty na potraviny stáli teraz 
na chodníku ako na prvomájo-

vom sprievode. Nad hlavami nám hučali obrovské 
helikoptéry, boli veľké ako domy a v ich lomození sa 
otriasali sklené výplne predajne potravín.

„Necháte sa vystrieľať ako vrabce? Čo čakáte? 
To ste československí vojaci?!“, kričal z chodníka 
ponad hlavy tankistov jeden z Novomešťanov. Cu-
dzí vojak strhol z pleca samopal a hlavňou namie-
ril na toho rebela. Ten ešte raz pozrel po spoluob-
čanoch, ktorí sa snažili celú situáciu upokojiť. Od 
rána v rádiu vyzývali, aby ľudia zachovali pokoj… 
A tak si chlapík iba odpľul, otočil sa a kráčal sme-
rom do sídliska. Bicykloval som za ním a v bezpečí 
za činžiakmi som mu otrčil svoju „zbraň“. Chcel 
som mu ju dať, lebo mi imponovala jeho odvaha 
i osamelosť.

„Dubček skončil a my s ním…“, povedal. „Ute-
kaj radšej domov…“

Pozeral som, ako odchádza. Ešte sa obzrel 
a povedal: „Sú schopní všetkého, radšej to zahoď.“

Hodil som teda hračku do kontajnera a vrátil 
sa k „céčke“ práve vo chvíli, keď prvý tank prerazil 
zatvorenú bránu kasární, prešiel po nej a za ním 
s ohlušujúcim lomozením ho nasledovali ostatné…

Pocítil som naplno svoju bezmocnosť a aj to, že 
moje bezstarostné detstvo sa práve skončilo.

(Úryvok z pripravovaného románu.) 
Mrg.art. Karol Hlávka

KONIEC HORÚCEHO LETA

foto: Monografi a I.
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Andrej žil život ako my všetci, pracovné starosti 
každodenne striedal s rodinnými radosťami, ktoré 
mu prinášali jeho tri dcéry: Lenka, Lucka, Veronika 
a manželka Janka. Človek v plnej sile a zdraví…, no 
zrazu sa všetko zmenilo.

V noci 27. mája 2017 Andrej začína cítiť, ako 
mu slabne ľavá strana tela a horšie sa mu rozpráva. 
Andrej vie, že sa deje niečo vážne. Janka mu privolá 
sanitku, ktorá ho odváža na neurologické oddele-
nie v Trenčíne. Tu mu lekári po odbornom vyšetrení 
a následnom CT mozgu stanovia diagnózu akútnej 
ischemickej cievnej mozgovej príhody s uzáverom 
vnútornej krčnej tepny na pravej strane. Andrej do-
stáva infúziu, ktorá má spriechodniť uzavretú tep-
nu. Liečba však nie je dostatočne účinná a Andrejov 
stav sa horší, až postupne upadá do bezvedomia. 
Službukonajúci lekár preto kontaktuje špecializo-
vané pracovisko intervenčnej rádiológie v Trnave, 
kam Andreja narýchlo prevážajú helikoptérou. Tu 
lekári zistia, prečo predchádzajúca liečba bola ne-
účinná – Andrej má totiž roztrhnutú stenu krčnej 
tepny. Tú sa lekárom síce podarí ošetriť, ale situácia 
sa naďalej komplikuje. Dochádza k opuchu mozgu 
a Andrejovi hrozí smrť. Jediným riešením je opäť 
rýchly prevoz helikoptérou na neurochirurgické 
oddelenie v Nitre. Lekári musia Andrejovi otvoriť 
lebku a odstrániť časť kosti, aby mozog mal kde 
puchnúť, inak by bol stlačený a Andrej by zomrel. 
Zákrok sa podaril, lekári spravili, čo mohli a Andrej 
ostáva nažive a v Božích rukách…

Andrejov príbeh pokračuje po operácii v Nitre, 
po ktorej ho lekári nechali v umelom spánku, aby 
bol jeho mozog čo najviac odľahčený. 30. mája 2017 
ho previezli na Oddelenie anesteziológie a intenzív-
nej medicíny do Trenčína. Nasledovali takmer dva 
dlhé týždne, kedy bol Andrej v bezvedomí napriek 
tomu, že lieky na udržiavanie umelého spánku le-
kári vysadili. Spočiatku nereagoval a preberať sa 
začal len veľmi pomaly. Ľavá strana tela zostala cel-
kom ochrnutá. S pravou dokázal čiastočne hýbať.

Nádej na zlepšenie stavu sa rodila postupne 
po malých krôčikoch. Spočiatku boli správy k jeho 
prognóze skeptické. Zdalo sa, že Andrej sa už nik-
dy plnohodnotne neprebudí a bude vážne telesne 
i mentálne postihnutý. To sa, našťastie, nestalo. 
Pomyselná miska váh sa pomaly začala nakláňať 
v prospech Andreja a jeho rodiny. Nasledovali re-
habilitačné pobyty v Novom Meste nad Váhom 
a Kováčovej.

Andrej s Božou pomocou, vlastnou vôľou, ne-

oblomnou podporou rodiny, priateľov i zásluhou 
zdravotníkov dokázal nielen prežiť, ale postup-
ne, doslova po milimetroch, sa opäť naučil chodiť 
tak, že sa dnes dokáže pohybovať sám s pomocou 
palice. Obnovila sa mu pamäť i reč, takže sa môže 
znova rozprávať so svojimi deťmi a manželkou. 
Zďaleka však nedokáže fungovať a hýbať sa tak, ako 
pred touto udalosťou. Každý deň doma cvičí a reha-
bilituje, no tým sa jeho boj nekončí, práve naopak.

Na zlepšenie zdravotného stavu nutne potrebu-
je o.i. pobyt v Adeli centre v Piešťanoch. Občianske 
združenia PREMENA a SLUHA spolu s Mestským 
kultúrnym strediskom v Novom Meste nad Váhom 
zorganizovali za týmto účelom 25. mája benefi čné 
podujatie. Ľudská spolupatričnosť nevymrela…

Návštevníci muzikálu Ako prišli lastovičky do-
mov, v ktorom účinkovali detský spevokol Lastovič-
ky zo St. Turej a tanečná škola Bibs z Myjavy, veno-
vali na podporu Andrejovho zdravia 1220 €, mesto 
prispelo sumou 500 €. Šek s touto čiastkou prišli 
Andrejovi osobne odovzdať viceprimátor mesta 
JUDr. V. Fraňo a prednosta MsÚ Ing. D. Današ, na 
účet OZ Premena prišlo 430 €. Poďakovaním pre 
účastníkov muzikálu bolo malé pohostenie, kto-
ré nezištne zabezpečili a prichystali OZ Premena 
a ďalší ochotní ľudia, dobrovoľníci, ktorí majú srdce 
na správnom mieste.

Zbierka pre A. Lysáka pokračuje. Pre tých, 
ktorí chcú Andrejovi a jeho rodine pomôcť a fi -
nančne prispieť, prinášame č. účtu: SK98 
0200 0000 0039 2767 4653.

Ing. František Mašlonka, 
 predseda OZ Premena Nové Mesto nad Váhom

 Foto: www.nasenmnv.sk

ĽUDSKÁ SPOLUPATRIČNOSŤ NEVYMRELA
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NAŠA RODÁČKA JE UŽ V HERECKOM NEBI

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI S BOHATÝM PROGRAMOM

Do hereckého neba 
po dlhšej chorobe 16. 
júna vo veku 78 rokov 
odišla známa česká he-
rečka Gabriela Vránová, 
novomestská rodáčka 
(27.7.1939 – 16.6.2018). 
Herečkin otec  - lyrický 
básnik Jaroslav Vrána 
pôsobil od 1. 9. 1936  ako 
profesor na novomest-
skom gymnáziu. Krátko 
po narodení Gabriely mu-

sela rodina českého profesora Slovensko opustiť.
G. Vránová hrala v množstve televíznych insce-

nácií a kultových fi lmov a venovala sa tiež dabingu.  

Od r. 1974 vyučovala herectvo na Pražskom kon-
zervatóriu. Venovala  sa i písaniu, z jej  pera vyšlo 
mnoho fejtónov. Vzťah k rodisku, ktoré herečka 
pred rokmi navštívila, vyjadrila v knihe Magnetický 
vítr takto: „Moje rodné město je teď už v zahraničí 
na Slovensku. Nové Mesto nad Váhom, kde jsem se 
narodila českému profesorovi a jeho bývalé žákyni - 
slovenské mamince. No teda, slovenské?! Maminka 
mé maminky, moje babička, byla Maďarka. Tedy 
Maďarka?! Narodila se v Lendavě u Varaždína 
chorvátskemu tatínkovi a rakouské mamince. A ta 
moje rakouská prababička měla kořeny na Moravě, 
odkud pochází rod mého tatínka ...“

 Mesto na svoju slávnu rodáčku nikdy nezabud-
ne.                                                                           

   Česť jej pamiatke!

V malebnom prostredí obce Beckov pod hrad-
ným bralom sa po jubilejný – 20. raz uskutočnia 
tradičné Beckovské slávnosti. 13. – 15. júla sa ich 
návštevníci môžu tešiť na jedinečnú akciu, v ktorej 
sa podarilo skĺbiť históriu, kultúru, zábavu a šport. 
Napriek piatku trinásteho smolu určite neprinesie, 
skôr naopak, Oldies party – hudba rokov 1960 – 
2000 od 18,00 h do 03,00 h. V sobotu 14. 7. o 8,00 h 
sa začne remeselný jarmok ľudovej tvorby, veľký in-
teraktívny stredoveký tábor. O 9,00 h bude začiatok 
akreditácie Vidlometu (za školou). Čas od 12,00 
do 18,00 h je vyhradený Mučiarni kata H. Rázela, 
bude trhovisko a kuchyňa, dvor zázrakov (v parku). 
O 12,50 h sa na hlavnom pódiu uskutoční slávnost-
né otvorenie slávností. Polhodina od 13,00 h bude 
patriť Veľkému lukostreleckému turnaju Stibora 
a bubeníkom (rytierom). Od 13,50 do 14,40 h do-
stane priestor HS Mogadors. V parku o 14,30 h si 
prídu na svoje deti a všetci priaznivci bábkového di-
vadla. O 15,00 h ich vystriedajú Bubeníci. Slniečko, 
to hudobné, vyjde od 15,00 do 15,50 h. Od 16,00 do 
16,30 h obdiv návštevníkov dozaista vyvolá Rytier-
sky turnaj – svadba pána Bánffyho. O 16,30 h bude 
ukončenie Vidlometu a spracovanie výsledkov (dis-
kusná aréna). Koncert M. Haricha sa začne o 16,50 
h. O 17,00 h bude Šermiarske vystúpenie. V čase od 
17.45 – 18.15 h sa dozviete výsledky Vidlometu. Od 
18,00 do 18,30 h rytieri zvedú Bitku o trón. Bábko-
vé divadlo vystúpi opäť v parku o 18,30 h. Chcete si 
dať Iné kafe? Vyhraďte si čas od 18,50 do 20,00 h. 

Od 20,20 do 20,50 h predvedú rytieri antickú show 
Mythos. Skladby R. Grigorova zaznejú od 21,00 do 
22,00 h. Hodinu od 22,30 h si pódium rezervovala 
skupina Hex. O 23,50 h do 00,20 h ju vystriedajú 
Beckovské ksichty.

Nedeľu 15. 7. o 8,00 h začne remeselný jarmok 
ľudovej tvorby, veľký interaktívny stredoveký tábor. 
Od 9,00 do 18,00 h je tu pozvánka do Nafukovacie-
ho kráľovstva s nafukovacími a inými atrakciami 
pre deti a dospelých od výmyslu sveta…, od 12,00 
do 18,00 h do Mučiarne kata H. Rázela, trhoviska 
a kuchyne, dvora zázrakov. O 13,00 h sa v parku ro-
zozvučia Bubeníci, o polhodinu neskôr sa tu začne 
Bábkové divadlo. O 14,00 h ho vystrieda folklór – 
DFS Čakanka. O 14,30 do 15,00 h v parku vystú-
pia Bubeníci. Piesne M. Jaroša potešia od 15,00 
do 16,00 h. Od 16,00 h sa v parku opäť predstaví 
Bábkové divadlo. Zlatým klincom nedele, a vôbec 
Beckovských slávností, budú od 16,30 do 17,30 h 
Kandráčovci. Je sa vskutku na čo tešiť!           -kb-

LETNÉ KINO NA NÁMESTÍ
Počas leta MsKS – kino Považan chystá 

v prípade priaznivého počasia pre občanov 
a návštevníkov mesta niekoľko kinoprojekcií na 
Námestí slobody.

Termíny premietania pod holým nebom 
a názvy fi lmov nájdete na plagátoch, webových 
stránkach MsKS a kina Považan.
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1155 rokov od príchodu vierozvestov na naše územie
POVESŤ O VZNIKU SVÄTÉHO KRÍŽA NAD VÁHOM

Prínos Cyrila (Konštantína) a Metoda, „slo-
vanských apoštolov“, pre Slovensko nespočíva len 
v ohlasovaní kresťanskej viery iným spôsobom, 
schopnosťou včleniť vieru do kultúry a jazyka, ale 
nesporne bol dôležitý aj v etnogenéze národa a for-
movaní národnej identity Slovákov. Nemožno však 
vynechať význam Konštantínovho hymnu Proglasu 
(Predslov k svätému evanjeliu), najstaršieho lite-
rárneho diela slovenskej literatúry a jeho prepoje-
nie náboženskej viery s kultúrou a jazykom.

V snahe vyhnúť sa narastaniu franského vply-
vu Ľudovíta Nemca a jeho kňazov na Veľkej Morave 
a po neúspešnej prosbe u pápeža Mikuláša I. sa v r. 
862 veľkomoravské knieža Rastislav obrátil na by-
zantského cisára Michala III. s prosbou o zaslanie 
učiteľov, kresťanských misionárov, ktorí by vycho-
vali lokálnych kňazov a hlásali evanjelium v zrozu-
miteľnom jazyku. Cisár vybral bratov Konštantína 
a Metoda zo Solúna, ktorí okrem gréckeho jazyka 
dôverne poznali aj slovanský jazyk, ktorým sa v tej 
dobe bežne v Solúne komunikovalo. Podľa tradície 
slovanskí vierozvestovia prišli na Veľkú Moravu 5. 
júla 863. Bratia okrem preloženej Biblie z latinčiny 
priniesli aj Konštantínom zostavené písmo - hlaho-
liku. 5. júla si teda pripomíname 1155. výročie prí-
chodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

V Novom Meste nad Váhom a v blízkom oko-
lí sa doposiaľ nenašli žiadne historické záznamy 
či priamy dôkaz o pôsobení solúnskych bratov na 
tomto území. Návšteva nášho územia slovanský-
mi vierozvestami sa však po generácie spomína 
a traduje v ústnej ľudovej slovesnosti, v povestiach. 
Niektorí starší veriaci aj dnes v Novom Meste nad 
Váhom rozprávajú, ako počúvali od svojich starých 
rodičov a kňazov, že sv. Cyril a Metod na svojich 
misiách prechádzali aj cez Nové Mesto nad Váhom. 
V neďalekých Považanoch zas obyvatelia po gene-
rácie tradujú povesť o založení Svätého Kríža nad 
Váhom. Po prvýkrát som ju počula od Adalberta 
Letka, bývalého kňaza vo farnosti Považany. Poď-
me si ju teda rozpovedať.

V dobe príchodu Konštantína a Metoda na Veľ-
kú Moravu bol jedným z centier Veľkej Moravy aj 
Velehrad (Veligrad), ktorý je niekedy považovaný 
za Rastislavovo hlavné mesto Veľkej Moravy. Jeho 
poloha nie je ani dnes známa, predpokladá sa, že 
sa nachádzal neďaleko dnešného Velehradu na 
Morave, možno v blízkosti miest Uherské Hradište 

a Staré Město. Sv. Metod býva niekedy označova-
ný aj za velehradského arcibiskupa. Podľa povestí 
práve vo Velehrade Metod pokrstil české knieža 
Bořivoja. V niektorých legendách sa spomína, že 
vo Velehrade sa nachádzala moravská metropolit-
ná katedrála.

Jedného dňa vraj Konštantín a Metod prechá-
dzali spolu so svojím sprievodom z Velehradu do 
Nitry aj územím pri Novom Meste nad Váhom, 
cez dnešné Považany. Unavení sa rozhodli, že si na 
chvíľu odpočinú na mieste, kde sa nachádza dnešný 
kostol. Chceli sa pomodliť a na počesť svojej zastáv-
ky na mieste zhotovili kríž z konárov, ktorý vsadili 
do zeme. Tou istou cestou sa vracali aj naspäť z Nit-
ry a rozhodli sa odpočinúť si na rovnakom mieste. 
Na ich veľký údiv medzitým na kríži vyrástli zelené 
vetvičky. Vtedy svätý Metod údajne vyriekol, aby sa 
osada na pamiatku tejto udalosti na tomto mieste 
nazývala Svätý Kríž.

Na domnelom mieste, kde sa vraj zazelenal 
kríž, v 13. storočí postavili drevený kostol. V ro-
koch 1829 - 1830 nechal na počesť svojej matky 
vybudovať významný rodák zo Svätého Kríža nad 
Váhom, kardinál Alexander Rudnay, na mieste sta-
rého kostola nový empírový kostol, podľa jedného 
z návrhov baziliky v Ostrihome. Kostol je zasvätený 
Povýšeniu Svätého Kríža.

  Farský kostol Povýšenia sv. križa v Považanoch

súsošie C a M od J. Chromeka 
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TÉM ESEJÍ SA ZHOSTILI SO CŤOU

ROZPRÁVKOVÉ ZÁŽITKY S ROZPRÁVKOVÝM LESOM

Súťaž Esej 2018 priniesla aj tentoraz veľa za-
ujímavých myšlienok mladých esejistov. Konala 
sa 12. júna už tradične v MsK Ľ. V. Riznera. Témy 
boli opäť nanajvýš aktuálne a dotýkali sa životného 
prostredia a obrovskej spotreby plastov, základnej 
ľudskej slušnosti, ktorá sa začína vytrácať z medzi-
ľudských vzťahov a na výber bola ešte téma, v kto-
rej mohli opísať svoj názor na určitú udalosť, alebo 
prečítanú knihu, či článok v novinách.

Odborná porota v zložení PhDr. Ivan Macha-
la – predseda, Mgr. Michaela Kobidová a Mgr. 
Ľubica Macová posudzovala 24 súťažných prác 
anonymne, t. z. pod vylosovaným poradovým čís-
lom a vyhodnotila päť najlepších esejí bez určenia 
poradia.

Vo víťaznej päťke sa umiestnili (v abecednom 
poradí): Natália Belková a Veronika Belková (obe 
z GMRŠ), Henrieta Ježíková (ZŠ Hurbanova ul. 
Stará Turá), Glória Kraváriková (ZŠ sv. Jozefa) 

a Katarína Varačková (ZŠ sv. Jozefa). Podľa slov 
predsedu poroty Dr.I. Machalu práce boli na vyso-
kej úrovni, súťažiaci sa tém esejí zhostili so cťou. 
Zároveň vyjadril radosť, že dnešná mladá generácia 
má záujem aj o tento neľahký literárny žáner, akým 
esej nesporne je.    Marta Stuparičová, vedúca MsK

Máme tu pre vás tip na príjemné prežitie po-
slednej júlovej soboty. 28. júla sa uskutoční poduja-
tie s dlhoročnou tradíciou: NAJVÄČŠÍ ROZPRÁV-
KOVÝ LES ČACHTICE –VIŠŇOVÉ. Vzniklo pred 
40 rokmi ako prvé na Slovensku v malebnej obci 
Višňové rozprestierajúcej sa pod hradným bralom 
Čachtického hradu. Na viac ako 3-kilometrovej 
trati, ktorá vedie lesom, môžu deti na rôznych sta-
novištiach stretnúť mnoho rozprávkových bytostí 

a otestovať si rôzne zručnosti, za čo ich čaká sladká 
odmena. Okrem krásnej prechádzky na čerstvom 
vzduchu si môžu deti pozrieť rytiersky tábor a det-
ské predstavenia, skúsiť lukostreľbu, zaskákať si na 
trampolíne a ďalších skákacích atrakciách.

Cieľom je už najmenším deťom ukázať krásne 
prírodné scenérie, viesť ich k zdravému pohybu 
a rozvoju zručností. Tento rok počas Rozprávkové-
ho lesa vystúpi Lolo a Piškót.

*JE TU OPÄŤ PIVNÝ FESTIVAL! Pivo je starodávny nápoj, ktorý poznali už starobylé národy. 
Je chutný, zdravý, opantávajúci... Prečo ho nepostaviť na piedestál a nevzdať mu hold spolu s vami? 
My tak spravíme po jubilejný – 5. raz v dňoch 17. – 18. augusta, kedy sa uskutoční obľúbený NOVO-
MESTSKÝ PIVNÝ FESTIVAL.

Toto príjemné podujatie sa v Novom Meste nad Váhom stalo už tradíciou a dokazuje, že návštevníci 
z mesta i širokého okolia sú skutoční gurmáni a znalci. Podujatie sa snaží každoročne zvyšovať svoju 
úroveň, o čom svedčí skvelá oldies párty aj dynamické vystúpenia hudobných skupín a interpretov. Ten-
to rok vystúpia kapely: Lojzo, Juraj Hnilica a No Beer.

Obec Svätý Kríž nad Váhom už dnes na mape 
nenájdete. V r. 1960 sa obec zlúčila s dvoma ďalšími 
susednými obcami Mošovce a Vieska nad Váhom. 
Po sporoch medzi jednotlivými zastupiteľmi obcí 
o nový názov spojenej obce nakoniec v r. 1961 na 
úradoch v Novom Meste nad Váhom umelo vytvo-
rili a zapísali názov Považany. Názov Svätý Kríž nad 
Váhom by pravdepodobne nezodpovedal ani ideám 

vtedajšej doby. Avšak aj dnes, keď budete cestovať 
autobusom cez Považany, určite budete počuť, ako 
si cestujúci budú pýtať lístok do „Kríža“.

Svätých Cyrila a Metoda a ich údajnú cestu cez 
Považany dnes v obci pripomína drevené súsošie od 
ľudového rezbára Jozefa Chromeka.

Andrea Lazarčíková, vedúca odd. 
Podjavorinské múzeum, TM v Trenčíne
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SKALICA NÁS OČARILA

V BOJI S DÉMONOM ZVANÝM CHĽAST

Okresná organizácia Únie žien Slovenska pri-
pravila pre svoje členky netradičný darček ku Dňu 
matiek - kultúrny zájazd do Skalice. Hoci nám 
počasie neprialo, mesto a jeho pamätihodnosti to 
všetko napravili. Nemalú zásluhu na tom mal i náš 
sprievodca, bývalý študent Ing. Zlatej, ktorý sa nám 
celý deň venoval. A tak sme obdivovali majestát-
nosť a krásu jezuitského Kostola sv. Františka i se-
cesnú stavbu architekta D. Jurkoviča s úchvatnými 
mozaikovými nástennými dekoráciami a maľbami. 
Pozreli sme sa, ako sa kedysi tlačili knihy a časopi-
sy, zaujal nás i mlyn bratov Pilárikovcov i mestská 
ľadovňa a veľa iných pozoruhodných pamiatok.

Chuťové poháriky si prišli na svoje vo výrobni 
skalického trdelníka a pri návšteve vínnej pivnice 
pána Masaryka, ktorého Skalický rubín tak zname-
nite chutnal. Naše putovanie sme zavŕšili pri dobrej 

kávičke a štrúdli v klube seniorov, kde sme nadvia-
zali priateľské vzťahy.

Napriek upršanému počasiu bol to krásny deň, 
na ktorý budú naše členky ešte dlho spomínať.                                                                         

PaedDr. Eva Sélešiová, preds. OO ÚŽS

V MsK Ľ.V. Riznera sa koncom mája uskutoč-
nila zaujímavá beseda s Jánom „Johnym“ Peťkom 
o jeho knihe DÉMON CHLAST I. s podtitulom: 
NALEJ, HROZÍ VYTRIEZVENIE. Využili sme prí-
tomnosť vyštudovaného herca a moderátora v rádi-
ách, ktorému alkohol prevrátil život úplne naruby 
a položili sme mu zopár otázok nielen v súvislosti 
s nastupujúcimi prázdninami, rizikovým obdobím 
z pohľadu požívania alkoholu mladými ľuďmi.

*Leto je obdobím mnohých festivalov a iných 
kultúrnych podujatí. Mládež má prázdniny, neraz 
ponocuje, užíva si voľno… Mnohokrát k tomu patrí 
alkohol. O nič nejde, povedia si mnohí. S letom skončí 
ponocovanie, popíjanie…Skutočne o nič nejde, je alko-
hol taký nevinný? Vaše skúsenosti sú opačné, chľast 
takmer zničil vašu dobre našliapnutú kariéru…

Tu vôbec nejde o kariéru, tá nie je v živote prvo-
radá. Alkoholizmus mi zničil rodinu, vzťahy, pria-
teľstvá a zdravie.

*Alkohol nazývate démonom. Ako ste sa dostali 
najprv do jeho a potom z jeho pazúrov? Aká to bola 
cesta?

Z jeho pazúrov sa človek nedostane nikdy. 
Neustále nad vami bdie a vyčkáva. Závislosť je 
choroba na celý život. Môžete len úspešne či menej 
úspešne abstinovať, v opačnom prípade to skôr či 
neskôr končí smrťou. Ja som začal intenzívne popí-
jať v 14 rokoch. Na vysokej škole som už vedel, že 
mám s tým problém, lebo som mal chuť, respektíve 
potreboval som piť už dennodenne. V 24 rokoch 

som bol na prvom liečení, ktoré bolo neúspešné. 
Potom nasledoval rad zastavení, tzv. ťahov na psy-
chiatrii, tri samovražedné pokusy, následne druhé 
liečenie v 33 rokoch. To už zázračne zabralo, odišiel 
som žiť na dlhé roky do Londýna. Po 8 rokoch som 
sa vrátil na Slovensko, začal opäť pracovať v mé-
diách, a hlavne - abstinoval som. Založil som si 
rodinu, narodila sa mi dcérka, ale súhrou rôznych 
životných okolností som alkoholu znova prepadol, 
zrecidivoval som asi po 12 rokoch a 3-x som skončil 
v priebehu roka totálne rozbitý a v brutálnom stave 
na psychiatrii. Zachránili ma v hodine dvanástej. 
Dnes som presvedčený, že ak sa pohárika chytím 
ešte raz, telo a psychika to už neustoja a zabije ma 
to. Po tom zážitku medzi životom a smrťou som si 
povedal, že napíšem o tom všetkom pravdu, kým 
ešte žijem. Snáď môj príbeh otvorí mnohým ľuďom 
oči a možno niekomu zachráni prdel.

*Čo by ste odkázali mladým ľuďom na základe 
vašich skúseností, vášho príbehu, možno i v súvislos-
ti s letom?

Každý človek je slobodný a rozhoduje za svoje 
činy sám. Je to jeho život, jeho cesta. Je mi cudzie 
niekoho poúčať, mentorovať, prikazovať, zakazo-
vať. Tadiaľ podľa mňa cesta nevedie. Ale odstra-
šujúcim príkladom, akým bezpochyby som, sa dá 
pootvoriť brána do sveta závislosti a je skutočne 
jedno, či je človek závislý na drogách alebo alkoho-
le. Obidve končia smrťou. U drogovo závislých je 
ten koniec rýchlejší.
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*O „chľaste“ ste napísali knihu, robíte besedy. 
Koľko ich máte na svojom konte a prečo ich vlastne 
robíte? Pre druhých ako memento, či tak trochu pre 
seba – ako istý druh terapie?

Nepočítam besedy ani si nerobím štatistiky. 
Nespadám pod žiadnu organizáciu a nemusím 
robiť výkazy ani čiarky. Knižnice som prešiel od 
Bratislavy až po Košice a rovnako smer Zvolen, 
Lučenec, Levice. Robím besedy po psychiatrických 
ústavoch medzi drogovo závislými, v kluboch abs-
tinentov i na stredných a základných školách. Moja 
činnosť je celkom dobre zmapovaná na Googli, 
rovnako ako mnohé rozhovory, videá a nahrávky 
niektorých kapitol knihy na Youtube. Samozrejme, 
že je to aj pre mňa istý druh psychohygieny. Tým, 
že nabaľujem na seba množstvo ľudí, nemôžem ich 
sklamať. Dávam mnohým rodinám a závislým is-
kierku nádeje.

* Čo teraz robíte, vrátili ste sa k pôvodnej profe-
sii, kde vám skrížil cestu démon alkohol?

Som roky mimo brandže. Aj keď občas zaska-
kujem v rádiu Frontinus a vysielam Jubilantov. 
Téma závislosti ma natoľko pohltila, že mi veľa 
času nezostáva. Píšem pokračovanie knihy, mala 
by vyjsť na jeseň. Bude mať názov Démon chlast 
II. s podtitulom Nalej, hrozí absťák…!“ V lete sa 
chcem venovať predovšetkým svojej dcérke a od 
septembra opäť pokračovať v besedách. Je to moja 
nová životná cesta, ktorá ma svojím spôsobom drží 
nad vodou a azda niekomu aj pomôže. Keď ujdete 
toľkokrát hrobárovi z lopaty, prehodnotíte svoj 
priority. Život je príliš krátky na bezvýznamné veci 
a naháňanie sa za nepodstatnými nezmyselnosťa-
mi…                 Ďakujeme za rozhovor

 Foto: Martin Šimovec

ČÍTAJME SI... 2018

POĎAKOVANIE

Na sklonku mája sa v Mestskej knižnici Ľ. V. 
Riznera opäť čítalo nahlas. 133 detí novomestských 
základných škôl prišlo už tradične podporiť 11. 
ročník detského čitateľského maratónu, ktorý pod 
záštitou Oľgy Feldekovej organizuje Linka detskej 
istoty. V spolupráci so základnými školami v našom 
meste sa novomestská knižnica do projektu zapá-
ja už celých 11 rokov. Úlohou čítajúcich detí bolo 

nahlas prečítať jednu stranu z knihy a pomyselnú 
štafetu odovzdať kamarátovi. Akcia, ktorej úlohou 
je podporiť čítanie detí, prebiehala počas šiestich 
hodín a naši „maratónci“ postupne prečítali texty 
autorov kníh pre deti a mládež a tiež niekoľko roz-
právok Pavla Dobšinského, ktorého 190. výročie 
narodenia sme si pripomenuli v marci a aj týmto 
spôsobom mu vzdali hold.                   -ms-

Za príkladnú starostlivosť pri hospitalizácii ďa-
kujem primárovi MUDr. M. Dostálovi aj ved. odd. 
MUDr. A. Siekelovi, MUDr. S. Lúčnej a ostatným 
p. doktorkám a, samozrejme, veľká vďaka patrí 

zdravotným sestričkám na internom oddelení NsP.
Poďakovanie patrí aj obvodnej doktorke 

MUDr. E. Martinusovej a špecialistke MUDr. M. 
Ohrablovej.                Vďačná pacientka Ena

OSOBNOSTIL LETA   
Ján REHÁK (9.7.1928 - 24.12.2008) - re-

žisér, publicista. Stál pri zrode Slov. televízie 
v r. 1956. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad 
Váhom : rodák - 90. výročie narodenia;

Samuel JURKOVIČ (9.2.1796 - 
13.7.1873) - organizátor ochotníckeho diva-
delníctva, priekopník slovenského a európske-
ho družstevníctva. Narodil sa v Brezovej pod 
Bradlom, kde i zomrel. Nové Mesto nad Vá-
hom: pôsobenie - 145. výročie úmrtia; 

Tibor VICHTA (14.7.1933 - 23.1.1991) 
- fi lmový scenárista, dramaturg. Zomrel v Bra-
tislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 85. 
výročie narodenia.      -s-
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LYMFODRENÁŽ  PRE REGENERÁCIU ORGANIZMU
Regeneráciu organizmu si možno dopriať 

nielen cez dovolenku. Nemocnica s poliklinikou 
v Novom Meste nad Váhom zakúpila pre občanov 
nový prístroj Lympha press optimal. Momentálne 
je špičkou na trhu, má 24 nezávislých tlakových 
komôr, je kalibrovaný s elektrickou kontrolou tlaku 
v komorách návlekov, obsahuje unikátny program 
Pre -Therapy, ktorý pred každou terapiou pomáha 
uvoľňovať lymfatické uzliny v trieslach (návlek no-
havíc) a v podpazušných jamkách (návlek bunda).

Prístrojová lymfodrenáž je založená na pre-
rušovanej kompresii končatín a vytváraní tlakovej 
vlny, ktorá podporuje krvný a lymfatický systém. 
Opakovaným stláčaním zdola nahor dochádza 
k pôsobeniu na opuchy vzniknuté spomalením 
toku lymfy.

Lymfodrenáž veľmi dobre pôsobí ako preven-
cia proti celulitíde a redukuje už vzniknutú poma-
rančovú kožu. Zlepšuje a reguluje žilový obeh, uľa-
vuje nohám s kŕčovými žilami a odstraňuje opuchy 
nôh. Očisťuje organizmus od toxínov a odpado-
vých produktov, z čoho vyplýva zlepšenie vzhľadu 
pleti, obnova činnosti orgánov… Organizmus je 
celkovo regenerovaný, očistený, pružný, zdravý, 
znovuzrodený.

Zo zdravotného hľadiska je indikovaný na pri-
márny a sekundárny lymfedém, chronický edém 
venózneho pôvodu, vredy predkolenia, poruchy 
prekrvenia, podporná terapia diabetickej neuro-
patie, po odstránení lymfatických uzlín, chronickej 
žilovej nedostatočnosti, lipedém, lipolymfedém, 
rehabilitácia po úrazoch…

Ako prístroj funguje?
Rytmické tlakové vlny povoľujú a opäť nafu-

kujú „nohavice“ a trochu pripomínajú zovretie, 
ako keď vám merajú krvný tlak. Procedúra je veľmi 
príjemná. Prostredníctvom tlakovej vlny sa aktivu-
je „lenivý“ lymfatický systém, čím sa odvádza z tela 
tkaninová tekutina obsahujúca splodiny látkovej 
výmeny.

Prístrojová lymfodrenáž pomáha odstraňovať 
celulitídu i tzv. pivné brucho u pánov, výrazne mo-
deluje postavu – zmenšuje obvod stehien, bokov 
a brucha (a to už po 7–10 procedúrach až o 3–5 
cm), odstraňuje únavu nôh, po pôrode spevňuje 
brušné svaly a celkovo detoxikuje organizmus.

Prístrojovú lymfodrenáž ocenia hlavne ľudia 
so sedavým zamestnaním. Tlak váhy tela na žilový 
systém v stehenných oblastiach spomaľuje odtok 
krvi, čím zapríčiňuje nahromadenie lymfy v lýt-
kových a stehenných oblastiach, a tým aj opuchy 
v týchto oblastiach. Takisto ľudia pracujúci v stoji, 
kedy gravitácia spôsobuje tlak krvi v dolných kon-
čatinách, čo spôsobuje zvýšenú fi ltráciu miazgy do 
tkanív. Keďže je činnosť lýtkových svalov obme-
dzená, tie pumpujú menej krvi a miazgy smerom 
k srdcu. Tým sa tvoria opuchy končatín a vzniká 
tzv. syndróm olovených nôh.

Ošetrenie trvá 30 minút. Odporúčame 7 až 10 
návštev, 2 - 3 - krát do týždňa.

Dostatočný pitný režim pozitívne vplýva na 
účinky tlakovej masáže. Cena polhodinovej proce-
dúry je 6 €. Pri zakúpení permanentky na 7 proce-
dúr je cena 5 €.

Objednať sa môžete na tel.č. 032/77 40 398 
(334) alebo osobne v nemocnici na prízemí v am-
bulancii rehabilitácie – elektroliečby. 

 Mgr Eliška Pavlíková, vedúca fyzioterapeutka
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MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
AKUJE FIRMÁM ZA SPONZOROVANIE 

KULTÚRNYCH PODUJATÍ D A MESTA 2018 
        PO AKOVANIE PATRÍ:



   



PROGRAMY MsKS

júl - august 2018

LETO S HUDBOU

PRÁZDNINY S DIVADLOM

Do 18. júla bude vo výstavnej sieni MsKS 
sprístupnená výstava olejomalieb, grafík a ak-
varelov akad. maliara Ľudovíta Bránskeho, ro-
dáka z Bošáce, pri príležitosti nedožitých 100 
rokov tohto významného maliara trenčianske-
ho regiónu.

28. augusta o 21,00 h na tribúne na Ná-
mestí slobody DG odohrá v prípade priaznivé-
ho počasia pre deti  bábkovú rozprávku ELIÁ-
ŠOVE HUSLE réžii I. Radošinského.

VÝSTAVA DIVADIELKO GALÉRIA NA NÁMESTÍ

Každú nedeľu počas prázdnin sa v amfi te-
átri Parku J. M. Hurbana uskutočnia koncerty  
prevažne dychovej hudby v rámci tradičného 
Leta s hudbou. V prípade nepriaznivého poča-
sia sa  koncerty uskutočnia v Spoločenskom 
dome (bývalé kino) pri MsKS v Novom Meste 
nad Váhom.

V dňoch 9. - 13.  júla MsKS - Stála diva-
delná ochotnícka scéna pri MsKS organizuje  
kreatívny týždeň s divadlom. Decká, ak chcete 
zahnať letnú nudu a túžite prežiť chvíle voľna 
vo svete zábavy a fantázie, príďte do stánku 
kultúry (klubovne SDOS) zažiť Prázdniny s di-
vadlom. 

 Na tvorivý divadelný týždeň pozývame 
všetkých záujemcov o detskú a mládežnícku 
dramatickú tvorivosť.

ĽUDOVÍT BRÁNSKY, RODÁK Z BOŠÁCE ELIÁŠOVE  HUSLE

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
Počas leta bezplatná právna poradňa 

AK  JUDr. A. Ručkayovej nebude. 

Najbližší termín jej konania 

vám včas oznámime.

KL
UB

Y 
V 

LE
TE Pondelok 2. júla o 14,00 h výbor

Únia nevidiacich a slabozrakých SR
9. júla a 13. augusta o 14,00 – OZ G35
Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
Klub alter. medicíny
10. júla a 14. augusta 
od 12,30 h do 17,00 h 
Štvrtok len v júli (okrem 26. júla) 
od 18,00 h Klub fi latelistov

OTVÁRAME KURZY V MsKS
MsKS plánuje v prípade dostatočného 

počtu záujemcov v školskom roku 2018/2019 
otvoriť tieto kurzy: cvičenie pre ženy, brušné 
tance, latino tance a jogu.

 Zápis do kurzov sa uskutoční začiatkom 
septembra.



8. júla 2018
o 17,00 h

15. júla 2018
o 17,00 h

22. júla 2018
o 17,00 h

29. júla 2018
o 17,00 h

5. augusta 2018 
o 17,00 h

VÁHOVANKA

BODOVANKA

BOROVIENKA

BUCKOVANKA

VLCOVANKA

TRENCIANSKA
DVANÁSTKA

1. júla 2018 
o 17,00 h

KRÁSINKA

KAMARÁTI

udová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba12. augusta 2018 
o 17,00 h

KONCERTY SA USKUTO NIA V AMFITEÁTRI PARKU J. M. HURBANA 
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO PO ASIA V SPOLO ENSKOM DOME

Mesto Nové Mesto nad Váhom
20

18

20
18

Dychová hudba26. augusta 2018 
o 17,00 h

LIESKOVANÉ

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba19. augusta 2018 
o 17,00 h
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Spoznajte úspešnú spolo nos  a pridajte sa do tímu výnimo ných udí. 

V Novom Meste nad Váhom h adáme š ikovných zamestnancov na trojzmennú prevádzku. 

SME JEDEN TÍM,  
S NAMI VYNIKNETE

Zamestnajte sa u nás a získate: 
Nástupnú mzdu vo výške 679 EUR + 5% bonus
Mesa ný absen ný bonus vo výške 65 EUR
Pravidelné zvyšovanie mzdy
13. plat až do výšky 120% platu
Príspevok na dochádzku do práce
Náborový bonus 500€ za odporu enie zamestnanca
Nadštandardný flexi bonus za prácu nad as
Prácu v istej a klimatizovanej hale bez zdravotného rizika
Atraktívne benefity pre seba i Vašu rodinu - masáže, fitness, pedikúra, firemné
výlety, firemná chata, tabor pre deti, zamestnanecké z avy,...

Nástupná mzda v celkovej 

výške až 778 EUR

Kontakt:
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17. - 18. 8. 2018
 
Viac ako 20 druhov pív

Súťaže o zaujímave ceny 
Pivná hudba
Detské atrakcie
Chutné pivné špeciality

16.30-17.30

Off Beer
18.30-19.30

Hnilica s kapelou
20.30-21.30

Lojzo

Prídite si vychutnať 
atmosféru historicky prvého 
pivného festivalu v NMnV.

Vstupné 2 €

28. 7. 201828. 7.7. 2018

40. ročník / Rytieri v rexovej borine, workshopy pre deti, nafukovacie  atrakcie v cieli, balíčky pre 
deti, 10 stanovíšť rozprávkových bytostí, chutné jedlá... 14:00 - 15:00 – Lolo a Piškót
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TRAFIKA PAVLECH
(sídlisko pri Bistre a knižnici)
- Zmenáreň – najlepšie kurzy v meste 
 bez poplatku – 0 %
- Trafi ka – denná tlač a časopisy, slovenská aj za-

hraničná tlač, ponúkame viac ako 1000 titulov
- Cigarety – VŽDY všetky  druhy na  sloven-

skom trhu
- Veľký výber fajčiarskych potrieb
- Najväčší výber cigáriek a cigár
- Darčekové kazety, cukrovinky a drobné darčeky
- Pohľadnice – na všetky  príležitosti a udalosti
- Týždenne nové AKCIE pre našich  zákazníkov
- Parkovanie priamo pri predajni – bezplatne
- Denne  otvorené posedenie  pri kávičke v Bistre
Radi Vás  obslúžime denne 
Po – Pia 5,30 – 18,00 h, So 5,30 – 13,00 h
** Novinky** v našej predajni:
- Kopírovanie – aj farebné, všetky  formáty 
do A3 aj z USB (v PDF formáte)
- FOTKY na  počkanie – fotokiosk KODAK 
- Platba kartou – VISA, VISA ELECTRON
      MASTER CARD, MAESTRO...

032/771 6034

TRAFIKA  FONTÁNA 
Námestie slobody („skleník“)
- Zmenáreň – 7 dní v týždni – bez  poplatku 0 %
- Trafi ka 7 dní v týždni
- Kopírovanie
- Tipos
- Fajčiarske potreby
- Drobné darčeky
- TIK – upomienkové predmety SK a NMnV
- Bankomaty NON-STOP
- Bistro ME-Kong – špeciality ázijskej kuchyne
- Denné menu od 3,30 €

Radi  Vás denne obslúžime 
Po – Pia 6,00 – 18,00 h, So 6,00 – 13,00 h
Všetky služby poskytujeme aj Ne od 8,00 – 12,30 h
Kontakt na predajňu: 032 771 0117

V NAŠICH BEZBARIÉROVÝCH  PREVÁDZKACH TIPUJTE BEZ ČAKANIA, 
UŽ ŽIADNE SCHODY!

PRIPRAVILI SME  PRE VÁS VYNOVENÚ PREVÁDZKU S PARKOVANÍM 
PRIAMO PRI VSTUPE: 1. MÁJA – TRAFIKA PAVLECH

SME TU PRE VÁS DENNE
6,00 – 18,00 h    Námestie slobody
5,30 – 18,00 h    1. MÁJA

ZMENÁREŇ €  $  £  ¥
SEDEM DNÍ V TÝŽDNI

jj
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Preddovolenkový frmol nám dá všet-
kým vždy poriadne zabrať a občas sa 
môže stať, že zabudneme uhradiť 
platbu za elektrinu. Aby sme po prí-
chode neriešili namiesto pozerania 
fotiek z dovolenky čistenie chladničky 
a mrazničky, je dobré mať ešte pred 
odchodom vyrovnané účty za ener-
gie. Ak by ste náhodou zabudli, nič 
to! V prípade, že máte dodávateľa 
energií ZSE, faktúry môžete zaplatiť 
priamo z vášho online účtu.

Majte všetko pod kontrolou
Výhodou online účtu od ZSE je, že 
máte všetky informácie o vašich od-
berných miestach na jednom mieste. 
Získate prístup k faktúram a platbám 
za posledných 6 rokov a môžete ich 
uhrádzať priamo cez platobnú bránu. 
„Zákazníci určite ocenia aj možnosť 

aktivovať si e-faktúru, aby ju mali 
poruke skôr, ako by prišla poštou, 
či zobrazenie odstávok elektriny vo 
svojom online účte,“ hovorí Daniel 
Klúčovský, produktový manažér pre 
online služby v ZSE.

Plaťte za energie, kedy vám to vy-
hovuje
Platíte zálohy za elektrinu v termíne, 
ktorý vám nevyhovuje? Vďaka online 
účtu ZSE si môžete zmeniť deň splat-
nosti aj výšku záloh za energie tak, 
ako potrebujete. „Ďalšou výhodou je 
aj možnosť upraviť si spôsob platby 
a čísla bankových účtov na zasielanie 
preplatkov. Zákazníci si môžu upraviť 
kontakty, sadzbu za elektrinu, urobiť 
online prepis odberateľa elektriny 
a plynu či objednať služby od ZSE,“ 
dopĺňa Daniel Klúčovský zo ZSE. 

Znížte si náklady za energie
Ak chcete poznať žrútov elektri-
ny vo vašej domácnosti, je načase
urobiť si bezplatnú online analýzu
spotreby. Stačí si aktivovať on-
line účet na www.zse.sk, v rámci 
ktorého si môžete urobiť analýzu 
vašej spotreby. „Pri analýze spo-
treby elektriny je potrebné zadať, 
či bývate v byte alebo v dome, akú
máte úžitkovú plochu, koľko máte 
členov v domácnosti, čím vykuru-
jete a aké spotrebiče, technológie
či osvetlenie využívate. Na základe
zadaných parametrov vám aplikácia 
odporučí vhodnú sadzbu a poskyt-
ne množstvo tipov a rád, ako znížiť
spotrebu v domácnosti a ušetriť až
desiatky eur ročne,“ dodáva Daniel
Klúčovský zo ZSE.

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno z najhorších prekvapení, ktoré nás môže čakať doma 
po príchode z dovolenky, je nepríjemný zápach z roztopenej chladničky s mrazničkou. 

Novomestsky spravodajca_125x85mm_0618.indd   1 21.6.2018   12:33OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU U VÁS DOMA 
VÁM POSKYTNE PRO-DO-V

POSKYTUJE AJ ODĽAHČUJÚCU OPATROVA-
TEĽSKÚ SLUŽBU PRE RODINNÝCH 
PRÍSLUŠNÍKOV NA ICH ODDYCH
Tel. č.: 0949 344 548  (14,00 – 17,00 h)

pro-do-v@pobox.sk

S LETNÝM HUMOROM VLADA PAVLÍKA
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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V MESTE A OKOLÍ
Nové Mesto nad Váhom a jeho blízke okolie 

bolo vďaka svojej výhodnej polohe osídlené už od 
starého paleolitu. Dokladom sú nálezy z mestskej 
časti Mnešice, kde sa v rokoch 1961-1963 usku-
točnil archeologický výskum. Až päť sprašových 
vrstiev ukrývalo zaujímavé nálezy. V expozícii 
Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Vá-
hom sa nachádzajú zuby a úlomky kostí mamuta 
(na foto), paroh pleistocénneho jeleňa či sánka jas-
kynného medveďa.

Z obdobia lovcov mamutov, odborne nazýva-
ného gravettien (22 000 -26 000 rokov pred n.l.), 
pochádza veľké ohnisko, ktoré bolo vyzdvihnuté 
počas archeologického výskumu významného 
sídliska v Trenčianskych Bohuslaviciach a ná-
sledne zakonzervované. Táto lokalita patrí medzi 
najvýznamnejšie náleziská zo staršej doby kamen-
nej na Slovensku. Z veľkého množstva kamennej 
štiepanej industrie vyniká hlavne nástroj vsadený 
do kostenej rúčky. Okrem kolekcie krásnych, oboj-
stranne plošne retušovaných listovitých hrotov 
z tejto polohy pochádzajú nálezy okrúhlych vápen-
cových a kremenných okruhliakov s prevŕtaným 
otvorom na zavesenie, ktoré boli zrejme súčasťou 
náhrdelníka. Ide o jeden z najstarších dokladov vŕ-
tania do tvrdého kameňa na svete.

Niekoľko zaujímavých nálezov pochádza z ob-
dobia neolitu čiže mladšej doby kamennej (približ-
ne 6000 - 3000 r.p n.l.). Ide o prelomové obdobie, 
kedy sa z oblasti Predného východu šíri znalosť 
pestovania obilia. Ľudia si budujú trvalé obydlia, 
vyrábajú keramiku a textílie či domestikujú zviera-
tá. Okrem štiepanej kamennej industrie sa objavu-
je aj nová technika výroby, a to vŕtanie a brúsenie 
kamenných nástrojov. V expozícii Podjavorinského 
múzea sú z neolitu vystavené kamenné brúsené se-
kerky, hlinené prasleny či kostené šidlá.

Z doby bronzovej máme v Novom Meste nad 
Váhom doklady pobytu ľudu lužickej kultúry. Nie-
koľko pohrebísk a sídlisk sa podarilo odhaliť po-
mocou záchranných archeologických výskumov 
od severovýchodu konca Ul. Fraňa Kráľa až ku 
Trom krížom. Unikátnym nálezom je súbor troch 
bronzových mečov - dva s jazykovitou rukoväťou 
a jeden s plnou liatou rukoväťou liptovského typu. 
Boli objavené pri bagrovaní štrku na Zelenej vode. 
Okrem bronzových výrobkov vynikajú aj keramic-
ké výrobky. Zaujímavé sú napríklad zdobené ke-
ramické nádoby, objavené pri výskume tunajšieho 
cintorína, ktoré sa využívali ako popolnice na ukla-

danie popola zomrelých. Popolnice boli následne aj 
s popolom uložené do tzv. skrinkových hrobov, nad 
ktorými mohli byť navŕšené hlinené mohyly.

Doba rímska je obdobie pobytu germánskych 
kmeňov Markomanov a Kvádov na našom území. 
Z okolia Nového Mesta nad Váhom ich stopy sia-
hajú do Beckova, kde sa skúmalo veľké germán-
ske sídlisko. Typickými nálezmi sú rôzne železné 
výrobky, pracky z opaskov, spony a jednoduchá, 
v ruke tvarovaná keramika. Okrem nich sa k nám 
dostal aj luxusnejší tovar z rímskych provincií, ako 
napríklad jemná keramika terra sigillata, kostené 
hrebene, sklenené výrobky či strieborné mince ob-
javené na Budovateľskej ulici v Novom Meste nad 
Váhom.

Približne v 6. storočí k nám prichádzajú prví 
Slovania, ktorých stopy môžeme nájsť aj neďaleko 
Nového Mesta nad Váhom, v Potvoriciach. Z Potvo-
ríc pochádzajú najstaršie typy slovanských popol-
níc. Ide o jednoduchú, nezdobenú, v ruke tvarova-
nú keramiku, nazývanú keramika pražského typu. 
O niečo neskôr, približne od 8. storočia, sa objavuje 
typická slovanská keramika zdobená hrebeňovými 
vlnovkami. Tento typ keramických nádob môžeme 
nájsť aj medzi nálezmi z hradiska Pobedim.

Hradisko Pobedim bolo jedno z najstarších 
včasnostredovekých hradísk na Slovensku, dato-
vané do 8. storočia. Je to jedno z mála nížinných 
hradísk, opevnené hlineným valom, drevenou pali-
sádou a kamenným múrom. Súčasťou celého opev-
nenia boli aj strážne veže. Predpokladá sa, že mohlo 
byť centrom obchodu v povodí Váhu, o čom svedčí 
poklad železných sekerovitých hrivien, vtedajšieho 
platidla Slovanov.

Mgr. Patrícia Maňáková, archeologička
Trenčianske múzeum v Trenčíne
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MOJE MILOVANÉ LETO
Tak málo, tak veľa

Sloboda znamenala nemať nič. Presnejšie mať 
veľmi málo. Širák na hlave, batoh na chrbte a lacnú 
gitaru. Už len tá neponáhľajúca sa lokálka dvoch 
vozňov pristavená bokom hlavných tratí, vždy na 
tej istej koľaji, akoby nešla nikam. Dedinské babky 
s nákupom a my slobodní ako vtáci. Odchádzajúci 
do zastaveného času…, rajskej tíšiny…, kamsi mimo 
bežiaci svet. Kde netreba kľúče od bytu, kde sa ne-
zamyká a nezvoní budík ráno. Kde nie sú putá ani 
závory povinností, kde ja - znamená my. Kde málo je 
tak veľa.

- Osobný vlak Čachtice, Višňové, Hrachovište, 
Stará Turá… je pripravenýýý… k odchodu…!- Oby-
čajné drevené lavice príjemne chladia. Kto zamieri 
na tento smer, môže si byť istý, že tuná veru tlačenica 
nebude. Netreba miestenky, pohodlne si bude môcť 
sadnúť a natiahnuť nohy. Lebo tu, tu sa nikto nikam 
neponáhľa. Ide sa pomaly a každú chvíľu stojí. Vý-
pravca s lapankou v ruke na každej tichej staničke 
v pokoji čaká, až si posledná babka napraví ručník, 
nadhodí nošu s nákupom a komótne zlezie po scho-
díkoch. Až potom zapíska a vláčik si to ako slimák 
pomaly opäť šinie ďalej. Stojím v otvorenom okne, 
tvár ovieva vánok, názov na tabuli, kvetinové záhony 
maličkej stanice i postavičky domácich sa strácajú 
na konci ubiehajúcej dvojkoľajky.

Pomalý čas umožňuje vnímať, snívať, dívať sa. 
Na prežiarené lány kukurice, ubiehajúce domce, na 
lenivo v oblúkoch sa prehýbajúce drôty elektrických 
stĺpov, akoby ponárajúce a hneď zas vynorené v ob-
zore za oknom. Na rákoše krákajúcich havranov, 
vznášajúce sa nad hradnými ruinami Báthoryčkin-
ho sí d la, ktorého tajomný príbeh fantázii a predsta-
vám medze nekladie. Až napokon náhla tma dlhého 
tunela, kde ma vždy zaskočí pocit, že niekto nevidi-
teľný mi siaha na krk, ako v zhasnutej sále všetko vo 
chvíli zastrie.

Jazero s malým kamenným ostrovčekom upro-
s   tred je dokonale schované. Mierne stúpajúce tráv-
naté brehy strácajúce sa v lesnatých kopcoch ho 
chránia pred svetom áut, križovatiek, dopravných 
značiek, predpisov, povinností, rovníc, trojčleniek, 
otravnej gramatiky, chemických vzorcov… A vysoko 
nad žiari žeravá guľa letného slnka tvoriaca tento 
svet čistým, teplejším a slobodnejším. Len rovno sa 

ponoriť do nehybnej hladiny. Ešte však máme nevy-
bavené dôležité veci.

- Dve fľaše hentoho vína…, áno, áno, toho. - 
Ukazujem vystrčeným prstom v malom drevenom 
obchode na jabĺčkové po desať korún, pretože lac-
nejšie už sa kúpiť nedalo. -A ešte by som prosil… tri 
krabičky Bystríc. -

V tom sezónnom obchodíku sa miešali vône i zá-
pach. Zmes všetkého možného. Od mydla, opaľova-
cích krémov, toaletného papiera, cigariet, tabaku, 
novín a časopisov, pár druhov ovocia a zeleniny, kys-
lých rýb v malom drevenom sude, syra, kávy, cukrí-
kov, pečiva, bochníkov chleba… až po lacný alkohol.

Mohutná predavačka postavila na pult fľaše 
a pro forma sa spýtala: - A koľkože máme rokov…?- 
Bez mrknutia oka som dva pridal: - Šestnásť, práve 
pred mesiacom. - Mechanicky, ani na mňa nepozrúc, 
nahodila sumu a pre seba ironicky zamrmlala: - Tvo-
ju mater… Určite nemáš ani občiansky. - Zložil som 
vak a ohľaduplne ju upozornil: - Hneď to bude, len 
akurát doklady mám až naspodu… - - A jaj, veď ty sa 
opiješ, nie ja. Vzdychla a pokrčila plecami ako Pilát, 
čo si nad hriechmi druhých bezradne umýva ruky.

-Čo si sa tam toľko zasieral…, - Benino opiera-
júci sa o ohŕkanú španielku ako o palicu nedočkavo 
hneď načal krabičku tých robotníckych klincov do 
truhly a napodobniac starého chlapa jednu z lac-
ných cigariet si nedočkavo strčil medzi pery. Tento 
vzrastom malý, no už od malička výbojný chlapec 
svojimi dospeláckymi silnými rečami mal sklony hrať 
sa na veľkého, a neraz tak zbytočne zarobiť na prob-
lém.

-Bohyňu, už mi huba chlopkala. - Vyfúkol dym, 
odpľul si a s pohoršením takmer neveriacky zaskoče-
ný zopakoval: - Čo, tá stará krava chcela občiansky? 
- No, mala šťastie, že som tam nebol ja.- Vedel som, 
že, - ako obyčajne, - by babu len riadne naštval, tá by 
ho vyhodila a išli by sme pekne nasucho. 

Popri terase, kde raz za čas sa po večeroch 
tancovalo, sme zišli k mólu vyhradenému domácim 
turanským kajakárom - frajerom, ktorí tu mali vy-
hradený azyl pre tie najpeknejšie dievčatá. Pláž na 
hlavnom brehu z rána už z časti pokrývali deky a na 
druhej zalesnenej strane jazera sa pomedzi stromy 
črtala beloba vysokej Štúrovej skaly. Dubník bol 
krásny zrána, cez deň i v noci.            Milan Hurtík

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
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BAMBUĽKINE (NE)DIVNÉ VECI
Koncom júna sa neďaleko Nového Mesta n. 

V. diali divné veci. V Starej Turej sa konal festival 
rovnomenného názvu. Počas neho nielen občania 
druhého mesta nášho okresu, ale i ľudia z nášho 
mesta a okolia si užili kopec zábavy. Na tom nie je 
nič divné, keďže išlo o výborné podujatie. Ako po 
minulé roky, „spískala ho“ Monika Haasová. Kto je 
táto akčná žena, ktorú si staršia generácia pamätá 
ako nezabudnuteľnú Bambuľku?

Je to herečka, moderná mímka, performerka, 
režisérka, pedagogička, zakladateľka Festivalu 
DIVNÉ VECI a fyzického divadla TRIO OLGA. 
Pôsobila 16 rokov v Holandsku, vytvorila viaceré 
autorské projekty a umelecké koncepty. Mnohé in-
scenácie, v ktorých účinkovala, odohrala na medzi-
národných festivaloch v Brazílii, New Yorku, Bel-
gicku, Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Bola 
tiež súčasťou tvorivých tímov mnohých site-speci-
fi c projektov. Po návrate na Slovensko v r.2013 o. 
i. účinkovala vo fi lme režiséra M. Luthera Krok do 
tmy, za čo ju ocenili tvorivou prémiou IGRIC 2015 
za ženský herecký výkon. Fyzické divadlo Trio Olga 
malo premiéru na jeseň 2015. Režijne a scenáris-
ticky sa podieľala na cykle rozprávok Veselé zúbky 
pre deti.

Táto matka troch detí bola aj za IV. Festivalom 
Divné veci. Zaujímalo nás, ako zvláda zorganizovať 
takýto rozsiahly projekt?! Trojnásobná mama, ro-
dina, umenie, manažovanie je divné spojenie, nejde 
priveľmi dokopy…

To, ako som kedysi fungovala, sedí s tým, ako 
fungujem aj dnes. Dlhú dobu som žila v Holand-
sku, veľa som cestovala, videla som všeličo mož-
né. Aj to, ako rôznorodo ľudia vychovávajú deti. 
Nemám v sebe zadefi nované, ako by to malo byť. 
Teda, áno, viem, že iní fungujú inak a áno, asi je 
to bláznovstvo, ako fungujem ja. Ale ja som toho 
schopná, vždy som žila týmto spôsobom, teraz 
k tomu len pribudli deti. Že prišla na svet Lotta, to 
je už iba čerešnička na torte. Festival DIVNÉ VECI 
beriem ako svoje štvrté dieťa, pretože aj oň sa treba 
starať. Keď niečo máte radi, radi sa o to staráte.

Vlastne, festival je ten istý ročník ako dcéra 
Luj za. Keď mala Lujza rok, realizovali sme prvý 
ročník festivalu. Nemám pocit, že by som robila 
niečo divné, lebo robím presne to, čo je v súlade 
s tým, kto som. Ale je to úplne na hlavu padnuté, je 
to divné, áno, asi je. Píšem žiadosť na fond a popri 
tom dávam deťom jesť. Po nociach odpisujem na 
maily. Ale jedného dňa festival vyrastie a postaví sa 

na vlastné nohy. Už teraz mi napr. volajú umelci, že 
by radi ukázali niečo zo svojej tvorby alebo ľudia, že 
by chceli niečo počas festivalu ponúknuť. Myslím 
si, že máme ten potenciál a postupne sa festival za-
čne o seba „starať“ určitým spôsobom sám.

* Je tu leto, takže nie divná, ale náležitá je otáz-
ka, ktorá sa priam natíska: Ako sa ho chystáte pre-
žiť? Prezraďte nám čo - to z vašich letných plánov.

Tým, že sme veľká rodina a máme rôzne ve-
kové kategórie, musíme zaplniť všetky možnosti 
detských chutí. Jeden z našich plánov je Balaton, 
keďže odtiaľ pochádza môj muž. Máme tam na týž-
deň rezervovaný plachetnicový tábor. Radi by sme 
šli k moru, ale radi chodíme dobrodružne. Kempu-
jeme. Deti si to nevedia vynachváliť, v stane je dob-
rodružstvo, tak musíme stanovať aj my. Budeme aj 
na Slovensku. Pri Starej Turej, kde sa konal festival 
DIVNÉ VECI, máme chalupu, kde organizujeme 
taký náš súkromný tábor.

Tento rok budeme mať už 5. ročník. Je nás 
osem detí, o čosi menej dospelých, sme v jednom 
domčeku, niektorí aj stanujú. Robíme workshopy, 
sestra Zuzka spevácky, ja divadelno-pohybový, ses-
tra Ivetka zase výtvarný. Môj muž plánuje natiah-
nuť laná po stromoch, takže deti budú súťažiť. Tiež 
spoločne varíme, robíme si dopredu menu, ktoré 
musí byť vopred schválené aj deťmi aj rodičmi, aby 
všetkým chutilo a bolo to zdravé. Je to vlastne tak, 
že na jednej kope sa stretne veľká rodina. Ale nie je 
to nič komfortné, lebo bábätko vstáva o šiestej, naj-
staršie deti chodia spať o polnoci a nám sa stáva, že 
sa vrátime z chaty a tri dni musíme dospávať. Veľ-
mi sa však teším, že sa nám tento rok podarí celej 
rodine zájsť aj do Amsterdamu, kde opäť stretnem 
svojich priateľov, kamarátov a umelcov. Idem tam 
vlastne spojiť príjemné s užitočným, robiť si taký 
skatuing, pretože tam vždy nájdem niečo, čo rada 
napokon prinesiem aj na Slovensko a na ďalšie roč-
níky Festivalu DIVNÉ VECI.
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MEGHAN A HARRYHO OBRÁZOK POTEŠIL
Prostredníctvom televíznej obrazovky celý svet 

upieral 19. mája zrak na svadbu Meghan a Harry-
ho. Pre Novomešťanov to bolo o čosi osobnejšie, 
keďže zaujímavosti a dojmy z kráľovskej svadby 
divákom sprostredkovávala niekdajšia redaktorka 
TV Pohoda Novomešťanka Ivana Miklánková, dnes 
redaktorka zahraničného spravodajstva súkromnej 
televízie, pre ktorú,- ako sa vyznala,- to bol veľký 
zážitok a nesmierna skúsenosť.

S naším regiónom a kráľovskou svadbou roka 
sa objavila ešte jedna spojitosť. Janka Prekopová 
Truhlíková z Čachtíc poslala budúcim mladoman-
želom blahoželanie. Nebolo to nič cielené, bol to 
spontánny nápad mladej invalidnej dôchodkyne, 
ktorá je od svojich 11 rokov telesne hendikepovaná.

-Všade sa neustále písalo o Buckinghamskom 
paláci, o princovi Harrym a Meghan Markle a ich 
svadbe. Vtedy mi napadlo, že im k ich veľkému 
dňu namaľujem obrázok, - dokonca som sa snaži-
la u princa Harryho trafi ť ryšavý odtieň vlasov. Na 
internete som našla adresu paláca, kde som poslala 
namaľovaný obrázok šťastného páru spolu s listom, 
v ktorom som im zaželala šťastie a lásku. No spätnú 
väzbu som vôbec nečakala. Zostala som ako obare-

ná, keď mi poštárka doniesla obálku priamo z Ken-
singtonského paláca. Samozrejme, som šťastná, 
že sa mi dostalo dnes už od mladomanželov po-
ďakovania. Potešila ma fotografi a princa Harryho 
s Meghan s poďakovaním za milý darček na druhej 
strane.-

Janka Prekopová Truhlíková sa maľovaniu ve-
nuje zhruba pol roka. Objektom jej záujmu sú an-
jeli.

-Sú to síce obyčajné obrázky, som však hrdá, 
že to dokážem, keďže mám úplne stiahnuté prsty 
na rukách.

Na svete je veľa ľudí, ku ktorým sa matka prí-
roda zachovala kruto, ktorí žijú s pečaťami nešťast-
ných náhod, ktorým sa až priveľmi otvorila zlovest-
ná Pandorina skrinka. A tak aj ja žijem medzi ľuďmi 
s nezlomnou vôľou nájsť si svoje uplatnenie a aspoň 
kúsok obyčajného ľudského šťastia. Maľovanie 
je pre mňa v prvom rade relax a oddych, v istom 
zmysle terapia a očista. Tvorím a očisťujem svoje 
srdce, otváram sa stále novým a novým predstavám 
o anjeloch. Pretože anjeli sú vždy pri nás, nech sa 
deje čokoľvek.

Zavolajte k sebe svojich anjelov, aby vás objali 
a chránili. A to bolo aj posolstvo môjho obrázku, 
ktorý letel zo Slovenska do Kensington Palace.-

OKNO DO DUŠE
A plynie čas ako fi lm aj v mojej duši…
Cez okno sa na to pozerám…
Čo vidím a čo len tuším,
je na obrazovke môjho svedomia…

Ty máš tiež to okno pred očami
aj vo víre moderného života…
Hovoríš, že nemáš čas na smiešne veci,
a tak čakáš, nech ho iní otvoria…

Ale to precítenie nemusí byť jednoduché,
krv nie je voda a stará óda
na dobrotu duše už dávno neplatí…
Je lepšie priznať si, čo je ustráchané
a čo sa možno stane, ak manažérom
spadne esprit do gatí….

Ak ťa moje okno zaujalo, neváhaj,
pootvorím trochu, nebadane…
Môžeš kráčať za vidinou aj ty…
a časom uvidíš, čo nové sa stane…
Lebo ti život len tak bohapusto…uletí…

 Ľubomír Kiko,
 člen LK pri MsKS A-PROPO
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90  rokov
Helena Čikelová

85 rokov
Ján Huna

Ing. Fréderic Galbavý
RSDr. Pavel Mihálik

Anna Stoláriková
Ľudmila Kotyrová
Helena Kapustová

80 rokov
Elena Kucková

MUDr. Eva Bognárová
Ľudmila Sedláková

Irena Kolníková
Jiří Fechner

Mária Müllerová
Štefan Janega

75 rokov
Jaroslav Cibulka
Jolana Bobocká

Zuzana Suchánová
Margita Špalková
FrantišekTomášik
Daniel Ondreička

Vladimír Ondreička
Štefan Kuriš

Anna Bučková

Žofia Svetláková
Ján Tehlár

Ľudovít Pakan
Eva Ševčíková

Erika Lukáčová
Štěpánka Hanzlíková

Jarmila Čičmanská

70 rokov
Pavol Jurika

Cyril Tulis
Mária Balajová

Františka Čechvalová
Emília Vozokánska

Karol Surovčík

Leopold Dvoran
Ing. Jarmila Slimáková

Jozef Klas
Anna Gajdošechová

Ľubica Christová
Paula Horňáková
Vladimír Kozoň
Miroslav Kozák

Anna Rybáriková
Jana Jakubéciová
Anna Križáková
Věra Moťovská

100 rokov
Vojtech Madro

99 rokov 
Štefan Svorada

98 rokov
Vlastimil Gajda

96 rokov
Emília Predinská

94 rokov
Ján Grznár

Anna Mlčúchová

93 rokov
Ing. Štefan Mocko
Ľubomír  Bušniak

92 rokov
Emília Kučerová

91 rokov
Jarmilla Osvaldová
Helena Hanzlíková

85 rokov
Ján Šimovec

Anna Košnárová
Mária Polonská

80 rokov
Jaroslav Magál

Viera Labounková
Ivan Hrnek

Anna Kozáčková
Mária Seifertová

Margita Kozáčková
Mária Trebatická

Marta Dobrotková
Maximilan Kubinec

Peter Olšák
Libuša Kožuchová

Štefan Pikály

75 rokov
Ing. Anna Riecka
Rudolf Schneider

Albert Trautenberger
Anna Gonová

Antónia Želibapková
Pavol Meravý

Jarmila Bíliková
Ján Vitus

Viera Macháčková
Jozef Klčo

Vlasta Plesníková
Dušan Polák

Elena Pavlovičová
Ľubomíra Hajduová

70 rokov
Viera Dudíková

Mgr.Eduard Predinský
Anna Durdíková
Vladimír Paulech
Miroslav Spisar

Božena Fejerová
Daniela Krajčíková

Milana Baníková
Anna Pelechová

Anna Čirková
Mgr. Milan Podolan
Jarmila Hainkeová

Božena Juríková
Štefánia Miklášová

Anna Rihová
Juliana  Špániková

Ladislav Varta
Ing. Jozef Kadlec

Jozef Melicher
Ladislav  Tinka

V júli oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania: 

V auguste oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania: 

BLAHOŽELÁME 

BLAHOŽELÁME 

N O V O M E S T S K Ý   C H Ý R N I K

SRDEČNÉ  BLAHOŽELANIE  A  SPOMIENKA

20. augusta sa krásneho životného  jubilea 80 rokov 
dožíva naša drahá mamička a babička

Marta DOBROTKOVÁ.   
Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a spokojnosti 

jej zo srdca praje celá rodina.
O pár dní na to, 2. septembra, si so smútkom v srdci pripomenieme

nedožitých 82 rokov nášho otca a dedka
Viliama DOBROTKU.   

S láskou a úctou na neho spomíname
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým kolegom, 
ktorí 8. júna na poslednej ceste odprevadili nášho drahého
Jaroslava RUMÍŠKA.    
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

                                                                                 Smútiaca rodina

Očiam  je vzdialená, ale v srdciach našich žije...
21. júna sme si pripomenuli 2. výročie, čo od nás navždy odišla 
naša drahá mamička a babička
Mária HRUDKOVÁ.     

                                        S úctou a láskou spomíname   

Tak letí čas, čo utíchol váš hlas. Odišli ste, nevieme kam. Spomienka na vás 
zostala nám. Spomienka krásna. 
30. júna uplynuli štyri roky od nečakaného odchodu
nášho drahého syna, brata a uja  
Zdenka OLAŠA.     
22.  júla si pripomíname deväť rokov, kedy nás opustil náš milovaný
manžel, tatičko, deduško a pradeduško 
Rudko OLAŠ.    

                                                                   Spomíname s láskou v srdci

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojím tokom plynie, 
krásna  spomienka na vás nikdy nepominie...
3. júla uplynie smutných 33 rokov, čo navždy odišiel náš milovaný otec
Milan SABRŠÚL  
a 24. júla si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej drahej mamičky 
Márie SABRŠÚLOVEJ.  

Za tichú spomienku ďakuje celá rodina

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I E

S P O M Í N A M E

 ÚMRTIA V MÁJI
Karol Trgala 1942

Vlasta Gutová 1947

Anna Melicherová 1938

Mária Magičová 1932

Ľudovít Kubo 1946

Mária Bučková 1936

Miloš Kasana 1959

Jozef Gajdošech 1956

Terézia Fűrstová 1936

Ing. Květoslav Křížka 1944

Ján Krnáč 1935

Helena Plšeková 1926

S O B Á Š E  V  M Á J I
Roman Maco a Michaela Mosnáčková  

Filip Valovič a Katarína Žáková
Martin Lesaj a Ing. Ľubica Porubská 

Matej Schmeringa a Jana Drahošová
Pavol Maraz a Barbora Kallová

Ivan Ješko a Mgr. Janka Pokopcová
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Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
3. júla uplynie deväť rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého otca
Jána SADLOŇA.   
S láskou a úctou spomínajú 

    manželka Elena, dcéra Elena s rodinou, dcéra Barbora a ostatná rodina

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú  iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
Len sviečku horiacu a kyticu na hrob Ti môžeme dať, 
chvíľu postáť a s láskou na Teba spomínať.
4. júla uplynú štyri smutné roky, čo od nás navždy odišla naša drahá
Editka MITOŠINKOVÁ.  

                   S láskou a úctou spomínajú manžel, syn, vnúčatá, sestry, švagor a  neterka

Očiam si odišla, v srdciach si zostala ... 
Tak snívaj svoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
10. júla uplynie bolestných 20 rokov, keď nás vo veku 21 rokov opustila  naša milovaná
Ivanka ŠEVČÍKOVÁ, rod. Gažovičová.    
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

                    S láskou spomínajú rodičia a sestry Renáta a Soňa s rodinami

Odišla tíško, ako odchádza deň. A v našich srdciach ostala spomienka len...
14. júla uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná matka
Mária ŠTEFANOVIČOVÁ.   

                                      Spomínajú deti Marta, Jozef a Dana

Tvoje oči navždy zhasli a tvoje srdce prestalo biť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.
14. júla si pripomíname prvé smutné výročie úmrtia
našej drahej mamičky, babičky, manželky a sestry
Márie BROSKOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

S láskou spomínajú syn s manželkou a dcérou, manžel a brat s rodinou

Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostala spomienka len. 
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.
17. júla si pripomenieme 9. výročie úmrtia nášho milovaného
 manžela, otecka a deduška 
Jozefa PEKAROVIČA.   

                                                         S láskou spomína smútiaca rodina

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne...
18. júla uplynie šesť rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
 Ľudovít BRÁZDIL.    
                S úctou a láskou si naňho spomína najbližšia rodina
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Najväčšia rana od života je, keď rodič dieťa prežije. 
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, keď srdce stále 
bolí. 
Čierna zem Ťa pohltila do seba, my však nikdy nezabudneme na Teba.
26. júla si pripomenieme 13. výročie od tragickej smrti nášho milovaného 
syna, brata a uja
Mariána MALINU.       
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
                                                                                            S láskou spomíname

27. júla si pripomenieme sedem rokov od  úmrtia našej drahej mamičky a babičky
Věry HORŇÁKOVEJ.  
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
                                                                            Syn František a ostatná rodina

Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami...
31. júla si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela, brata, švagra a uja 
Jána ADAMOVIČA.    
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

Smútiaca rodina

Mal som vás všetkých veľmi rád a chcel som ešte žiť, ale prišla chvíľa, 
keď som vás musel opustiť. Neplačte za mnou moji drahí, 
nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
6. augusta si pripomenieme prvé smutné výročie, kedy nás náhle a nečakane opustil 
náš manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor a kamarát 
Rudolf HELDES.    

                                                                                  S láskou a úctou spomína celá rodina

11. augusta uplynú štyri roky od úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pradedka
Eduarda KUBÍČKA.   
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami. 

                             S láskou a úctou spomína celá rodina

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
12. augusta uplynie rok, čo nás opustil náš drahý
syn, manžel, otec a starý otec
Viktor TUPÝ.     
 S láskou spomína celá rodina
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18. augusta si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka a svokra
Jozefa LAŠŠU.   

             S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, nevesta a vnúčatá

Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach...
19. augusta uplynie päť rokov, čo nás  navždy opustil náš drahý
Miroslav TRGO.  

                                                   S úctou a láskou spomína celá rodina

Odišiel si... Tvoja láska však zostáva v našich srdciach.
30. augusta uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan SÉLEŠI.   

Spomínajte, prosím, spolu s nami, jeho najbližšími

ATLÉTI V BOJI O MEDAILY
Koncom mája vyvrcholili atletické súťaže v Zá-

padoslovenskej oblasti v Trnave majstrovstvami 
ZsAZ jednotlivcov v kategóriách žiactva, dorastu, 
juniorov a dospelých.

V boji o medaily pod vedením trénerky Mgr. S. 
Vallášovej zabojovali jej zverenci a tí najlepší sa do-
mov vrátili s medailami a fi nálovými umiestneniami.

Jediný náš dospelák Mário Hanic vyhral beh 
na 400 m časom 50,49 s. V šprinte na 100 m skončil 
šiesty časom 11,50 s.

Ostatní, dievčatá a chlapci, súťažili v kat. star-
šieho žiactva. Tu sa viacerí za svoje umiestnenia 
postavili na stupne víťazov, aby si prevzali medaily 
a diplomy v nasledovných disciplínach:

Beh na 300 m vyhral Tomáš Grajcarík časom 
37,20 s. V behu na 3000 m bol najlepší Tadeáš 
Hiadlovský časom 10,27,93 min. Skok do diaľky 
vyhral Matej Dvoran skokom 580 cm. V šprinte na 
60 m obsadil 7. miesto časom 7,78 s.

Časom 29,34 s zvíťazila aj štafeta starších žia-
kov 4 x 60 m v zložení: Dvoran, Kubík, Hiadlov-
ský, Grajcarík.

Zahanbiť sa nedali ani dievčatá v zložení: Ščep-
ková, Miškovičová, Horňáková, Farajpour, ktoré 
v štafete 4 x 60 m skončili na bronzovej priečke ča-
som: 33,07 s.

Úspešne si počínali aj naše vrhačky s dvomi 
striebornými medailami v kladive a disku zásluhou 
Danky Malíkovej.

Hod kladivom: 2. Danka Malíková – 32,03 m, 
4. Emma Bujnová – 24,94 m.

Hod diskom: 2. Danka Malíková – 24,73 m, 5. 
Emma Bujnová – 16,99 m.

V behoch dievčat bola najúspešnejšia Delia 
Farajpour - na 60 m štvrtá časom 8,18 s a piata na 
150 m časom 19,59 s. Simona Horňáková v behu 
na 800 m skončila piata časom 2,45,87 min. Emma 
Ščepková v behu na 300 m obsadila 8. miesto ča-
som 49,94 s.

Všetci naši súťažiaci sa snažili podať čo najlep-
šie výkony. Ak počas prázdnin nepoľavia v trénin-
govom úsilí, môžeme sa tešiť, že podobne úspešní 
budú aj v septembri, keď v dňoch 15. – 16. 9. sa 
bude v Trnave bojovať o tituly majstrov SR. 

Držme im palce!      J. JEK

23. júna sa s úspechom uskutočnil 9. ročník 
tradičného podujatia „na kolesách“ pre deti  - 

Novomestký superbiker s bohatou účasťou. 

Foto: J.Krištofovičová
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POZDRAV JUBILANTOVI

NÁUČNÝM CHODNÍKOM J. M. HURBANA

Skutočné osobnosti nepotrebujú 
slávobránu. Je úžasné ich stretnúť, spo-
znať. Povedia pár slov a už vám pohladia 
dušu. Nesieme si ich v sebe roky, opatru-
jeme spomienky zo stretnutia a želáme 
si, aby sa o nich dozvedelo viac ľudí. 
A k tomu nás viedla myšlienka napísať 
o jednom skvelom človeku, ktorý sa 60 
rokov venuje výchove mladých špor-
tovcov. Pre nás je osobnosť, o ktorej sa 
možno veľa nevie ani nepíše, aj keď svoj voľný čas 
v živote premenil na ušľachtilý cieľ v úlohe trénera 
basketbalu.

Húževnatosť, vytrvalosť, dlhoročné priateľstvá 
športovcov, tých, ktorí si často musia siahnuť až na 
dno svojich síl; to všetko by mohlo byť príkladom 
pre dnešnú mládež. Vieme, že v popredí záujmu 
mnohých mladých sú tablet, počítač a internet. 
Takýto životný štýl smeruje nielen k pasivite, ale 
i pohodlnosti. Priviesť ich k aktívnemu športu je 
takmer záslužný čin. A p. Milanovi Šustíkovi sa to 

darí už 60 rokov. Svojou fyzickou aktivi-
tou ide príkladom nielen svojim zveren-
com, ale aj ich rodičom a známym. Veď 
šport v mnohom nielen pomáha, ale aj 
uzdravuje.

V minulých dňoch sa M. Šustík dožil 
krásneho životného jubilea. Ani osem 
krížikov ho nezastavilo, - dnes už aj so 
svojou dcérou Katarínou,- aby viedli 
Basketbalový klub Nové Mesto n. V.

Život neprináša iba pozitívne obdobia. Ale 
zotrvať, vydržať, odoprieť si mnohé iné koníčky, to 
vyžaduje nielen dobrého profesionála, ale aj člove-
ka s vysokými morálnymi kvalitami. Aristoteles raz 
povedal: „Na minulosti sú príjemné spomienky, na 
prítomnosti činnosť a na budúcnosti nádej.“

Nádejame sa, že vám zdravie, p. Šustík, bude 
ešte dlho slúžiť, aby ste mohli naďalej rozdávať svo-
je bohaté skúsenosti a radosť zo športu.

Priatelia z Banskej Bystrice,
k želaniu sa pripájajú aj Novomešťania

Napriek sivej oblohe a vzdialenému hrmeniu, 
veštiacemu príchod búrky, sme otvorili tohtoročný 
turistický prechod Náučným chodníkom J. M. Hur-
bana. Zorganizovali ho MO MS v Kálnici a turistic-
ký oddiel TJ Zavažan Kálnica, tentokrát z Kálnice 
do Beckova. Po položení kvetov k pamätníku v par-
ku nesúcom meno veľkého národovca a odovzdaní 
pamätných medovníkov od M. Pažitnej, skupinka 
14 účastníkov sa vypravila na chodník. Pri studnič-
ke v Hrabovníku si obzreli i pripravovaný oddycho-
vý a informačný altánok a v družnej debate prišli 
k informačnej tabuli nad Hrabovníkom, odkiaľ je 
krásny výhľad nielen na Kálnicu, ale i nad spodnú 
časť Považia. Po obveselení spevom i tónmi fujary 
J. Bednára a podpísaním sa do pamätnej knihy sa 
presunuli k pamätnej tabuli J. M. Hurbana k bec-
kovskej fare. Zavesením pamätného venčeka MO 
MS k tabuli a zaspievaním piesne Kopala studien-
ku, pozerala do nej… s fujarovým sprievodom cieľ 
nášho turistického prechodu uctiť si pamiatku J. M. 
Hurbana sa naplnil. Pre budúcnosť sa spresnilo, že 
ďalšie ročníky sa uskutočnia vždy v prvú sobotu po 
dátume narodenia o.i. manžela Novomešťanky A. 
Jurkovičovej, t.j. po 17. marci, čo pripadá na budúci 
rok na 23. marca.

Zaujímavé bolo i náhodné stretnutie s účast-

níkmi rodinného turistického prechodu z Beckova 
do Kálnice i vzájomná informácia o spoločnej sna-
he včelárov, matičiarov a turistov zriadiť oddychový 
a informačný altánok pri studienke Ing. D. Juríka, 
ktorého konštrukciu, prenesenú z Včelárskeho 
náučného chodníka, mali možnosť vidieť. Ukázalo 
sa, že vzájomnou spoluprácou organizácií sa dajú 
pripraviť pekné spoločné podujatia. Poďakovanie 
patrí i členom DHZ z Kálnice M. Hrušovskému a T. 
Kukučkovi, ktorí väčšiu časť účastníkov dopravili 
z Beckova domov do Kálnice. A naviac, vydržalo 
i počasie.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO MS v Kálnici
foto: Ján Valovič
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VK VO  SVETLE FAKTOV A UDALOSTÍ SEZÓNY
Volejbalový klub (VK) Nové Mesto n. V. je je-

den z najstarších klubov na Slovensku, ktorý ako 
jeden z mála zastrešuje zložky dievčat a chlapcov. 
V minulej sezóne sme mali v súťažiach zapojených 
7 mládežníckych družstiev a dve seniorské. Našu 
základňu v mládežníckych kategóriách tvorí pri-
bližne 100 detí od najmenších kategórií športových 
prípraviek začínajúcich už od veku tri - štyri roky. 
Vo veľkej miere spolupracujeme s CVČ Nové Mesto 
n. V. Okolo tímov v súčasnosti pracuje 14 trénerov 
a vedúcich krúžkov.

Generálnym partnerom nášho klubu je Mesto 
Nové Mesto nad Váhom, ktoré zastrešuje okrem 
mládežníckych zložiek vo veľkej miere aj družstvo 
extraligy žien. Týmto sa chceme poďakovať nielen 
mestu, CVČ, ale aj všetkým partnerom, fanúšikom, 
nadšencom, ktorí nám počas sezóny držali palce 
a pomáhali nám k naplneniu našich cieľov.

Popri nich bolo naše úspešné fungovanie zá-
vislé od farmárskej spolupráce s okolitými klubmi 
nášho regiónu. Na rozdiel od mužskej zložky, kde 
sme spolupracovali s Volejbalovým oddielom TJ 
Spartak Myjava už štvrtú sezónu, sme spojili sily aj 
v dievčenskej zložke s klubom VKM Piešťany. Far-
mársku spoluprácu v extralige žien využilo 5 z 10 
družstiev v súťaži. Naším cieľom a cieľom „farmy“ 
v dievčenskej zložke je vytiahnuť nádejné mladé 
hráčky z regiónu do extraligy žien. V mužskej zlož-
ke sme, naopak, dali priestor našim odchovancom 
odísť za vhodnejšími podmienkami, ktoré sme im 
nedokázali doma zabezpečiť. Prioritou chlapčen-
skej zložky bola prezentácia nášho VK formou 
pravidelných účastí na fi nálových podujatiach maj-
strovstiev SR s medailovou ambíciou. Za obdobie 
spolupráce s VO TJ Spartak Myjava sa môžeme po-
chváliť ziskom 8 medailových ocenení.

Fakty, momenty a udalosti v sezóne 2017/2018
Voľba prezidenta VK Nové Mesto nad Váhom – 

po zasadnutí členskej schôdze v septembri 2017 
prevzal kreslo po dlhoročnom prezidentovi Ing. P. 
Jakovlevovi Ing.V. Doval.

Historicky prvé majstrovské 
stretnutie družstva extraligy žien: 
21. 9. 2017 sa konal premiérový zá-
pas proti družstvu VTC Pezinok. Na 
palubovke súpera sa nám podarilo 
vybojovať zároveň prvé víťazstvo.

Mikuláš navštívil naše príprav-
ky – do ŠH v Novom Meste n. V. 
zavítal Mikuláš. Počas dvoch hodín 

si naši najmenší volejbalisti a volejbalistky užili 
množstvo zábavy počas rôznych súťaží a takisto na 
nich čakala aj sladká odmena.

Ukončenie farmárskej spolupráce s VO TJ Spar-
tak Myjava: ďakujeme VO TJ Spartak Myjava za 
spoluprácu, o ktorej sa dá jednoznačne povedať, že 
bola vzájomná.

Postup juniorov na M SR – po druhom kvalifi -
kačnom turnaji juniorov, ktorí odohrali naši chlap-
ci v Nitre, sme si defi nitívne zabezpečili postup na 
fi nálový turnaj M SR z 1. miesta.

Extraligistky si zabezpečili účasť v play-off: 
24. 2. 2018 porazili naše ženy na palubovke súpe-
ra Spišskú Novú Ves, čím si defi nitívne zabezpečili 
historickú účasť v play-off.

Ukončenie sezóny 1. ligy mužov – naši muži 
ukončili sezónu na 3. mieste, kde až do záveru sezó-
ny prebiehal boj o najvyššie priečky. Gratulujeme!

Družstvo žien zotrvalo v extralige - dievčen-
skému družstvu sa v najvyššej slovenskej súťaži 
podarilo vybojovať konečné 7. miesto a účasť v na-
sledujúcom ročníku extraligy žien, k čomu mu bla-
hoželáme.

Majstri SR v juniorskej kategórii chlapcov – na 
domácej palubovke sa stali naši juniori pod vede-
ním trénera M. Minárika po troch rokoch opäť maj-
strami SR.

Prešov kvalifi kácia kadetiek o postup na M SR – 
kadetky štartovali v súťaži pod hlavičkou farmár-
skeho klubu VKM Piešťany. V Prešove sme odohra-
li kvalifi kačný turnaj, ktorý sme zvládli bez prehry 
a zaslúžene postúpili na M SR.

Nitra fi nálový turnaj M SR starších žiakov pod 
vedením trénerov Pipu a Cmarka získali naši chlap-
ci výborné 3. miesto po ťažkom zápase, ktorý otá-
čali z 0:2 na 3:2.

Levice fi nálový turnaj M SR kadetiek na M SR 
v Leviciach sme napokon obsadili pekné 4. miesto, 
čo môžeme považovať vzhľadom na skúsenosti 
družstva za veľký úspech.
Ing. Vladimír Doval, prezident VK Nové Mesto n. V.
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NA KONTE CG NIEKOĽKO CENNÝCH SKALPOV
Rok 2018 sa prehupol do svojej druhej polovi-

ce, príležitosť pre Cerberos Gym (CG) obzrieť sa za 
úvodnými šiestimi mesiacmi roka.

Hneď po novom roku sa CG pustil do prípravy 
na nadchádzajúce turnaje.

27. januára sa vo Varíne na Varínskom prebo-
re v boxe predviedol Matej Trebatický, ktorý zápas 
remizoval a v ten istý večer sa pod pravidlami Muay 
thai na galavečere v Trenčíne predstavil Martin Za-
vadinka, ktorý zápas prehral so srbským fi ghterom. 
Začiatkom februára to boli dve akcie, a to amatér-
ska liga v Banskej Bystrici, kde Šimon Marták vy-
hral a Martin Andrášik prehral na body. Týždeň na 
to sa Ivan Bartek predstavil na galavečere v belgic-
kom Liege, kde sa predstavil v svetovej organizácii 
WKN proti domácemu borcovi Rahmani Madani. 
Ivan vyhral v 1. kole technické KO.

17. marca sa Ivan Bartek predstavil na galave-
čere Simply the Best v Poprade zastrešenom opäť 
organizáciou WKN, kde si zmeral sily s českou le-
gendou K1 Petrom Vondráčkom, ktorý v minulosti 
zápasil pod japonskou organizáciou K1. Tento zá-
pas bol plný prestreliek a súper bol do posledných 
sekúnd nebezpečný, ale Ivan si pripísal ďalšiu vý-
hru na body a najmä cenný skalp. Pár dní na to - 22. 
marca sa v Holešove na Noci bojovníkov predstavili 
Rasťo Fraňo a Ján Ondrejkovič. Ján Ondrejkovič 
v dobre rozbehnutom zápase inkasoval v 2. kole 
tvrdý úder a prehral KO. Tréner Rasťo Fraňo sa 
opäť stretol s Marekom Novosadom, s ktorým sa už 
stretol v ringu pred rokom v Novom Meste nad Vá-
hom, kde pod pravidlami K1 Rasťo prehral na body. 
Tentokrát sa zápas išiel pod pravidlami Muay Thai, 
kde Rasťo Fraňo vyhral v 1. kole technické KO.

V sobotu 21. apríla sa v Športovej hale v No-
vom Meste nad Váhom uskutočnilo v poradí ďalšie 
gala v Muay Thai, K1 a MMA pod názvom Cerberos 
Fight Night 5. Fanúšikovia mali možnosť vidieť 13 
zápasov, a to pod pravidlami K1, Muay Thai, MMA 
a boxu. Na galavečere sa okrem domácich borcov 
predstavili fi ghteri zo Slovenska, Čiech, Maďarska 
a Ukrajiny. Diváci mali možnosť vidieť i jeden žen-
ský zápas. V deviatom sa predstavili fi ghteri CG.

Matej Trebatický v boxerskom zápase do 73 kg 
porazil Jozefa Mózu z ŠKP Banská Bystrica, a to 
hneď v 1. kole. Filipovi Bačovi sa už v boxe toľko 
nedarilo a s Martinom Gruyom z ŠKP Banská Bys-
trica prehral na body. Johny Ondrejkovič (MMA do 
68 kg) ukončil zápas s Jánom Šípošom z OFA Bra-
tislava predčasne v 2. kole.

Tréner CG Rasťo Fraňo prehral na body s Jaku-
bom Martinkom z Box Clubu Ružinov 821. Pred-
časne sa skončil aj súboj vo váhovej kategórii nad 
100 kg, kde v K1 zápase Michal Lukáčik lowkickmi 
odstavil Pavlova Vrátnikova z českého klubu Vale-
tudo RK Znojmo.

Michal Plesník nastúpil do boxerského súboja 
do 91 kg proti Ukrajincovi Oleksiiovi Zhukovi. Bol 
to veľmi vyrovnaný zápas, kde Michal utŕžil aj tržné 
zranenie, no aj napriek tomu dokázal doboxovať do 
konca a zápas vyhrať na body. Jedinou remízou sa 
skončil fi ght v 10. zápase (Muay Thai do 85 kg), 
kde si sily zmerali Milan Čechvala a Roman Kvas-
nica z Elite Gymu Trenčín. Andrej Morávek (69 kg) 
predviedol svoje technické zručnosti v boxerskom 
súboji s Petrom Polníkom z Boxu Clubu Ružinov 
821 a vyhral na body.

Tradične nesmel chýbať miláčik obecenstva 
Miroslav Kubáň, ktorý nastúpil do MMA zápasu 
do 63 kg proti Benjamínovi Benjimu Molnárovi 
z Maďarska. Išlo o prvý zápas, ktorý sa neskončil 
predčasne a počas 15 minút mohli diváci vidieť veľ-
mi vyrovnaný a napínavý súboj. Bodovo ho lepšie 
zvládol Miro.

Galavečer uzavrel súboj Rena Kopunca (75 
kg) a Mateja Kubinu z Muay Thai Sokol Mnělník. 
Obaja fi ghteri boli aktívni hneď od úvodu až do po-
slednej minúty. Z víťazstva sa nakoniec tešil domáci 
bojovník. Na ďalší galavečer Cerberos Fight Night 
sa môžu naši fanúšikovia tešiť v jeseni - októbri.

Na druhý deň sa v športovej hale konalo 6. kolo 
amatérskej ligy novovzniknutej federácie SMTA, 
kde CG reprezentovali Šimon Marták, Timotej 
Nožina, Oliver Mikuš a Lukáš Kotleba. Víťazne zo 
súbojov vyšiel len Lukáš Kotleba, s remízou obišiel 
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Oliver Mikuš, ale aj ostatní fi ghteri ukázali veľké 
srdce a bojovnosť.

25. mája sa CG predstavil na galavečere v Trna-
ve, kde sa v profi  zápase pod pravidlami K1 pred-
stavil Oliver Mikuš. Zápas bol dosť vyrovnaný, no 
na výhru to nestačilo. V ďalšom zápase pod pra-
vidlami MMA o víťazstvo zabojoval Matúš Benák, 
ktorý nakoniec vyhral v 1. kole.

2. júna sa CG predstavil opäť na dvoch akciách, 
a to na 7. kole amatérskej ligy v Banskej Bystrici. 
Matej Andrášik prehral na body. Viac sa darilo Lu-
kášovi Kotlebovi, ktorý si pripísal do tabuľky cenné 
víťazstvo. Večer sa vo Varíne v boxe predstavil Mi-
chal Lukáčik, ktorý na body porazil domáceho bor-
ca.             

    Mgr. Veronika Fraňová

BASKETBALISTKY ŠTVRTÉ NA M SR V KOŠICIACH
Basketbalistkám Nového Mesta n.V z CVČ sa 

tentokrát nepodarilo získať medailu na majstrov-
stvách Slovenska v Košiciach. I napriek tomu sa 
vrátili domov so cťou za predvedené výkony. Hneď 
v prvom stretnutí v piatok 1. júna si zopakovali 
Západoslovenské derby s Nitrou. Po rozpačitom 
úvode a prehre v prvej štvrtine 9:16 ovládli dianie 
na ihrisku a v polčase viedli 25:23. Aj po tretej ešte 
viedli 43:36, ale úvod do záverečnej štvrtiny im vô-
bec nevyšiel a začala dráma. V 6. minúte sa súper 
ujal vedenia 46 : 45, v 9. minúte sme opäť viedli 53 
: 51, ale záver, žiaľ, vyšiel lepšie súperkám. Vo vý-
bornom dramatickom stretnutí zostali oči pre plač 
našim dievčatám. V sobotu 2. júna psychicky rozlo-
žené odohrali zápas proti Spišskej Novej Vsi, kto-
rá zvíťazila napokon jednoznačne 64 : 43 (43:22). 
V nedeľu 3. júna nastúpili proti domácim Košiciam 
a diali sa veci! Súper sa ujal vedenia v 5. minúte 9 
: 5, ale to bolo všetko. Od tohto okamihu prevzali 
iniciatívu do svojich rúk a v strhujúcom tempe, 
základom čoho bola výborná obrana, si poradili 
s veľkým favoritom 64 : 57 (34 : 26). Tak ako sa na-
šim hráčkam nedarila streľba v dvoch stretnutiach, 
v tomto stretnutí ukázali všetky svoje prednosti 
a dokázali si poradiť s majstrom SR. Všetky hráčky 

hrali s veľkým nasadením, koncentrované počas ce-
lého zápasu predvádzali oku lahodiacu hru, zakon-
čovanú úspešnými rýchlymi protiútokmi. V druhej 
najlepšej päťke bola vyhodnotená Martina Pomaj-
bová. Majstrom SR v kategórii starších žiačok sa 
stali Košice pred Spišskou Novou Vsou, Nitrou 
a Novým Mestom n.V.

Iste, aj tohto roku sme mali ambíciu získať 
medailu, ale, žiaľ, v piatok sa „šťastíčko“ v závere 
od nášho družstva odvrátilo. Ale aj tak je 4. miesto 
úspech, veď roky sa držíme medzi slovenskou špič-
kou pred mestami s basketbalovou tradíciou.

Milan Šustík

MVK Frigolog, volejbalová budúcnosť nášho mesta!
História klubu sa začala pí-

sať koncom roka 2014. V tomto 
období prešiel klub turbulent-
ným obdobím prechodu z mater-
ského do nového klubu. Základ-
ňu na svoju činnosť našiel na ZŠ 
Odborárskej. V jej priestoroch 
vtedy našlo miesto 35 dievčat ka-
tegórií žiačky, kadetky a junior-
ky.

Za tri roky fungovania sa 
v klube veľa zmenilo. Výraz-
ne sa zvýšila členská základ-
ňa. V oddeleniach prípravka, 

mladšie žiačky, staršie žiačky, 
kadetky a juniorky športuje 75 
dievčat a chlapcov. Novinkou je 
zriadenie tímu mladších žiakov, 
ktorých plánujeme prihlásiť do 
súťaže v ročníku 2018/19. Náš 
klub sa razom zaradil medzi dva 
najväčšie kluby, ktoré sa venu-
jú výchove športujúcej mládeže 
v meste.

V trojročnej histórii sme 
zaznamenali viacero úspechov. 
Je ním nesporne 3. miesto na M 
SR žiačok v r. 2016, postup na 

M SR kadetiek v r. 2016, 2017 
a najnovšie 2018, a takisto aj 
pos tup našich najmladších 
hráčok MIDI. Naše dievčatá 
sa etablovali v reprezentáciách 
SR (Trebichavská, Ondrejková, 
Čierna, Podhradská, Snohová, 
Majerníková). Najstaršie z nich 
okúsili už ako kadetky a juniorky 
účasť v najvyššej súťaži - extra-
lige žien. Barbora Krajčíková si 
s tímom UKF Nitra vybojovala 
2. miesto vo fi nále Slovenského 
pohára 2018.
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Kadetky nášho klubu ob-
sadili v rámci fi nále M SR v Le-
viciach z celkového počtu vyše 
40 družstiev v súťaži pekné 8. 
miesto. Potešili aj najmladšie 
MIDI, ktoré pri svojej prvej účas-
ti v súťaži SVF a po kvalitných 
výkonoch na M SR vo Zvolene 
skončili na výbornom 6. mieste.

Nesmieme zabúdať ani na 
trénerov. V našich radoch pracu-
je až 10 hlavných a pomocných 
trénerov. Externe spolupra-
cujeme s mentálnym kaučom. 
O kondíciu sa starajú dvaja kon-
diční tréneri. Ďalší ôsmi pracujú 
ako hlavní tréneri a asistenti. 
Väčšina trénerov pracuje bez 
nároku na odmenu. Iba dvaja sú 
zamestnancami CVČ a školy, za 
čo dostávajú symbolickú plácu. 
Stretli sme sa skupina ľudí, pre 
ktorých je výchova mládeže a mi-
nimalizovanie negatívnych javov 
v spoločnosti najdôležitejším 
poslaním. V tomto kontexte nie 
je odmeňovanie dôležité.

Aj priestorovo sme rozší-
rili naše pôsobisko. Naďalej je 
naším centrom ZŠ Odborárska. 
Trénujeme nielen v jej telocvični, 
ale aj v iných častiach športové-
ho areálu: posilňovne, beach-
volejbalový areál, telocvičňa 
v bývalých kasárňach. Naše deti 
sú súčasťou CVČ pri ZŠ Odborár-
ska, ale aj mestského CVČ. Deti 
v klube športujú vo viacerých od-
deleniach. Predprípravka (deti 
vo veku 6 -10 rokov) trénujú 1-x 
do týždňa na ZŠ Odborárskej od 
15.00 - 16.30 h. V tomto termíne 
nás môžu nájsť rodičia nových, 
potenciálnych hráčov a hráčok 
a konzultovať s nami zaradenie 
detí do ďalších oddelení. Deti 
v tomto tíme neplatia žiadne 
poplatky. Najšikovnejšie deti 
z predprípravky potom preraďu-
jeme do vyšších útvarov.

Ml. žiačky (deti od 10 -12 
rokov) trénujú 3-x do týždňa. 

Zúčastňujú sa súťaže v MIDI 
volejbale. Tento rok až dva tímy. 
V budúcom roku plánujeme pri-
hlásiť do súťaže aj tretie družstvo 
- chlapcov.

Nasledujúcim oddelením 
sú st. žiačky. Tie majú 4 - x do 
týždňa tréningový proces. Tiež 
hrávajú oblastnú súťaž MO Zá-
pad žiačky. Žiačkam sa tento rok 
podarilo dostať do semifi nále 
o postup na M SR.

Poslednou skupinou je spo-
jená skupina kadetiek a junioriek, 
ktoré trénujú 4 - x do týždňa. Má-
vajú tiež individuálne tréningy 
zamerané na špecializáciu. Hra-
jú dve súťaže, z toho juniorská je 
najvyššou súťažou na Slovenku. 
Ide nesporne o najkvalitnejšiu 
mládežnícku súťaž na území SR. 
Naše dievčatá v nej patria medzi 
popredné tímy. Kadetky si v toh-
toročnej sezóne vybojovali pos-
tup na M SR.

Najtalentovanejšia mládež 
hráva Extraligu žien SR za UKF 
Nitra, s ktorou sme v tomto roku 
uzavreli farmársku zmluvu. Túto 
možnosť sme veľmi uvítali, keď-
že najtalentovanejšie hráčky 
dostali možnosť napredovať na 
tréningoch a zápasoch s hráčka-
mi z celého sveta. V kádri UKF 
Nitra hrajú dve hráčky z Brazílie, 
jedna zo Srbska a jedna repre-
zentantka Rakúska.

Čím ale náš klub najviac vy-

niká, je účasť na medzinárodných 
turnajoch. Sme na Slovensku 
určite jednotkou v účasti na tur-
najoch mimo SR. Za tri roky sme 
sa výrazne etablovali v regióne 
EÚ. Pravidelne chodievame na 
tu rnaje do Poľska (Belchatow, 
Leba, Kedzierzyn Kozle, Sta-
rogard Gdanski…), Talianska 
(Miláno), Slovinska (Ljubl-
jana), Srbska (Belehrad), Česka 
(Přerov, Uherské Hradište…), 
Rakúska (Viedeň), Maďarska 
(Gyor). Vsadili sme na budúc-
nosť, zúčastňujeme sa turnajov 
vo volejbalovo najvyspelejších 
krajinách Európy. Chceme im 
vytvoriť možnosť napredovať 
nielen volejbalovo, ale aj profes-
ne s možnosťou štúdia v zahra-
ničí.

Plány do budúcnosti? Udr-
žať nastúpený trend - počtom 
detí, účasťou na turnajoch v za-
hraničí a reprezentáciách SR. 
Malým snom je kúpa klubového 
mikrobusu, ale hlavne hrávanie 
v novej športovej hale, kde by 
sme mohli vytvoriť lepšie pod-
mienky športovým talentom 
v našom meste…

Veľká vďaka patrí ľuďom, 
bez ktorých by sme neexistovali 
- rodičia detí, tréneri, sponzori, 
vedenie mesta Nové Mesto nad 
Váhom, ZŠ Odborárska, ZŠ Te-
matínska a CVČ Nové Mesto nad 
Váhom.               (mvk)



48

HRAL PROTI EUSÉBIOVI, PELÉMU I ZA POVAŽAN
8. júla sa 80 rokov dožíva Voj-

tech „Béla“ Masný, bývalý sloven-
ský futbalista, reprezentant Čes-
koslovenska (v rokoch 1964 - 67), 
držiteľ striebornej medaily z Olym-
pijských hier v Tokiu v roku 1964. 
Dnes už málokto vie, že o pár rokov 
neskôr, v rokoch 1976 – 78 (niekde 
sa uvádza rok 1977), pôsobil v no-
vomestskom Považane. Kopačky 
zavesil na klinec práve po odchode 
z novomestského Považanu.

V československých farbách V. Masný odohral 
255 stretnutí, z toho 182 za sebou bez prerušenia 
a vsietil 71 gólov. Počas svojej aktívnej futbalovej 
éry hral proti dvom velikánom svetového futbalu, 
akými boli Eusébio a Pelé. Dokonca v kolónke strel-
cov okrem Pelého svietilo meno skvelého útočníka 
pochádzajúceho z Chynorian.

Nie je bez zaujímavosti, že v zá-
pase v Rio de Janeiro na Maracane, 
najväčšom štadióne v Brazílii, bol to 
práve Masný, ktorý po prvom polča-
se vystriedal Novomešťana - debu-
tanta reprezentácie Jána Ondrášika, 
ktorý hral za Inter Bratislava. Podľa 
Masného spomienok Sýkora vtedy 
vystrelil tvrdo z pravej strany, bran-
kár Gilmar vyrazil loptu pred neho 
a útly futbalista znížil stav zápasu 
na 1:2.

Proti Pelému hral V. Masný ešte raz, ale bol to 
neofi ciálny zápas. V ňom naši viedli po polčase 4:1 
a päť minút pred koncom 4:3. Pelé dal dva góly a V. 
Masný tiež, no prehrali sme 4:6.

I dnes, napriek ôsmim krížikom, pozorne sle-
duje futbalové dianie doma i vo svete.

Foto: internet

PRÁZDNINY V AMAZONSKOM PRALESE
Cŕn-cŕn. Bum! Buchol som po budíku a rýchlo 

som vyskočil z teplej postele. Bolo päť hodín ráno. 
Konečne nastal deň, na ktorý som sa tešil celý rok. 
„Ideme do Amazonského pralesa v Južnej Ameri-
ke!“ Rýchlo som sa umyl, hodil som na seba turis-
tické oblečenie, zobral kufor a odviezol som sa au-
tom na letisko v Bratislave. Cestou som niečo zjedol 
a tesne pred odletom som stihol vypiť horúcu kávu. 
Po pasovej a batožinovej kontrole som konečne na-
stúpil do lietadla. Letuška sa nám po anglicky pri-
hovorila: „Dobré ráno, želám šťastný let!“ A moje 
dobrodružstvo sa mohlo začať.

Lietadlo vzlietlo. „Fíha, to je ale krása!“, zvolal 
som. Po 10-hodinovom náročnom lete sme pristáli 
na letisku v Lime. Čakal nás pripravený džíp, ktorý 
ma odviezol do Amazonského pralesa. Tam už nás 
čakali ďalší členovia našej expedície. „Hello, my 
name is Patrik!“ predstavil som sa. Spoločne sme 
sa utáborili, založili oheň a postavili stany. Čakala 
ma prvá noc v pralese. Ešte nikdy som sa tak nebál, 
ako keď som z diaľky začul rev jaguára. Vstali sme 
skoro a vydali sa na plavbu po Amazonke. „Aha, 
aligátory a pirane!“ skríkol som. Doplavili sme sa 
k osade domorodcov, ktorí nám ochotne ponúkli 
večeru i nocľah. Oddýchnutí sme ráno vyrazili za 
hlavným cieľom našej cesty. Čakalo nás Machu Pic-
chu. 2500 m n.m. „Paráda!“, pomyslel som si. Pre 
toto sa všetka tá námaha naozaj vyplatila. Výhľad 

odtiaľ bol nádherný. „Mám celý Amazonský prales 
ako na dlani!“, skríkol som. Ten výhľad si musím 
navždy uchovať v pamäti.

Môj sen sa mi splnil a mohol som sa v pokoji 
vrátiť domov. Síce unavený, ale s pocitom, že som 
videl a zažil niečo nové.

Patrik Malovec, 5.B, ZŠ Tematínska

KAM NA TURISTIKU   

5.- 8.7. Liptovské Revúce - Veľká Fatra 
(Krížna, Ostredok, Ploská, Borišov);

14.- 15.7. Diaľkový pochod Trenčín - Zlín;
28.7.  Považský Inovec - Cyklojazda na 

Kulháň;
7.- 11.8. Cykloturistika v oblasti Tokaja 

a Dolného Zemplína;
18.8. Malá Fatra - Vrátna, Štefanová - Os-

nica - Párnica;
25.- 29.8. Nízke Tatry, Telgárt - Kráľova 

hoľa;
1.9. Kálnica - Hviezdicový výstup na Ostrý 

vrch.
Jozef Kováčik
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Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

2018
SPRÁVNA ODPOVE

Na  archívnej snímke je obchod a hostinec Jána Sypavého, neskôr Štefana Sypavého 
na niekdajšej Sládkoviovej ul. (po II. sv. vojne premenovaná na Dibrovovu ul., 

pri výstavbe  sídliska Lúka ju asanovali) a poschodová budova 
tzv. Peténovca zo zaiatku 20. storoia (zdroj: Monogra a I.)
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