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MESTO  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM

KULTÚRNY PROGRAM NA NÁMESTÍ SLOBODY

14.9. - 16.9. 2018

8,00 - 14,00 h
Výstava drobnochovate ov ZO SZCh         
oproti Spolo enskému domu

9,00 - 12,00 h
Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ                
MsKS, miestnos  . 21

10,00 - 16,00 h
Výstava kresleného humoru                     
4 – 2 = 4 Fero Bojni an • Vlado Pavlík 
• Vojto Haring • Miro urža
výstavná sie  MsKS

PIATOK 14. SEPTEMBRA

15,00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
 NOVOMESTSKÉHO 
 JARMOKU
15,30 h PREMENY
17,30 h DORA
19,30 h SOKOLY          
21,00 h ROBO OPATOVSKÝ   

10,00 – 18,00 h
Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ               
MsKS, miestnos  . 21

14,00 – 19,00 h
Výstava drobnochovate ov ZO SZCh        
oproti Spolo enskému domu

17,00 h
Vernisáž výstavy kresleného humoru:
4 – 2 = 4 Fero Bojni an • Vlado Pavlík 
• Vojto Haring • Miro urža
výstavná sie  MsKS
  
SOBOTA 15. SEPTEMBRA

XXI. FESTIVAL 
DYCHOVÝCH HUDIEB 

10,00 h BOŠÁ ANKA
12,00 h BU KOVANKA
14,00 h POPRAD ANKA
16,00 h LIESKOVANÉ

20,00 h SLNIE KO  

8,00 - 19,00 h
Výstava drobnochovate ov ZO SZCh         
oproti Spolo enskému domu

9,00 - 17,00 h
Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ               
MsKS, miestnos  . 21

10,00 - 18,00 h
Výstava kresleného humoru                      
4 – 2 = 4 Fero Bojni an • Vlado Pavlík 
• Vojto Haring • Miro urža
výstavná sie  MsKS
                                                                                                        
9,00 h Volejbalový turnaj 
 O štít Nového Mesta n. Váh.
 športová hala 

NEDEĽA 16. SEPTEMBRA

10,00 h COUNTRY SKUPINA
 KAMION  
12,00 h HAMAR MUSIC 
 ORCHESTRA   
14,00 h  KLIMENTOVCI 
 VRCHÁRI  
 UDOVÍT KAŠUBA 
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Ako ementál. Nové Mesto nad Váhom je rozko-
pané krížom krážom, vo viacerých lokalitách. Nie 
je to samoúčelné. Od mája v meste prebieha rekon-
štrukcia primárnej a sekundárnej siete ústredného 
kúrenia.

Túto investíciu za nemalé fi nančné náklady re-
alizuje Mestský bytový podnik, s.r.o., Nové Mesto 
nad Váhom, ktorý má tieto siete v správe. Podľa slov 
Ing. Milana Blaška, vedúceho oddelenia výstavby, 
rozvoja mesta a dopravy MsÚ, vzniknutú situáciu 
využijú na výmenu svojich sietí aj ďalší správcovia 
inžinierskych sietí – plynári, telekomunikácie, mo-
bilní operátori….

Predpokladá sa, že do pôvodného stavu sa 
mesto dostane do konca tohto roka.

-I vzhľadom na zimné obdobie by sme chceli, 
aby sa gro akcií dokončilo do konca októbra, pre-
dovšetkým v centrálnej mestskej zóne. V prípade 

častí mesta, kde sa nachádzajú materské a základné 
školy, resp. kde bude lokalizácia Novomestského 
jarmoku, sme dbali na to, aby po uskutočnení re-
konštrukcie rozkopané cesty či chodníky prioritne 
zmizli do začiatku školského roka, resp. jarmoku. 
Samozrejme, nie všetko sa dá.

Podobne ako inde na Slovensku i u nás sa bo-
ríme s problémami s dodávateľmi, nedostatkom 
ľudí na tieto práce, ale i materiálu, ktorého dodacia 
lehota sa z niekdajších 2 – 3 dní pre stavebný boom 
zmenila na 2 – 3 týždne. Napriek týmto, ale i ďalším 
možným nepredvídaným komplikáciám veríme, 
že túto rozsiahlu akciu do konca roka za účinnej 
pomoci TSM v Novom Meste nad Váhom zdarne 
dokončíme. -

ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA POZNAČILA TVÁR MESTA

Na 40. Stretnutie Nových Miest v Európe v ma-
lom poľskom mestečku Nowe Miasto nad Pilica 
neďaleko Varšavy vyslalo aj naše mesto svojich 
zástupcov. Prítomné boli delegácie 20 európskych 
Nových Miest z Poľska, Nemecka, Rakúska, Česka 
a Slovenska.

Na slávnostnom otváracom zhromaždení všet-
kých delegácií v úvodný večer v zaplnenej sále ho-
tela Ossa prevzal organizátor stretnutia štafetu od 
svojho predchodcu Neustadt bei Coburg. Pre účast-
níkov bol pripravený kultúrny program, pri ktorom 
sa mohli zabaviť, ale aj v družnej debate vymeniť si 
skúsenosti. Na ďalší deň čakalo účastníkov roko-
vanie starostov členských miest, slávnostný sprie-
vod všetkých delegácií mestom, ktorý sa zakončil 
v miestnom parku predstavením členských miest 
a kultúrnym programom.

Stretnutie vyvrcholilo tretí deň rôznymi kultúr-
nymi predstaveniami a bohoslužbou v miestnom 
kláštore.

Nasledujúce stretnutie Nových Miest sa usku-
toční v nemeckom kúpeľnom meste Bad Neustadt 
an der Saale v dňoch 28. až 30. júna 2019.         -dh-

ZO STRETNUTIA NOVÝCH MIEST

KOMUNÁLNE VOĽBY V NOVEMBRI
Predseda Národnej rady Slovenskej republi-

ky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich ko-
nania na sobotu 10. novembra.

V komunálnych voľbách občania  s právom 
voliť budú voliť  primátora mesta a mestský 
poslanecký zbor.

(Pozn. red.: v súvislosti s komunálnymi voľ-
bami ponúkame  možnosť inzercie pre  kandi-
dátov na primátora mesta a poslancov MsZ už 
v októbrovom vydaní NS. Jeho uzávierka je 10. 
septembra, po dohode i neskôr. Viac na č. tel. 
032 2856920).Foto: Mgr. J. Šišovský
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Jarmoky patrili k Novému Mestu nad Váhom 
už odpradávna. Tie novodobé nadviazali na svo-
jich dávnych predchodcov v roku 1978. Odvtedy 
sa v našom meste začala datovať jarmočná tradícia. 
Tento rok bude mať jarmok poradové číslo 39.

Predjubilejný Novomestský jarmok otvorí pre 
návštevníkov svoje pomyselné brány 14. septem-
bra. Po roku sa Nové Mesto nad Váhom na tri dni 
premení na mesto stánkov, jarmočných atrakcií, 
gurmánskych špecialít a kultúrneho programu nie-
len na Námestí slobody.

Kolotoč jarmočných akcií pomyselne - formou 
jarmočnej pozvánky - roztočíme spolu s riaditeľkou 
Novomestského jarmoku PhDr. Kvetoslavou Hej-
balovou.

-Milovníci tradičnej jarmočnej atmosféry sa 
majú na čo tešiť. V polovici septembra si jej užijú pl-
ným priehrštím. V početných predajných stánkoch 
rozmiestnených na Ul. M. R. Štefánika, Hurbano-
vej a Hviezdoslavovej ul. si budú môcť vybrať z bo-
hatej ponuky tovaru najrozličnejšieho druhu a sor-
timentu, na výber tradične budú rôzne odevy, textil, 
obuv, elektronika, ovocie, zelenina, čaje, bylinky, 
med, medovina a ďalšie včelie produkty…, rovnako 
tak aj ukážky tradičných remesiel našich starých 
a prastarých otcov a materí, ktoré si bude možné 
nielen pozrieť, ale aj zakúpiť. Vďaka neskorším od-
rodám vinnej révy k dispozícii azda bude - i napriek 
skoršiemu dozrievaniu plodín v dôsledku horúceho 
leta, - tradičný burčiak, ktorý neodmysliteľne patrí 
k nášmu jarmoku spolu s obľúbenými jarmočnými 
špecialitami, štekliacimi chuťové poháriky návštev-
níkov. Deti a mládež sa budú môcť vyjašiť na koloto-
čoch a inej technicko – zábavnej činnosti, pochut-
nať si na cukrovinkách, medovníkoch…

Skrátka neprídu ani priaznivci duševnej po-
travy. V piatok sa v mestskom kultúrnom stredisku 
uskutoční slávnostné otvorenie výstavy kresleného 
humoru: 4 – 2 = 4 Fero Bojničan • Vlado Pavlík • 
Vojto Haring • Miro Ďurža. Na tribúne na Námestí 
slobody sa vystriedajú rôzne hudobné žánre. Hrať 
a spievať budú novomestská hudobná kapela Pre-
meny, folklór v rockovom šate ponúkne HS DORA, 
priletia k nám tiež Sokoly s piesňami Kandráčovcov, 
v piatok hudobnú ponuku zavŕši Robo Opatovský.-

Sobota bude tradične vyhradená Festivalu 
dychových hudieb (FDH). Jeho XXI. ročník, ako 
nás informoval riaditeľ FDH Ing. Ivan Trchala, pri-
nesie jednu zaujímavú novinku. Popri regionálnych 

dychovkách sa predstaví DH Popradčanka, ktorá 
okrem skladieb zo svojho repertoáru v Novom Mes-
te nad Váhom odprezentuje súťažné skladby barde-
jovskej autorskej súťaže pre malé dychové hudby 
pod názvom Slovenské tango. Podľa jeho slov sa 
o tieto žánre - slovenské tangá a tanečné piesne 
v budúcnosti rozšíri naša tradičná národná autor-
ská súťaž spievaných a inštrumentálnych skladieb, 
doteraz známa ako Novomestská nota. V tejto no-
vej podobe by mala mať svoju premiéru na budúci 
rok. Tentoraz sa priaznivci dychoviek môžu tešiť na 
koncerty Bošáčanky, Bučkovanky, už spomínanej 
Popradčanky a DH Lieskované.

-Nedeľa prinesie mix žánrov. HS Kamion dove-
zie riadnu dávku country hudby, vystrieda ju nórske 
hudobné teleso HAMAR MUSIC ORCHESTRA 
a hudobnú bodku za nedeľou a jarmokom vôbec 
spravia Klimentovci, Vrchári a Ľ. Kašuba. Takže 
počas jarmočného trojdnia by si mal po hudobnej 
stránke každý prísť na svoje.-

Súčasťou Novomestského jarmoku tradične 
budú aj sprievodné akcie.

-V sobotu sa v športovej hale uskutoční volej-
balový turnaj O štít Nového Mesta nad Váhom, 
po všetky tri jarmočné dni bude príležitosť pozrieť 
si výsledky práce záhradkárov a drobnochovateľov. 
Počas jarmoku slávnostne sprístupnenú výsta-
vu kresleného humoru niekdajšieho Považského 
štvorlístka si bude možné v stánku kultúry pozrieť 
i po skončení Novomestského jarmoku (pozn. red.: 
do 17. októbra).-

My však máme 39. Novomestský jarmok ešte 
len pred sebou, v mene jeho riaditeľky PhDr. K. Hej-
balovej a primátora mesta Ing. J. Trstenského, ktorý 
tohoročný jarmok slávnostne otvorí 14. septembra 
o 15,00 h, vás na toto najvýznamnejšie spoločen-
sko – obchodno – kultúrne podujatie v dňoch 14. – 
16. septembra srdečne pozývame.

S JARMOKOM SA ROZTOČÍ KOLOTOČ AKCIÍ
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Do školských lavíc v základných školách v No-
vom Meste nad Váhom zasadne v školskom roku 
2018/2019 spolu 210 prvákov (o 5 menej ako vlani), 
47 z nich bude navštevovať 1. ročník v cirkevnej SŠ - 
ZŠ sv. Jozefa. ZŠ na Odborárskej ulici otvorí okrem 
dvoch bežných tried aj jednu špecializovanú triedu 
pre žiakov, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvlád-
nuť obsah vzdelávania 1. ročníka a jednu triedu nulté-
ho ročníka pre deti, ktoré ešte nedosiahli školskú spô-
sobilosť a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného 
pros tredia. Mesto všetkým prváčikom pripravilo ako 
každoročne na uvítanie balíček školských pomôcok.

Celkovo bude v novom školskom roku vo verej-
ných základných školách 1 466 žiakov (o 18 viac ako 
vlani), v cirkevnej základnej škole 350 žiakov (rovna-
ko ako vlani). V 9. ročníku budú základné školy pri-
pravovať na stredné školy 141 žiakov, o 19 menej ako 
v uplynulom školskom roku.

V ZŠ na Tematínskej ulici sa počas prázdnin 
začalo s rekonštrukciou nefunkčného asfaltového 
ihriska a škola zhotovila v športovom areáli aj pitnú 
fontánku, takže celý športový areál školy tak dostal 
novú podobu. Tesne pred prázdninami pribudli nové 
viacúčelové ihriská s umelým povrchom aj v Základ-
nej škole na Ul. kpt. Nálepku. Ďalší podobný zámer – 
zhotovenie nového viacúčelového ihriska s umelým 
povrchom v Základnej škole na Odborárskej ulici 
sa nepodarilo počas prázdnin zrealizovať, pretože 
žiadosť mesta o dotáciu Úradu vlády SR v rámci prí-
slušnej výzvy nebola úspešná. V rámci interiérových 
úprav prebehla v Základnej škole na Odborárskej 
ulici ďalšia etapa modernizácie sociálnych zariadení 
a táto škola bola úspešná aj vo výzve MŠVVaŠ SR na 
debarierizáciu škôl, čoho výsledkom bude pojazdná 
schodisková plošina pre imobilných žiakov. ZŠ na Ul. 
kpt. Nálepku pokračovala počas prázdnin vo výmene 
rozvodov elektriny a maľovaní školských priestorov.

V materskej škole nastávajú v novom školskom 
roku organizačné zmeny. Na základe žiadosti Kon-
gregácie školských sestier de Notre Dame schválenej 
mestským zastupiteľstvom sa vyraďuje zo siete eloko-
vané pracovisko Materskej školy na Ul. J. Kollára č. 
4 a zriaďuje sa z neho cirkevná materská škola, ktorá 
sa následne stáva súčasťou Spojenej školy sv. Jozefa. 
Táto zmena nemá negatívny dopad na kapacitu pred-
školských zariadení, mení sa len zriaďovateľ jedného 
z doterajších pracovísk materskej školy. Celkovo bude 
predškolské zariadenia v Novom Meste nad Váhom 
navštevovať rovnako ako pred rokom cca 650 detí v 30 
triedach, z nich 204 predškolákov.

Počas prázdnin pristúpilo mesto k sanácii plota 
na elokovanom pracovisku Materskej školy na Hur-
banovej ulici, ktorý bol v havarijnom stave a zhotovilo 
nové chodníky v sídle MŠ na Poľovníckej ulici.

Základná umelecká škola, centrum voľného času 
a školské kluby v ZŠ by v novom školskom roku mali 
poskytovať vzdelávacie služby v podobnom rozsahu 
ako v uplynulom školskom roku. Na prihlásenie detí 
do týchto zariadení je dôležitý termín 15. september, 
pretože podľa počtu detí v školách k 15. septembru sa 
obciam a mestám poskytujú fi nančné prostriedky na 
chod škôl. Ak rodičia zmeškajú tento termín, prijatie 
detí do týchto škôl a školských zariadení bude možné 
len výnimočne podľa fi nančných možností zriaďova-
teľa.         Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK MsÚ

ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

SNEMOVANIE POSLANCOV
Po augustovej schôdzke mestskej rady (30.8.) 

najbližšie snemovanie poslancov MsZ sa uskutoční 
18. septembra.

V Ý B E R O V É    K O N A N I E
Mesto Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie troch miest pracovnej pozície

PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
Požadované kvalifi kačné predpoklady:
*stredoškolské vzdelanie s maturitou,
*práca s počítačom - základná práca s PC - Word, 
Excel, Internet,
*držiteľ vodičského preukazu skupiny B.
Iné kritériá a požiadavky:
*komunikatívne schopnosti,
*samostatnosť v práci a rozhodovaní,
*požadovaný vek: starší ako 21 rokov.

Doklady požadované k prihláške na výberové 
konanie: písomná žiadosť o zaradenie do výbero-
vého konania, profesijný štruktúrovaný životopis, 
výpis z registra trestov preukazujúci bezúhon-
nosť nie starší ako 3 mesiace, overený doklad 
o vzdelaní.

Požadované doklady zašlite do 15. septembra 
poštou alebo osobne prineste na adresu: Mestský 
úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 
64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekreta-
riát prednostu MsÚ (č. dverí 243). Predpokladaný 
nástup na pracovné miesto 1. októbra.

Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
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Priestory Spoločenskej sály MsKS v No-
vom Meste nad Váhom a blízke okolie sa už 
po siedmykrát naplnia množstvom ľudí, kto-
rí majú radi kvalitnú hudbu, tanec a tešia sa 
z vlastnej tvorivosti. Podujatie Dúha v srdci pod 
záštitou predsedu TSK chce naplniť radosťou 
srdiečka detí a mládeže s mentálnym alebo te-
lesným postihnutím, detí zo špeciálnych škôl, 
ale srdečne pozýva všetkých, ktorí sa môžu za-
baviť a potešiť zaujímavou ponukou podujatia.

Program tohtoročného benefi čného kon-
certu je naplnený kvalitou a určite uspokojí 
aj náročných záujemcov. Veď vidieť na pódiu 
v priebehu krátkeho času Richarda Müllera, 
Emmu Drobnú, S Hudbou Vesmírnou a Ľu-
dové mladistvá, to bude pre všetkých silný zážitok. 
RICHARDA MÜLLERA zrejme nie je potrebné pred-
stavovať. Patrí medzi najväčšie legendy česko-sloven-
skej hudobnej scény. Je preňho typická skvelá hudba, 
prežité texty a jedinečná interpretácia, ktorá poslu-
cháča vtiahne do deja piesní. S HUDBOU VESMÍR-
NOU sa mnohí po prvýkrát stretli pri moderovaní 
skvelej folklórnej šou Zem spieva. Mladá hudobná 
skupina zaujala nielen netradičným moderovaním 
súťaže, ale aj svojimi vtipnými piesňami a videoklip-
mi. Z Youtube prerazila aj do slovenských rádií a plne 
sa etablovala v hudobnej brandži. Koncert oboha-
tia aj dvaja hudobníci z Nového Mesta nad Váhom. 
EMMA DROBNÁ je výborná speváčka, ktorá svoju 
kariéru odštartovala víťazstvom v súťaži Česko-slo-
venská Superstar v roku 2015. V hudobnom svete sa 
udomácnila a úspešne napreduje a získava si srdcia 
divákov. Ďalšou zaujímavou ponukou bude MAR-
TIN ŠTEFÁNIK, Novomešťan, ktorý je zakladateľom 
ĽUDOVÝCH MLADISTIEV. Aké je jeho vnímanie 
benefi čného koncertu? „Dúha v srdci nie je festival 
iba o koncertoch a o potlesku. Je to festival, kde sa my, 
„šťastní“, učíme, čo sme časom zabudli, od ľudí, od 
ktorých je často otáčaný zrak. Učíme sa pokore, nespú-
tanej radosti a nazeráme tak na pravé hodnoty života.“ 
Ľudové mladistvá je nekonvenčná skupina, ktorá 
ponúka originálne spracovanie slovenského folklóru 
v dokonalom muzikantskom a speváckom prevede-
ní. Ako každý rok, tak i počas tohto koncertu prinesie 
JURAJ KOHÚTIK, amatérsky básnik, svoj zbásnený 
pohľad na kapely a spevákov. O humor a vtip počas 
celého koncertu sa postará SAJFA, jedinečný mode-
rátor, ktorý žne úspechy v rozhlase i televízii. Je známy 
aj ako podporovateľ charitatívnych projektov. Roz-
prúdenie krvi a správnu dynamiku vo vašom tele vám 

zaistí výborná zumba tanečníčka DENISA hodinu 
pred koncertom. Okrem hudobnej a tanečnej zložky 
podujatia je pripravených množstvo ďalších aktivít: 
enkaustika, košikárstvo, výroba bižutérie, maľovanie 
na tváre, tričká, drevo, medovníky, modelovanie z tex-
tilu, plstenie, zdobenie šiltoviek, skákanie v nafukova-
com hrade, detské tance.

Benefi čný koncert Dúha v srdci je zdarma pre 
všetky deti s mentálnym a zdravotným postihnutím 
a pre deti z detských domovov Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Bezplatné vstupné majú i deti do 
výšky 140 cm. Verejnosť si vstupenky môže zakúpiť 
v predpredaji za 10 € v Centre sociálnych služieb v No-
vom Meste nad Váhom, Bernolákova ul. č. 14, ponde-
lok – piatok 7,00 – 15,30 h, alebo priamo na koncerte 
za 12 €. Zmena programu je vyhradená.

Organizátori benefi čného koncertu Dúha v srdci, 
ktorými sú: Centrum sociálnych služieb Nové Mesto 
nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občian-
ske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske zdru-
ženie Milan Štefánik, vás srdečne pozývajú na skvelé 
podujatie. Príďte medzi nás, bude nám spolu krásne!

Júlia Bublavá, Milan Štefánik

OPÄŤ SA ROZŽIARI DÚHA V SRDCI

SÍDLISKO RAJKOVÁ SA MENÍ
Sídlisko Rajková získava novú podobu. 

V priebehu októbra by tu malo pribudnúť 99 no-
vých parkovacích miest. Ako ďalej uviedol primá-
tor mesta Ing. J. Trstenský pre TV Pohoda, okrem 
parkoviska bude môcť osadenstvo tejto lokality 
využívať oddychovú zónu s detskými ihriskami, 
fontánou a zeleňou.

Na budúci rok mesto ráta s rekonštrukciu 
niek dajšej administratívnej budovy TSM.        - tv-
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Slovenský záhradkársky zväz 
prišiel pred 10 rokmi s nápadom 
zasvätiť do tajov pestovania ovoc-
ných stromov a poznávania okras-
ných a liečivých rastlín aj mladých 
ľudí. Svetlo sveta tak uzrela súťaž 
Mladý záhradkár, v ktorej sa súťa-
žiaci mohli otestovať, či poznajú, 
aké rastliny a dreviny rastú v na-
šich záhradách. Je chvályhodné, 
že sa každý rok základné školy za-
pájajú do tejto súťaže, i keď pred-
met pracovné vyučovanie sa ne-
zameriava na práce v záhradkách 
a vo väčšine prípadov sa v školách 
nevyučuje.

Súťaž pozostáva z preverenia 
si znalostí z botaniky, ovocinár-
stva, zeleninárstva, kvetinárstva, 
ekológie, ktoré sa žiaci učia v 6. – 
9. roč. ZŠ. Rozdelená je do dvoch 
kategórií, a to: mladší žiaci 6. a 7. 
ročník a starší žiaci 8. a 9. ročník 
ZŠ. Najskôr prebehli okresné kolá, 
kde prví traja z každej kategórie 

postúpili do celoslovenského kola.
Okresné kolo, ktoré zorgani-

zoval Okresný výbor SZZ v No-
vom Meste n. V., tradične prebeh-
lo na ZŠ Nálepkova ul. V tomto 

ročníku sa v rámci okresu zapojilo 
päť základných škôl s celkovo 21 
súťažiacimi.

Celoslovenské kolo sa uskutoč-
nilo 13. júna na Strednej odbornej 
škole záhradníckej v Piešťanoch 
za účasti súťažiacich takmer z ce-
lého Slovenska. Súťaž pozostávala 
z odbornej časti vo forme 35 otázok 

a praktickej časti s úlohou rozpoznať 
20 rôznych rastlín, príp. semien.

Na tejto celonárodnej súťaži 
postupujúci žiaci z okresu Nové 
Mesto nad Váhom žali úspechy. 
V kategórii mladší žiaci sa na pek-
nom 4. mieste umiestnila Zaira 
Gergelyová zo ZŠ Stará Turá. V ka-
tegórii starší žiaci bol úspech ešte 
výraznejší, keď sa na prvých prieč-
kach umiestnili všetci súťažiaci 
z nášho okresu, a to na 4. mieste 
Viktória Kubinová, na 2. mieste 
Zuzana Naďová, obe zo ZŠ Stará 
Turá a na 1. mieste Peter Václavek 
zo SŠ sv. Jozefa Nové Mesto nad 
Váhom (na foto). Zaujímavos-
ťou bolo, že Peter Václavek sa na 
okresnom kole umiestnil až na 3. 
mieste a v rámci celoslovenského 
kola získal maximálny počet bo-
dov, čo sa nestalo za 10 - ročnú his-
tóriu tejto súťaže. Blahoželáme!

Ing. Viliam Verecký, 
tajomník OV SZZ

ÚSPECH MLADÝCH ZÁHRADKÁROV

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok, 
dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná 
výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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V Kostole Narodenia Panny Márie sa v septem-
bri okrem tradičnej mariánskej púti novomestského 
dekanátu uskutoční misijná obnova. Uskutoční sa 
v dňoch 5. – 8. septembra a povedie ju misijný tím 
redemptoristov pátra Michala Zamkovského. Jej sú-
časťou budú sv. omše so zameraním na tému „Poďte 
ku mne všetci…“ Mt 11, 28. Na piatok 7. septembra 
o 15,00 h pripravuje prepozitúra o.i. i program pre 
deti so súťažami a hrami na farskom dvore.

V sobotu 8. septembra bude Slávnosť Narode-
nia Panny Márie, v rámci nej sa uskutoční o 17,00 h 
Mariánska púť novomestského dekanátu so sv. omšou 
na nádvorí pod názvom: S Máriou k Ježišovi so sláv-
nostným kazateľom pátrom M. Zamkovským. Litur-
giu spevom obohatí SZ sv. Cecílie. O 16,40 h jej bude 
predchádzať novéna k Matke Ustavičnej Pomoci.

Po sv. omši bude pohostenie, o hudobný príspe-
vok sa postará DH Bošáčanka.

V školskom roku 2018/19 CVČ v Novom Meste 
nad Váhom plánuje otvoriť tieto záujmové krúžky: 

spoločenský tanec od 8 rokov, bábkoherecký 
krúžok, brušné tance, moderný tanec: hip-hop 
mladší od 5 rokov a hip-hop starší, výtvarný krúžok 
od 4 rokov, angličtina pre najmenších (4 – 6 - ročné 
deti), babinec - klub dievčat, plavecký krúžok, judo, 
karate, pohybové hry od 3 rokov do 6 rokov, basket-
bal dievčatá, volejbal - chlapci, volejbal - dievčatá, 
futbal - chlapci, stolný tenis, leteckí modelári, auto-
modelári, turistický, vzpieračský – zdravá chrbtica, 

atletický, thajský box, box, fl orbal, svetobežník, 
tvorivé dielne od 5 rokov, športová príprava pre 
najmenších od 4 rokov, ľudové tance od 5 rokov 
a hokej.

Prihlásiť sa môžno od 3. septembra osobne v CVČ 
denne od 10.00 do 12,00 a od 13.00 do 16.30 h.

Bližšie informácie získate priamo v CVČ Štúro-
va 590/31 alebo na č.tel.771 2420.

Budeme vďační rodičom detí a mládeže, ktorí 
sa rozhodnú vzdelávací poukaz vydaný základnou 
a strednou školou odovzdať centru voľného času.

V septembri Technické služby  mesta v Novom 
Meste nad Váhom uskutočnia zber nebezpečného 
odpadu. Ide o taký odpad, ktorý má jednu alebo 
viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidova-
teľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, …). 

Uskutoční sa v dňoch 25. – 26. septembra 
v čase  od 14,00 do 18,00 h na  týchto zberných  
miestach:

25. septembra: parkovisko pri križovatke ulíc: 
Slnečná a Zelená ul., Ul. Javorinská - parkovisko 

pri športovej hale, Ul. lesnícka - parkovisko pri MŠ. 
26. septembra: Slovanská ul. - nákladná vrátni-

ca do bývalého OBAL-u,  Benkova ul. - parkovisko 
pri skleníkoch TSM, Mnešická ul. - parkovisko pri 
bývalej Salvii  a Ul. Hollého - KBV – trhovisko.  

  Mimo uvedených termínov je možné odovzdať 
takýto odpad do objektu Zberného dvora na Ul. 
banskej  v pondelok až piatok od 8,00 do 15,00 h 
a sobotu v čase od 8,00 do 12,00 h bez poplatku.

-TSM-

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice 
slovenskej (MO MS) v Novom Meste nad Váhom 
v júni zvolilo 5 - členný výbor na čele s predsedníč-
kou Mgr. Lenkou Fraňovou. Podpredsedom sa stal 
Peter Horňák, tajomníčkou Eliška Magálová, kon-
trolórom MO MS Ing. Ján Kahan a pokladníčkou 
Mgr. Judita Ďurčová.

S novými členmi a výborom prišli aj nové vízie 
a plány do budúcnosti. Nový výbor MS navštívil ZŠ 
a SŠ. Niektorí z učiteľov sú členmi MS, čo je skvelé. 
V spolupráci so ZUŠ J. Kréna a jej žiakmi plánuje-
me pripraviť koncerty, súťaže a stretnutia. Chceme 

realizovať divadelné a hudobné projekty o našich 
dejateľoch. Naším snom je pripraviť literárno - 
dramaticko - hudobné dielo o M. R. Štefánikovi. 
V pláne máme výtvarnú súťaž o našich prastarých 
rodákoch, ktorou chceme osloviť ZŠ a ZUŠ v regió-
ne. Deti z našej ZUŠ nám sľúbili pomoc s hudobný-
mi číslami a môžeme rátať aj s aktivitou literárno 
- dramatického odboru. Jedným z plánov je v tomto 
roku vydať almanach vytvorený z literárnych a vý-
tvarných počinov našich členov a sympatizantov.

Matica chce osloviť a vyzvať k spolupráci učite-
ľov, umelcov a kňazov, ktorí doslova „sedia na pok-

MARIÁNSKA PÚŤ I MISIJNÁ OBNOVA

Z PONUKY KRÚŽKOV CVČ

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

MATICA S  NOVÝM VEDENÍM I VÍZIAMI



8

lade“ nevyčísliteľnej hodnoty na farách. Máme na 
mysli fary národných velikánov a dejateľov v našom 
regióne a kraji. Podjavorinský kraj je bohatý na pô-
sobenie slávnych synov národa! Spomeňme napr. 
spolok Tatrín - Čachtice, Beckov - Jozef M. Hurban, 
Zemianske Podhradie - Samuel Štúr, Jozef Ľ. Ho-
luby. V Novom Meste sa narodila A. Jurkovičová, 
jedna z prvých slovenských herečiek.

Máme byť na čo hrdí. Málokto vie, že Sloven-
sko má najviac ocenení Yad Vashem - v preklade 
Spravodlivý/í medzi národmi. Je to najvyšší počet 
udelených vyznamenaní na počet obyvateľov. Izrael 
udelil Slovákom najviac vyznamenaní za záchranu 
Židov počas II. sv. vojny.

Jednou z prvých aktivít novozvoleného výboru 
MO MS bola účasť na Národných matičných sláv-
nostiach v Martine pri príležitosti 155. výročia vzni-
ku najväčšej ustanovizne Slovákov.

Členovia miestnych odborov z Nového Mesta 
n. V., Bošáce, Pobedima, Kálnice, Trenčína a Dub-
nice nad Váhom spojili Národné matičné slávnosti 
s uctením si pamiatky rodoľuba Drahoslava Ma-
chalu, rodáka zo Zemianskeho Podhradia, ktorý vo 
svojej spisovateľskej tvorbe otváral poznania z ďa-
lekých i blízkych krajín, tiež poznania významných 
umelcov v rozhovoroch; človeka, ktorý zanechal 
pozitívne otlačky našej vlasti aj ďaleko za jej hrani-
cami.

Ako inak než básňou sme si mohli pripomenúť 
autora vyše 20 knižných diel! Vzácnym hosťom toh-
to stretnutia bola p. Dáška Machalová, manželka, 
ktorej slová pretkané spomienkami boli plné úcty 
a vďaky. Slova sa potom ujal viceprimátor nášho 
mesta JUDr. Vladimír Fraňo. Vyzdvihol vlaste-
neckú činnosť D. Machalu, vzdal úctu jeho práci 
a vyzval matičiarov kráčať v jeho šľapajach svojím 
konaním či šírením dobrého slova.

Plamienok sviece sa rozhorel a trikolórou zvia-
zané kvety akoby symbolizovali kyticu skutkov, ná-
zorov, kníh či myšlienok D. Machalu, ktorý odpočí-
va na Národnom cintoríne v Martine a veršami A. 
Sládkoviča sa naposledy prihovára svojim Slová-
kom. Jeho podobizeň na reliéfe od akad. sochára M. 

Polonského vystihuje túžbu národovca odovzdávať 
svoje dielo.

Národné matičné slávnosti sa konali v dvorane 
II. budovy MS. Vystúpili matičné kolektívy z celej 
SR. Sprievodným programom boli výstavy v I. a II. 
budove MS i stála expozícia v dome J. C. Hronské-
ho. Príjemný tieň poskytovali stromy na nádvorí, 
pod ktorými sa rozprestierala Matičná tržnica. 
Návštevníci tu mali možnosť spoznať činnosť ve-
deckých pracovísk a zakúpiť si vydavateľské a iné 
matičné produkty.

Popoludní sa začal galaprogram, ktorého nos-
nou časťou bolo odovzdávanie mimoriadnych cien 
MS pri príležitosti 25. výročia vzniku SR. Medzi vý-
znamnými osobnosťami bol ocenený in memoriam 
i D. Machala. Cenu pre neho z rúk predstaviteľov 
MS prevzala jeho manželka D. Machalová (na foto).

Príjemnú náladu umocnilo vystúpenie FS Che-
mlon Humenné. Keď už sa slnce začalo skláňať za 
Martinské hole, odobrali sme sa v dobrej nálade 
a s krásnym pocitom domov.

Všetkým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie zá-
jazdu a jeho výbornú atmosféru patrí vďaka! 

Eliška Magálová, 
tajomníčka MO MS a výbor MO MS

KULTOVÉ PREDMETY SOCIALIZMU
Pri príležitosti pripomenutia si vpádu vojsk 

Varšavskej zmluvy do Československa v r. 1968 
pripravilo Podjavorinské múzeum v Novom Meste 
nad Váhom výstavu s názvom KULTOVÉ PRED-
METY SOCIALIZMU. Realizuje ju v spolupráci 
s p. Filipom Poledovičom, zakladateľom Izby revo-

lučných tradícií v Križovanoch nad Dudváhom. Jej 
vernisáž sa uskutoční 14. septembra o 16,00 h vo 
výstavných priestoroch Podjavorinského múzea.

Výstava potrvá do 3. novembra. Srdečne všet-
kých pozývame. 

-al-
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SMUTNÉ  VÝROČIE  OKUPÁCIE  ČESKOSLOVENSKA
Rok 1968 sa zapísal do dejín českého a sloven-

ského národa pokusom o nastolenie socializmu 
s ľudskou tvárou. V praxi to znamenalo snahu o de-
mokratizáciu komunistického systému.

Alexander Dubček nastúpil do funkcie 1. tajom-
níka ÚV KSČ 5. januára 1968. Od jeho zvolenia do 
tejto funkcie sa začali pozorovateľne presadzovať 
demokratizačné tendencie ako odstránenie cenzú-
ry, povolenie činnosti nekomunistických spolkov, 
sloboda cestovania, snahy o zrovnoprávnenie po-
stavenia Slovákov v spoločnom štáte, zlepšenie situ-
ácie cirkví či pokračujúce rehabilitácie obetí režimu 
z 50. rokov. Vývoj v Československu vyvolal obavy 
u predstaviteľov okolitých krajín sovietskeho bloku. 
Znepokojovala ich predstava, že „kontrarevolúcia“ 
a neželaný antisocialistický vývoj by sa preniesli aj 
do ich krajín.

5. apríla 1968 bol prijatý Akčný program KSČ, 
ktorý mal priniesť nové smerovanie politiky. Ob-
sahoval množstvo progresívnych myšlienok ako 
posilnenie občianskych, politických práv, ale aj so-
ciálnych, hospodárskych a kultúrnych práv, potrebu 
federalizácie Československa, zavedenie trhového 
socializmu, potrebu rehabilitácie odsúdených v po-
litických procesoch. Reformný proces začal vyvolá-
vať znepokojenie v susedných krajinách. 23. marca 
1968 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Var-
šavskej zmluvy v Drážďanoch mimo Rumunska.

V dňoch 21. – 30. júna 1968 sa uskutočnilo na 
Šumave cvičenie armád Varšavskej zmluvy, ktoré tu 
zámerne zostali až do augusta. Cvičenia sa okrem 
ZSSR zúčastnili armády Bulharska, NDR, PĽR 
a MĽR. Medzi obyvateľstvom tak prevládalo pre-
svedčenie, že prítomnosť cudzích vojsk má ovplyvniť 
postoj čsl. vlády.

Pokus o slobodu a demokraciu v rámci socializ-
mu bol zlikvidovaný intervenciou vojsk Varšavskej 
zmluvy. Pozývací list mal byť zámienkou pre vojen-
skú okupáciu. Podpísali ho Vasil Biľak, Alois Indra, 
Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Drahomír Kolder. 
Žiadali v ňom o pomoc štáty Varšavskej zmluvy všet-
kými prostriedkami, pretože v Československu bol 
ohrozený socializmus. V. Biľak odovzdal pozývací 
list 3. augusta 1968 cez prvého tajomníka ÚV KS 
Ukrajiny Piotra Šelesta Leonidovi Brežnevovi.

Okupácia sa začala v noci z 20. na 21. augusta 
1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu sa jej zú-
častnili aj jednotky Maďarska, Bulharska, Poľska 
a NDR. NDR sa nezúčastnila vojensky, ale podieľala 
sa na prípravách. Operácie sa zúčastnilo 27 divízií, 

čo predstavovalo viac ako 500 000 vojakov a asi 
6 300 tankov, 2 000 diel a 800 lietadiel. Tento akt od-
súdil takmer celý svet.

Jednotky Maďarskej ľudovej armády prišli do 
Nového Mesta 21. augusta 1968 krátko pred 14,00 
h cez most nad riekou Váh smerom od Rakoľúb. 
V ten istý deň obsadili kasárne Spojovacieho učilišťa 
Podjavorinských partizánov. Vojaci Maďarskej ľudo-
vej armády boli príslušníkmi tankovej divízie, ktorej 
veliteľstvo sa nachádzalo v Nitre. Vojakov bolo okolo 
300 s príslušnou výzbrojou. Nové Mesto nad Váhom 
príchodom cudzích vojsk na územie mesta neutr-
pelo vážnejšie škody. Občania sa správali pomerne 
kľudne a pokojne. Nedošlo ku krviprelievaniu ani 
k žiadnym závažným nedorozumeniam zo strany 
občanov. Na domy lepili a písali rôzne heslá, taktiež 
aj na chodníky a cesty.

Vedúci česko - slovenskí predstavitelia Dubček, 
Smrkovský, Černík a ďalší boli zatknutí a interno-
vaní do Moskvy. V dôsledku intervencie v Česko-
slovensku zomrelo najmenej 108 ľudí, z toho 37 na 
Slovensku, ďalšie stovky boli ťažko zranené. Podpí-
sanie Moskovského protokolu 26. augusta legalizo-
valo pobyt vojsk, čo následne znamenalo potlačenie 
česko-slovenského pokusu o socializmus s ľudskou 
tvárou, obrodného procesu známeho ako Pražská 
jar. Rok 1968 zblížil Čechov a Slovákov v súvislosti 
so sovietskou okupáciou. Toto obdobie charakteri-
zovalo množstvo protestov a demonštrácií. V apríli 
1969 Dubček odstúpil z funkcie 1. tajomníka ÚV 
KSČ. Namiesto neho nastúpil Gustáv Husák, ktorý 
naštartoval proces tzv. normalizácie.

Mgr. Kristína Danková,
historička, TM v Trenčíne,

odd. Podjavorinské múzeum

Foto: archív TM v Trenčíne
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To je názov jedného z prvých 
scenáristicky koncipovaných 
vystúpení, ktorým sa hudobná 
skupina Premeny predstavila 
novomestskej verejnosti. Od-
hliadnuc od známeho faktu, že 
dvojica Marta Viteková a Milan 

Hurtík od roku 2001 známymi 
i menej známymi piesňami sprí-
jemňovala stretnutia literárneho 
klubu v mestskej knižnici, môže-
me jej vznik ako folkovej formá-
cie datovať do roku 2003. Vtedy 
sa k dvojici pridali Ján Hendrich, 
Ján Cisár a Vlado Kunert a za 
zmienku stojí aj to, že prvými 
hosťami tohto programu boli 
Karol Hlávka – scenárista fi lmu 
Fontána pre Zuzanu I. a Eugen 
Schreiber - vynikajúci herec 
novomestského ochotníckeho 
divadla. Už vtedy skupina na-
značila, že jej ďalšie vystúpenia 
nebudú tvoriť iba piesne, ale do 
svojho programu bude postupne 
zaraďovať aj iné „bonusy“ v po-
dobe známych i menej známych 
osobností mesta, zaujímavých 
príbehov a netradičných spraco-
vaní. Príchodom Milana Kyseli-
cu a na krátky čas aj Elišky Ma-
gálovej a Jakuba Kačica skupina 
ešte viac zvýraznila svoj folkový 
charakter, čoho výsledkom bol 
aj prvý hudobný album vyda-
ný v roku 2009 pod názvom Pri 
morovom stĺpe. Okrem uprave-

ných folk - rockových piesní sú 
na ňom aj vlastné balady inšpi-
rované históriou a udalosťami 
z nášho mesta z autorskej dielne 
Milana Hurtíka, Marty Vitekovej 
a Petra Šímu a príbehy v podaní 
Oľgy Nápokyovej.

Druhý hudobný album 
pod názvom Do Nového Mesta 
vznikol v roku 2011 a tretí - Letí 
hviezda bol vydaný v roku 2014. 
Tieto dva albumy znamenajú 
výrazný odklon od preberaných 
piesní folkového charakteru 
a tvoria ho prevažne piesne 
z tvorby Milana Hurtíka rozšíre-
né o basovú linku Jara Štěrbu. 
Hudobne a aranžérsky sa na nich 
podieľal Miloš Juriga.

Aj keď sa v hudobnej skupine 
z času na čas objavili nové mená 
a mladí interpreti, výrazná zme-
na nastala až v roku 2016. Po od-
chode Milana Hurtíka pribudli 
dvaja noví členovia – Ján Kotleba 
a Helena Vrtichová. Piesne boli 
obohatené o husľové tóny a sku-
pina sa viac otvorila hudobnému 
svetu nielen zverejnením klipov 
z vystúpení, ale aj častejšími vy-
stúpeniami mimo nášho mesta, 
ba i okresu.

V súčasnom období Preme-
ny tvoria: Ján Cisár, Helena Vr-
tichová, Jaroslav Štěrba, Marta 
Viteková, Ján Hendrich, Milan 
Kyselica, Ján Kotleba a Miloš 

Juriga. Za 15 rokov svojej exis-
tencie si našli stabilné miesto na 
novomestskej hudobnej scéne. 
Stali sa neodmysliteľnou súčas-
ťou koncertov pri fontáne, na jar-
moku či na námestí, spolu s ďal-
šími známymi novomestskými 
umelcami organizovali vianočné 
a benefi čné koncerty a naďalej 
v MsKS ponúkajú vystúpenia pre 
svojich priaznivcov. Rozdávajú 
radosť a dobrú náladu tým, ktorí 
ju chcú prijať. Pre členov skupiny 
je však dôležité aj poznanie, že 
hoci po vystúpení spadne tá po-
myselná opona, na druhý raz sa 
znova medzi seba radi vrátia. 

 Marta Viteková

KEĎ SPADNE OPONA...

OSOBNOSTI 
SEPTEMBRA

Štefan HRUŠOVSKÝ 
(7.1.1848 - 9.9.1893) - právnik, 
národovec. Nové Mesto n.V.: ro-
dák, úmrtie - 125. výr. úmrtia;

Michal GÁLIK (11. 9. 
1903 - 22.4.1976) - jazykovedec, 
pedagóg, publicista. Narodil sa 
a zomrel v Myjave. Nové Mesto 
n.V.: pôsobenie – 115. výročie 
narodenia;

Ján Branislav MARTIŠ 
(17.9.1883 - 29.11.1964) - 
evanjelický kňaz, publicista. 
Podpredseda SNR za novo-
mestský okres. Jeden zo zakla-
dateľov Štefánikovho gymnázia 
v Novom Meste n.V.. Narodil sa 
v Padine, zomrel v Bratislave. 
Nové Mesto n.V.: pôsobenie, je 
tu aj pochovaný - 135. výročie 
narodenia; 

Ján TRNOVSKÝ  (13. 2. 
1886 - 22.9.1953) - kníhtlačiar, 
vydavateľ, publicista. Vydával re-
gionálny týždenník Považský hlas. 
Narodil sa v Riečke. Nové Mesto 
nad Váhom: pôsobenie, úmrtie 
- 65. výročie úmrtia.                          -es-

Foto: Mgr. V. Polák
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V doznievajúcom lete i počas jesene dobre 
padne prechádzka či výlet do lesa. Je v ňom príjem-
nejšie a chladnejšie ako v rozhorúčenom meste. 
Mnohí nadšenci turistiky sa vydajú na Kamennú po 
Chodníku Rudolfa Drozda, aby sa pokochali krás-
nou prírodou a oddýchli si v jej lone. Vedie k nemu 
žltá značka, ktorá sa začína na Železničnej stanici 
v Novom Meste nad Váhom a pokračuje mestom 
smerom na Kamennú. Dĺžka trasy je 10,5 km so 
stúpaním zhruba 400 m. Drozdov chodník po-
kračuje z Kamennej na rázcestí k bývalému salašu 
cez Drapliak do obce Višňové, ktorá tvorí jeden 
z nástupných bodov pre výlet na Čachtický hrad. 
Z opačnej, t.j. východnej strany sú týmto nástup-
ným bodom Čachtice, z ktorých je výstup na hrad 
najmenej náročný. Má dĺžku zhruba 2,5 km a stú-
panie je pozvoľné.

Chodník bol ako jedna z prvých trás vyznačko-
vaný ešte v 20. rokoch 20. storočia prvým klubom 
turistov, ktorý pôsobil v našom regióne. Od 70. 
rokov 20. storočia nesie názov Chodník Rudolfa 
Drozda.

Mladšia generácia dnes ani netuší, kto to bol 
Rudolf Drozd. Išlo o nadšeného turistu, milovní-
ka prírody, jedného z najaktívnejších značkárov. 
Rok po jeho smrti v roku 1970 pomenovali pre 
Novomešťanov obľúbený turistický chodník jeho 
menom. Na pamiatku R. Drozdovi na ňom osadi-
li medenú tabuľu a následne ešte ďalšiu, po tom, 
čo pôvodná zmizla. Ale aj tá druhá, žiaľ, „dostala 
nohy“. Rok po pomenovaní chodníka prišli turisti 
až z Bratislavy, aby vzdali hold jednému zo spoluza-
kladateľov Klubu slovenských turistov v novomest-
skom regióne.

R. Drozd pochádzal z Moravy a do No-
vého Mesta nad Váhom sa s rodinou prisťa-
hoval v roku 1948. Pracoval v národnom 
podniku VÚMA, spopod jeho rúk vyšlo nie-
koľko zlepšovacích návrhov. Spolu s man-
želkou a jedinou dcérou Natašou bývali vo 
„vumáckych“ činžiakoch na dnešnej Pieš-
ťanskej ul. s dvorom, záhradou a tenisovými 
kurtami. Deťom z bytového domu vymýšľal 
voľnočasové aktivity. Dcéru Dášku, ako 
všetci jeho dcérku volali, viedol k športu. 
Naučil ju láske k prírode a turistike, plávať, 
korčuľovať, chodil sa s ňou sánkovať, dal jej 
vyrobiť lyže, a ako rástla, dostávala ďalšie 
a ďalšie, zodpovedajúce jej výške.

Vďaka otcovi vlastní dnes 80 – ročná 

MUDr. N. Galbavá, mimochodom, z čias štúdií na 
novomestskom gymnáziu juniorská majsterka SR 
a Československa v basketbale, najdrahší klenot 
v podobe krásnych spomienok na detstvo. Nosí ich 
v sebe ako vzácny poklad. Má ich celé priehrštie. 
V nich si vybavuje otca ako láskyplného a obetavé-
ho človeka, zručného majstra, ktorý si napr. sám 
vylepšil turistický batoh o kolieska, aby nemusel 
na chrbte nosiť neúmernú záťaž, pretože v tom čase 
ešte neboli odľahčené stany z celtoviny.

Napriek prežitému vojnovému hororu R. 
Drozd neprestal milovať život. Práve naopak, ešte 
viac si ho vážil a cenil. Rodina – dcéra a manželka 
boli pre neho všetkým. Takisto príroda, turistika 
a ďalšie športy.

V lete 1969, už ťažko chorý, silno anemický, 
absolvoval výstup na Rysy.

Dcéra - lekárka bola spočiatku veľmi proti, ale 
napokon zvolila, nech si otec splní svoj sen, i keď 
s vedomím, že sa z milovaných hôr možno už ne-
vráti, že sa preňho stanú obrátenou kolískou.

Rudolf Drozd dokázal svoju húževnatosť, na-
priek chorobe zdolal najpopulárnejší, pomerne 
náročný turistický výstup vo Vysokých Tatrách 
a domov sa vrátil s medailou za účasť. Sám si zho-
tovil aj kožený album s mosadznými rohmi, všetky 
fotografi e doň už nestihol nalepiť. Zomrel v októbri 
1969. Chodník R. Drozda je tu však dodnes.

Rudolf Drozd dcére zanechal klenot prostred-
níctvom spomienok na krásne prežité detstvo, nad-
šencom turistiky a milovníkom prírody v podobe 
odkazu chrániť a milovať prírodu a čerpať z nej sily. 
Inšpirujme sa ním, a nielen v turistickej sezóne.

PO STOPÁCH RUDOLFA DROZDA
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PROGRAMY MsKS

september 2018

SPOMIENKOVÝ VEČER

ZÁPIS DO KURZOV

39. NOVOMESTSKÝ JARMOK

14. septembra o 17,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční vernisáž karikaturistov nie-
kdajšieho tzv. Považského štvorlístka: Fera Boj-
ničana, Vlada Pavlíka, Vojta Haringa a Mira 
Ďuržu.

Milovníci kresleného humoru si výstavu 
môžu pozrieť do 17. októbra.

VÝSTAVA
28. septembra o 17,00 h vo výstavnej sieni 

MsKS sa uskutoční spomienkový večer k ne-
dožitým 80. narodeninám novomestského ro-
dáka – návratistu akad. mal. Viktora Bilčíka 
(16. 8. 1938 N. Mesto nad Váhom - 25. 11. 2013 
Bratislava). Pod scenáristickou a moderátor-
skou taktovkou Milana Resutíka si o. i. na niek-
dajšieho žiaka Novomešťana prof. P. Matejku 
z odd. monumentálnej maľby VŠVU v Bratislave 
zaspomínajú hostia podujatia, ktorí známeho 
reštaurátora, výtvarníka, nadšeného poľovníka 
a ochrancu prírody a vynikajúceho človeka dô-
verne poznali.

Od 3. septembra od 7,30 do 15,00 h sa 
uskutoční zápis do kurzov. V školskom roku 
2018/2019 MsKS plánuje v prípade dostatoč-
ného počtu záujemcov otvoriť tieto kurzy:

 joga, cvičenie pre ženy, brušné tance a latino 
tance pre začiatočníkov.

Do kurzov MsKS sa možno prihlásiť v prie-
behu septembra aj na t. č. 032 285 69 24 alebo 
e-mail: kolinek@msks.sk   .

V dňoch 14. – 16. septembra sa v našom 
meste uskutoční tradičný, tentoraz predjubilej-
ný – 39. Novomestský jarmok s neodmysliteľný-
mi sprievodnými akciami a kultúrnym progra-
mom na Námestí slobody (viac na 1. a 3. strane 
NS).

4 – 2 = 4  
BOJNIČAN  • PAVLÍK  • HARING  • ĎURŽA 

METAMORFÓZY NIEKDAJŠIEHO 
POVAŽSKÉHO ŠTVORLÍSTKA 

RND 10. 12. V MsKS S TRPKOU KOMÉDIOU
S. ŠTEPKU: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK PO 16 € 
UŽ ČOSKORO! 

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-

práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. 
Najbližší termín stretnutia s advokátom je 20. sep-
tembra o 17,00 h v MsKS.

V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí v ob-
lasti trestného, pracovného a občianskeho práva. 
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastu-
povanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplat-
né poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým 
matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevý-
hodneným občanom a dôchodcom.

KL
UB

Y 
V 

SE
PT

EM
BR

I Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 12,00 h
Po 1.- x po lete: 10. 9. 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
OZ G35 – Klub chorých na SM
10. 9. o 14,00 h
Druhý  utorok v mesiaci
11. 9.  od 12,30 - 17,30 h  
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda 12. 9. o 16,00 h
Literárny  klub pri MsKS A-PROPO
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub



Takto nejako snáď matematicky by sa dala 
charakterizovať tvorivá i priateľská cesta štyroch 
kamarátov a karikaturistov Vlada Pavlíka (*1951), 
Fera Bojničana (*1960) a dnes už nežijúcich Mira 
Ďuržu (1944 - 2006) a Vojta Haringa (1942 - 2014) 
v zoskupení Považský štvorlístok.

Novomestská verejnosť si určite dobre pamätá 
veselé výstavy, ktoré v minulosti pripravovali ešte 
všetci štyria členovia Považského štvorlístka. Keď-
že podobne ako so slovenským humorom (ktorý 
nemožno takmer nikde publikovať) i so životom 
to ide dolu vodou, dnes napokon zo 4 zostali len 2. 
Ale obaja – Vlado Pavlík i Fero Bojničan, naďalej 
obdivuhodne energickí, organizačne aktívni a op-
timisticky naladení, sa rozhodli pripraviť spoločnú 
výstavu kresleného humoru, na ktorú virtuálne po-
zvali i svojich dvoch priateľov, aby si tak symbolicky 
s nimi nielen pripili, ale aj pripomenuli ich tvorivý 
talent i niekdajšie aktivity a šibalstvá.

Ako štyria priatelia a zároveň majstri humo-
ristického pera spoločné výstavy Považského 
štvorlístka organizovali celých 20 rokov. Tá prvá 
sa uskutočnila v Hlohovci v roku 1993 a posledná 
v tom istom meste v roku 2013.

Tohtoročná výstava ich kresleného humoru, 
ktorá je pripomenutím si ich spoločných stretnutí, 
sa už tradične koná v čase Novomestského jarmo-
ku, kedy si nájde aj najviac priaznivcov. Pretože pri 
dobrom vínku je lepšia nálada, viac veselosti, buja-
rosti i smiechu.

Vystavujúci autori patrili a dvaja z nich stále 
patria medzi renomovaných slovenských karika-
turistov, ktorí získali významné ocenenia na eu-
rópskych i celosvetových súťažiach humoristickej 
tvorby.

Aj keď je samotná výstava vytvorená pod ich 
veselou taktovkou, je prenikavým poznaním nielen 
o dobe, v ktorej sme všetci žili. Ale v konfrontácii 
s tým, ako žijeme dnes, je predovšetkým poznaním 
o našej holubičej pospolitosti, jej špecifi kách, ori-
ginalite, genialite i tragike. Vo výstižnej pointe je tu 
predstavený súhrn našich národných jedinečností, 
špecifík vlastných len nášmu národu, nad ktorými sa 
radšej pousmejme a veselo si nad nimi zafi lozofujme.

Ich malé dielka, ktoré sú vytvorené briskným 
umom a zaznamenané talentovaným perom vtipne, 
veselo, ale najmä láskavo, mapujú svet okolo nás. 
Mnohé vtipy či karikatúry, ktoré boli vytvorené 
v danom čase a priestore, nič nestratili na aktuál-
nosti a komike ani po rokoch.

Napokon prezentácia prác v takom dlhom ča-
sovom horizonte zaznamenáva už určitú historickú 
skúsenosť. Aj keď sleduje vývoj slovenského kresle-
ného humoru a satiry na pozadí dvoch rozdielnych 
politických epoch, najlepšie z diel svojou nadčaso-
vosťou potvrdili, že dobrý humor je večný, a tak ako 
pred časom dokáže rozosmiať aj v súčasnosti. Naj-
mä keď zobrazuje človečenstvo ako také, v celej jeho 
malosti a nahote.

Takýto humor, najmä humor „Bez slov“, je však 
humorom bez hraníc, časových a priestorových ob-
medzení, zrozumiteľný dnes i zajtra, nielen na Slo-
vensku, ale všade vo svete.

Umelecká humoristická cesta všetkých štyroch 
autorov je pozoruhodná a táto výstava sa stala vzác-
nou príležitosťou si ju pripomenúť. Je to výstava, 
na ktorej si budú môcť návštevníci oddýchnuť od 
nástrah života a bežných starostí vonku a do sýtosti 
sa nasmiať. Zároveň budú mať možnosť opäť vidieť 
všetkých štyroch členov Považského štvorlístka po-
hromade aj keď len na fotografi ách, ktoré priblížia 
ich spoločné veselé stretnutia.

Vernisáž sa uskutoční v úvodný deň Novomest-
ského jarmoku v piatok 14. septembra.

Ela Porubänová, kurátorka
odb. pracovníčka GMAB v Trenčíne

4 – 2 = 4
FERO BOJNIČAN • VLADO PAVLÍK • VOJTO HARING • MIRO ĎURŽA

METAMORFÓZY NIEKDAJŠIEHO POVAŽSKÉHO 
ŠTVORLÍSTKA NA VÝSTAVE KRESLENÉHO HUMORU
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Po - Pia 
 5:30 - 18:00 h        

Sobota 
5:30 - 13:00 h
t. .: 771 60 34

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
ZVESTI - RADY – POSTREHY

1.septembra Deň Ústavy SR
2.septembra Európsky deň židovskej kultúry 
 a dedičstva
8.septembra Medzinárodný deň gramotnosti 
 (UNESCO)
 Svetový deň prvej pomoci

10. septembra Svetový deň prevencie 
 samovrážd
13.septembra Deň pozitívneho myslenia
 Medzinárodný deň čokolády
 Medzinárodný deň 
 programátorov
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INZERUJTE 
V NOVOMESTSKOM 

SPRAVODAJCOVI!

DAJTE O SEBE VEDIEŤ! 
DROBNÉ OZNAMY, BLAHOŽELANIA, 

SPOMIENKY, FIREMNÁ INZERCIA

Kontakt: MsKS Hviezdoslavova 4, 
redakcia@msks.sk  alebo 032 2856920

1.júla vstúpila do účinnosti novela zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorej sa okruh osôb, ktoré sú povinné s Finančnou 
správou Slovenskej republiky (FS SR) komunikovať 
výhradne elektronicky, rozširuje taktiež na fyzické 
osoby podnikateľov a ich zástupcov pri správe daní. 
Okrem fyzickej osoby podnikateľa už aj v súčasnosti 
má povinnosť elektronickej komunikácie s FS SR tak-
tiež daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pri-
danej hodnoty, daňový subjekt, ktorý je právnickou 
osobou zapísanou v obchodnom registri, advokát, 
daňový poradca a zástupca, ktorý zastupuje daňový 
subjekt, ktorý je právnickou osobou zapísanou v ob-
chodnom registri alebo platiteľom dane z pridanej 
hodnoty pri správe daní. Pre posúdenie toho, či ten 
- ktorý daňový subjekt je povinný komunikovať s FS 
elektronicky, je nutné okrem statusu tohto daňového 
subjektu taktiež zohľadňovať fakt, podľa ktorého 
právneho predpisu sa to - ktoré konanie spravuje. 
Povinná elektronická komunikácia je ustanovená 

len pre vyššie uvedené subjekty v rámci konaní podľa 
Daňového poriadku.

Za fyzickú osobu podnikateľa možno vo vše-
obecnosti považovať fyzickú osobu, ktorá vykonáva 
samostatne zárobkovú činnosť, napr. na základe 
živnostenského oprávnenia alebo v zmysle osobit-
ného zákona, čo môže byť napr. činnosť fi nančných 
poradcov a sprostredkovateľov. Fyzická osoba je 
považovaná za fyzickú osobu podnikateľa taktiež 
v prípade, ak popri výkone samostatne zárobkovej 
činnosti jej plynie príjem zo závislej činnosti, ktorou 
môže byť napr. pracovný pomer.

Elektronická komunikácia prebieha prostred-
níctvom portálu FS. Pre možnosť komunikovať s FS 
elektronicky je potrebné registrovať sa na portáli FS 
a následne vykonať autorizáciu pre ten - ktorý daňo-
vý subjekt.

Registráciu na portáli FS možno uskutočniť 
dvoma spôsobmi, v závislosti od toho, či osoba, ktorá 
vykonáva registráciu, je držiteľom občianskeho pre-
ukazu (OP) so zaručeným elektronickým podpisom 
(eID karta) alebo nie. V prípade, ak je osoba drži-
teľom OP so zaručeným elektronickým podpisom, 
je nutné pri registrácii zvoliť možnosť registrácie 
pomocou eID alebo ZEP-u. Ďalším krokom je vypl-
nenie registračných údajov a potvrdenie registrácie. 
Po zaregistrovaní dostane registrovaná osoba na 
e-mailovú adresu, ktorú uviedla pri registrácii, ak-
tivačný e-mail obsahujúci aktivačný link, na ktorý je 
pre dokončenie registrácie nutné kliknúť do 24 hodín 
od obdržania tohto e-mailu. Týmto je registrácia 
dokončená a registrovaná osoba dostane druhý akti-
vačný e-mail obsahujúci informáciu o úspešnej regis-
trácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej 
zóny.  (Dokončenie v budúcom vydaní.) 

Vypracované k 10. júnu.
JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk

K ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII S FINANČNOU SPRÁVOU
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Eliášove husle zahrali na strunu milovníkov 
bábkového divadla medzi zahraničnými Slovákmi. 
S rovnomenným bábkovým predstavením vytvore-
ným na motívy židovskej rozprávky sa v Rumunsku 
a Srbsku pár dní pred prázdninami predstavilo Di-
vadielko galéria (DG).

-Stalo sa tak tradične krátko po májovej pre-
miére. Ak mám byť konkrétny, presne mesiac od 
uvedenia našej dvanástej premiérovanej bábkovej 
rozprávky v mestskom kultúrnom stredisku, na na-
šej domovskej scéne, sme sa s Eliášovými husľami 
20. júna vydali do sveta, - upresňuje vedúci DG Ivan 
Radošinský a pokračuje ďalej:

- Našou prvou zastávkou bolo Rumunsko. 
V Nadlaku sme prespali a na ďalší deň s úspechom 
odohrali rozprávku a vydali sa do Srbska, kde sme 
na druhý deň absolvovali predstavenie pre deti ma-
terskej školy. Otváracie predstavenie 25. detského 
folklórneho festivalu Zlatá brána, naplánované na 
večer v amfi teátri, sa kvôli upršanému počasiu mu-
selo presunúť do sály kysáčskeho kultúrneho domu. 
Ani zlé počasie nepokazilo divákom náladu, medzi 
ktorými bolo, na naše prekvapenie, dosť tínedžerov, 
ktorí odrástli na našich rozprávkach. V čase, kedy 
sme začali chodiť do Kysáča (od r. 2007), boli ešte 
deťmi. Príjemné zistenie…

Ďalší deň na obed sme sa presunuli do Lugu, 
kam sme zavítali po siedmich rokoch a v prostredí 
krásneho kultúrneho domu sme odohrali večerné 
predstavenie. Podľa reakcií v sále publikum bolo 
veľmi spokojné. Podobne ako na ostatných vystú-
peniach bezprostredne reagovalo na zaujímavý 
príbeh rozprávača o Eliášových husliach aj na chyt-
ľavú hudbu, ktorú skomponovala Mgr. art. M. Volá-
rová. Potešilo nás to o to viac, že táto rozprávka má 
náročnejšiu výpravu s použitím svetiel aj spredu, 
viac kulís a techniky ako zvyčajne. Našťastie, zvlád-
li sme to bez problémov. Rovnako tak aj skutočnosť, 
že sme medzi zahraničných Slovákov išli v okliešte-
nom zložení. Na tento „srbský variant“ sme sa pri-
pravovali ešte doma, hneď po premiére. Napr. ja 
som na rumunsko - srbskom zájazde v predstavení 
nielen čítal, ale aj vodil bábku. Podobne to bolo aj 
s ostatnými. Navzájom sa zaskakovali a povymie-
ňali si funkcie či roly v prípadoch, u ktorých to išlo. 
Mojou snahou bolo a je, aby každý člen súboru v in-
scenácii niečo robil, priložil ruku k dielu. Bolo to 
dosť náročné, ale zhostili sme sa toho na jednotku 
s hviezdičkou, ako nás oznámkovali naši priatelia. 
Ako sa hovorí: zlý začiatok, dobrý koniec…-

???
-Vysvetlím: tesne pred odchodom do nášho 

autobusu narazila vodička, našťastie, nič sa ne-
stalo, žiadna ujma na zdraví, akurát nám nehoda 
spôsobila nedobrovoľné zdržanie… A tak sme 
k rumunským Slovákom dorazili o pár hodín ne-
skôr a nestihli sme absolvovať program, ktorý pre 
nás pripravili. Stihli sme však dostať ponuku od p. 
Hlásnika, šéfa rumunských i maďarských Slová-
kov, aby sme na budúci rok prišli aj do Maďarska. 
Pozvanie nás potešilo, ale musíme ho poriadne 
zvážiť, pretože by znamenalo ďalšiu dovolenku i fi -
nancie navyše.

Opätovne sme tiež dostali pozvanie do Kysáča. 
Pán riaditeľ tamojšieho kultúrno-informačného 
strediska bol veľmi spokojný. Vyjadril presvedče-
nie, že sa uvidíme i budúci rok. Radi tak spravíme, 
a nielen preto, že naši hostitelia sa o nás priam 
kráľovsky starajú. Za roky našej divadelnej družby 
sa naše vzťahy utužili, pretavili sa v pevné priateľ-
stvá… -

Na Dolnú zem cestujú zverenci I. Radošinské-
ho pravidelne s premiérou, logicky sa preto natíska 
otázka, s akou rozprávkou by chceli potešiť zahra-
ničných Slovákov o necelý rok?

-Ešte nie som úplne rozhodnutý, i keď už báb-
ky začínam zhotovovať. Uvažujem nad Kaimovým 
dobrodružstvom alebo nejakou slovenskou roz-
právkou.-

Členovia Divadielka galéria začnú študovať 
novú rozprávku koncom tohto, alebo začiatkom 
nového roka, ale pre I. Radošinského príprava na 
ňu sa už začala. V čase, keď budete čítať tieto riadky, 
bude mať vedúci Divadielka galéria už jasno v tom, 
čím o necelý rok DG osloví svojich verných fanúši-
kov doma, ale i za hranicami vlasti. Nuž, nechajme 
sa prekvapiť, ale už teraz sa tešíme na ďalšiu jeho 
premiéru.

ELIÁŠOVE HUSLE „HRALI“ ZAHRANIČNÝM SLOVÁKOM
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ZUŠ J. Kréna vstupuje do 
nového školského roka s odhod-
laním nadviazať na úspechy 70 ro-
kov svojho fungovania a 55 rokov 
od založenia výtvarného odboru. 
Oslavy výročí vyvolali vo mne 
spomienky na roky prežité v škole. 
V novomestskej „ZUŠ-ke“ som 45 
rokov vyučovala hru na klavír.

Slávnostný ráz podujatia v ZUŠ svojím klavír-
nym majstrovstvom umocnil absolvent školy Mgr. 
art. F. Pergler, PhD., syn p. uč. A. Perglerovej a žiak 
E. Ukropcovej. Dobre si na neho spomínam. No 
moje spomienky siahajú ešte ďalej. Zakladateľom 
a prvým riaditeľom Hudobnej školy (HŠ) v meste 
bol Ervín Horáček. S manželkou Oktáviou boli vy-
nikajúcimi organizátormi a pedagógmi. K prvým 
učiteľom patrili: A. Markovičová, K. Mešťanková, 
J. Mísařová, A. Stadlová, o dva roky neskôr ich rady 
posilnila G. Ariva – Žigová.

História školy sa začala písať 1. 9. 1947 v priesto-
roch dnešných Domácich potrieb na Weiss eho ul. 
pod názvom Mestský hudobný ústav, od r. 1951 ako 
Hudobná škola /HŠ/ (od r. 1961 Ľudová škola ume-
nia a od r. 1990 ZUŠ). Vyučovalo sa tu hre na klavír, 
husle a akordeón. Postupne pribudli trubka, klari-
net, čelo…Druhým riaditeľom bol L. Vanous so za-
nietením pre pedagogickú prácu. O niekoľko rokov 
sa škola presťahovala na námestie. V niekdajšom 
Plessovci sídlila dlhé roky. Ďalšími riaditeľmi boli: 
V. Rehora, D. Macejka, M. Piatka a M. Košťálová. 
Za jej pôsobenia sa škola presťahovala na Štúrovu 
ul., kde je dnes zariadenie pre seniorov, v súčasnos-
ti ZUŠ sídli v bývalej I. ZŠ a post riaditeľa zastáva P. 
Rýdzi. Od r. 2000 škola nesie názov ZUŠ J. Kréna.

Dovolím si trošku osobnejšie spomienky, keď-
že ma k ZUŠ pedagogicky viaže viac ako polovica 
môjho života.

V r. 1948 ma rodičia zapísali do triedy p. uč. K. 
Mešťankovej na klavír (foto). Bola trpezlivá, obetavá. 
V čase blížiacich sa Vianoc, - to sme ešte nepozna-
li všetky noty,- nás naučila hrať podľa sluchu Tichú 
noc, svätú noc. Na Konzervatórium ma pripravo-
vala výborná p. uč. A. Markovičová. Obidvom som 
veľmi povďačná. Po škole som sa vrátila ako učiteľka 
klavíra na HŠ, neskôr ĽŠU, ktorú viedol V. Rehora. 
Mojimi kolegyňami klavíra boli p. uč.: A. Markovičo-
vá, K. Mešťanková, A. Perglerová, E. Ukropcová, K. 
Ondrejková, E. Hargašová, neskôr D. Hunčíková, E. 
Dvořáková, H. Zemanová a M. Kotlebová.

Počas mojej pedagogickej prá-
ce som mala šťastie na viacerých 
talentovaných žiakov, pripravo-
vala som ich na koncerty a súťaže. 
Medzi takých patrili: E. Rothová 
(Chudovská), E. Kačicová (Hre-
benárová), T. Ukropec, M. Slávka, 
A. Dugačková a i. Niekoľko žiakov 
som pripravila na pedagogické 

fakulty či hudobné štúdium. Takto som pripravi-
la aj vnuka J. Lehutu, ktorý úspešne absolvoval 
vlastnou orchestrálnou skladbou v triede prof. P. 
Martinčeka v Bratislave, kde dnes pôsobí. Nedá mi 
nespomenúť prof. V. Hudecovú, ktorá patrí k prvým 
absolventom školy. Mojou úspešnou žiačkou je aj V. 
Pecárová, vyd. Pavlovičová, ktorá so svojím manže-
lom Pavlom vedie SZ Cantabile, ktorý dôstojne re-
prezentuje mesto. Ich syn Ing. Mgr.art. M. Pavlovič 
je operný spevák. Poznáme ho z koncertov v kosto-
le. Rada spomínam na moju žiačku K. Kňazovickú, 
ktorú som vyučovala 8 rokov a pripravila na Kon-
zervatórium v Žiline. Po jeho absolvovaní pokračo-
vala v štúdiu vo Švajčiarsku, kde žije a pôsobí ako 
pedagogička a koncertná klaviristka.

Práca učiteľky klavíra bola pre mňa radosťou, 
popri rodine zmyslom môjho života. S radosťou 
i nostalgiou spomínam na kolegu – p. uč. M. Stru-
hárika, ktorý vyučoval hru na husle. Jeho žiakov, 
ako aj žiakov ďalších učiteľov som korepetovala 
(klavírny sprievod) na koncertoch i súťažiach. Spo-
mienky mi zalietajú aj k nedávno zosnulej p. uč. M. 
Kotlebovej (Pecháčkovej), absolventke Konzerva-
tória v Bratislave – na ĽŠU bola žiačkou p. uč. Z. 
Janálovej. V posledných rokoch mi bola kolegyňou. 
Klobúk dole pred jej pedagogickou prácou! S ra-
dosťou spomínam na neposedného, ale veľmi nada-
ného žiaka S. Bánovca z tr. p. uč. K. Ondrejkovej, 
absolventa Janáčkovej akadémie v Brne.

Niekoľkí absolventi novomestskej ZUŠ – ky 
účinkovali v kultúrnom programe v rámci osláv 
ZUŠ a výtvarného odboru v MsKS. A boli výborní! 
Bol medzi nimi napr. aj môj žiak Majko – M. Sláv-
ka, ktorý z klavíra presedlal na bicie. Absolventmi 
ZUŠ sú aj P. Pristaš, vedúci MKO, ktorý sa tiež 
predstavil a D. Krajči z Taste of Brass.

Hreje ma pri srdci, že zo ZUŠ vychádzajú ab-
solventi z hudobného a ďalších jej odborov, ktorí 
šíria dobré meno školy, mesta a neraz i SR.  

Vilma Struháriková Lehutová, 
bývalá pedagogička ZUŠ

Z OSLÁV K HISTÓRII ŠKOLY
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Projekt Prázdniny s divad-
lom sa uskutočnil už po siedmy 
raz 9. – 13. júla v MsKS. Patro-
nát nad touto letnou aktivitou 
detí od 6 do 16 rokov mali Mária 
Kubovicová a Štefan Psotný. Jed-
notlivé činnosti sa riadili podľa 
pripraveného scenára. Každý 
deň bolo čo robiť. Deti pracova-
li v skupinách na zadanú tému. 
Tento rok sa venovali životnému 
prostrediu. Po vyslovení zada-
nia, ktoré deti s napätím očaká-
vali, bolo počuť ťažký povzdych. 
Téma naozaj nie ľahká. Výsledky 
tvorivého týždňa prezentovali 
v posledný deň prázdninového 
podujatia.

Mladšie deti nazvali svoje 
dielko O kamarátoch. Zaviedli 
nás do školského prostredia. 
Ukázali rôznorodé charaktery 
svojich spolužiakov, aj takých, 
ktorí sa nevhodne správajú, ro-
bia neporiadok nielen v triede, 
ale aj v prírode. Nezodpoved-
nosť a bezcitnosť voči nej mali 
za následok vyvrtnutie členka 
v dôsledku pošmyknutia sa na 
igelitovom vrecúšku pri hre na 
pikniku na lúke, ktorý im zorga-
nizovali učitelia (M. Matyášová 
a P. Krajčovic) na konci školské-
ho roka. Toto nešťastie však zme-
nilo správanie negatívnej posta-
vy – žiačky Oľgy (K. Matyášová), 
ktorá šikanovala svoju novú spo-
lužiačku Ninu (D. Vidová). Pre-
meny scén jednotlivých obrazov 
vykryli tanečnými vstupmi A. 
Herinkovej a A. Mikláša na úryv-
ky piesní, ktoré zároveň nazna-
čovali posun deja.

Staršie deti sa predviedli 
hrou Rozprávkový les. Babička 
(M. Pastorková) voviedla svojho 
vnúčika (T. Žovák) do lesa, v kto-
rom sa postupne stretávajú s roz-
právkovými postavičkami. Text 
odrážal protichodné myslenie 

sveta dbajúceho o čistotu príro-
dy a sveta benevolencie a neúcty 
voči zdravému životnému pros-
trediu. Spracovanie hra v hre 
bolo nápadité. Kostýmovanie 
vystihujúce hrané postavy a scé-
na boli premyslené. V závere hry 
zaznela výzva na záchranu mod-
rej planéty, čo je v rukách nás, 
ľudí, ktorí narúšame ekologickú 
rovnováhu.

Spracovaním zadanej témy 
deti dokázali, že divadelná tvori-
vosť im nie je cudzia. Výsledok ich 
práce bol tiež dôkazom, že v ko-
lektívoch vládol duch vzájomnej 
spolupráce, tolerancie, kompro-
misu a hlavne dobrej nálady.

Ešte pred prázdninami sa na 
divadelných doskách „rozsypali“ 
korálky.

Divadelnú hru Korálky 
z dievčenských sĺz v réžii M. Ku-
bovicovej a Š. Psotného naštu-
doval DDS Javorinčatá, ktorý je 
súčasťou SDOS pri MsKS. Jej 
premiéru uviedli 17. júna. Reži-
séri a zároveň aj autori scenára 
spracovali tému, ktorá bola hlav-
nou ideou rozprávky ukrajinské-
ho autora A. Antakoľského: Tí, či 
ľúbia. Vo vzájomnom prepojení 
reálneho a rozprávkového sveta 

sa na javisku rozohrával príbeh 
o dobre a zle, cti a priateľstve, 
ktoré, ak je skutočné, zotrváva 
aj napriek pôsobeniu zlých síl. 
Láska, priateľstvo a vzájomná 
pomoc sú silou, ktorá oslobo-
dzuje človeka z područia zla 
a nedovolí ním manipulovať ani 
bohatstvom a vonkajšou krásou. 
Pod scénickú hudbu sa podpísal 
M. Fačkovec.

Protagonisti inscenácie sa 
v kultivovanom inscenačnom 
celku snažili divákom ukázať, 
že podstata zmýšľania človeka 
je skrytá v jeho srdci. O týždeň 
neskôr videli tento rozprávko-
vý príbeh deti novomestských 
MŠ. Spôsob, akým protagonisti 
ovládli stvárnenie svojej hereckej 
postavy, naznačuje, že disponu-
jú hereckým talentom. Vynikli: 
M. Pastorková (Ostrohlavá), 
M. Raab (Korienčok), P. Veselá 
(Lanka), A. Ilenčíková (Borka), 
E. Hlaváčová (Triaškapáľa), D. 
Vidová (Divoška - tanečnica) a I. 
Gašparová (Krivooká).

S rozprávkovou hrou sa Ja-
vorinčatá plánujú predviesť ďal-
ším školám v priebehu nového 
školského roka. 

PaedDr. Mária Kubovicová

DETI A MLÁDEŽ NA DIVADELNÝCH DOSKÁCH

Foto z inscenácie hry: Korálky z dievčenských sĺz
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Michal Kučera  Gréta Ferancová

 ÚMRTIA V JÚNI A JÚLIMarián Lovaštík 1970

Karol Mikšík 1952

Ján Zelenák 1934

Jaroslav Rumíšek 1954

Emília Dovinová 1930

Margita Juráková 1941

Margita Heldesová 1927

Milan Honek 1938

Klára Ondrejková 1935

Eva Bernovská 1937

Rudolf Benko 1937

Ing. Ľudovít Císar 1930

Miroslav Miklánek 1937

Marta Jeřábková 1946

Jozef Snopek 1966

Rastislav Bíro 1966

Miroslav Cverenkár 1974

Otílie Deáková 1945

Igor Mikoláška 1949

Mária Šupková 1937

Marián Šimovič 1952

Peter Ďuriš 1976

Jozefína Hamarová 1936

Mária Držíková 1949

Alžbeta Krčulová 1923

Juraj Ondrašovič 1952

Viktor Gračko 1968

Alžbeta Ricketts 1952

Štefan Svorada 1919

95 rokov
Mária Dobišová

94 rokov
Anna Ševčíková
Anna Šteinerová

93 rokov
Alžbeta Gubovská

92 rokov
Margita Kuršová

Ing. Katarína Andelová
Alžbeta Belanská
Mária Svoradová

91 rokov
Ján Žucha

Genaděj Růžička
Rudolf Lacko

90 rokov
Karol Búda

Melánia Hajdáková
Katarína Havierniková

Celestína Brezulová
Mária Ušáková

Margita Malotová
Emília Zongorová (12.8.)

85 rokov
Ján Krúpa

80 rokov
Eva Červenková

Ferdinand Gajdošech
Pavel Kukučka

Marta Hrušovská
Milan Košťál

Anna Šusteková
František Michalík

Milan Šimovec

Anna Škriečková
Viola Klimová

Vilma Kotlebová

75 rokov
Ing. Dušan Holenda 

(31.8.)
Ján Malíček

George Varmuza
Rudolf Ondrášek

Rudolf Mihálik
Mária Bártová

Štefan Kubinec
Marta Liberdová

Jozef Marušic
Anna Jurdová

Ivan Lesaj
Viera Miková

Josef Moravčík
Emanuel Šinkovič

70 rokov
Marta Žinčíková

Rudolf Hašák
Jozef Kubovič

Anna Kostolanská
RNDr. Stanislav Jakubec, 

DrSc.
Slavomír Kukučka

Eva Masárová
František Sýkora
Mária Krchnavá
Daniela Široká

Edita Riecka
Anna Hrušovská
Helena Lesajová
Anna Šimková

Zuzana Světlíková
Valéria Nosálová

Jozef Sahaj
Vladimír Ševcech

Ján Müller

V septembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania: BLAHOŽELÁME 

č

S O B Á Š E  V  J Ú N I  A  J Ú L I
Richard Medňanský a Miroslava Gregorovičová   

Ľubomír Drobňák a Klaudia Hvolková   
Ján Chudý a Lucia Dedíková

Toni Tsenov a Michaela Ondrášková
Ing. Tomáš Urminský a Natália Vojteková

Michal Mihálik a Martina Marosiová
Ondrej Harmady a Zuzana Sabóová

Tomáš Rybárik a Dagmar Ošťádalová
Igor Chrastina a Eva Hulínková

Patrik Holič a Jarmila Miškechová

KRSTY A UVÍTANIA V JÚNI A JÚLI

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, KD a OO JDS, známym a spolupracovní-
kom, ktorí sa  prišli 13. augusta naposledy rozlúčiť s našou drahou sestrou
Máriou ĎURINOVOU.   
Zvlášť veľké poďakovanie patrí MUDr. O. Muthovej. Ďakujeme SZ sv. Cecílie 
a p. M. Lovásovej, preds. OO JDS za dôstojné slová rozlúčky.

                                                                                   Smútiaca rodina

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

Slnko už zapadlo, na večnosť odišlo spať. 
Nám iba zostáva na krásne chvíle s láskou spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným, pracovníkom fy UNIMEX, priateľom, susedom, zná-
mym, záchranárom, občanom mesta a motorkárom, ktorí sa  prišli 19. júla naposledy 
rozlúčiť s naším drahým, milovaným synom, manželom a otcom
Petrom ĎURIŠOM,   
 ktorý tragicky zahynul vo veku 42 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
        Smútiaca matka,  manželka Ivanka, deti Emka, Petrík a Jurko

8. júla sme si pripomenuli tri roky od úmrtia nášho drahého 
syna, brata, manžela, otca a švagra
Ing. Jána DRHU ml.     
a 25. septembra uplynú tri roky od odchodu nášho drahého 
manžela, otca a dedka
Jána DRHU st.          
Kto ste  ich poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

                                                                                   Anna Drhová a ostatná smútiaca rodina

Od odchodu nášho milovaného otca 
Miloslava MASÁRA 
uplynuli 8. júla už tri roky.      S  láskou stále spomínajú 

dcéry Janka a Monika, vnuci Peter, Petrík, Adam, Štefan a Niky

Čas plynie, smútok zostáva, sviečky zapálime a stále spomíname.
1.augusta uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a babka
Anna ŠKORCOVÁ     
a 13. septembra uplynie 28 rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Jozef ŠKOREC,          
 ktorý by sa 16. septembra dožil 100 rokov.
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.

                                                                       Dcéra Ľudmila a ostatná rodina

1.augusta uplynul rok od  úmrtia nášho drahého
Ing. Milana DURCA.  

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka 
a deti Ingrid, Miloš a Dušan s rodinami

19. augusta uplynuli tri roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Miroslav ŠTAUDER. 

       S láskou a úctou spomínajú manželka 
a synovia Miroslav a Roman s rodinami
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Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
V týchto dňoch si pripomíname dvanáste výročie, 
čo od nás navždy odišla naša mama 
Jožka KOSTKOVÁ      
a  krátko po nej aj otec 
Ján KOSTKA.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im  
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, vnučka Zuzana s manželom, 
vnučka Janka a nevesta s rodinou

Čas plynie, roky ubiehajú, nepočujeme tvoj hlas, zostávaš ale každý deň 
medzi nami a spomienky stále žijú v nás. 
2. septembra uplynie šesť rokov, čo od nás navždy odišiel náš milovaný 
otec, dedko, brat a priateľ
Jarko PAVLECH.       
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu nami tichú spomienku.
                                                               S láskou a úctou spomína celá rodina

Namiesto vína  v pohári stekajú slzy po tvári, namiesto sviečok na  torte 
horia sviečky na  hrobe. 
Už sa k nám nevrátiš, už nie  je nádeje, len cestička k Tvojmu hrobu nás k Tebe zavedie. 
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
4. septembra si pripomenieme nedožité 50. narodeniny nášho drahého syna
MUDr. Romana HLATKÉHO  
a 20. septembra 12 rokov od jeho  tragickej smrti.

Spomínajú mama, sestra, syn, neter, synove a ostatná rodina

Ďakujeme všetkým, čo budú 6. septembra spolu s nami radi a s úctou opäť spomínať 
na našu starostlivú mamičku, babičku a prababičku
EMÍLIU KOPECKÚ   
viac ako inokedy.
                Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom a malým Miškom

Odišiel náhle, nikto to nečakal. Všetkým nám zostal len veľký žiaľ…
6. septembra so smútkom v srdci si pripomenieme 2. výročie, čo od nás navždy odišiel 
môj milovaný manžel, otec a dedko
mjr. Milan PAGÁČ.            
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

S láskou spomínajú manželka Alena, syn Milan s priateľkou a dcéra Alena s rodinou

Je to už veľmi dlhý čas, keď navždy opustil si nás. Že nám chýbaš, vidíš snáď, 
keď sa  z neba pozeráš.
9. septembra uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Viliam UDVORKA.     
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá
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„Bol to smutný deň, do sĺz a smútku zahalený, bol to odchod nečakaný. Všade chýba Tvoj 
hlas, mal  si rád život, my Teba a Ty nás.“
10. septembra si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, dedka, brata a švagra
Melichera KULICHA.   
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami, vnúčatká a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú.
14. septembra uplynie 19 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
Michal VICEN.     
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku.

                                                                                     Priateľka  Anna a ostatná rodina 

20. septembra si pripomenieme 20 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama
Mária ROHÁČKOVÁ.                                                                
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

                                                                                                        Deti s rodinami

Hoci si odišla, niet Ťa medzi  nami, ale  v našich srdciach budeš stále s nami.
21. septembra si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, babičky a prababičky
Anny KUCHARÍKOVEJ.      

S láskou spomínajú dcéra Alena s rodinou

Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás milovať, 
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
23. septembra si pripomenieme 10. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko
Štefan VAVRUŠKA.               
Spomienka  na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.

                                                                            Dcéra Anna a Jarmila s  rodinami

29. septembra uplynie smutný rok, čo od nás  navždy odišiel náš drahý
Fedor RIECKY.   
Kto ste  ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

Manželka, syn s rodinou a brat s  rodinou

Ako býva zvykom, v júni sa naplno rozbehli 
kvalifi kácie v plážovom volejbale. V kategórii U 18 
a U 20 sa predstavili aj naše dievčatá. Striedavo ab-
solvovali kvalifi kačné turnaje v Bratislave, Žiline, 
Skalici, Zvolene a Nitre. Z jednotlivých turnajov 
na M SR, ktoré sa uskutočnili v Žiline 25.-27. júna, 
postúpili: kategória U 18: Čierna – Podhradská, 
Majerníková - Černá; kategória U 20 : Čierna - Pod-

hradská, Ondrejková - Krajčíková, Floreková – Vir-
gová.

Turnaj U 18. Najväčším naším medailovým že-
liezkom bola dvojica Čierna -Podhradská, ktoré ab-
solvovali turnaj s troma výhrami a dvoma prehra-
mi. Celkovo skončili na delenom 5.- 6. mieste. Pre 
dievčatá to bolo určite sklamanie, nakoľko z kvali-
fi kácií išli s výbornými predpokladmi na medailové 

REPREZENTÁCIA MESTA PRVORADÁ
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umiestnenie, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Ide však 
o dvojicu s veľkým potenciálom, výbornými výš-
kovými a skokanskými parametrami. Na menšie, 
behavejšie, a hlavne zatiaľ oveľa technickejšie diev-
čatá to nestačilo. Teší však výkonnostný progres, 
ktorý dokázali aj v kategórii U 20, kde sa na ich hru 
dalo pozerať. Táto dvojica bola vytipovaná ako re-
prezentačná dvojka do 18 rokov. Preto im budeme 
v príprave držať palce a veríme, že ich výkonnosť 
bude s pribúdajúcimi tréningami a zápasmi grado-
vať. Druhá dvojica Černá - Majerníková dostala na 
M SR divokú kartu. Obe dievčatá nesklamali, nasa-
li atmosféru a budúci rok určite ukážu, čo v nich je.

V kategórii U 20 sa s medailovým očakávaním 
predstavila dvojica Ondrejková a Martáková (na 
foto). Martáková už síce hráva v konkurenčnom 

klube, ale väčšinu beachovej kariéry absolvovala 
u trénera P. Rieckeho. Preto sme ju oslovili pred 
M SR a doplnili do dvojice so Sarah Ondrejkovou 
(vpravo). Tento ťah nám nakoniec vyšiel, keď diev-
čatá prešli súťažou bez jedinej prehry. Hlavne se-
mifi nále s reprezentantkami Matovou a Karlíkovou 
bolo ozajstným vrcholom. V oboch setoch začali 
lepšie dievčatá zo Zvolena. Naše dotiahli a v záve-
roch si so súperkami rozdelili sety. V tie-breaku to 
bol zo začiatku vyrovnaný priebeh, ku koncu už 
s väčšou dominanciou našej dvojice. Treba pove-
dať, že tento zápas bol určite vrcholom turnaja.

Vo fi nále už posilnené o toto cenné víťazstvo 
nedali šancu dvojici Körmendyová - Duchoňová 
a vyhrali jasne 2:0 (13,10).

Gratulujeme obom dievčatám k zisku titulu, za 
tie roky, čo „plážujú“, si ho určite zaslúžili.

Za klub MVK Nové Mesto nad Váhom sme vy-
slali nášmu mestu jasný signál, že reprezentácia 
nášho mesta je pre nás prvoradou úlohou. Tím na M 
SR sme zložili z dievčat oboch klubov s jasnou úlohou 
prezentovať a reprezentovať mesto Nové Mesto nad 
Váhom.

Ďalšia dvojica Floreková-Virgová (Trenčín) 
bola milým prekvapením, keď veľmi nechýbalo 
a mohla postúpiť do semifi nále. V boji oň prehrali 
dievčatá v tie-breaku s volejbalistkami z Prešova. 

Peter Riecky, tréner MVK

Basketbalistky BK Nové Mesto 
n.V., roč. nar. 2003, vstupujú do 
svojej  ôsmej sezóny naďalej aj ako 
členky CVČ. V nasledujúcej sezóne 
budú štartovať v kategórii kade-
tiek, roč. nar. 2002 a mladšie U 17. 

V družstve sa udialo niekoľko zmien. Príprava sa za-
čala prvým tréningom 6. augusta . Novomešťanky 
svoje sily spojili  s družstvom Starej Turej, ktorého 

hráčky prestúpili do Nového Mesta a v nasledujúcej 
sezóne bude družstvo hrať naďalej pod názvom BK 
Nové Mesto n.V. Došlo tiež k zmene na trénerskom 
poste. M. Šustík (foto) ukončil svoju misiu pri druž-
stve a trénerom sa stal M. Sýkora zo Starej Turej, na 
pozíciu asistentky prešla K. Šustíková. 

V dňoch 7.- 9. septembra vycestuje družstvo na 
turnaj do Ústí nad Orlicí. Prvé súťažné stretnutie 
družstvo odohrá 29. septembra.             Milan Šustík

BASKETBALISTKY UŽ V KATEGÓRII KADETIEK

KAM NA TURISTIKU   

1.9. Kálnica - Hviezdicový výstup k dvojkrížu 
pod Ostrým vrchom (20 km)
14.- 16.9. Oravské Beskydy - Babia hora
29.9. Jesenný regionálny zájazd - Banská 
Štiavnica - Sitno

Jozef Kováčik

KEDY NA FUTBAL
AFC dospelí – III. liga západ

Sobota 1. septembra o 16,00 h
AFC - Beluša 

Nedeľa 16. septembra  o 15,30 h 
AFC - Trenčianske Teplice 

Sobota 29. septembra o 15,30 h
AFC - Galanta
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Tretia Iiga Západ prešla zo všetkých tretích líg 
najvýraznejšími zmenami, kedy sa okresal počet 
účastníkov z 18 na 16. Okrem postupujúcej Dub-
nice nad Váhom sa so súťažou rozlúčila až štvorica 
zostupujúcich mužstiev, konkrétne: Beluša, Prie-
vidza, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Rov-
nako prišlo aj k viackrát avizovanej zmene, kedy 
sa po fúzii Považskej Bystrice s Borčicami III. liga 
hrá v Považskej Bystrici. Do súťaže však pribudli 
aj postupujúce Malženice a Kalná nad Hronom. 
K staronovým účastníkom patrí Nové Mesto n. V.

Najvýraznejšou zmenou v mužstve AFC je 
odchod trénera D. Kramlíka, ktorého nahradil 
Henrich Macko. Pod jeho vedením v klube už za-
hviezdila U15, ktorá si v predchádzajúcom ročníku 
vybojovala prvenstvo a postup do II. ligy.

„Ponuku trénovať mužstvo som prijal ako osob-
nú výzvu, ale i kvôli hráčom. Chcem, aby v mužstve 
hralo čo najviac domácich hráčov a naďalej pokra-
čovať v spôsobe hry, ktorý som doteraz prezentoval,“ 
uviedol Henrich Macko, ktorý za vypadnutím AFC 
z II. ligy vidí hneď niekoľko dôvodov. Jedným z nich 
je aj strata dôležitých bodov v domácich zápasoch. 
„Napriek vypadnutiu z II. ligy patrí chalanom všetka 
česť a uznanie za to, že v súťaži neboli vôbec „facko-
vacím panákom“, dosahovali aj úspešné výsledky.“

Hráči sa na III. ligu tešia. „Je to pre nás atrak-
tívna súťaž, navyše keď sa zrealizuje ohlasovaná re-
organizácia a zlúčia sa III. ligy do dvoch súťaží, opäť 
to naberie na kvalite a atraktivite.“  Pre Nové Mesto 
nie je nová súťaž veľkou neznámou, čo sa však ne-
dalo povedať o súperovi, ktorý ich čakal hneď  v 1. 
kole 4. augusta - Kalná nad Hronom.

Okrem trénera D. Kramlíka z mužstva odišli 
niekoľkí hráči. Naopak, návrat do mužstva ohlásil 
Lukáš Šebek a podarilo sa dotiahnuť hráčov Sa-
muela Vavrúša z Podbrezovej, Denisa Martinka zo 
Spišskej Novej Vsi a Ľubomíra Železníka z Vrbové-
ho. „Títo hráči sú našimi najvýraznejšími posilami, 
okrem toho sme zakomponovali do A mužstva dvoch 
dorastencov: Rastislava Martáka a Olivera Hornáč-
ka.“

Najnovšie sa na stránke klubu Nového Mesta 
nad Váhom objavila informácia o spolupráci medzi 
FK Dubnica nad Váhom a AFC Nové Mesto nad 
Váhom. Ich predstavitelia sa dohodli na vzájomnej 
spolupráci o striedavom štarte hráčov klubov podľa 
SP čl.20 a 21.“

Káder AFC sa v rámci prípravy stretol s FC 
TVD Slavičínom (1:1), s ČSK Uherským Brodom 

(prehra 1:3) a zmerali si sily aj s FC Viktoria Otro-
kovicami, nad ktorým zvíťazil 0:2.

„Prvé týždne prípravy boli po fyzickej stránke 
náročné. Čo sa týka prípravných zápasov, v prvom 
zápase so Slavičínom sme boli síce dynamickejší 
a aj lepší na lopte, no povedal by som, že sme sa ešte 
len hľadali. V druhom zápase sme skúšali nové veci 
a hráčov, ktorí u nás boli na skúške, no vôbec nám ne-
vyšli naše predstavy a až v poslednom stretnutí sme 
ukázali presne to, čo by sme chceli hrať,“ zhodnotil 
prípravu tréner Macko.

Pri otázke, čo by chcelo Nové Mesto nad Vá-
hom dosiahnuť v III. lige, zostáva nový tréner 
opatrný: „O cieľoch by som nerád hovoril. Zatiaľ je 
postačujúce to, že sme dotiahli troch - štyroch hrá-
čov, čo bola aj moja predstava. Po tejto stránke som 
spokojný, za čo ďakujem prezidentovi klubu Ing. D. 
Današovi. Rovnako chcem poďakovať chalanom, že 
tá základná os, ktorú som si predstavoval, v mužstve 
aj zostala.“

Počas minulej sezóny dosiahol Henrich Macko 
s kategóriou žiakov veľký úspech, keď už po jesen-
nej časti zimovali na čele tabuľky s veľkým bodo-
vým náskokom. „Sedem kôl pred koncom súťaže 
mali naši až 21-bodový náskok, takže sa dá povedať, 
že zvyšok sezóny sme len dohrávali,“ zhodnotil H. 
Macko. V novom súťažnom ročníku štafetu v ka-
tegórii žiakov po ňom prevzal Peter Udvorka.

Verme, že úspechy H. Macka budú sprevádzať 
aj na poste trénera A mužstva dospelých. Okrem 
kvalitnej hry hráčov a troche šťastia v nemalej mie-
re prispieť k tomu môže aj podpora domácich fanú-
šikov.      (Zdroj: web AFC)

AFC S NOVÝM TRÉNEROM V IIII. LIGE

NA SÚPISKE I NOVOMEŠŤANIA
Výber Západoslovenského futbalového 

zväzu (ZsFZ) seniorov - amatérov sa ako víťaz 
Región-cupu dostal do medzinárodnej kvalifi -
kácie ME do Rumunska - Región Buzau orga-
nizovanou „UEF-ou“ 14.– 23. septembra.

Predbežná nominácia je určená a závereč-
ná sa stanoví najneskôr dva dni pred odchodom 
na akciu na zraze 14. septembra v Senci.

V širšej nominácii výberu ZsFZ dospelých 
na kvalifi kačný turnaj o postup na ME v ru-
munskom regióne Buzau sú štyria hráči AFC: 
S. Vavrúš, J. Kubrický, R. Holíček a D. Martin-
ko. Držíme im palce, aby sa do záverečnej nomi-
nácie dostali!                   (Zdroj: web AFC)
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