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PIATOK 7. júna 8.00 – 22.00 hod. 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY        
8.00 - 13.00 h Memoriál R. Zongora - futbalový turnaj žiakov ZŠ a 8-ro . gymnázia  ZŠ Tematínska
8.00 - 13.00 h Volejbalový turnaj žia ok ZŠ a 8-ro . gymnázia   ZŠ Ul. kpt. Nálepku                                                    
8.00 - 13.00 h Turnaj zmiešaných družstiev 1. st. ZŠ vo vybíjanej      ZŠ Ul. Odborárska

MsKS 10.00 h  Dom ek, dom ek, kto v tebe býva? - bábkové predstavenie pre deti MŠ

PARK J. M. HURBANA 
8.30 – 10.00 h Mestský minimaratón 

NÁMESTIE SLOBODY
10.00 h Mestský záchranár – výu bový workshop-stánok
10.30 - 11.15 h Oce ovanie najúspešnejších žiakov a študentov
13.00 - 19.00 h Zábavné atrakcie pre deti
14.30 - 16.15 h Zábavný program MŠ, ZUŠ, CV  
17.00 h Slávnostné otvorenie hlavného programu
 Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského
 Ude ovanie ceny Osobnos  mesta 
17.45 h Malý komorný orchester | Na kolená
21.00 h Peter Nagy so skupinou Indigo 
22.30 h Oh ostroj  

TENISOVÁ HALA ZELENÁ VODA
15.00- 18.00 h Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní

SOBOTA 8. júna  
8.30 - 12.00 h park J. M. Hurbana - De  športu a zábavy 
 DFS akanka, prezentácia športových klubov a služieb  tness centra, sú aže, 
 hry a zábava pre deti i dospelých, mestský záchranár - výu bový workshop-stánok
09.00 -18.00 h tenisová hala Zelená voda - Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní

NEDE A 9. júna  
11.00 h - Sv. omša za mesto a jeho ob anov v rímskokatolíckom kostole
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Druhé riadne zasadanie mestského zastupiteľstva 
mesta Nové Mesto nad Váhom (MsZ) uskutočnené 
dňa 30. apríla od štrnástej hodiny prebiehalo podľa 
doplneného a schváleného programu rokovania. 
Program obsahoval 16 bodov rokovania, pričom 
niektoré body programu obsahovali niekoľko 
samostatných materiálov.  Otvorením, schvále-
ním programu rokovania, určením overovateľov, 
podaním mandátovej správy a voľbou návrhovej 
a volebnej komisie pokračovalo rokovanie MsZ 
ďalšími bodmi rokovania:

Zložením sľubu poslanca sa ujala poslaneckého 
 mandátu náhradníčka - poslankyňa Ing. Eva 
 Růžičková.

MsZ vzalo na vedomie správu o kontrole uznese-
 ní z 1. zasadania MsZ a správu o činnosti MsR 
 medzi zasadaniami MsZ.

MsZ na základe výsledkov výberového kona-
 nia a návrhu primátora mesta menovalo 
 Mgr. art. Máriu Volárovú do funkcie riaditeľky 
 Mestského kultúrneho strediska v Novom 
 Meste nad Váhom.

Nakladaním s majetkom mesta, MsZ:
 • schválilo predĺženie podnájmu v nebytových 
  priestoroch podnájomcovi ADATEX, s.r.o.,  
  na Ul. M. R. Štefánika 811/1, Nové Mesto nad 
  Váhom. 
 • schválilo predaj majetku mesta Nové Mesto 
  nad Váhom (mesto)-  pozemku: 
  · parcela registra E, KN č. 2159/1 - orná pôda 
   o výmere 17 m², k. ú. Nové Mesto nad 
   Váhom (NMnV), p. Ľ. Habdákovi,
  · parcela registra C, KN č. 4915/18 - ostatné 
   plochy o výmere 178 m², k. ú. NMnV, 
   p. M.Bublavému s manželkou Evou,
  · parcela registra C, KN č. 4915/20 - ostatné 
   plochy o výmere 27 m² a parcela registra E, 
   KN č. 1722/31- ostatné plochy o výmere 
   29 m², k. ú. NMnV, Ing. I. Strakovi,
  · parcela registra C, KN č.1758/7 - zastavané 
   plochy a nádvoria, zameranú geometrickým 
   plánom č. 73/2019 a označenú ako parcela 
   C, KN č. 1758/14 - zastavané plochy 
   a nádvoria o výmere 267 m² spoločnosti 
   RAIT, s.r.o.. 
 • neschválilo predaj objektu na Tehelnej ulici 
  súpisné číslo 1785/42 a pozemku pod týmto 
  objektom spoločnosti RAIT, s.r.o.
 • schválilo spôsob prevodu majetku mesta: 

  · predaj pozemku parcela registra C, KN 
   č. 2444/11 - zastavaná plocha a nádvorie 
   o výmere 7 m² spoločnosti EKON – PRO 
   SECURITY, s.r.o., NMnV,
  · predaj pozemku parcela registra C, KN 
   č. 5881/332 - zastavané plochy a nádvoria 
   o výmere 5 m² p. M. Kukanovi,
  · predaj nebytového priestoru - garáže vrátane 
   spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
   častiach a zariadeniach domu a pozemku, 
   p. A. Hochmanovej,
  · zámenu pozemkov medzi mestom Nové 
   Mesto nad Váhom a Slovenskou republikou 
   - Ministerstvom vnútra SR, Bratislava
   (zámena garáží). 
 • schválilo zriadenie  vecného  bremena: 
  · pre spoločnosť Branson Ultrasonics, s.r.o 
   (priznanie práva užívania inžinierskych sietí),
  · pre spoločnosť STINEX, s.r.o. v prospech 
   Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratisla-
   va (uloženie inž. siete-distribučný rozvod).
 • neschválilo zriadenie vecného  bremena:
  · pre spoločnosť Pod Kamennou, s.r.o., so 
   sídlom Palackého 3477, Trenčín v prospech  
   Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratisla-
   va (uloženie sietí),
  · pre spoločnosť Rezidencia Kamenná, s.r.o., 
   so sídlom Ul. J. Kollára 2013/14, Nové 
   Mesto nad Váhom. 
 • schválilo spôsob prevodu a podmienky 
  ďalšieho kola verejnej súťaže na odpredaj:
  · skladu súpisné číslo 6286, a pozemku, 
   parcela číslo 2449/89,
  · zostávajúcich bytov v bytovom dome  súpisné 
   číslo 332, vchod č. 18 na Weisseho ulici.
 • zobralo na vedomie informáciu o výsledku 
  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov 
  na Weisseho ulici.
 • zrušilo uznesenie číslo 360/2018-MsZ 
  z dôvodu neuzatvorenia kúpnej a darovacej 
  zmluvy.

MsZ schválilo:
 • VZN mesta č.2/2019 – O ustanovení činností, 
  ktorých vykonávanie na území mesta je 
  zakázané, alebo obmedzené na určitý čas, 
  alebo na určitom mieste, 
 • Štatút mesta Nové Mesto nad Váhom,
 • Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
  zastupiteľstva mesta,

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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 • Etický kódex volených predstaviteľov mesta,
 • Rokovací poriadok komisií MsZ.

MsZ zvolilo za podpredsedu Komisie pre rozvoj 
 bývania (KRB) p. Helenu Minárikovú, za členku 
 KRB Ing. Zlatku Zmatkovú a za členku Komisie 
 finančnej správy majetku a hospodárskeho 
 rozvoja mesta Ing. Evu Růžičkovú.

MsZ schválilo za predsedníčku Redakčnej 
 rady NOVOMESTSKÉHO SPRAVODACU 
 (RR) Mgr. Danu Uhríkovú a za členov RR 
 Ing. Foltánovú, Mgr. Kobidovú, Mgr. 
 Šupatíkovú, p. Hurtíka, PhDr. Karlíka, Ing. 
 Mašlonku, Mgr. Poláka, Mgr. Šimovca. 

MsZ schválilo:
 • predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
  príspevok na realizáciu projektu „Zútulnime 
  útulok, skvalitníme život,

 • zabezpečenie realizácie projektu a financo-
  vanie vo výške 5 percent z celkových oprávne-
  ných nákladov na projekt,
 • zabezpečenie financovania prípadných 
  neoprávnených výdavkov.

MsZ schválilo:
 • investičný zámer mesta na prestavbu objektu 
  súpisné číslo 6339, na bytový dom,
 • vypísanie verejnej súťaže na obstaranie 
  projektovej dokumentácie na prestavbu 
  objektu, súpisné číslo 6339,
 • spôsob financovania z prostriedkov ŠFRB 
  a MDaV SR a vlastných zdrojov.

František Mašlonka, 
zástupca primátora

1. WIFI pre Teb a
 podaný 11/2018
 požadovaná výška NFP : 14 250 EUR
 stav: schválená vo výške: 13 186 EUR 
2. Zelené obce Slovenska 
 podaný 11/2018 
 požadovaná výška dotácie: 16 438,45 EUR 
 (117 ks drevín pre verejné priestranstvá 
 v meste)
 stav: schválená 
3. Novomestský osteň 2019- XX. Ročník bienále 
 kresleného humoru a satiry 
 Fond na podporu umenia
 podaný 11/2018
 stav: schválená vo výške : 3 500 EUR 
4. Festival Aničky Jurkovičovej – Eurotália 2019
 Fond na podporu umenia
 podaný 11/2018
 Požadovaná výška dotácie: 7 577,00 EUR
 stav: schválená vo výške 5 500 EUR 
5. Festival Aničky Jurkovičovej – Eurotália 2019
 Trenčiansky samosprávny kraj 
 podaný 1/2019
 požadovaná výška dotácie :  3 300 EUR
 stav: žiadosť odoslaná 
6. Manažment údajov inštitúcie verejnej správy 
 Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP 
 na prekladanie 
 Žiadostí o poskytnutie nenávratného fi nančné-  
 ho príspevku
 Realizovaný výber dodávateľa na štúdiu 

 uskutočniteľnosti  
 stav: prípravné práce na štúdiu 
7. Projekt:   Zútulníme útulok , skvalitníme život 
 Predložený projektový zámer  
 požadovaná výška NFP : 230 333 EUR
 stav: k 31.05.2019 bude žiadosť o NFP  
 predložená riadiacemu orgánu 
8.  Dotácia – prevencia kriminality 
 Vypracovanie žiadosti o dotáciu 
 Rady vlády SR   
 pre prevenciu kriminality pre rok 2019“: 
 Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
 požadovaná výška dotácie : 15 824EUR     
9. Dotácia – Podpora a rozvoj športu 
 na rok 2019 
 Dotácia vyhlásená Úradom vlády SR
 podaná 03/2019 na výmenu umelého trávnika 
 na futbalovom  ihrisku na ZŠ Tematín-
 ska a výstavbu multifunkčného ihriska na ZŠ 
 Odborárska
 stav: 16.05.2019 odporúčaná na  schválenie  
 vo výške  10 000 EUR
10. Dotácia – prevencia pouličnej kriminality – 
 mimoriadna výzva
 Žiadosť na výmenu monitorovacieho a kame-
 rového systému a 25 ks kamier 05/2019
 požadovaná výška dotácie : 71 711 EUR
 predpokladaný termín schvaľovania: 07/2019

 Katarína Pavlíčková,
odd. výstavby a rozvoja mesta 

AKO SA MESTO ZAPÁJA DO PROJEKTOV A GRANTOV
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Piatok až nedeľa 7. - 9. júna 
budú pre obyvateľov mes-
ta slávnostnejšie. Mesto sa 
ponorí do osláv Dni mesta. 
Tradícia Dňa mesta sa začala 
písať 16. marca 2007 pri prí-
ležitosti osláv prvej písomnej 
zmienky o Novom meste nad 
Váhom (18. marca 1263). 
Neskôr bola slávnosť presu-

nutá na mesiac jún.
Uvedený presun nebol zámerný len z dôvodov čr-

tajúcich sa dní s krajším a teplejším počasím, a teda 
s cieľom lepšieho vyžitia sa na našom námestí. Dô-
vod je jednoznačný. Rozhodnutím vlády Slovenskej 
republiky zo dňa 22. mája 1944 Novému mestu nad 
Váhom bol priznaný štatút mesta. Následne v nede-
ľu 4. júna 1944 sa konali oslavy povýšenia Nového 
mesta nad Váhom na mesto.

Tento rok máme väčší dôvod na oslavu, pretože 
si pripomenieme 75 rokov existencie mesta Nové 
Mesto nad Váhom. Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť 
oslavu Dňa mesta na oslavu Dní mesta (DM).

Súčasťou osláv DM je udeľovanie výročných cien 
primátora mesta, titul Osobnosť mesta. Titul je 
udeľovaný v šiestich základných oblastiach (kultúra 
a umenie, hospodárska, športová, oblasť zdravot-
níctva, sociálna, humanitárna a charitatívna, oblasť 
školstva, vzdelávania, vedy a výskumu a celospolo-
čenská angažovanosť). Nie je však povinnosťou 
udeliť ocenenie v každej zo spomínaných oblastí.

Mená ocenených sa Novomešťania dozvedia 
priamo na námestí. A aký bude sprievodný program 
osláv Dní mesta?

Piatok 7. júna bude program prebiehať na via-
cerých miestach od rána o 8.00, pokračovaním na 
námestí a ukončením ohňostrojom o 22.30.

Od 8.00 do 13.00 na základných školách Tema-
tínska ul., na Ulici kpt. Nálepku a Odborárskej, 
budú prebiehať súťaže: futbalový turnaj – memoriál 
R. Zongora, volejbalový turnaj a turnaj zmiešaných 
družstiev vo vybíjanej.

Od 8.30 do 10.00 bude v parku J. M. Hurbana 
prebiehať Mestský minimaratón.

Od 10.00 do 16.15 na Námestí slobody budú udele-
né ocenenia najúspešnejších žiakov a študentov, pri-
pravuje sa výučbový workshop stánok – Mestský zá-
chranár, zábavné atrakcie a zábavný program pre deti.

Od 15.00 do 18.00 v tenisovej hale na Zelenej vode 
sa uskutoční Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní.

Hlavný program na Námestí slobody začneme 
od 17.00 príhovorom primátora mesta a udelením 
cien Osobnosť mesta.

Od 17.45 sa môžeme tešiť na vystúpenie Malého 
komorného orchestra a skupiny Na kolená.

Vyvrcholením podujatia je od 21.00 vystúpenie 
Petra Nagya so skupinou Indigo a piatok zavŕšime 
slávnostným ohňostrojom.

V sobotu 8. júna bude pripravený pre našich oby-
vateľov Park J.M. Hurbana, kde sa od 8.30 do 12.00 
predstavia rôzne športové, kultúrne kluby a zosku-
penia z nášho mesta a okolia, ktorí si pripravia zau-
jímavé hry pre deti.

Oslavy Dní mesta sa skončia slávnostnou svätou 
omšou za naše mesto a jeho občanov o 11.00 v rím-
skokatolíckom kostole.

František Mašlonka,
zástupca primátora

DNI MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 2019

DIVADIELKO GALÉRIA 
pozýva na hru Kaimovo dobrodružstvo.
Bábkové predstavenie, v ktorom sa černošský chlapec 
Kaimo presvedčí, že sa oplatí poslúchať rady a príka-
zy dospelých.
Premiéra 2.júna 2019 o 14:30 a 16:00 v Divadielku Galéria
Divadielko Galéria si pre svojich priaznivcov tento 
rok pripravilo nové bábkové predstavenie – Kai-
movo dobrodružstvo. Hlavný hrdina Kaimo, čer-
nošský chlapec z džungle, sa opäť presvedčí, že 
poslúchať rady a príkazy dospelých sa oplatí. V hre 
účinkuje 6 černoškov a niekoľko zvieracích po-
stáv – papagáj, opičky, leopard, had. Bábky a kulisy
 vyrába Ivan Radošinský, ktorý je zároveň režisérom 

divadielka Galéria, oblieka ich pani Ľubica Ivanovská. 
V hre je zapojených zhruba 13 účinkujúcich. Hudbu k 
tomuto predstaveniu napísala Mária Volárová, spolu 
so svojou len 7-ročnou dcérou Hankou. Naši najmenší 
sa tak môžu tešiť na premiéru. 
Kaimovo dobrodružstvo koncom júna otvorí Detský 
folklórny festival Zlatá brána v Kysáči. Naši divadel-
níci tam od roku 2006 každoročne cestujú vždy s čer-
stvo odpremiérovanou hrou.
Nezabudli sme ani na detské večerné divadlo pod 
holým nebom – ak nám počasie dovolí, Kaimovo dob-
rodružstvo budete môcť zažiť aj priamo na námestí  – 
v nedeľu 7. júla o 21:00. 

Mária Volárová, riaditeľka MsKS
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Súčasný zákon 
č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch zaviedol 
princíp rozšírenej 
zodpovednosti vý-
robcov, čo  znamená, 
že výrobcovia obalov 

a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje 
produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, 
a teda sú zodpovední aj za fi nancovanie triedeného 
zberu odpadov v obciach a mestách. Robia tak ko-
lektívne prostredníctvom organizácií zodpoved-
nosti výrobcov (OZV). Takouto OZV je aj spoloč-
nosť ENVI - PAK, s ktorou má uzatvorenú zmluvu 
naše mesto. 

Spoločnosť ENVI -PAK fi nancuje triedený zber 
odpadov pre mesto Nové Mesto nad Váhom. Za 
rok 2018 spoločnosť ENVI-PAK za prevádzkovanie 
triedeného zberu v našom meste uhradila náklady v 
celkovej výške 233 096 € bez DPH. 

Aj naše mesto tým, že je súčasťou systému EN-
VI-PAK, prevádzkujúceho triedený zber odpadu,  
prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie 
skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg 
CO2. Táto úspora predstavuje množstvo sklení-
kových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné 
osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na 
výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoloč-
nosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV 
združených v asociácii PRO EUROPE. Uvedený 
výsledok zodpovedá celkovej úspore dosiahnutej 
vďaka systému zberu, zhodnocovania a recyklácie 
odpadov z obalov, organizácie zodpovednosti vý-
robcov  ENVI-PAK v roku 2018. 

Spoločnosť ENVI-PAK, rovnako ako mesto a 
TSM ďakujú všetkým občanom, ktorí triedia od-
pad. Zároveň sa patrí poďakovať za doterajšiu spo-
luprácu aj samotnej spoločnosti ENVI-PAK, nakoľ-
ko spoločne nastavujeme systém zberu, triedenia a 
zhodnotenia vytriedeného odpadu. 

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného od-
padu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí 
budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Osveta a 
vzdelávanie je najlepšou cestou, ako ich motivovať 
k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá 
vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. ENVI-PAK 
okrem priameho fi nancovania triedeného zberu má 
na starosti aj osvetu v oblasti triedenia. Spoločnosť  
zabezpečila viaceré vzdelávacie a osvetové aktivity 

na podporu triedenia určené pre obyvateľov (letáky, 
nálepky na kontajnery, vzdelávacie články a videá, 
elektronické plagáty a pod.) a pomáha vzdelávať ob-
čanov nášho mesta.

V týchto aktivitách budeme pokračovať aj v na-
sledujúcom období a veríme, že sa nám spoločnými 
silami bude dariť zvyšovať angažovanosť obyvate-
ľov v triedení a napredovať pri zvyšovaní vytriede-
ného množstva odpadu. Čím viac odpadu vytriedi-
me, tým menej nákladov budeme mať s likvidáciou 
zvyšného zmesového odpadu. 

Aktuálne informácie z oblasti odpadového hos-
podárstva a triedeného zberu môžu občania získať 
na nasledovných webstránkach: 

www.nove-mesto.sk/nakladanie-s-komunal-
nym-odpadom-v-meste  

www.tsm.nove-mesto.sk
www.envipak.sk 
www.triedime.sk

Zuzana Paučinová, referát ŽP

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÚ
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Jozef Banáš v knižnici 
V pondelok 15. apríla 2019 navštívil Mestskú 

knižnicu Ľ. V. Riznera známy slovenský spisovateľ, 
dramatik a tiež bývalý politik a diplomat Jozef Ba-
náš. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti vyda-
nia jeho, zatiaľ posledného diela, tentokrát o živote 
Milana Rastislava Štefánika pod názvom Prebijem 
sa!. V preplnenej spoločenskej miestnosti kniž-
nice  autor zaujímavo porozprával o pohnútkach, 
ktoré ho viedli k napísaniu tohto rozsiahleho, viac 
ako 400-stranového dokumentárneho románu, ku 
ktorému zbieral materiály a informácie niekoľko 
rokov. V takmer dvojhodinovej besede  J. Banáš 
odpovedal aj na otázky návštevníkov, ktorí mali už 
román o najväčšom Slovákovi prečítaný. Následná 
autogramiáda zavŕšila úspešnú akciu, ktorú Mest-
ská knižnica Ľ. V. Riznera pripravila pri príležitosti 
100. výročia tragického úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika.
Čítajme si...

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera sa 30. mája 
2019 zapojila do celoslovenského projektu s ná-
zvom Čítajme si... 2019. Cieľom spomínanej ak-
cie je podporiť záujem mládeže o knihy a čítanie. 
V spolupráci so základnými školami v našom meste 

deti od 9.00 hod. do 15.00 hod.  postupne, z vopred 
určených detských kníh nahlas prečítali jednu 
stranu. V čase uzávierky ešte nebol známy presný 
počet čítajúcich. Túto informáciu Vám prinesieme 
v nasledujúcom letnom dvojčísle Novomestského 
spravodajcu. 
Eseje 2019

Už v poradí 19. ročník súťaže v písaní esejí sa 
uskutoční vo štvrtok 13. júna 2019 v Mestskej 
knižnici Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom. 
Súťaž  Esej 2019 je pre mladých literátov výzvou, 
v ktorej si môžu overiť svoje schopnosti napísať esej 
na tému, ktorú si vyberú pri prezentácii. Či forma 
ich diela naplní všetky podmienky tohto neľahkého 
literárneho žánru, posúdi odborná porota. Súťaž 
je organizovaná v spolupráci s Komisiou školstva, 
mládeže a športu pri MsZ pre žiakov 8. a 9. roční-
kov ZŠ a 8-ročného gymnázia v Novomestskom 
okrese a je anonymná, tzn., že účastníci súťažia 
pod vylosovanými číslami. Veríme, že pisatelia sa 
zhostia svojich prác s prehľadom a erudovanosťou, 
ktorá by, tak ako po minulé roky, opätovne potvrdi-
la vysokú úroveň jednotlivých prác.

 Marta Stuparičová, 
vedúca knižnice 

ZO ŽIVOTA KNIŽNICE .V. RÍZNERA

Aj keď vykurovacia sezóna stále pretrváva, po-
maly sa blíži jej koniec. Nastal čas vyúčtovania a 
bilancovania uplynulého obdobia. 

Minulý rok sme úspešne dokončili druhú časť 1. 
etapy modernizácie tepelného hospodárstva a čias-
točne začali s 2. etapou modernizácie dobudova-
ním tepelného výkonu na kotolni Vajanského 2235. 
V prvej časti sa vymenil rozvod tepla a vybudovali 
sa domové odovzdávacie stanice na sídlisku v okolí 
kotolne SNP 386. Stavba bola úspešne ukončená 
v októbri 2017 a priniesla vyšší komfort v dodáv-
ke tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj podrobný a 
okamžitý monitoring spotrieb, teplôt a porúch na 
každom odbernom mieste. Druhá časť modernizá-
cie sa dotýkala tepelných okruhov 1.mája 308, 311 
a 313, ako aj kotolne na Vajanského ulici. Staré a 
technologicky opotrebované tepelné zariadenia sa 
nahradili modernými odovzdávacími stanicami, 
napojenými na nový rozvod tepla z novovzniknutej 
centrálnej kotolne Vajanského 2235. Odstránením 
starých „plynových kotolní“ sa zvýšil komfort bý-

vania pre všetkých obyvateľov v menovaných tepel-
ných okruhoch, hlavne znížením emisií vzniknu-
tých spaľovaním zemného plynu alebo emisií hluku 
a hlavne aj zlepšením kvality dodávok tepla a teplej 
úžitkovej vody. 

Na jar v roku 2019 sme vybudovali prepojenie ko-
tolne SNP 386 s areálom bývalých kasární, kde sa 
predpokladá výstavba 63 nájomných bytov, ako aj 
ďalšia výstavba či už v réžii Mesta Nové Mesto nad 
Váhom, alebo ostatných vlastníkov nehnuteľností. 
Po skončení vykurovacej sezóny sa začne od 1.júna 
s pravidelnou letnou údržbou tepelných zariadení a 
s prípravou na ďalšiu vykurovaciu sezónu. 

Na záver by som rád poďakoval obyvateľom síd-
lisk, ktorých sa inovácia tepelných rozvodov týkala, 
za trpezlivosť, pracovníkom MsBP a dodávateľom 
za odvedenú prácu so želaním  bezproblémovej 
spolupráce aj v nadchádzajúcom období. Verím, že 
štandard našej profesionality sa bude naďalej zvy-
šovať k vašej spokojnosti.

Ing. Stanislav Vavrek, konateľ a riaditeľ spoločnosti

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK
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V nedeľu 4. júna 1944, teda 
pred 75 rokmi, sa v našom meste 
konali veľké oslavy. Svoj sviatok 
malo samotné mesto. Neboli 
to však oslavy  prvej písomnej 
zmienky ani oslavy k nejakému 
inému výročiu, ale Nové 
Mesto nad Váhom oslavovalo 
skutočnosť, že sa práve stalo 
mestom.

 Samotné uznanie charakteru 
mesta bolo uskutočnené o 
dva týždne skôr. Vtedy vláda  
Slovenskej republiky svojím 
rozhodnutím zo dňa 22. mája 
1944 priznala „obci“ Nové 
Mesto nad Váhom charakter 
mesta a to na základe žiadosti 
zaslanej ministrovi vnútra SR zo 
dňa 9. februára 1944. 

Z á s t u p c o v i a  m e s t a  n a 
precízne vyhotovenej žiadosti 
zdôvodňujú,  prečo by sa z obce 
Nové Mesto nad Váhom malo 
stať mesto. Uvedené dôvody boli 
také závažné, že získanie práva 
stať sa mestom posudzujeme aj 
po 75-tich rokoch ako prirodzený 
a spravodlivý akt.  Už samotný 
počet obyvateľov bol pre obec 
privysoký. Podľa žiadosti malo 
mesto v roku 1944 až 12 000 
obyvateľov a to musíme zobrať do 
úvahy skutočnosť, že do Nového 
Mesta v tom čase ešte nepatrili 
Mnešice. Nachádzalo sa v ňom 
až 13 štátnych úradov s takmer  
400 štátnymi zamestnancami. 

Nové Mesto mohlo argu-
mentovať aj s veľkým počtom 
škôl. Stredných a odborných 
škôl bolo 5 a nachádzali sa tu dve 
meštianske a tri ľudové školy. 
Na týchto školách vyučovalo až 
100 učiteľov a stredoškolských 
profesorov.  Prekvapuje aj po-
merne vyspelá infraštruktúra. 
Mesto sa mohlo pochváliť 
„s vybudovaným, vydláždeným 

a vyparkovaným námestím“ a tiež 
i „s krásnym parkom ležiacim 
uprostred obce, ktorý široko 
- ďaleko nemá konkurencie“. 
Iné mestá mohli Novému 
Mestu závidieť aj  romantické 
zákutie v parku s pomníkom 
padlých v 1. sv. vojne, ktorý 
bol obklopený stromoradím 
a nádych exotiky mu cez letné 
obdobie dodávali palmy. Na 
okraji parku boli  vystavané 
celé ulice „vilového štýlu“, stála 
tam budova moderného kina 
a v parku nechýbal ani tenisový 
kurt. Okrem námestia a parku 
boli upravené aj ďalšie časti 
Nového Mesta. Boli tu zriadené 
parkoviská, ulice lemované 
stromoradím boli vyasfaltované 
a chodníky vydláždené. Myslelo 
sa aj na šport a telovýchovu. 
V zimných mesiacoch bolo 
funkčné mestské klzisko, 
na ktorom sa hrávali zápasy 
kvalitných  hokejových  turnajov 
a v tom čase sa prikročilo aj k 
stavbe veľkého štadióna, ktorý 
mal slúžiť všetkým odvetviam 
športu. Z historických cirkev-
ných pamiatok sa spomína 
novomestský kostol, ktorý je 

„pýchou celého Považia“. 
Primeraná  pozornosť  sa 

venovala zdravotníctvu a 
sociálnej starostlivosti. Bol 
tu zriadený chudobinec  
a starobinec, poradňa pre matky 
a deti a pre zdravie obyvateľov 
Nového Mesta a okolia bola 
dôležitá zdravotná ustanovizeň 
- Liga proti tuberkulóze. V meste 
nechýbala ani záchranná stanica 
vybavená sanitkami. Autori 
žiadosti predstavujú Nové 
Mesto aj ako lokalitu z hľadiska 
strategického vojenského vý- 
znamu. V moderných kasár-
ňach s kapacitou do 4 000 
vojakov bolo umiestnených až 6 
vojenských útvarov.   

Charakteristickou črtou pre 
Nové Mesto nad Váhom už 
v medzivojnovom období bol 
dynamický rozvoj priemyslu, 
obchodu a živnostenského 
podnikania, ktorý úspešne  
pokračoval aj počas  2. sv. vojny. 
Dvakrát do týždňa sa vydržiavali 
tzv. týždenné trhy a počas roka 
sa uskutočnilo až 9 jarmokov. 
Obchodným aktivitám sa 
v Novom Meste tradične darilo 
a nebolo to inak ani v tomto čase.  

NOVÉ MESTO N.V. SA STALO MESTOM PRED TRIŠTVRTE STORO ÍM

Plagát Obecného úradu v Novom meste nad Váhom, vydaný v rámci príprav osláv 
priznania štatútu mesta Novému Mestu nad Váhom v roku 1944
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Boli tu tri veľkoobchody a tiež aj 
120 menších obchodov s rôznym 
tovarom. Chlieb a pečivo piekli 
aj v tzv. parných pekárňach. 
V žiadosti je pomerne veľký 
priestor venovaný priemyslu 
a to priemyselným podnikom, 
rôznym väčším i menším 
fi rmám a výrobným družstvám. 
Je ich uvedených 22 a bolo 
v nich zamestnaných až 3 200 
zamestnancov. 

Zástupcovia mesta pri 
písaní žiadosti nezabudli ani 
na obecnú políciu, ktorá sa 
starala o bezpečnosť občianstva 
a ktorá je „riadne vycvičená a 
uniformovaná“.

Čulý turistický ruch bol 
v tom čase tiež silnou stránkou 
nášho mesta. Autori žiadosti 

predstavujú Nové Mesto ako 
zaujímavú turistickú lokalitu 
a zároveň informujú že 
„v miestnych hoteloch možno 
sa ubytovať a podnikať výlety do 
krásneho okolia“. 

 Žiadosť o priznanie 
charakteru mesta sa končí 
prehľadom histórie mesta. 
Poukazuje sa na skutočnosť, 
že už v stredoveku Nové Mesto 
disponovalo právami mestského 
charakteru. Malo svoju pečať 
a nazývalo sa mestom (civitas), 
a teda aj samotná história  
oprávňuje Novomešťanov 
k tomu, aby si pre svoju obec 
nárokovali „titul mesta“. 

Oslavy povýšenia Nového 
Mesta na mesto sa konali za 
prítomnosti ministra vnútra 

v nedeľu 4. júna 1944 na 
Bernolákovom námestí pred 
mestským domom (v súčasnosti 
budova nemocnice).  Podstatná 
časť ofi ciálneho vládneho 
dokumentu znie: „...rozhodli 
sme Novému Mestu nad Váhom 
priznať charakter mesta, užívať 
titul mesta a zabezpečiť práva 
mesta, ako sú ustanovené 
platným predpisom“. Na zákla-
de nadobudnutého štatútu 
dovtedajší starosta Jozef  
Žilinčan sa stal mešťanostom 
a správne orgány sa prestali 
nazývať obecnými a stali sa 
mestskými.                

 Jozef Karlík  

zdroj:  Kronika Nového Mesta 
nad Váhom, 2. časť  

Počiatky udržiavania verejné-
ho poriadku obecnou políciou 
v Novom Meste nad Váhom spa-
dajú do obdobia tretej štvrtiny 
19. storočia. V tejto dobe je Nové 
Mesto nad Váhom obec s muni-
cipálnym právom a služobným 
úradom, zároveň je správnym 
strediskom pre okolité obce. 

Dňa 23.8.1873 vydáva obecné 
zastupiteľstvo v Novom Meste 
nad Váhom nariadenie  týkaj-
úce sa vzniku obecnej strážnej 
služby, kde je zmienka o troch 
hejtmanoch, ktorí robia vlastný 
výkon služby. Toto nariadenie 
sa ďalej zaoberá tzv. „Policaj-
nými záležitosťami“ (čl.6) –
kedy sú priznané  „prestupné 
a kriminálne práva patričnej 
vrchnosti neb súdu oznámiť činy, 
v náhlych prípadoch predbežne 
vyšetrujúci prevede a spatrujúc 
dátá vrchnosti oznámi“,  ďalej 
ukladá povinnosť „dozorujúc 
na zadržanie verejného pokoja, 
osobnej istoty a majetku“. V roku 

1899 dochádza v našom meste 
ďalším nariadením k zvýšenému 
počtu hejtmanov. 

Po vojnovom období 
v prvých rokoch zabezpečuje 
verejný poriadok prevažne 
četníctvo, obecná polícia pre-
trváva v monarchistickej po-
dobe. Sú dochované správy 
o zásahoch obecnej polície spolu 
s četníctvom hlavne v súvislosti 
s potlačovaním nepokojov pri 
generálnej stávke v roku 1922 
(neúspešné kolektívne vyjed-
návanie robotníkov a nespokoj-
nosť s priebehom pozemkovej 
reformy), pri zásahu proti de-
moštrantácii dňa 14.6.1922 do-
šlo k streľbe, pri ktorej zahynul 
jeden človek. 

Za skutočný vznik obecnej 
polície v Novom Meste nad 
Váhom môžeme  považovať 
rozhodnutie obecného zastupi-
teľstva, ktoré sa konalo  dňa 19. 
decembra 1925, kedy sa uznie-
slo, že dňom 1.1. 1926 vzniká 

samostatná ozbrojená polícia 
v počte troch strážnikov a jed-
ného dozorcu  (označenie pre 
veliteľa). Obecní policajti boli do 
svojich funkcií zvolení obecným 
zastupiteľstvom, každý jednot-
livo. Prvým veliteľom obecnej 
polície v Novom Meste nad 
Váhom  bol zvolený Jozef Turza 
(foto) / 1881-1941/.

                   text: Milan Kubák 

HISTORICKÝ VÝVOJ VZNIKU OBECNEJ-MESTSKEJ POLÍCIE – 1. AS



8

Historicky druhý najstarší hudobný festival 
na Slovensku – „music festival Piešťany (mfP)“ 
otvorí svoj 64. ročník už v piatok 31. mája. Toto 
významné kultúrne podujatie, ktoré od svojho zalo-
ženia v roku 1956 kontinuálne trvá až po dnes, patrí 
k najprestížnejším sviatkom hudby na Slovensku. 
Hlavnými usporiadateľmi festivalu sú Umelecký 
súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto 
Piešťany, Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Rezort Piešťany.

Festivalový výbor spolu s Umeleckou radou 
64. mfP pripravili bohatý program aktuálneho 
ročníka sľubujúci nezabudnuteľné umelecké i spo-
ločenské zážitky na koncertoch, výstavách i fi l-
mových prenosoch. Hlavným leitmotívom tohto 
ročníka je pripomenutie si jubilejných výročí ume-
leckých telies a osobností, ktoré formovali sloven-
skú hudobnú kultúru.

Tohtoročný 64. mfP rozširuje svoje koncertné 
podujatia aj do ďalších dvoch miest regiónu. Okrem 
Piešťan si tak budú môcť festivalové koncerty 

vypočuť aj diváci v Empírovom divadle v Hlohovci.  
Mám úprimnú radosť, že vďaka vedeniu nášho 

mesta sa festivalové dianie posunie aj do Nového 
Mesta nad Váhom. 

Profesionálne interpretačné umenie renomova-
ných umelcov zaznie v priestoroch Výstavnej siene 
Mestského kultúrneho strediska. Návštevníci pre-
žijú príjemnú festivalovú atmosféru v spoločnosti 
Moyzesovho kvarteta a ich hostí, harfi stky Kataríny 
Turnerovej, fl autistu Mariána Turnera a hobojistu 
Matúša Veľasa.

Mestské kultúrne stredisko Nové Mes-
to nad Váhom sa stáva spoluorganizátorom 
64.  music festivalu Piešťany! 

Verím, že začíname novú tradíciu vzájomnej 
spolupráce, ktorá pretrvá mnoho rokov. 

Prajem všetkým cteným návštevníkom festivalo-
vých podujatí veľa krásnych umeleckých zážitkov. 

PhDr. Edita Bjeloševičová – Vrablicová, 
riaditeľka Domu umenia Piešťany
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PIATOK / 31. 5. 
19.00 Dom umenia - terasa 

Slávnostné fanfáry 
CORNI DI 
BRATISLAVA 
Karol Nitran, umelecký 

vedúci 

PIATOK / 31. 5. 
19.30 Dom umenia - Veľká sála Otvárací 
galavečer 64. mfP 
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa 
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA  
prof. Štefan Nosáľ – choreografi a 

Mikuláš Sivý - umelecký vedúci 

Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina 

a orchester Umeleckého súboru Lúčnica  

pod vedením Martina Sleziaka 

Vstupné: 17 – 19 – 21 €

ŠTVRTOK / 6. 6. 
19.30 Empírové divadlo Hlohovec 

Zámocký koncert 
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Ewald Danel -  husle, umelecký vedúci 

Johann Sebastian Bach, Julien Benda, Joseph 
Haydn, Ludwig van Beethoven,
Jozef Podprocký, Roman Berger, Witold 
Roman Lutosławski, Felix Mendelssohn-
Bartholdy      
Vstupné: 10 €

SOBOTA / 8. 6. 
19.30 Dom umenia - veľká 

Swinguj! 
ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA 
BROMA A HOSTIA (ČR)
Vladimír Valovič -  dirigent 

Andrea Zimányiová - spev 

Ivana Regešová - spev 

Robo Opatovský - spev

Vstupné: 18 € / zľavnené vstupné 12 €

PONDELOK / 10.6. 
19.30 Dom umenia - kino 
Bolšoj balet 
Balet Veľkého divadla ( Boľšoj teátr) v Moskve - 
záznam z predstavenia  

CARMEN SUITA/PETRUŠKA 
Alberto Alonso a Edward Clug – choreografi a 

Georgés Bizet, Rodion Ščedrin, Igor Stravinskij 
– hudba 

Vášnivé predstavenie klasických baletov v novej 

produkcii, ktorá vystihuje dušu ruského baletu 

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

STREDA / 12.6. 
18.00 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad 

Váhom  

Medzi Seinou a Dunajom 
Katarína Turnerová - harfa 

Marián Turner - fl auta

Matúš Veľas - hoboj 

MOYZESOVO KVARTETO 
Jozef Horváth - 1. husle 

František Török - 2. husle 

Alexander Lakatoš - viola 

Ján Slávik - violončelo  

Jacques Ibert, Johann Nepomuk Hummel, 
Milan Novák, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Anselme Vinée, Joseph Haydn
Vstupné: 6 €

SOBOTA / 15.6. 
19.30 Dom umenia - Veľká sála 

Poet Čajkovskij 
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE
Zbyněk Müller (ČR) - dirigent 

Slávka Zámečníková – soprán 

 V programe odznejú diela Piotra Iľjiča 

Čajkovskeho 

Koncert venovaný 50.výročiu založenia Štátnej 

fi lharmónie Košice (1969

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €           

PROGRAM 64. MUSIC FESTIVALU PIEŠ ANY
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UTOROK / 18.6. 
19.30 Dom umenia - veľká sála
La Traviata 
ŠTÁTNA OPERA BANSK Á BYSTRICA 
Giuseppe Verdi - hudba 
 Francesco Maria Piave - libreto
Ján Procházka - dirigent 
Dana Dinková -  réžia 
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku 
Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej 
opery Banská Bystrica 
Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

PIATOK / 21. 6. 
19.30 Dom umenia - malá sála 
Dôverný večer 
ZEMLINSKÉHO KVARTETO  ( ČR) 
Karel Dohnal - klarinet 
František Souček - 1. husle 
Petr Střížek  - 2. husle 
Petr Holman - viola 
Vladimír Fortin  - violončelo 
Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johannes 
Brahms 
Vstupné: 10 €

STREDA / 26. 6. 
19.30 Dom umenia - veľká sála Hudobné nešpory 
SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA 
Zuzana Weiserová - soprán 
Rastislav Suchan - trubka 
Peter Mikula - organ 
Elena Matušová - zbormajsterka a dirigentka 
Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Alessandro Scarlatti, Nikolaj Kedrov, Giovanni 
Baptista Pergolesi
Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

UTOROK / 2. 7. 
19.30 Dom umenia - veľká sála 
SĽUK - 70 rokov slovenskej tradície
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ 
KOLEKTÍV 
Juraj Hamar, Stanislav Marišler - námet, scenár 
a réžia 
Účinkuje tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka 
skupina SĽUK-u, sólisti  a multiinštrumentalisti 

Program venovaný 70. výročiu založenia SĽUK-u 
(1949) 
Vstupné: 17 – 19 – 21 €

ŠTVRTOK / 4. 7. 
19.30 Health Spa Resort Thermia Palace 
Romantické rendez-vous KOMORNÝ 
KONCERT 
Martina Houdová - soprán 
Michal Haring - violončelo 
Dušan Šujan -  klavír 
Johannes Brahms, Dmitrij Dmitrijevič 
Šostakovič, Sergej Vasilievič Rachmaninov
Vstup voľný 

NEDEĽA / 7. 7. 
16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku 
PROMENÁDNY KONCERT 
Mariana Hochelová - soprán 
Peter Hochel - klavír 
Operné árie, operetné a muzikálové piesne 
a klavírne vstupy   
Vstup voľný 

PONDELOK / 8. 7. 
19.30 Dom umenia - veľká sála 
Happy birthday Slovenská fi lharmónia !         
Záverečný koncert 64. mfP
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA / 
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR 
Rastislav Štúr - dirigent 
Jozef Chabroň - zbormajster 
Marian Lapšanský  - klavír 
Martina Masaryková - soprán 
Michaela Šebestová - alt 
Jozef Gráf - tenor 
Tomáš Šelc - bas 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Štefan Németh-Šamorínsky 
Koncert venovaný 70. výročiu založenia 
Slovenskej fi lharmónie (1949) 
Vstupné: 17 – 19 – 21 €

Festival sa koná pod záštitou ministerky 
kultúry SR Ľubice Laššákovej

www.domumenia-piestany.sk 
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Katarína Turnerová - harfa 

Marián Turner - fl auta 

Matúš Veľas - hoboj 

MOYZESOVO KVARTETO 

Jozef Horváth - 1. husle 

František Török - 2. husle 

Alexander Lakatoš - viola 
Ján Slávik - violončelo 

STREDA  12. 6. 2019 o 18.00 
Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 

MEDZI SEINOU A DUNAJOM

PROGRAM:
Jacques Ibert (1890 – 1962)
Interludium pre fl autu, hoboj a harfu

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Sláčikové kvarteto C Dur, op. 30, č. 1 

Milan Novák (*1927)
Suita v starom štýle pre fl autu a harfu
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Kvarteto F Dur pre hoboj, husle, violu a violončelo K.V. 370

Anselme Vinée (1847 – 1921)
Villanelle pre husle, hoboj a harfu

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Allegro C Dur pre fl autu, husle a violončelo, Hob. IV:1

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio a Rondo c mol pre harfu, fl autu, hoboj, violu a violončelo K.V. 617

Vstupné : 6,- € / 5,- € abonentky                   
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3 – 4. máj 
Nové Mesto nad Váhom
Matica slovenská 

Rok 2019 je nesporne ro-
kom Milana Rastislava Štefá-
nika, neúnavného, až roman-
ticky akčného hrdinu, ktorý 

povýšil slobodu svojej krajiny nad milovanú vedu. 
Všetky akcie, väčšieho či menšieho rozsahu tvorili 
kyticu osláv jeho neúnavnej práce, ktorá mu prá-
vom patrí.

Začiatkom tohto roku, pod vplyvom akejsi 
Štefánikovskej energie, sme sa aj my, matičiari 
pustili do projektu, v ktorom je víťaz ten,  kto verí, 
miluje a pracuje. Chytili sme ten správny fl ow a na 
jeho vlne sme sa „viezli“, a vybavovali potrebné 
veci. Je neuveriteľné, koľko zdanlivých prekážok 
človek prekoná, keď je motivovaný práve životom 
Štefánika. Postupne sa k nám pridávali partneri 
či dobrovoľníci, ktorí si vychutnali celkovú at-
mosféru osláv diela Milana Rastislava Štefánika 
rovnako ako návštevníci podujatia. Dôvera a fi -
nančná podpora z ústredia  Matice slovenskej, ale 
i podpora a záštita nad akciou z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Mesta Nové Mesto nad 
Váhom, boli hnacím motorom nepoľaviť a ve-
novať sa organizácii naplno. Mestský úrad nám 
vychádzal v ústrety aj s neočakávanými požia-
davkami, ktoré sa vyplavili počas akcie. Spolu s 
Maticou Nové Mesto nad Váhom sa organizačne 
pripojilo i Mestské kultúrne stredisko v NMnV 
a pedagógovia i žiaci zo základnej školy a Strednej 
odbornej školy obchodu a podnikania. Keby Šte-
fánik videl toľko nádherných mladých ľudí, tak by 
istotne zajasal.

Prípravy vyvrcholili akciou v piatok 3. mája, 
kedy sa na ZŠ Tematínska v NMnV uskutočnila 
tvorba najväčšieho portrétu Milana Rastislava 
Štefánika. Zúčastnili sa žiaci siedmych tried zo 
všetkých škôl NMnV. Predchádzala tomu bese-
da s pani Blankou Kovarčíkovou  autorkou kni-
hy Lásky Milana Rastislava Štefánika. Keďže 
počasie bolo nepriaznivé, nemohli sme portrét 
rozprestrieť na ihrisku. Tento fakt nás však ne-
odradil, naopak vyzdvihli sme hlbší význam diela 
Štefánikovho, a to je nevzdať sa a prebiť sa i cez 

prekážky. Kvíz sa odohral v telocvični a tie tímy, 
ktoré vedeli správne odpovede rozrolovali jeden 
z desiatich pripravených pásov. Keďže jeden mal 
rozmer 1x10 m, tak po rozrolovaní všetkých pásov 
vznikol pod dohľadom zástupcov Mesta Mgr. He-
veryho a JUDr. Fraňa, nádherný portrét Štefánika 
s logom Matice slovenskej o veľkosti 100m2!! Je 
veľký zážitok, keď vidíte , ako si samotní riaditelia 
zúčastnených škôl fotia na svoje mobily, čo robia 
ich žiaci :) Dnes už máme potvrdené, že MATI-
CA SLOVENSKÁ SA MÔŽE HRDIŤ SLOVEN-
SKÝM REKORDOM (!) , žiaci základných škôl 
svojimi poznatkami o Štefánikovi a ZŠ Tematín-
ska odvážnym riaditeľom PaedDr. Mgr. Michalom 
Hnátom, ktorý pomáhal pri akcii a podporoval 
pedagógov pri koordinácii tejto časti akcie. Jej 
nepísanou „mamou“ je pani učiteľka Mgr. Janka 
Hargašová. RTVS dala priestor novému matičné-
mu rekordu v hlavných správach, čo sme však my 
organizátori mohli vidieť až zo záznamu, nakoľko 
večer sa v divadelnej sále MsKS odohral koncert 
jazzovej formácie Ľudové Mladistvá. Kapela 
vo svojej tvorbe pracuje s folklórnymi motívmi, 
ktorých variácie znejú moderne, no s tradičným 
nádychom. Päť krásnych vokalistiek malo hlasy 
ako anjeli a hudobníci urobili úžasnú atmosféru. 
Aj napriek počasiu, ktoré zvádzalo skôr k papu-
čiam doma, naša divadelná sála sa pekne zaplnila 
a ohlas na koncert bol výborný. Návštevníci mali 
možnosť potešiť aj ďalšie svoje zmysly, nakoľko 
študentky zo SOŠ OaS predstavili produkt Ma-
kocinky, čo nie je nič iné, než kompromis medzi 
slovenskou a francúzskou kuchyňou. Mak a Pa-
lacinky = Makocinky. Dobrotu ocenili aj unave-
ní matičiari z Východného Slovenska, ktorí po 
dlhej ceste v našom meste a na našej akcii trochu 
pookriali a pokračovali na Bradlo. Okrem mako-
ciniek využili aj možnosť odfotiť sa so Štefánikom, 
čo bola jeho realistická maketa s pozadím. Tri po-
doby Štefánika - astronóm, horolezec (aj keď vie-
me, že horolezectvo bolo len nevyhnutnou súčas-
ťou vedeckej práce) a vojak - s príslušnou kulisou 
boli veľmi obľúbenými fotografi ckými kútikmi 
počas oboch dní. 

V sobotu sme sa zobudili do zamračeného, ale 
suchého počasia. Rozhodli sme sa teda prvú časť 
sobotňajšej akcie urobiť v parku a po očku sme 

DNI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
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sledovali oblačnosť, či nepribúda, ale stíhačky, 
čo prelietali ponad Bradlo ju asi rozptýlili:) Park 
ožil výzdobou a balóny s portrétom Milana Ras-
tislava Štefánika sa veselo trepotali na šnúrkach. 
Návštevníci po zaregistrovaní prešli 12 stano-
vísk, ktoré predstavovali určité etapy a situácie 
zo života Štefánika. Študenti zo SOŠ OaS mali 
pripravené v parku i jeho blízkom okolí stanovis-
ká, ktoré nášho najväčšieho Slováka predstavili aj 
ako básnika či kúzelníka. S folklórnym súborom 
absolvovali školu tanca a na záver každý pridal pa-
pierovú tehličku na Mohylu. Aj napriek tomu, že 
Cesta Štefánikovým životom bola určená skôr pre 
deti, zúčastňovali sa jej nadšene aj rodičia, či starí 
rodičia. Veľkú zásluhu na tejto časti má ďalšia pe-
dagogická „mama“ Ing. Danka Hradíleková. Od-
bor manažmentu regionálneho cestovného ruchu, 
ktorý pred rokmi na škole zriadil Ing. Ján Hargaš, 
riaditeľ školy, má s činnosťou Matice slovenskej 
krásne súznenie. A my sa tomu len tešíme, lebo 
dokazuje ako krásne vedia svoje poznatky študen-
ti zúročiť v praxi.

Počasie sa udržalo a prvé kvapky začali padať 
až vo chvíli, keď sa už masy ľudí presunuli do di-
vadelnej sály MsKS. Tá doslova praskala vo šví-
koch a všetky miesta boli obsadené. Na sedenie 
i na státie. Tí, ktorí sa už nedostali dovnútra, sa 
aspoň mohli občerstviť podpecníkmi a pivom zo 
Slovenského národného pivovaru a samozrejme 
hitom akcie - Makocinkami. Každý malý ná-
vštevník sa potešil balónu. Zatiaľ sa v sále začala 
talkshow pani Adely Vinczeovej. Táto excelentná 
dáma opäť raz ukázala, že sa vie zahryznúť do 
náročnej témy ako je život Štefánika, či dokonca 
astronómia a pretaviť ju v diskusii do lákavej 
a zrozumiteľnej podoby. Jej hosťami bol Jozef 
Banáš, autor knihy Prebijem sa, ktorý odovzdal 

informácie o živote nášho Štefánika. Druhým bol 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ten priblížil vedeckú 
prácu a podstatu vedy astronómia. Tretím hos-
ťom bol Filip Jančík, famózny huslista, ktorý bol 
priam ohňostroj energie. Diskusia bola pretkaná 
vystúpením FS Otava, ktorí zatancovali tanec 
z podjavorinského kraja a dám z tanečnej skupi-
ny Yasmin, ktoré predviedli tahitské tance. Filip 
Jančík zahral v hudobnom sprievode Jimmiho 
Cimbalu  a obecenstvo ani nedýchalo. Po rozlúčke 
pani Vinczeovej sa hostia presunuli do vestibulu, 
kde sa uskutočnila autogramiáda, tej sa zúčastnil 
aj manžel našej krásnej moderátorky Viktor Vinc-
ze. Nadšenie vládlo obrovské a vydržalo aj počas 
poslednej časti akcie, koncertu Taste of Brass. 
Výborný koncert orchestra pod vedením Davida 
Krajčího zdvihol ľudí zo sedačiek a roztancoval 
celú sálu. Vyvrcholením večera bolo žrebovanie 
víťaza trojdňového leteckého zájazdu do Paríža, 
ktorý venovala CK Invia Nové Mesto nad Váhom. 
Víťazkou sa stala Barbora Kukučková (foto), kto-
rá sa veľmi tešila a prisľúbila posielať fotografi e 
z mesta, kde žil aj Milan Rastislav Štefánik. Po 
záverečnej skladbe sa ľudia s príjemným pocitom 
rozišli domov a my sme sa s príjemným pocitom 
tešili z nádhernej akcie. Snáď motivovaný odva-
hou Štefánika, snáď eufória z dobrej akcie, zbavila 
jarma neistoty nášho podpredsedu Petra Horňáka 
a on ešte v ten večer v komornej atmosfére nás 
matičiarov  požiadal o ruku svoju dlhoročnú pria-
teľku Hanku. :) Tešíme sa spolu s nimi a ďakujeme 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, že aj po sto ro-
koch vie motivovať k veľkým veciam. 

Lenka Fraňová, 
predsedníčka MOMS
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STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE

Po-Pia 7.00–17.00, So 8.00–12.00
Lekáreň Vo vilke oproti nemocnici



PROGRAMY MsKS

jún 2019

Výstava pod názvom Príbeh začína v roku 1969 
predstavuje kolekciu diel zo zbierok Galérie Miloša 
Alexandra Bazovského nielen v Trenčíne (11. 4. 
– 9. 6. 2019) ale aj v Novom Meste nad Váhom 
(3. 6. – 30. 6. 2019). Galéria tak napĺňa svoje 
predsavzatie pri 50-tom výročí svojej existencie, 
počas celého roku 2019 prostredníctvom výstav 
prezentovať trenčianskej verejnosti (a vzhľadom 
k mimoriadnej dlhoročnej spolupráci aj 
novomestskej verejnosti) aspoň malú časť svojich 
rozsiahlych zbierok, keďže vo svojich depozitoch 
uchováva a spravuje viac ako 4900 umeleckých 
diel.

Po slávnostnom otvorení (10. 1. 2019) 
„Novej stálej expozície diel Miloša Alexandra 
Bazovského“ a následnom otvorení (2. 2. 
2019) stálej expozície žijúcich regionálnych 
umelcov pod názvom „Trenčania a výtvarníci 
trenčianskeho regiónu – staršia a stredná 

2.6.2019 o 14.30  a 16.00 hod. sa uskutoč-
ní v divadielku Galéria premiéra bábkovej hry 
Kaimovo dobrodružstvo.

DIVADIELKO GALÉRIA
KAIMOVO DOBRODRUŽSTVO

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL
PRÍBEH ZAČÍNA V ROKU 1969

12.6.2019 o 18.00 hod. vo výstavnej sie-
ni MsKS v hudobnom pásme Medzi Seinou 
a Dunajom vystúpi Moyzesovo kvarteto a jeho 
hostia. Koncert pripravujeme v spolupráci 
MsKS v Novom Meste nad Váhom a Domu 
umenia v Piešťanoch v rámci 64. music festiva-
lu Piešťany. 

KONCERT MOYZESOVHO KVARTETA

generácia“ , pripravila GMAB v Trenčíne najnovší 
rozsiahly výstavný projekt pod názvom Príbeh 
začína v roku 1969. Vo výstavných priestoroch 
na 1. aj 2. poschodí galéria vystavuje diela 
trenčianskych i mimotrenčianskych umelcov, 
ktorí stáli pri vzniku a začiatkoch existencie 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
Medzi najaktívnejších trenčianskych výtvarníkov 
a členov pobočky bratislavského Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov, ktorú ešte pred 
vznikom galérie založili v Trenčíne, patrili najmä 
maliar Svetozár Abel (1929 – 1986), ktorý bol 
jej organizačnou dušou, ďalej sochár Jozef Fizel 
(1932 – 1998), vtedy ešte stredoškolský pedagóg 
Ladislav Moško (1938), maliar Rudolf Moško 
(1926 - 2019), sochár Milan Struhárik (1935), 
neskôr to boli fotograf Anton Štubňa (1934 – 
1996), maliar Ladislav Zdvíhal (1913 – 1997) a 
najmladší z nich, fotograf Ladislav Kobza (1942).

Ale v pobočke aktívne pôsobili aj ďalší, už vtedy 
úspešní mimotrenčianski umelci. Medzi nich 
patrili niektorí Galandovci, ako maliar Andrej 
Barčík (1928 – 2004), sochár a maliar Vladimír 
Kompánek (1927 – 2011), maliar Milan Paštéka 
(1931 – 1998), sochári Andrej Rudavský (1933 
– 2016 ) a Pavol Tóth (1928 – 1988) ale aj ďalší 
umelci - maliari Jozef Beňo (1930), Michal 
Jakabčic (1930 – 2001), Bohuš Záboj Kuľhavý 
(1937), Ever Púček (1931) a teoretik Fedor Kriška 
(1935 – 2011). K založeniu trenčianskej galérie 
prispel svojou autoritou aj bratislavský sochár 
Alexander Trizuljak, ktorého zásluhou vznikli aj 
ďalšie slovenské galérie.

Ambíciou výstavy v Novom Meste nad Váhom je  
návštevníkom pri príležitosti významného jubilea 
- 50. ročnej existencie Galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne popri iných projektoch, predstaviť jej 
činnosť i kvalitný zbierkový fond, v ktorom sa 
nachádzajú aj diela významných novomestských 
umelcov.    

Ela Porubänová



DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1

Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nede a hodinu pred predstavením, tel. . 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nede a 15,00-20,30 h. Predpredaj 
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého d a v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame. Program KINA 
POVAŽAN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: KINO POVAŽAN

JÚN 2019
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Premietanie v Kine Považan podporuje



pondelok 16:15 h a 18:00 h joga (MsKS)
 18:30 h cvičenie pre ženy
  (Spoločenský dom)
 18:30 h brušné tance (MsKS) 
utorok   18:30 h  latino tance
streda  17:00 h  a 18:15 h joga (MsKS)                                 
 18:30 h cvičenie pre ženy 
  (Spoločenský dom)
štvrtok 16:15 h a 18:00 h joga (MsKS)

KURZY V JÚNI

Únia nevidiacich a slabozrakých SR
pondelok 8:00 h - 14:00 h 

Klub alternatívnej medicíny
druhý utorok v mesiaci 11.6. 
od 12:30 - 17:30 h. Stretnutie s irisdiagnosti-
kom Jánom Dedíkom

Klub chorých na sklerózu multiplex 
(OZ G35)
pondelok 10.6.  o 14:00 h 

A klub
každý párny štvrtok od 16:00 h

Klub fi latelistov
každý štvrtok od 18:00 h 

KLUBY V JÚNI

POZVÁNKA DO KINA

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

práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inovec-

kej 8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej 

poradne. Najbližšie termíny stretnutia s advo-

kátom je 13. júna o 17:00 h v MsKS.

V MsKS  na 1. poschodí vám advokát 

poradí v oblasti trestného, pracovného a ob-

čianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spi-

sovanie podaní či zastupovanie klienta pred 

súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, 

jeho služby sú určené osamelým matkám 

s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhod-

neným občanom a dôchodcom.

VEĽKÍ TALIANSKI 
MAJSTRI NA PLÁTNE

19. – 27.6.2019
KINO POVAŽAN

viac na www.kinopovazan.sk

LEONARDO
Génius v Miláne

BOTICCELI
Peklo

RAFFAELLO
Pán umenia

CARAVAGGIO
Duša a krv
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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

udia už v minulosti vedeli, že postupne vidia horšie ako za mladi a preto sa snažili pomôc  si. Prvý písomný 
záznam o zlepšení videnia hovorí, že Nero (cisár Rímskej ríše v r. 54 - 68) sledoval gladiátorské zápasy cez 
brúsený smaragd. Najstaršia správa o okuliaroch je z roku 1313 a na prvom obraze loveka s okuliarmi z roku 
1352 je mních prepisujúci bibliu. Okuliare sa vyrábali priamo v optikách, ako kusovky. Hromadná výroba obrúb 
a šošoviek za ala v Norimbergu v roku 1616. 

Optik centrum sa venuje predaju okuliarov a kontaktných šošoviek a korekcii o ných vád.
V ponuke sú:
-  Okuliarové obruby v rôznych cenových kategóriách 
 so záru ným aj pozáru ným servisom
- Okuliarové šošovky všetkých druhov a ur ení, pod a 
 potrieb zákazníka
-  Kompletné príslušenstvo k okuliarom
-  Priebežná údržba okuliarov
-  Vyšetrenie na stanovenie korekcie dioptrickej vady

-   Odborné poradenstvo, i konzultácie individuálnych 
 prípadov
- Uplatnenie z avy na poukaz
-   Preventívne kontroly s prípadným usmernením 
 danému o nému špecialistovi
- Predaj je realizovaný v základných (nenavýšených) 
 cenách                         

Nájdete nás v Novom Meste nad Váhom na námestí - Palkovi ova 5, v d och: 
utorok a štvrtok 8:00 h - 17:00 h, sobota 9:00 h - 12:00 h.

Tel: 0917 960 376
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Hoci Novomešťana Martina Šimovca poznajú 
mnohí ako dlhoročného učiteľa matematiky, už dva-
násty rok je pevne spojený s novinárskym perom. 
Redaktor týždenníka MY-Trenčianske noviny zazna-
menal v tomto roku ďalší žurnalistický úspech. Po 
rokoch 2008 a 2014 bol po tretíkrát nominovaný na 
Novinársku cenu roka 2018.

Za 12 rokov si čitateľom MY - Trenčianskych 
novín priniesol množstvo článkov a reportáží.

V Trenčianskych novinách pôsobím od roku 2007. 
Za dvanásť rokov novinárčiny som v tomto najčíta-
nejšom krajskom týždenníku mal doposiaľ publi-
kovaných takmer dvetisíc reportáží, rozhovorov a 
článkov. Venujem sa predovšetkým rozsiahlej publi-
cistike. Mám rád historické témy, záhady, neuveriteľ-
né osudy ľudí, rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Rád 
píšem aj o kultúre či umení, nevyhýbam sa ani krimi-
nalite či problémom v školstve.

Už tretíkrát si bol nominovaný na Novinársku 
cenu. Čím si oslovil porotu Novinárskej ceny 2018?

Nomináciu na Novinársku cenu roka som získal za 
sériu článkov s protinacistickým odkazom. Ocenenie 
získala séria mojich reportáží uverejnených v Tren-
čianskych novinách s názvami Na Jankovom vŕšku 
zabíjali nacisti. Sedem ľudských tiel potom zapálili 
a rozhovor s Máriou Mištinovou Keď dievčence šili 
bábiky, čakala som na guľku do hlavy. Podľa vyjad-
renia trojčlennej odbornej poroty na slávnostnom 
udeľovaní cien v Bratislave ju táto téma zaujala pre-
dovšetkým komplexným spracovaním historickej 
témy z čias 2. svetovej vojny.

Nomináciu si teda získal za dvojdielnu reportáž 
o vojnovej tragédii na Jankovom vŕšku. Prečo prá-
ve táto téma?

Tak, ako som sa už vyjadril v tlači po získaní no-
minácie na Novinársku cenu 2018, do našej spoloč-
nosti, do našej vlasti sa čoraz nebezpečnejšie zakráda 
hnedý mor. Zároveň ale ubúda pamätníkov 2. sveto-
vej vojny, ubúda pamätníkov z čias, keď nacisti a fašis-
ti vykonávali cielené zverstvá na národoch mnohých 
krajín. Preto treba stále pripomínať fašistickú hrôzu, 
ktorú na vlastnej koži zažili milióny nevinných obe-
tí. Čím viac z histórie zachytíme, tým ťažšie sa budú 
dať v budúcnosti vyvrátiť a prekrútiť dokázateľné a 
nevyvrátiteľné fakty. Každá jedna historická infor-
mácia od očitých svedkov je silná aj ako odkaz pre 
budúcnosť. Preto aj beštiálna viacnásobná vražda na 
Jankovom vŕšku, kde v bunkri zaživa zhoreli po útoku 
nacistov siedmi zranení a za živa podpálení partizáni 
a na výstrahu domácemu obyvateľstvu bola na bun-
kri položená odrezaná hlava ženy s červenou šatkou, 
nesmie ostať zabudnutá.

Objaviť a spracovať príbeh poslednej pamätníč-
ky tragédie na Jankovom vŕšku pani Márie Mišti-
novej asi nebolo jednoduché.

Najväčší problém bol vôbec objaviť akéhokoľvek 
žijúceho pamätníka tejto strašnej udalosti. Hľadal 
som týždne. Napokon sa to podarilo úplnou náho-
dou. K okrúhlemu jubileu pani Mištinovej vydal jej 
zať žijúci v Prahe spomienkovú knižku o nej. Najskôr 
som kontaktoval práve jej zaťa v Prahe. V knižke som 
zistil, že pani Mištinová je dcérou partizánskeho 
veliteľa Cyrila Dřinka, ktorý pôsobil práve v oblasti 
Jankovho vŕšku. Podarilo sa mi vybaviť stretnutie s 
vtedy 85- ročnou pani Mištinovou. Sedeli sme spolu 
niekoľko hodín a ja som doslova s otvorenými ústami 
počúval a nahrával jej spomienky. Ako dospievajúce 
dievča cítila  zhorenisko po bunkri s mŕtvymi telami, 
videla zakrvavené roztrhané košele, videla tu otrasnú 
tragédiu. Sama sa dlhé mesiace skrývala s partizán-
mi v bunkroch v horách, pretože by ju boli spolu s ma-
mou kvôli jej otcovi tiež nacisti zabili. Na celú rodinu 
bol vyhlásený zatykač.

Čo tretia nominácia v Novinárskej cene pre teba 
znamená?

Je to obrovská radosť a šťastie z úspechu v naj-
významnejšie slovenskej novinárskej súťaži. A pocit, 
že tie nekonečné stovky hodín, ktoré som písaniu re-
portáží venoval aj minulý rok, mali skutočne význam. 
A zároveň je to obrovská motivácia do ďalšieho písa-
nia. Inšpirácia pre nové hľadanie pútavých reportáží, 
objavovanie nových káuz a problémov či častokrát 
tragických historických súvislostí. Fakt, že po rokoch 

NOVOMEŠ AN MARTIN ŠIMOVEC ZÍSKAL TRETIU 
NOMINÁCIU NA NOVINÁRSKU CENU ROKA
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2008 a 2014 som bol po tretíkrát nominovaný na No-
vinársku cenu roka 2018, je pre mňa veľmi inšpirujúci 
a zároveň zaväzujúci pracovať ešte viac.

V roku 2018 si spracoval množstvo zaujímavých 
tém. Bolo ťažké z nich vybrať a prihlásiť do súťaže?

V roku 2018 som napísal vyše sto reportáží. Tra-
gédia z Jankovho vŕšku, počas ktorej  bolo za živa za-
pálených v bunkri sedem tiel ranených partizánov v 
kombinácii s hľadaním žijúcich očitých svedkov toh-
to otrasného činu vo mne rezonovala celý rok. Nad 
prípravou tohto reportážneho seriálu som strávil 
niekoľko týždňov. Ale aj rozsiahly rozhovor s matkou 
zavraždenej archeologičky a snúbenky novinára Jána 
Kuciaka Martiny Kušnírovej, pani Zlaticou Kušníro-
vou, vo mne zanechal hlboké stopy. Boli to silné de-
siatky minút, keď som počúval a nahrával hlas matky, 
ktorá kvôli darebákom a vrahom prišla o svoju milo-
vanú dcéru. Osobne sa mi výborne písala aj reportáž 
z najstrašidelnejšieho miesta na Slovensku, z ruín 
kláštora v Mariánskej Čeľadi. V minulosti tu údajne 
zamurovávali do jeho múrov znásilnené a zavraždené 
mladé ženy. Dnes tam vraj strašia duchovia a navyše 
satanisti tu mávajú seansy. Fascinujú ma aj takéto zá-
hadné témy. Ale duchov som, žiaľ, k diktafónu tento-
krát nedostal. Uvidíme nabudúce. (úsmev)

Ty si typ novinára, ktorý zdanlivo  malú infor-
máciu dokáže spracovať na veľkú tému. Ktoré 
témy ťa najviac oslovujú?

Baví ma otvárať málo známe, ale pritom neskutoč-
ne zaujímavé prípady. Potom sa hrabať v archívoch, 
zisťovať informácie, doslova sa „ňúrať“ v problé-
moch. Niekedy je fascinujúce, ako zdanlivo nepod-

statné veci začnú do seba zapadať. Vznikajú nové sú-
vislosti, ktoré príbeh vysvetľujú. Mám rád originálne 
témy, ktoré ešte nik iný nerobil. V novinárčine som 
túlavý vlk, samotár, ktorý ide postupne za svojim cie-
ľom. Niekedy sa babrem s témou celé týždne. A keď je 
výsledok bádania úspešný, je to fascinujúce naplne-
nie túžby niečo vypátrať, zistiť a objasniť.

Základom práce novinára je poznať hranicu se-
rióznosti a vedieť formulovať otázky. Kde je tvoja 
hranica, ako rozoznať serióznosť od bulváru?

Ja mám rád veľmi náročné témy predovšetkým po 
intelektuálnej stránke. Snažím sa písať pre nároč-
ného a inteligentného čitateľa, ktorý sa túži niečo 
dozvedieť a obohatiť svoj životný obzor. Témy ná-
ročné na rozmýšľanie, na bádanie, zložité na písanie, 
obtiažne na súvislosti. Také obľubujem. Neznášam 
povrchnosť a odfl ákanú robotu. Bulvár je pre mňa 
žalostný odpad. Nemá nič spoločné s mienkotvornou 
novinárčinou. Písať o plytkých a prázdnych témach je 
pod úroveň seriózneho žurnalistu.

Si novinár, ktorý ide vlastnou cestou. Zo svojich 
reportáží, príbehov a článkov si zostavil sedem 
dielov kníh Možno neuveríte, ale stalo sa.

Už sa to stalo pre mňa akousi nepísanou tradíciou. 
Od roku 2012 každoročne v decembri mi vychádza 
kniha najlepších reportáží a rozhovorov, ktoré som 
napísal. Som rád, že si našla stály okruh čitateľov, 
mnohí z nich sa tešia na každý nový diel. Veľa z nich 
si už vytvorilo akúsi domácu rodinnú edíciu zo všet-
kých  dielov. Teší ma to a povzbudzuje k ďalším tvori-
vým myšlienkam.

    Text a foto: Monika Šupatíková

 Žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom pripravili dojímavý program na 
Deň matiek v Mestskom kultúrnom stredisku. Pre 
svoje mamy, staré mamy, ale aj duchovné matky 
predviedli divadelné predstavenie Vernosť priťahu-
je. Jeho obsahom bolo biblické stvárnenie príbehu 
Rút. Jej odvaha a schopnosť obetovať sa pre iných 
sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad 
pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti voči mame, 
ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu sa druhým. 
Po divadelnej časti  uviedli žiaci každej triedy svoj 
program. Pripojili sa aj deti z Materskej školy blaho-
slavenej Alexie. Boli to tance, umelecké programy a 
sólové spevy. Oko žiadnej mamy v hľadisku neosta-
lo suché a pekné chvíle umocnil kvet, ktorý každá 
dostala. Sestry z Kongregácie školských sestier de 
Notre Dame, ktorá je zriaďovateľom spomínanej 
školy, pripravili toto podujatie spolu s učiteľmi a vy-

chovávateľmi. Ich poslaním je výchova a vyučovanie 
mládeže, čo podstatne napĺňajú pôsobením v tejto 
škole. Chcú vychovať dobré matky a rodiny, ktoré 
zostanú verné kresťanským ideálom.

Sr. Auxilia Matlová, 
Spojená škola sv. Jozefa

DE  MATIEK 2019
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17. mája uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor, 
dedko a pradedko
Mikuláš HRABČÁK

a 4. júna uplynú 3 roky od úmrtia našej mamy, 
svokry, babky a prababky  Márie HRABČÁKOVEJ

S láskou a úctou spomína syn Ľubomír s celou rodinou

Ako jej z očí žiarila láska a dobrota, tak nám bude chýbať do konca života...
5. júna uplynie osem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá

Irenka OČENÁŠOVÁ.

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

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne...

5. júna uplynie 1 rok, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Jaroslav RUMÍŠEK.

                                                                                                        S láskou spomína celá rodina

Smutno je bez teba, chýbaš nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým.
6. júna si pripomenieme 1. výročie úmrtia 

našej milovanej manželky, maminky a babinky
Gitky JURÁKOVEJ.

S láskou spomínajú manžel, deti Rasťo, Mirka a Martinka

16. júna si pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy opustila moja krstná mama

Helena PEŤOVSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 Štefan Uličný s rodinou

S P O M Í N A M E

OSOBNOSTI JÚNA
1.6.1839* ROY Pavel, kňaz, bibliograf, publi-
cista, národný buditeľ. Narodil sa v Novom Meste 
nad Váhom. Pôsobil v Adamovských Kochanovci-
ach a v Trenčíne. Zomrel 5.12.1909 v Melčiciach. 
Pochovaný je  v Adam. Kochanovciach – 
180. výročie narodenia. 

2.6.1909* SELECKÝ Anton, hudobný skladateľ, 
organový koncertný majster. Narodil sa v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.5.1985 v Bratislave 
– 110. výročie narodenia.

3.6.1899* OCHRNJAL Ondrej, včelár. Narodil 
sa v Rimavskom Brezovom.  Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel  6.6.1977 v Bratislave 
– 120. výročie narodenia.

3.6.1979† DRAŠKOVIČ František, sochár, pe-
dagóg. Narodil sa 5.4.1911 v Stupave. Pôsobil 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave 
– 40. výročie úmrtia.

8.6.1904* HOLLÝ Martin, herec, režisér, prekla-
dateľ. Narodil sa v Moravskom Lieskovom. Pôso-
bil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 1.10.1965 
v Žiline 
– 115. výročie narodenia.
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8.6.1944* ĎURŽA Miroslav, grafi k, ilustrátor, 
karikaturista. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. 
Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne a v Novom Meste 
nad Váhom, kde aj 13.8.2006 zomrel – 75. výročie 
narodenia.

12.6.1994† ŠKODÁČEK Pavol, lekár-balneológ, 
pediater. Narodil sa 12.5.1910 v Lubine. Pôsobil 
v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
v Piešťanoch – 25. výročie úmrtia. 

16.6.1884† ROY August Július, kňaz, národný 
buditeľ. Narodil sa 18.1.1822 v Lazoch pod Maky-
tou. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Starej 
Turej kde aj zomrel – 135. výročie úmrtia.

18.6.2004† POLÁČEK Ján, pedagóg, osvetový 
pracovník. Narodil sa 19.4.1911 v Dolnom Srní. 
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Sta-
rej Turej – 15. výročie úmrtia.

22.6.1894† ALTMAN Jakub, pedagóg. Narodil 
sa v roku 1847 v Myjave. Pôsobil v Novom Mes-
te nad Váhom. Zomrel v Poprade – 125. výročie 
úmrtia.

30.6.2004† HARGAŠ Ivan, pedagóg, inšpektor. 
Narodil sa 27.11.1922 v Dolnom Srní. Pôsobil 
v Lubine a v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
v Starej Turej – 15. výročie úmrtia.

SPOMIENKA NA MIRA ĎURŽU (1944-2006)
8. júna si pripomenieme 75. výročie narodenia 
Miroslava Ďuržu. 
S úctou spomíname na jeho tvorbu a život.

12. mája 2019
Keď som prvýkrát kráčal schodišťom do nemocni-
ce, preletelo mi hlavou. Chlape, toto je tvoj osud, 
po týchto schodoch budeš šliapať až do penzie. Ani 
som sa príliš nepomýlil. 
primár novomestskej nemocnice - MUDr.  Ján Mitana.
Môže sa to zdať zjednodušené, ale táto veta ho do 
značnej miery charakterizovala. Mal dar istej seba
-irónie, podávanej nenásilným humorom, danej nie 
každému, takže i  prosté veci vyvolávajúce u poslu-

cháča úsmev, presvedčovali. Sýtym zvučným hlasom 
mi približoval vyblednuté obrazy minulosti, na ktoré 
som si sčasti pamätal, ale viac poznal iba z  rozprá-
vania. 
Ked som v  dohodnutý deň po zaklopaní vošiel do 
jeho pracovne, otočiac od písacieho stroja mi kývol,  
–hneď, hneď, len dopíšem prepúšťaciu správu, nech 
na ňu nemusia čakať-a ukázal na voľné kreslo. Na-
stavil som na malom diktafóne kazetu, položil na 
stôl a počúvajúc, ako udiera prstami do písmeniek 

NA TO ROZPRÁVANIE NEZABUDNEM
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klávesnice, si v duchu hovoril, že píše podstatne rých-
lejšie ako ja. Po chvíli už usadený oproti mne položil 
otázku ako prvý . – Tak, a kde teda vlastne začneme? 
Pokrčil som plecami. – Nuž, hádam na začiatku.                                                                                                                                        
- Červené očko prehrávača zasvietilo, páska začala 
točiť a on sa v tom  na chvíľu zastavenom čase vrátil 
kamsi ďaleko .
-Vyrastal som na Pažitách. Bola to časť starého mes-
ta dolu pod schodkami a ten  názov asi dnes už má-
lokomu čosi povie, ale to podkostolie môjho detstva 
mám pred očami často. Prostredie starých ulíc , 
nízkych domkov s  oknami tesne nad chodníkom a 
malými dvormi , no  predovšetkým oáza farskej za-
hrady, v ktorej bol bazén s večne studenou vodou do 
ktorej som vchádzal vždy na tri krát . Kúpať sa tam 
ľudia chodili veľmi málo, a  tak tlačenica nikdy nebo-
la . Skôr naopak, ticho, aké si teraz aj málokde vieme 
predstaviť. Bol to raj , sloboda , voľnosť a pokoj, o 
ktorom sa deťom dnes môže iba snívať.      
Že budem raz lekárom, som netušil , ale prostredie 
lekárskej ambulancie ma zaujalo už ako malého pa-
cienta. Pamätám ,  ako mi v bielom plášti fonendo-
skopom a pokojným hlasom imponoval MUDr. Bou-
blik, keď mi ako chlapcovi liečil boľavé ucho. Tento 
lekár bol v našom meste vtedy veľmi známy a dokázal 
sa priblížiť ku každej aj sebeustráchanejšej detskej 
duši.    Ale ako doma som sa cítil i v ambulancii vždy 
veselého MUDr. Koningsteina, ktorý patril do naše-
ho rozvetveného príbuzenstva. Skrátka, nemal som 
z doktorov detský strach ako to obyčajne býva, skôr 
naopak, chodil som k nim celkom rád. Bez obáv z  in-
jekcií, brania krvi či akéhokoľvek iného vyšetrovania. 
Snáď tu niekde bol ten obdiv,  podvedomá predstava , 
cieľ, čo mi vydržal do dospelosti. Oveľa , oveľa neskôr 
pri podávaní prihlášok na VŠ som som sná   aj z tých-
to, tak dávno získaných detských dojmov, nad inou 
školou, ani neuvažoval. -   

Hovoril plynulo, živo a  smial sa sám nad sebou, ako 
by v tom rozprávaní čosi chlapčenské stále bolo za-
chované .      
-Áno, futbal. Ah, jaj !  Ten so mnou išiel od chlapca. 
Tak trochu som zdedil vzťah k športu po otcovi , ktorý 
sa venoval gymnastike. Do žiackeho mužstva ma na-
hovoril tréner Rudolf Kucharovič . Všimol si ma raz 
na školskom dvore a zazdala sa mu moja postava, 
výška, pohyb, a  tak  mi hovorí : -  Dones si kopačky 
a príd zajtra na štadión.  Kopačky som nemal . Ale 
doma som zahlásil , že idem hrať za mesto futbal 
a mama mi hneď poobede kúpila nové pionierky .      
No , neboli to akurátne kopačky , ale postavil som 

sa v  nich do brány.  A  tak  začala moja futbalová 
kariéra.   
-Postupne som prechádzal dorastom a neskôr na-
stúpil za dospelých. Futbal v  tých dobách nebol o  
peniazoch tak ako je dnes takmer všetko , ale mys-
lím, že mi veľa dal . Sebadisciplínu,  kondíciu, po-
streh , prispôsobivosť v kolektíve, systematický návyk 
pracovať na sebe. Takže ako chlapec som sa nemal 
kedy nudiť a nebol som zvádzaný zabíjať čas len tak 
podaromnici. -  Na moju poznámku, že bol teda bez-
problémový chlapec , kývne rukou. -  Čo sa  týka školy 
tak v podstate ani nie. Ale problémy samozrejme boli 
ako všade s deťmi. Pamätám, ako mi raz otec nožom 
rozrezal futbalovú loptu, čo bol pre mňa riadne krutý 
trest . Len už vám za ten živý svet nepoviem prečo to 
bolo. Otec mi síce nebránil hrať futbal , no ani jediný 
raz sa neprišiel na mňa pozrieť.  Nemyslím , že z nej-
akej averzie. Jednoducho ho to nezaujímalo. Novo-
mestskému futbalu som sa venoval roky a dokonca 
prišla i  možnosť zúčastniť sa niekoľkých skúšobných 
tréningov v prvoligovom Slovane Bratislava. V záve-
re štúdií už ale bolo  potrebné si vybrať. Škola alebo 
futbal?  Slávu z tých časov mi raz silnejšie, raz slab-
šie pripomína boľavé koleno.  
Pri ďalšom rozprávaní sme sa podchvíľou smiali už 
obidvaja .          
- Pamätám, ako ma v horúci augustový deň roku 
1970 privítal primár  MUDr.  Trnovský slovami. - 
Ty si sa sem do mesta pýta , pravda?  Myslíš, že ťa 
budem každý deň o dvanástej púšťať na jazierka.? - 
Ako som vtedy kráčal k hlavnému vchodu nemocnice, 
preletela mi hlavou myšlienka. – Chlape , toto je tvoj 
osud, po týchto schodoch budeš šľiapať až do penzie.-  
-Uvideli ste svoju budúcnosť. -  vo  vzájomnom smie-
chu som mu skočil do reči .  -  Veru. Ani som sa príliš 
nepomýlil. Mám tu za sebou 34 rokov.  - Rozhovor 
prerušil telefón, do ktorého dával nejaké pokyny , 
pozrel na hodinky a odhadol čas za koľko asi bude 
musieť byť na mieste.  -Už ma hľadajú.  -  Natiahol 
sa v kresle a zo stolíka vedľa zobral fonendoskop.                                                                                                                                     
-  Kde sme  to  skončili ?-     -No, hovorím, že vám život 
plynul bez väčších zákrut ako voda  …. -  Na chvíľku 
sa zamyslí .   - Tak ,  ako sa to vezme.    Tu , kde máte 
dennodenne chorých  ľudí, sa deje stále čosi .  No, 
ak neberiem do úvahy rok povinnejvojenskej  služ-
by či viackrát  sa opakujúce  snahy  o zrušenie tejto 
nemocnice, mohol by som povedať o rovnomernom  
plynutí môjho  života.                                                                                                    

Prešiel   rukou  vlasy,  akoby   prehrabal  v hlave  
myšlienky  a  posunul  sa  opäť     kamsi   v čase.    - No ,  
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ale  k  dôležitej  zmene  v mojom živote  tu  predsa len  
prišlo !-   Úsmev  mu   zažiaril  na  tvári , vystrel  dlhé  
nohy  a oprel  sa  rukami  o operadlá .    -Stretol  som 
tuná  svoju budúcu manželku. -     
Nevedel som  resne, čo všetko v nasledujúcej chví- 
li povie, ale tušil , žepovie  niečo s tým typickým , 
jemu vlastným spôsobom sebairónie, onou  vzácnou 
ľudskou človečinou, ktorou sa vás dotkne iba človek 
otvorený, nad vecou, schopný si srandu robiť aj sám 
zo seba . Nastražil som uši.  A prisunul  bližšie dikta
fón.                             
– Pri odporučovaní  novomestskej nemocnice, do 
ktorej sa jej ani príliš nechcelo, ju upozorňovali na 
mladého a ešte aj pekného doktora ktorý tam robí. 
- Tu sa zase tým roztopašným, chlapčenským spôs-
obom smeje na tom, ako tú mladú doktorku chceli 
nachytať .   -   S odstupom času sa mi priznala, že 

pri prvom sedení lekárskeho personálu sa obzerala, 
ale žiadneho mladého, a ešte aj pekného doktora  ev-
idela. ….   Pri výbuchu smiechu  pretáčam pre istotu 
naspäť pásku v diktafóne, kde sú slová i tá veselosť 
našťastie zachytené.  Fain . Je to  tam, potvrdzu-
jem.  -No vidíte . A dodnes sme spolu .  A aj šťastní. -                                                                                                               
Zavesí si fonendoskop a po chvíli už kráčame prízem-
nouchodbou  nemocnice idúc dáva  príkazy a trochu 
zohnutou hlavou svojej vysokej postavy vysvetľuje 
niečo sestričke z lôžkového  oddelenia. 
Schádzam dolu hlavnými schodmi budovy a v ušiach 
mi znejú slová jeho symbolickej  predpovede.  - Chla-
pe , toto je tvoj osud , po týchto schodoch budeš šlia-
pať až do  penzie.- 

Milan Hurtík    
Z  pripravovanej   zbierky  príbehov  
– A  všetko  je  len okamih.   

Paríž - mesto lásky, svetla či módy. Začiatkom 
apríla aj mesto inovatívnych učiteľov. Konala sa tu 
konferencia E2 – Education Exchange, ktorej sa 
zúčastnilo viac ako 300 učiteľov takmer z 90 krajín 
sveta. Bola som jednou zo štyroch účastníčok zo 
Slovenska, ktoré sprevádzala Zuzana Molčanová 
zo spoločnosti Microsoft Slovensko.

Na túto konferenciu som sa dostala ako Micro-
soft Innovative Educator Expert vďaka zapojeniu 
sa do súťaže TechPill. V súťaži som navrhla „liek na 
bod bolesti“ vo vyučovacom procese.

Na konferencii sme pracovali v tímoch na výzve, 
v ktorej sme mali vytvoriť atraktívnu vyučovaciu 
hodinu pre žiakov. Počas nej sa mali oboznámiť 
s Parížom. Náš tím, v ktorom okrem mňa bol uči-
teľ z Kolumbie a učiteľky z Indie a Spojených arab-
ských emirátov, bol jeden z viac ako 50 tímov, ktoré 

sa tejto výzvy zúčastnili. Hneď na začiatku našej 
práce sme absolvovali prehliadku mesta a zbierali 
obrazový materiál pre tvorbu projektu. Násled-
ne sme spoločne pracovali na zadanom projekte. 
V navrhnutej aktivite sme využili dostupné digitá-
lne aplikácie pre zatraktívnenie vyučovania.

Počas konferencie sme absolvovali prednášky 
a workshopy, ktoré boli zamerané na vzdelávanie 
v 21.storočí, programovanie, spoluprácu, kreati-
vitu v triede, gamifi káciu vyučovania. Na Learning 
Marketplace – trhovisku učiteľov - som mala mož-
nosť, rovnako ako ostatní účastníci, prezentovať 
svoj projekt realizovaný so žiakmi Spojenej školy 
sv. Jozefa. 

Veľmi si cením možnosť inšpirovať sa, nadvä-
zovať kontakty a vymieňať si skúsenosti s učiteľmi 
z iných krajín. Verím, že získané kontakty a inšpirá-
cie využijem vo svojej ďalšej práci.

Michaela Lesajová, Spojen á škola sv. Jozefa

KONFERENCIA V PARÍŽI
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Stretnutie s folklórom 2019
V nedeľu 16.6.2019 o 13,30 sa v Parku J. M. Hurba-
na uskutoční tradičný festival ľudovej hudby, tanca 
a spevu - Stretnutie s folklórom. Poslaním festivalu 
je pripomínať tradičné tance, zvyky a obyčaje pod-
javorinského kraja a prezentovať verejnosti domáce 
a hosťujúce súbory. Na festivale sa zúčastnia súbory 
a folklórne skupiny z Nového Mesta nad Váhom, Sta-
rej Turej, Bziniec pod Javorinou a Piešťan. 
Ľudová hudba Rovenec vznikla v roku 2011 pri 
Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad 
Váhom ako  sprievodná kapela folklórneho súbo-
ru Otava. Spoločne absolvovali viacero vystúpení, 
najmä v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. V 
súčasnosti sa ľudová hudba Rovenec špecializuje na 
piesne z okolia Nového Mesta nad Váhom - z obcí 
spoza Váhu, spod Malých a Bielych Karpát i z obcí 
ležiacich na rovine južne od mesta, čiastočne i 
myjavskej pahorkatiny. Okrem toho má v repertoári 
aj piesne z iných regiónov Slovenska, či neďalekej 
Moravy.
Detský folklórny súbor Čakanka vznikol v roku 
l995 pri MsKS v Novom Meste nad Váhom. Deti 
a dospievajúca mládež vo veku od 5 do l5 rokov sa 
stretávajú vo svojom voľnom čase, spoznávajú a pre-
zentujú piesne, tance, zvyky a tradície jednotlivých 
regiónov Slovenska a podieľajú sa na uchovávaní 
ľudovej kultúry. Detský folklórny súbor vystupuje 
s koncipovanými programami na rôznych kultúrno-
spoločenských podujatiach v Novom Meste nad 
Váhom a okolí. Vedúcou súboru je Mgr. Alexandra 
Tobiašová.
Folklórny súbor Otava vznikol v roku 1989 a od roku 
1991 patrí pod Mestské kultúrne stredisko v Novom 
Meste nad Váhom. FS Otava sa venuje ľudovému tan-
cu z rozličných regiónov Slovenska, napríklad Myja-
va, Šariš, Terchová.  V súčasnosti približuje tance, 
piesne a zvyky aj z domáceho regiónu, najmä z Podo-
lia, Moravského Lieskového, Bošáce a Kálnice, snaží 
sa pokračovať v práci predchodcov vo výskume aj roz-
širovaní tanečného repertoára pod vedením Samuela 
Kusendu. Súbor spolupracuje s ľudovou hudbou PO-
LUN zo Starej Turej. 
Ľudová hudba POLUN zo Starej Turej vznikla po-
stupnou transformáciou staroturanských detských 
ľudových hudieb Malá Javorinka, Malý Turanček, 
Turančatá, Čančatá a Javorinka na DĽH Turanček, 
ktorá v roku 2008 už stratila prívlastok detská a stala 
sa ľudovou hudbou POĽUN (Podjavorinské ľudové 

nástroje). Keďže v kraji odkiaľ muzikanti pochádzajú 
sa hovorí aj spieva tvrdo mäkčeň nad Ľ vypustili. Pri-
mášom a sólistom je pán učiteľ Michal Stískal.
V roku 1988 bola v Bzinciach pod Javorinou založená 
ženská spevácka skupina KLENOTNICA. Názov 
symbolizuje zozbierané folklórne bohatstvo z minu-
losti a súčasnosti predovšetkým zo Bziniec a okolia, 
ako aj z celého Slovenska, Čiech a Moravy. Tak ako 
vtedy i dnes sa snažia zachovať kultúrne bohatstvo 
regiónu pre budúce pokolenia a zároveň prezentovať 
bzinský kroj, aby neupadol do zabudnutia. Počas svoj-
ho trvania má Klenotnica za sebou celý rad vystúpení 
i ocenení. Ženskú spevácku skupinu KLENOTNICA 
v súčasnosti  vedie  harmonikár  Bc. Vasil Gálik.
Spevácka skupina FRKULICE, skupina veselých 
žien, ktoré sa poznajú nemálo rokov. Pochádzajú 
z Nového Mesta nad Váhom a blízkeho okolia. Milujú 
folklór a preto sa rozhodli rozdávať aj iným ľudom ra-
dosť, akú ony pociťujú pri spievaní našich tradičných 
ľudových piesní, ktoré ich naučili nielen naši pred-
kovia. Šíria a uchovávajú folklórne zvyky a tradícií 
z nášho regiónu, ale aj iných oblastí Slovenska. Chcú, 
aby ľudia nezanevreli na ľudovú kultúru, zvyky, tradí-
cie, kroje a zachovávali ľudovú pieseň ako nositeľku 
tradícii nášho národa.
Ľudová hudba folklórneho súboru MÁJ z Piešťan 
je hudobnou zložkou súboru, ktorý má aj tanečnú 
a spevácku zložku. Folklórny súbor Máj bol založený v 
roku 1996 pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Pieš-
ťanoch manželmi Jánom a Viktóriou Horňákovcami. 
Jeho názov pochádza zo speváckeho zboru Máj, kto-
rý vznikol pri Gymnáziu v 1970-tom roku a fungoval 
až do obdobia 90-tych rokov. Členovia súboru sú 
študenti a pracujúci nadšenci rôzneho veku, ktorí sa 
snažia svojim umením uchovávať a propagovať ľudo-
vé tradície a zvyky Slovenska. V poslednom období 
FS Máj umelecky spracúva aj tradičné zvyky spoje-
né s vianočným obdobím, fašiangami, či s jánskymi 
ohňami. 

STRETNUTIE S FOLKLÓROM 2019
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Obozretnosť na cestách – s prázdninami pribudne cyklis-
tov, kolobežkárov, korčuliarov.

S teplejšími dňami pribúda na našich cestách 
i chodníkoch čoraz viac malých i veľkých cyklistov, kolo-
bežkárov, inline korčuliarov. Aké základné pravidlá cestnej 
premávky by mali dodržiavať sme sa spýtali  Ing. Kataríny 
Chlebíkovej, ktorá prevádzkuje autoškolu,  intenzívne sa 
venuje dopravnej výchove na I. stupni na našich základných 
školách a zároveň je členkou mestskej Komisie dopravného 
rozvoja mesta. 

Začnime s prilbami. Kto a na akom „dopravnom pro-
striedku“ musí mať v rámci mesta prilbu?

Ochrannú prilbu hlavy musí  mať  osoba mladšia ako 15 
rokov, ktorá vedie bicykel aj v uzavretej obci. Mimo obce ju 
musia mať  všetci bez ohľadu na vek. V rámci bezpečnosti 
je ale vhodné, aby mali prilbu na hlave aj osoby staršie ako 
15 rokov vždy. Kolobežkári, korčuliari by mali mať prilbu a 
chrániče pre svoju bezpečnosť v ich vlastnom záujme. 

Ako vidí cestný zákon kolieskových korčuliarov? 
Môžu jazdiť inline korčuliari a kolobežkári, prípadne 
skateboardisti po ceste? 

Korčuliari na kolieskových korčuliach a kolobežkári  a 
ostatné osoby  pohybujúce sa na inom športovom vybavení 
sú v cestnom zákone zahrnutí pod pojmom chodec. Tak-
že mali by sa pohybovať hlavne po chodníku a  to tak, aby 
svojou jazdou neohrozovali a neobmedzovali chodcov. Ak 
sa chcú pohybovať po ceste tak musia ísť po ľavej krajnici 
v protismere k prichádzajúcemu vozidlu tak, aby ich vodič 
včas videl a korčuliar tak mal možnosť vyhnúť sa zrážke. Pri 
jazde pred vozidlom po pravom okraji vozovky túto možnosť 
nemá. 

Akým spôsobom má prechádzať cyklista na druhú 
stranu vozovky. Môže využiť priechod pre chodcov?

Cyklista môže prejsť na náprotivnú stranu cesty ak na 
bicykli sedí, cez priechod pre cyklistov. Takéto priechody 
pre cyklistov v Novom Meste už máme, napr. pri kruho-
vom objazde pri nákupnom centre Kaufl and a na Tren-
čianskej ulici. Je však podľa zákona povinný presvedčiť 
sa či môže vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel 
a ich vzdialenosť bezpečne cez priechod pre cyklistov 
prejsť.  Cyklista sediaci na bicykli si nemôže vynútiť pred-
nosť na priechode pre chodcov. Ak z bicykla pred prie-
chodom pre chodcov zosadne, vodič by mal zodpovedne 
reagovať a dať mu prednosť v tomto prípade na priechode 
pre chodcov. 

Keďže v našom meste je mimimum cyklochodníkov, 
rodičia volia pri ceste s deťmi na bicykli často radšej 
klasický chodník ako cestu. Je to v poriadku?

Po chodníku smú jazdiť na bicykli podľa zákona iba 
osoby mladšie ako 10 rokov, na ktoré musí dozerať spô-
sobilá osoba staršia ako 15 rokov. Táto staršia osoba však 
na chodníku podľa zákona jazdiť nemôže. Cyklisti by mali 
používať hlavne pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky. 

Všetci účastníci cestnej premávky pohybujúci sa 
bicykli alebo na inom športovom vybavení musia do-
držiavať takisto ustanovenia cestného zákona ako aj 
vodiči motorových vozidiel. Nie je správne spoliehať 
sa iba na vodiča vozidla, že ich uvidí  a zastaví vozidlo 
včas. Každý si musí chrániť svoje zdravie a myslieť na 
vlastnú bezpečnosť v prvom rade sám. 

Iveta Antalová, 
poslankyňa MSZ

OBOZRETNOSŤ NA CESTÁCH  - CYKLISTI A KOLOBEŽKÁRI

amulet
anonym
bábätko
balet
balón
baník
bomba
brat
červík
čpavok
deti
dilema
driek
dvere
dvor
guma
kaderník
kapor
klasy
klokan
krava
kríky
krokodíl
kroky

krov
kvóta
kytica
lienka
lokne
lopata
maketa
matka
moriak
myš
obed
obor
obrana
opekačka
ovca
ovocie
papier
prak
pravda
pravidlo
raketa
riasa
rieka
rúčka

rybačka
sako
sanitka
skaly
telefón
teta
tikot
tipy
tona
tovar
traktor
tvár
vedro
vlas
vlk
vodník
vodovod
vrak
vrana
vreckovky
mlok
práca
zošit

OSEMSMEROVKA Kto sa bezpečne správa toho rodina spokojne spáva
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NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU V TECHNICKÝCH ZRUČNOSTIACH
Prvé miesto v celoštátnom kole Technickej 

olympiády v školskom roku 2018/2019 v kategórii A 
(8. a 9. ročník ZŠ) získali žiaci ZŠ sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom - Matúš Hrušovský a Peter Ondrej 
Václavek.

Olympiádu už deviaty rok usporadúva IUVENTA 
– Slovenský inštitút mládeže, pod záštitou 
ministerstva školstva.

2. a 3. mája sa v Banskej Bystrici stretli víťazi 
krajských kôl, osem dvojíc žiakov, aby zabojovali o 
najvyšší post v celoslovenskej súťaži.

Na dvojdňový pobyt v Banskej Bystrici, kde sa 
súťaž konala, sprevádzala žiakov pani učiteľka 
techniky Viera Dudová, ktorá ich pripravovala 
na všetky predchádzajúce kolá:  „Súťaž bola 
v mimoriadne dobre technicky vybavenej základnej 
škole, kde boli ideálne podmienky na praktickú časť. 
Súťaž bola rozdelená na teoretickú časť - súťažný 
test a praktické zhotovenie výrobku - stolček z dreva. 
Žiaci dostali technický výkres, materiál a náradie. 
Výrobok mali zhotoviť podľa technického výkresu 
bez určenia pracovného postupu, s individuálnym 
dotvorením v časovom limite dve hodiny. Tu sa hlavne 
prejavila Matúšova zručnosť, vedieť rýchlo pracovať 
a mať nejakú prax. Je od mala technicky zameraný 
a mimoriadne šikovný chlapec.“

• A ako mu to ide v škole? „Snaží sa, nemá zlé 
známky, rodičia dbajú aby mal vyučovacie výsledky. 
Viac ho bavia praktické práce, ale je schopný pripraviť 
sa aj teoreticky.“

Matúš Hrušovský
• Aký máš pocit zo súťaže? 
Teoretický test bol v pohode, praktické zadanie 

som myslel, že nezvládneme, keď som to videl, ale 
postupne, keď sa to začalo rysovať, nádej stúpala, až 
sme úlohu zvládli v limite.

• Teraz si v ôsmom ročníku, aké sú tvoje plány 
po absolvovaní deviateho ročníka? 

Rozhodol som sa, že pôjdem na Strednú školu 
automobilovú v Trnave na odbor autotronik (auto-
elektrikár a automechanik), kde získam maturitu aj 
výučný list.

Matúš už od svojich piatich rokov pomáhal 
otcovi v autodielni najprv upratovaním 
a podávaním náradia a postupne ho začal 
používať. Jeho otec tvrdí, že technické zručnosti 
má asi po jeho dedkovi Michalovi, ktorý bol 
zručný remeselník v Podolí.

• Ktorú vec si prvýkrát sám zostrojil? 
Prvá vec, ktorá fungovala, bola pásová brúska 

s motorom od práčky, na ktorej sa dajú brúsiť 
kuchynské nože. Mamina mi stále hovorila, aby som 
jej nabrúsil nože a mne sa to ručne veľmi nechcelo, 
tak som pred dvoma rokmi zostrojil brúsku, na ktorej 
brúsim nože doteraz. 

• Odkiaľ si a čomu sa venuješ doma? 
Som z Podolia. Venujem sa aj športu. Cvičím 

workout. Doma som si pozváral konštrukcie a teraz 
chodia aj kamaráti ku mne cvičiť. Tiež bicyklujem a 
trochu skáčem na motorke.

Bicykel, štvorkolka, dirtbike motorka, nástroje 
a stroje – v technike je v rodine maximálne 
podporovaný. Na počítač nemá veľa času. Väčšinou 
je vonku alebo vo svojej dielni, kde sa venuje aj 
elektronike, letovaniu plošných spojov a rôznych 
zapojení. Vo svojich 13 rokoch skladá zapojenia, 
ktoré sú určené pre 16 - 18 -ročných. Ale jeho otec 
Jaroslav tvrdí, že sa rád venuje aj záhrade: „Je to 
gazda. Kosí trávnik, rúbe a kála drevo, práca ho 
baví.“ 

Peter Václavek
• Aký máš pocit zo súťaže? 
Táto súťaž ma bavila, lebo mám rád techniku, 

prácu s materiálmi aj praktické veci a z úspechu 
sa veľmi teším. Aj predtým som sa zúčastňoval 
individuálnych súťaží technického zamerania.

• Ako sa ti spolupracovalo so spolužiakom? 
Matúš rezal a spájal, ja som robil prevažne 

povrchovú úpravu a vytvoril som na stolčeku 
dekoratívny prvok, ľudový motív.

• Teraz si v deviatom ročníku. Čo tvoje plány do 
budúcna? 

Plánujem ísť na gymnázium a zaoberať sa asi 
botanikou a nemčinou. Bavia ma spoločenskovedné 
odbory a prírodné vedy.

Peter Václavek a Matúš Hrušovský
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ZO ŽIVOTA NOVOMESTSKÝCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV

•  Odkiaľ si a čomu sa venuješ doma? 
Som z Nového Mesta a doma sa zaoberám hlavne 

učením, to je moja zábava, no občas zájdem niečo 
pomôcť aj do záhrady. 

•  Čo ty a počítač? 
Na počítači sa obyčajne nehrám, často vyhľadávam 

materiály z odborov biológia, geografi a a dejepis. 
„Peter sa zúčastnil viacerých olympiád celo-

slovenského charakteru, tento rok mal nemčinu 
a slovenčinu, v nemčine bol druhý na Slovensku 
a v slovenčine bol úspešný riešiteľ v celoslovenskom 
meradle. Je to multifunkčný človek,“ doplnila nás 
pani učiteľka Dudová.

Dvaja mladí ľudia, majúci svoje plány a sny, 
ktoré sa snažia reálne naplniť a pre ktorých slovo 

nuda nejestvuje. Ale ani zaneprázdnenosť pri 
nekonštruktívnych aktivitách na sociálnych sieťach. 
Chlapci, ktorí vedia, čo chcú a niečo pre to robia. 

(r)

CERBEROS GYM
Dňa 27. apríla sa Cerberos Gym zúčastnil gala-

večera v Žiline organizovaný svetovou organizáciou 
Enfusion, kde sa v 16 zápasoch predstavili fi ghteri 
z celého sveta.  Za Cerberos Gym nastúpil Andrej 
Morávek v klasickom boxe 3x3 minúty , ktorý sa 

stretol už po druhýkrát so súperom Petrom Pol-
níkom z Diamond Gymu Žilina. Keďže je Andrej 
z profi  boxu zvyknutý väčšinou na 6 kolové zápa-
sy, prvé kolo Andrej prespal a viac nabodoval jeho 
súper. Po radách v rohu po prvom kole začal Andrej 
pracovať a druhé a tretie kolo svojho súpera preval-
coval a pripísal si nad týmto súperom už po druhý-
krát výhru na body. 

V hlavnej karte galavečera sa za Cerberos pred-
stavil Ivan Bartek proti súperovi Marouane Bouna-
bim z Francúzska. Tento zápas začal hneď v prvom 
kole tvrdými prestrelkami a očakávalo sa tak, že do 
konca kola sa skončí tvrdým KO. Ivanovi sa podari-
lo dať na konci kola súpera do počítania, no súper 

s marokánskymi koreňmi sa nechcel len tak vzdať. 
Druhé kolo bolo viac v réžii Barteka a vyzeralo to, 
že súper kondične odchádza. Vedeli sme však, 
že s týmto súperom to nebude jednoduché, čo aj 
potvrdil v treťom kole, keď dostal Ivana do počítania. 
Keďže sme nechceli ísť do extra kola, tak po radách 
z rohu začal Ivan viac tlačiť a zápas vyhral na body. 

Pred letnou prestávkou čaká fi ghterov z Cerberos 
Gymu  ešte niekoľko turnajov. Najbližšie sa Cerberos 
Gym predstaví  19.mája na amatérskej lige v Muay 
Thai v Bratislave, kde budú  klub reprezentovať 
Viliam Mladý a Lukáš Kotleba. 25.mája budú far-
by mesta hájiť na galavečere  v profi boxe Milan 
Čechvala a Michal Lukáčik. Na konci mája sa v pro-
fi boxe v Šturove zúčastnia  Andrej Morávek a Rasťo 
Fraňo. 15. Júna sa predstavia Andrej Morávek 
a Reno Kopunec na galavečere v Považskej Bystrici 
a 21. j úna bude Cerberos Gym spolu s asociáciou 
SMTA organizovať fi nálové zápasy amatérskej 
muay thai ligy, kde budú môcť fanúšikovia vidieť aj 
profi  zápasy domácich borcov. 
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ÚSPECHY, ČINNOSŤ, BUDÚCNOSŤ VOLEJBALOVÉHO KLUBU 
V tomto období už doznievajú všetky majstrov-

ské súťaže volejbalistov a volejbalistiek. Cieľom 
tohto príspevku je Vám našim priaznivcom, fanú-
šikom volejbalu priblížiť, zhodnotiť a nahliadnuť do 
činnosti, na úspechy a aktivity volejbalového klubu 
VK Nové Mesto nad Váhom.

Začneme naším extraligovým tímom extraligy 
žien. V našej druhej extraligovej sezóne 2018/2019 
sme obsadili konečné štvrté miesto. V tíme nastal 
progres, hráčky sa zlepšovali. Angažovali sme dve 
skúsené hráčky, čo sa ukázalo ako správne rozhod-
nutie. Vniesli do tímu pokoj v kľúčových momen-
toch sezóny. Náš úspech bol spečatený v 1.kole 
PLAY OFF, v ktorom sme v pomere 2:0 pomerne 
ľahko prešli cez veľmi skúsený Kežmarok. V tíme 
štartovalo až päť Novomešťaniek, čo je s pomedzi 
účastníkov v extralige najviac odchovankýň.  Po-
tešujúce je, že práve domáce hráčky boli vo väč-
šine zápasov aj v základnej zostave. V závere sme 
už nestačili na majstrovskú Sláviu EU Bratislava, 
a ani v boji o 3.miesto VTC Pezinok, ktorého hru 
režírovala od januára reprezentačná kapitánka a 
nahrávačka Barbora Koseková. Úspech sme si ešte 
možno ani tak neuvedomili, pretože nastal už po 
prvom kole a nebolo času na oslavy , ale museli sme 
ďalej pracovať. Po šiestich prehrách nás mrzelo, 
že sme súperom nezobrali žiadne víťazstvo a sériu 
sme nezdramatizovali. Spokojnosť môžeme vyja-
driť s tromi zo šiestich stretnutí.

Čo bude ďalej, aktuálny plán a ciele do ďalšej 
sezóny? Nastalo obdobie, kedy musíme doriešiť 
všetky fi nančné záväzky najskôr z tejto sezóny. 
Realita je taká, že potenciál fi riem v našom meste 
nevykazuje potenciál zabezpečiť dostatok fi nancií 
na našu prácu. Veľa bude závisieť od podpory ge-
nerálneho partnera mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Všetky strany sa musia vyjadriť, či je záujem mať 
v našom meste aspoň nejaký šport v najvyššej súťa-
ži. Ženský volejbal patrí na Slovensku asi za najpri-
jateľnejšiu voľbu. Vyžaduje určite menej fi nančných 
prostriedkov ako futbal, hokej, basketbal, hádzaná. 
Ženská extraliga je neporovnateľne fi nančne prija-
teľnejšia ako mužská. Hračky sú prevažne študent-
ky. Napriek všetkému sa nevzdávame a skúsime za-
bojovať, aby sme aj v budúcej sezóne vedeli zaplniť 
športovú halu našimi priaznivcami.

Pracujeme na oživení tímu, nejaké zmeny urči-
te nastanú, ako sa v najvyššej súťaži bežne stáva. 
Dáme priestor a ponúkame príležitosť aj mladým 

hráčkam z MVK Nové Mesto nad Váhom. Naša 
žiadosť bola odoslaná, bude len na našom druhom 
klube v meste záležať, či nájde zmysel podporiť 
domáci klub, alebo bude radšej posielať hráčky do 
konkurenčných extraligových klubov.

Mužská kategória. V sezóne 2018/2019 sme 
po rokoch spolupráce s VO TJ Spartak Myjava 
ukončili farmársku spoluprácu. Tento vzťah nám 
v minulosti neumožňoval zúčastniť sa bojov o ex-
traligovú miestenku. V súťaži 1.ligy mužov štar-
tovalo deväť tímom o bojovalo o dve miestenky 
do prelínacej súťaže. Napokon sa našim mužom 
podarilo z druhého miesta aj kvalifikovať do tzv. 
baráže o extraligu. Počas sezóny sme posilnili 
mužstvo o dvoch  skúsených smečiarov, Pala Soko-
la a Dominika Mračka. Obidvaja v minulosti hrali 
niekoľko sezón najvyššiu súťaž.

Chalani odohrali pod vedením trénera Minárika 
dva turnaje, jeden v Starej Ľubovni a usporiada-
teľom druhého bol náš volejbalový klub. Konečná 
bilancia dve víťazstvá a dve prehry nám prisúdila 
tesne za víťaznou Revúcou druhé miesto v tabuľke. 
Skončili sme tesne pred bránami extraligy. Cieľom 
bol minimálne postup do prelínacej súťaže, postup 
nevyšiel, ale môžeme povedať, že sme cieľ splnili.

V ďalšej sezóne sa budeme snažiť zopakovať 
postup do prelínacej súťaže. Mali by sme sa tiež 
zamyslieť, čo môžeme robiť v prípade úspechu. 
História si síce žiada aj mužskú extraligu, divácke 
zázemie určite v našom meste nechýba. Opäť sú tu 
limitujúce, z nášho pohľadu, dva faktory – konku-
rencia v regióne, fi nancie. Aktuálne situácia v regi-
óne Myjava, COP Trenčín sú tímy z blízkeho okolia 
v extralige. Jednoznačne by sa domáce družstvo 
muselo posilniť o minimálne 6 hráčov. Verím, že by 
sme mohli dotiahnuť aj odchovancov. Financie sú s 
určitosťou ten zásadnejší problém. 
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Mládežnícke kategórie chlapcov a dievčat. 
Naším cieľom bolo v úvode sezóny naplniť naše 
najmladšie kategórie. Urobili sme v spolupráci 
s mestskými školami SHOW tréningy. Nábor detí 
bol mimoriadne úspešný. Zapojili sa okrem školy aj 
hráčky domácej najvyššej súťaže a tiež hráči VO TJ 
Spartak Myjava. Za spoluprácu všetkým ďakujeme. 
Ťažším cieľom je doplniť kategórie vo veku nad 14 
rokov. Záujem o šport detí, ktoré nie sú k tomu ve-
dené od rodičov, je dnes veľmi ojedinelý. 

Do súťaže sme zapojili desať tímov v rôznych ka-
tegóriách. Výkonnostné ciele sme si veľmi nedávali. 
Po rozdelení s Myjavou kvalita našich kadetov išla 
výrazne dolu. Sústredíme sa však na budúcnosť. 

V malom meste , ani vo veľkom, nemôžeme počítať, 
že len z regiónu vybudujeme neustále kvalitné tímy. 
Išlo nám hlavne dať príležitosť mladým hrať, zapojiť 
ich už v mladom veku do súťaživosti,... Na fi nálový 
turnaj majstrovstiev Slovenska sa prebojovali naše 
MINI volejbalistky s trénerom Svitačom.

Spoluprácu s Myjavou udržujeme naďalej na 
slušnej úrovni. Našim hráčom sme práve s Myja-
vou umožnili účasť na M-SR kadetov či M-SR juni-
orov. Jednak pri takýchto momentoch hráči získa-
vajú cenné skúsenosti a chlapci - Slovák, Šutovský 
vybojovali s Myjavou 3.miesto v kategórii juniorov. 
V dievčenskej kategórii sme stále vo farmárskom 
vzťahu s VKM Piešťany. Natália Lacková sa tak 
mala možnosť zúčastniť semifi nálového turnaja 
o postup na majstrovstvá Slovenska starších žia-
čok. Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu.

Na záver Vám všetkým chceme opäť poďakovať 
za Vašu podporu. Všetkým tým, ktorí nám dávate 
podnety, že naša práca a reprezentácia mesta má 
zmysel. 

Juraj Šujan, Športový manažér VK

SLOVENSKÁ LIGA BOXU U NÁS, MEDZINÁRODNÉ 
STRETNUTIE V KYJEVE, POHÁR MESTA MIKULOV

D a 6.4.2019 sa v Novom Meste nad Váhom 
v športovej hale uskuto nila II.Slovenská liga v boxe.

Na tejto lige štarovalo 60 borcov z celého 
Slovenska. 

Sobota 6.4.2019 priniesla ve a zaujímavých 
zápasov. Najpútavejší zápas odboxoval náš 
Lukáš Rehák v ažkej váhe porazil húževnatého 
a kondi ne namakaného borca Roberta Zelenaja 
z Vrbového. Majster SR v polo ažkej váhe Jakub 
Augustin sa stretol s juhoafri anom s menom Karem 
Abuzbida boxujúci vo farbách ŠKP Bratislava a 
vyhral presved ivo NB. Bývalý hokejista Denis 
Hagara v ahkej váhe bojoval s Martinom Gálikom 
z UFC Nitra a vyhral už v 2.kole TKO. Denis sa 
týmto nominoval na medzinárodné stretnutie proti 
Rakúsku. Vicemajster SR, budúci policajt, Marian 
Slová ek prehral vo vyrovnanom stretnutí 2:1 NB 
strednej váhy so Svenom Matulom z ŠAB Nitra. 
Ve ká škoda, že pre našich aktuálnych 

MAJSTROV SR Pavla Clay Fleischhackera váha 
bantamová a Patrika Vlka Valovi a váha stredná pre 
zranenia v príprave nepricestovali súperi z Galanty 

a Nitry. Pre posledne menovaných borcov je 
v tomto štádiu dôležité, o naj astejšie cestova  do 
zahrani ia a zbiera  skúsenosti s cie om vybojova  
ú as  na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY, kde 
sa Novomeš anom v minulosti výrazne darilo. 
Lukáš Šimek – zlato, František Feribá i Švarko, 
František Dlouhý Hor ák - bronz, Róbert Robo 
Muca a Mgr.Marián Majco Hor ák 4.miesta, Ing.
Miloslav Milko Obuch 5.miesto. Treba tu spomenú  
aj MAJSTROVSTVÁ SVETA, kde náš Štefan Pišta 
Kušnier porazil majstra íny K.O. a vybojoval tak 
4.miesto.

V d och 18. až 20.4.2019 sa naše duo Pavol 
Fleischhacker a Stanislav Kuba zú astnili 

medzinárodného stretnutia v ukrajinskom 
Kyjeve. Ve mi nás potešilo, že obaja v tomto 
stretnutí vyhrali.

Obaja prišli na Slovensko s novými skúsenos ami 
a zážitkami. Najva šie zážitky majú pod a ich slov 
z návštevy Múzea bratov Kli kovcov a námestia 
Majdan, kde v roku 2014 pri demonštráciách 
prišlo ve a obyvate ov Ukrajiny o život. Na tomto 
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stretnutí bol aj ve vyslanec, ktorý spolo ne s 
domácim trénerom pris ubil odvetu na slovensku. 
Táto odveta bude 21.6.2019 v Novom Meste nad 
Váhom. Srde ne všetkých uvítame.

Šestica našich borcov d a 11.5.2019  
reprezentovala Nové Mesto nad Váhom v eskom 
Mikulove, kde sa boxovalo v peknom prostredí 
na Zámo ku. Dvojice boli nasledovné: Ján Berger 
Ostrava vs Pavol Clay Fleischhacker BC NMnV 
– s preh adom vyhral náš borec, Schandl Jakob 
Wien vs Patrik Vlko Valovi  BC NMnV – tesne na 
body vyhral taktiež náš borec, Odek Emre Wien vs 
Denis Hagara BC NMnV – opa  vyhrál náš borec, 
Vladimír Skalský Mikulov vs Stanislav Kuba BC 
NMnV – vyhral na body domáci.

Mário Podolan BC Nové Mesto nad Váhom 
vs  Tomáš Be o z Brna – tréner František Hor ák 
Máriovi hodil uterák a tak nášho borca zachránil 
od množstva ne istých úderov, ktoré Ostrav an 
používal po as dvoch kôl.      

Chcem po akova  funkcionárom na ele 
s prezidentom BOX-CLUBU Považan JUDr.
Slavkom Mi ekom a jeho zástupcom Ing.Jozefom 
Pekarovi om, alej JUDr.Jurajovi Olachovi,  Mgr.
Marianovi Hor ákovi, Mudr.Tomášovi Lipkovi, 

Alexandre Vavrincovej, Martinovi Vaškovi, Mudr.
Mojmírovi Mutovi, Róbertovi Mucovi za ich 
zanietenos  a obetavos , bez ktorých by som sa 
ja, ako hlavný tréner, nezaobišiel. alej chcem 
po akova  všetkým nespo etným sponzorom, ktorí 
nám veria, že ich príspevky sa dostávajú na správnu 
a úrodnu pôdu, ktorou je hlavne naša mládež. 
Verím, že sa v blízkej dobe do káme europského 
medailistu. Všetky naše náro né každodenné 
tréningy k tomu prispôsobujem

František Hor ák, tréner AIBA

Julia Schmid Mošková vs. Jarmila Homolová 

VZPIERANIE - POSTUP DO FINÁLE
Dorastenci  z Považanu si vybojovali postup do 

fi nálového kola.
Mesto Hurbanovo  sa  27. 4.  2019 stalo dejis-

kom 2. kola - ligy dorastencov vo vzpieraní  skupiny 
západ. V tom istom čase prebiehala súťaž med-
zi štyrmi družstvami skupiny východ v Dolnom 
Kubíne.  Z celkového počtu  9-tich družstiev si 
vzpierači z Považanu vybojovali postup do fi nálo-
vého kola a posunuli sa v tabuľke zo 4. miesta na 
3. miesto. V obidvoch družstvách  štartovali všetci 
odchovanci Považanu. 

Tréneri Erik Bajčík a Milan Kubák zo Športo-
vého klubu vzpierania Považan  nominovali do 
tejto súťaže 2. vzpieračské družstvá: V družstve A  
štartovali: David Lukáč, Matej Bednár, Jakub 
Kosterec, Adrián Klimo a Laura Mikušová, ktorá 
dosiahla najlepší výkon  z dorasteniek  60 kg v trhu 
a 73 kg v nadhode. Celkovo družstvo získalo po 
dvoch kolách 1734 sinclairových bodov.

V družstve B štartovali:  Timotei Nagy, Mar-
tin Mikuš, David Budinský, Janka Uherčíková, 
Adam Rybárik.  Družstvo celkovo dosiahlo výkon 
965 sinclairových bodov a skončilo na 9. mieste. 

Finálové kolo ligy dorastencov sa bude konať 16.11. 
2019 v Krásne nad Kysucou, kde postúpilo 5 druž-
stiev s najlepším výkonom po druhom kole.  Cieľom 
vzpieračov z Považanu je získať vo fi nálovom kole 
medailové umiestnenie.

 Milan Kubák, tréner vzpierania
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Žiaci novomestských škôl v prvomájovom sprievode
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