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Priemyselný park CTP sa rozšíril 

o novú výrobnú halu. S prestavbou 

industriálnej budovy v Novom 

Meste nad Váhom začal investor už 

v októbri minulého roka. Pôvodná 

budova s rozlohou okolo 11 000 

m² bola rozšírená o ďalších približne 4 000 m². 

V jeho priestoroch bude realizovať výrobu spoločnosť 

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. TRW Automotive 

(Slovakia) s.r.o., ktorá bude v týchto priestoroch 

vyrábať elektronické posilňovače riadenia pre 

automobily. Spoločnosť tu poskytuje prácu približne 

pre 600 ľudí.

****

Spoločnosť Lidl už začala stavebné práce na 

výstavbu ďalšej predajne v Novom Meste nad 

Váhom. Nová predajňa bude umiestnená na bývalom 

vojenskom kúpalisku na rohu ulíc O.Plachého 

a Bzinská. Výstavba Lidlu je spojená s vybudovaním 

nového kruhového objazdu v tejto časti mesta až so 

šiestimi výjazdami - ul. Klčové, ul. O. Plachého, Lidl, 

ul. Bzinská, bývalé kasárne a ul. J. Kollára.

****

Verejné korčuľovanie sa začalo 25. októbra o 15:15 

hod. Pravidelný interval - počas víkendu:

 Piatok 15:15 – 17:15

Sobota 14:00 – 16:00

Nedeľa 13:00 – 15:00

 Cenník:

Dieťa, študent, dôchodca – 1,00 € / vstup

Dospelá osoba korčuľujúca – 2,00 € / vstup

ZTP, doprovod bez korčúľ - 0,50 €/ vstup

****

Zmena otváracích hodín Domu smútku počas 

sviatkov (na mieste je možné zakúpiť kahance, 

sviečky, využiť WC)

 1. 11. 2019: 10:00 – 18:00 h

2. 11. 2019: 10:00 – 18:00 h

3. 11. 2019: 10:00 - 15:00 h

HARMONOGRAM  ZBERU na rok 2019
 OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK) na objemný odpad:
4. november (pondelok): A  - Železničná, Dolná, 

Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho
5. november (utorok): A - Brigádnická, Lipová, 

Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
--------------------------------------------------------------------

6. november (streda): B - Jilemnického, Sasinkova, 
Fr. Kráľa, Bratislavská

7. november (štvrtok): B - Jánošíkova, Lesnícka, 
Kamenná, Javorinská, Škultétyho

8. november (piatok): C, D - Vajanského, kpt. 
Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká
--------------------------------------------------------------------

11.november (pondelok): E - Severná, O. 
Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

12. november (utorok): E - Hečkova, Sadová, 
Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová
--------------------------------------------------------------------

13. november (streda): KBV - Považská, Tema-
tínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku
--------------------------------------------------------------------

14. november (štvrtok): KBV Dibrovova, Hollého, 
Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,
--------------------------------------------------------------------

15. november (piatok): KBV - Športová, Južná, 
Čachtická, Benkova

UPOZORNENIE!!!: 
Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať 

stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky 
rozložiteľný odpad.

Objemný odpad je odpad, ktorý kvôli svojim 
rozmerom a hmotnosti nie je možné odnášať do 
bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem 
napríklad: nábytok, koberce, sanitárna keramika, 
objemné obaly a pod.

Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať 
stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky 
rozložiteľný odpad. 

- red -

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA
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Začalo sa to vlastne celkom neobvykle. Sused, 
o ktorom som si vždy myslel, že je súčasťou toho čo 
sme vtedy všetci žili, mi naliehavo zvonil na bytový 
zvonček a keď som otvoril dvere kričal: „Poď, ideme na 
námestie. Už sa to začalo aj u nás.“ V prvom momente 
mi napadlo, čo ten človek chce. Je ŠT-bák a ja pôjdem 
do basy, alebo sa naozaj deje niečo, niečo iné, čo 
vybočuje zo zaužívaného dlhoročného stereotypu. 
Našťastie pre mňa to bolo to druhé. Vybehli sme spolu 
na novomestské námestie. Tí najodvážnejší tam už 
boli a vyhlasovali, že po vzore Gorbačova sa aj u nás 
udomácni demokracia, že naozaj sa bude o všetkom 
hovoriť a rozhodovať slobodne. Otvorene sa hovorilo 
o slobode prejavu, neboli sme si však vtedy ešte istí 
i o slobode po prejave. Boli sme prekvapení, no nie až 
tak veľmi, lebo sme samozrejme s veľkým záujmom 
sledovali vývoj v susedných krajinách, ale aj tak to bola 
pre všetkých obrovská zmena. Odrazu si sa nemusel 
obzerať a tipovať, kto ťa sleduje a obávať sa, čo z toho 
bude. Viem, že dnešná mladá generácia ani nechce 
veriť, že to bolo, ale bohužiaľ bolo.

Nasledujúce dni prebiehali potom neobyčajne 
zvláštne a veľmi expresívne. Stretávali sa rôzne 
skupiny „revolucionárov“ a bolo niekedy dosť zložité 
orientovať sa v tom kto je kto. Veľmi úsmevné bolo, keď 
nám pri jednom rokovaní pomerne vysokopostavený 
predstaviteľ, možno povedať vtedy už bývalého režimu, 
prehlásil, že keď ho presadíme do funkcie predsedu 
MsNV (Mestského národného výboru – dnes mestský 
úrad) on odtiaľ vyhádže všetkých komunistov. Bolo asi 
dobré, že do ďalšieho vývoja vstúpili tzv. akčné výbory 
novomestských podnikov a závodov. Tí okrem výmeny 
ich vedenia rokovali spoločne aj o zmenách vo vedení 
mesta. Novomestskí komunisti, rešpektovali celoštátnu 
dohodu o uvoľnení časti funkcií pre novovznikajúce 
politické strany a hnutia a po vzájomných, niekedy 
veľmi zložitých, rokovaniach uvoľnili určitú časť funkcií 
vo vedení mesta i v jeho orgánoch. Tak sa začala tzv. 
kooptácia, t.j. doplnenie orgánov mesta o nových 
zástupcov v pléne MsNV a jeho rade. (Dnes mestské 
zastupiteľstvo a mestská rada). Hlasovaním zástupcov 
novomestských podnikov a závodov a predstaviteľov 
Verejnosti proti násiliu (VPN) som sa stal predsedom 
MsNV. Bolo to samozrejme iba dočasné riešenie, ktoré 
malo priviesť krajinu po dlhom čase k slobodným 
voľbám.

Snažili sme sa čo „najnovšie“ pracovať v starých 
štruktúrach. Začiatky boli veľmi zložité. Nielen, že 

bolo treba zabezpečovať chod mesta a jeho orgánov, 
ale bol som tiež členom pléna a rady ONV (Okresného 
národného výboru) a blížili sa i parlamentné voľby. 
Naše mesto tiež patrilo medzi zakladajúcich členov 
vznikajúceho Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) 1990 a približne o rok i Združenia miest a obcí 
stredného Považia.

Vráťme sa však k voľbám. Málokto alebo lepšie 
povedané takmer nikto nemal s predvolebnou 
kampaňou žiadne skúsenosti. Absolvovali sme niekoľko 
školení, centrá jednotlivých strán poslali plagáty a lepili 
a prelepovali sme si ich navzájom. Niečo tam napokon 
každému zostalo. Oveľa dôležitejšou súčasťou boli 
však návštevy známych hercov a predvolebné mítingy 
politikov. Najsilnejšie zážitky z toho obdobia mám zo 
spolupráce s tímom poslancov za VPN na čele s pánom 
Alexandrom Dubčekom a hlavne priamo s ním. Keď 
som ako predseda MsNV vítal túto významnú osobnosť 
našich dejín na hranici mesta (lebo to predpisoval 
protokol), poznali sme sa len z predstavovania 
regionálnych funkcionárov a z niekoľkých krátkych 
stretnutí, kde som však bol vždy členom väčšej, či 
menšej skupiny. Mal so teda v mysli pripravený uvítací 
príhovor v ktorom som sa mu chcel najprv predstaviť 
a potom ho privítať. No zostalo iba privítanie lebo 
pán Dubček ma, ako sme sa stretali oslovil prvý: „Á 
pán predseda“. Keď som sa ho neskôr pýtal ako si 
mohol v porovnaní s ním takú bezvýznamnú osobu 
zapamätať, lakonicky povedal: „Viete ja mám veľmi 
dobrú pamäť na ľudí“.

Na novomestskom námestí, hlavne jeho, ale 
i ostatných kandidátov do parlamentných volieb 

SPOMIENKY NIELEN NA NOVEMBER 1989

Alexander Dubček a Jozef Varta na predvolebnom mítingu 
VPN 1. júna 1989
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vítal obrovský dav ľudí. Nikomu neprekážalo, že 
improvizovanou tribúnou bola traktorová vlečka. 
Nikdy predtým a ani potom som na našom námestí 
toľko ľudí nevidel. Absolvoval som sním a jeho týmom 
ešte niekoľko mítingov napr. Myjava, Stará Turá, 
Trenčín, Bánovce, Nemšová… Svoju skromnosť 
a zároveň veľkosť dokumentoval, keď mu jeden z nás 
povedal:„ Pán Dubček, my sme tu iba dopočtu veď 

všetci chodia na vás“. Odpoveď bola stručná a jasná: 
„Chlapci, ale bez vás by to nebolo ono“.

Po vyhratých parlamentných voľbách bolo treba, 
okrem bežnej práce v prospech nášho mesta začať sa 
pripravovať na voľby komunálne. Voľby primátora 
mesta a mestského zastupiteľstva. Ale to je už iný 
príbeh.

Jozef Varta

Podstatným a charakteristickým  znakom no-
vembrových udalostí v roku 1989, ktoré viedli k 
skolabovaniu komunistického režimu v ČSSR, 
bola jednoznačne prejavovaná  podpora väčšiny 
obyvateľstva hlavným aktérom Nežnej revolúcie. 
Po násilne potlačenej manifestácii študentov dňa 
17. novembra 1989,  vyšli na námestia miest  po 
celej krajine státisíce občanov a na mohutných de-
monštráciách  sa hlasne a jednoznačne vyslovovali  
proti ďalšiemu vládnutiu komunistov.

Nie inak tomu bolo aj v Novom Meste nad Vá-
hom. Potvrdzujú nám to záznamy mestského 
kronikára Jána Durdíka. Je však paradoxom, že 
ešte v čase, keď sa už zapĺňali námestia miest de-
monštrantami, v Novom Meste sa v pondelok 20. 
novembra konala posledná verejná schôdza komu-
nistickej strany, ktorá podľa kroniky mala obvyklú 
programovú náplň. 

No už ďalší zápis v kronike mesta sa týka samot-
ných novembrových udalostí a cez slová kronikára 
sa dostávame do atmosféry týchto dní:   „Sme sved-
kami očistného oslobodzovacieho a vo svojej podstate 
humánneho prúdu súčasnej pokojnej českoslovens-

kej revolúcie, ktorá umožňuje demokratické premeny 
našej spoločnosti“. Po tejto vete kronikár obracia po-
zornosť na samotné mesto: „Búrlivé udalosti týchto 
dní našli ohlas i v našom meste medzi mládežou, 
dospelými občanmi a pracujúcimi v závodoch. Po ce-
lom meste – na múroch, výkladoch, plotoch a najmä 
na námestí bol popísaný celý rad hesiel, bleskoviek, 
násteniek a vyhlásení občianskej iniciatívy a výboru 
vysokoškolákov.“  Kronikár  vo svojich  zápisoch 
neobchádza ani  dianie v závodoch medzi pracu-
júcimi: „Na miestnych závodoch sa uskutočňovali 
besedy s pracujúcimi a oboznámenie so stanoviskom 
k súčasnej vnútropolitickej situácii, postavenie za 
vyhlásenie požiadaviek vysokoškolských študentov 
a občianskej iniciatívy VPN.“Novomešťania sa 
síce zhromažďovali na námestí už niekoľko  dní po 
17. novembri, ale  27. novembra 1989 sa námes-
tie zaplnilo úplne. Na  tento deň bol totiž v celom 
Česko-Slovensku vyhlásený  dvojhodinový gene-
rálny štrajk, prvý od roku 1948. Štrajk sprevádzali 
mohutné demonštrácie po celej krajine, na ktorých 
občania požadovali koniec vlády jednej strany, slo-
bodné voľby, odstúpenie Gustáva Husáka z úradu 
prezidenta a demokraciu. Kronika popisuje tento 
významný krok smerom k obnoveniu demokracie 
v Novom Meste takto: „Prítomní pripojili svoj hlas 
k protestu študentov v celej republike proti brutá-
lnemu zákroku poriadkových síl 17. novembra 1989 
a vyslovili svoj názor a stanovisko k súčasnej politic-
kej situácii a ďalšiemu vývinu našej vlasti“.  

Samozrejme, že Nežná revolúcia sa v Novom 
Meste neuskutočňovala len na námestí.  

Dokumenty obsiahnuté v prílohe kroniky nám  
približujú aj proces transformácie mestských or-
gánov po Novembri 1989  z totalitného na  demo-
kratický spôsob politického a spoločenského života 
v meste. V deň generálneho štrajku zasadala Rada 

NOVEMBER 1989 V NOVOM MESTE NAD VÁHOM 
PODĽA MESTSKEJ KRONIKY 

Námestie slobody počas generálneho štrajku 
27. novembra 1989
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Koniec septembra v Novom Meste nad Váhom 
opäť patril Dúhe v srdci. Už ôsmy ročník benefi čného 
podujatia sa uskutočnil 29. septembra v Spoločenskom 
dome. Podujatie, pripravené nielen pre deti a mládež 
s mentálnym alebo zdravotným postihnutím 
z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ponúklo pestrú 
mozaiku hudby, spevu, tanca, zábavy a tvorivosti.
Podujatie plné energie

Benefi čné podujatie Dúha v srdci pre deti a osoby 
s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti 
z detských domovov z Trenčianskeho samosprávneho 

kraja zorganizovalo Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad 
Váhom, Občianske združenie Život s dúhou v srdci 
a Občianske združenie Milan Štefánik, pod záštitou 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku. “Dúha v srdci je v Novom Meste 
nad Váhom už tradičným podujatím. V tomto roku sa 
ho zúčastnilo takmer 700 detí a ľudí s hendikepom,“ 
potvrdil Milan Štefánik, spoluorganizátor podujatia. 
Hneď v úvode podujatia všetkých roztancovala 
a vyčarila dobrú náladu Zumba tanečníčka Denisa. 

Mestského národného výboru  na svojom mimori-
adnom zasadnutí. Vo svojom stanovisku  sa tento 
výkonný orgán miestnej štátnej moci vyslovil, že sa 
„pripája  k hlasom pracujúcich  a mládeže vyzývajú-
cich k urýchlenému riešeniu nahromadených problé-
mov v živote našej spoločnosti“. Predstavitelia  mesta 
sa postavili aj za otvorený dialóg s občanmi,  z kto-
rého „vzídu konkrétne návrhy, ako čo najskôr uviesť 
do praxe myšlienky a návrhy smerujúce k ozdraveniu 
demokracie“. Ale záverečná časť tohto stanovis-
ka nás presviedča o tom, že vtedajším zástupcom 
mesta, medzi ktorými boli väčšinou komunisti, 
nešlo vôbec o radikálne zmeny  v spoločnosti, ale 
len o akúsi nápravu pomerov v rámci doterajšieho 
režimu, a teda podľa nich by malo ísť len  o  obnovu 
socializmu. Tento zámer vtedajších predstaviteľov 

mesta je jasne formulovaný v záverečnej vete, ktorá 
neznie vôbec revolučne: „Obraciame sa na mládež 
a občanov nášho mesta, aby konkrétnymi činmi na 
pracoviskách a v mieste bydliska vyjadrili, že to s 

obnovou našej socialistickej vlasti myslia čestne.“  
Novomestská mládež a občania to síce mysleli so 
svojou vlasťou čestne a vážne, ale určite nie so so-
cializmom a s jeho totalitným režimom, veď proti 
nemu manifestačne vystupovali. Ďalší dokument, 
ktorý tvorí dokumentačnú prílohu novomestskej 
kroniky je toho jasným dôkazom. Je ním  Zaklada-
júca listina akčnej skupiny Verejnosť proti násiliu v 
Novom Meste nad Váhom vydaná dňa 30. novemb-
ra 1989. V programovom vyhlásení novovzniknu-
tej miestnej VPN sa jasne proklamujú ciele Nežnej 
revolúcie v miestnych podmienkach.  Cesta, ktorá 
vedie k týmto cieľom je  výstižne vyjadrená vo vete: 
„Dnes, na prahu posledného  desaťročia tohto ti-
sícročia sa aj pre našu krajinu otvára reálny priestor 
pre demokraciu a cestu za dôstojným životom, ktorú 
už nastúpili okolité krajiny... Zoberme ako občania 
svoje záležitosti do svojich rúk!“. 

Novomestské námestie samozrejme neosirelo 
ani po mohutnej štrajkovej manifestácii. Ako in-
formuje kronika, už o deň neskôr, 28. novembra 
1989 o 16. hod., sa na Námestí slobody  uskutočnil 
míting občanov  za účasti bratislavských umelcov 
Magdy Vášaryovej, Stana Dančiaka, Mariána Zed-
nikoviča a Dušana Nágeľa. Na mítingu vystúpili 
rôzni rečníci a diskutéri  a ponechal sa aj priestor 
na „voľnú tribúnu názorov“. 

Podľa zápisov mestského kronikára sa dozvedá-
me, že od pamätného 17. novembra neuplynuli ani 
dva týždne a  v našom meste sa tiež vytvorili podmi-
enky pre úspešné pokračovanie demokratizačného 
procesu, ktorý vyvrcholil prvými slobodnými parla-
mentnými voľbami 8. a 9. júna 1990.Podľa ich vý-
sledkov aj v Novom Meste nad Váhom  jednoznačne 
zvíťazili nekomunistické politické sily.

Z mestskej kroniky vybral a spracoval Jozef Karlík

DÚHA V SRDCI PRINIESLA MARATÓN HUDBY I ZÁBAVY

Ukážka z výzdoby novomestských výkladov počas 
novembrových dní 1989



5

Okrem zábavy podujatie všetkým ponúklo aj množstvo 
tvorivých aktivít a workshopov. Svoju tvorivosť deti 
ukázali pri výrobe šperkov, pletených košíkov, maľbe 
na textil a tričká, vyzdobovaní šiltoviek, medovníkov 
a rôznych ozdôb. Tí najmladší sa do sýta vyšantili aj 
v skákacom hrade. Podujatie moderoval všetkým 
dobre známy Andrej Bičan. „Ak je nejaký moment, 
ktorý môžem naplniť benefi čným podujatím, rád ho 
napĺňam. Prináša mi to energetický náboj, ktorý veľmi 
rád prijímam. Ak mi niekto podaruje výšivku, vidím 
za tým veľa energie, ktorá bola do nej vložená. Tá 
energia je vždy zázračná. To, čo na týchto podujatiach 
dostávam, ma nabíja,“ uviedol Andrej Bičan. Na pódiu 
sa predstavili a o skvelý hudobný zážitok sa postarali 
skupiny Akustika, Sto much (na fotogtrafi i), Peter Bič 
Project a speváčka Kristína s kapelou (na fotografi i). 
Nechýbala ani autogramiáda futbalistov futbalového 
klubu AS Trenčín.

Hudobný maratón odštartovali Akustika i Sto múch
Takmer päťhodinový maratón hudby a zábavy 

odštartovala prešovská skupina Akustika, ktorá 
ponúkla originálne spracovanie hudobných 
štýlov Reggae, Folk a World Music v dokonalom 
muzikantskom a speváckom prevedení. „Benefi čných 
koncertov sa zúčastňujeme často. A toto je jeden z nich. 
Tešíme sa, že robíme niečo dobré pre ľudí, ktorí to 
nemajú v živote jednoduché. Niečo, aby boli šťastní. 
Deti prežívali s nami každý jeden tón, tešili sa, ako keby 
boli s nami na pódiu. Tá radosť je najúprimnejšia aká 
môže byť. Tešíme sa, že môžeme mať takéto úžasné 
publikum,“ zhodli sa členovia skupiny Akustika. Dobrú 
náladu, skvelú hudobnú šou a návrat k letnej pohode 
všetkým vyčarila banskobystrická skupina Sto múch. 

Hudobnou mozaikou svojich hitov nenechali sedieť či 
postávať nikoho. „Každý koncert je pre nás unikátny, 
jedinečný a perfektný. A takým bol aj tento. Bol to veľmi 
silný zážitok. Deti mali transparenty s našimi fotkami. 
Tie sme na koncerte zažili prvýkrát.“ usmiala sa Marcela 
Cmorejová. „Myslím si, že tieto deti náš koncert úplne 
ináč vnímajú a oveľa krajšie a silnejšie ho prežívajú. Sú 
niečím výnimočné. Sú srdečnejšie. Spievali a tancovali 
spolu s nami,“ doplnila Lucia Žiaková.

Peter Bič Project i Kristína si koncert užívali
Do hudobnej mozaiky svojimi hitmi prispeli aj 

Peter Bič a Viktória Vargová zo skupiny Peter Bič 
Project. Koncert si užívali spolu s publikom. „Mala 
som veľmi dobrý pocit. Bolo cítiť úprimnú radosť od 
ľudí a detí. Bavili sa s nami, tancovali, spievali si naše 
texty,“ povedala speváčka Viktória Vargová. „Naozaj 
sme si to užili. Je tu vždy veľmi dobrá atmosféra. Je 
fascinujúce vidieť, čo dokážu deti urobiť. Z koncertu 
vždy odchádzame s množstvom darčekov. Tešíme 
sa, keď si ich doma rozbaľujeme. Je to krásne, keď 

sa deťom niekto venuje a oni svoju lásku 
potom dajú do tých predmetov, ktoré nám 
podarujú,“ vyznal sa Peter Bič. Mozaiku 
poskladanú z hudobných tónov a piesní 
doplnila speváčka Kristína Peláková. Jej hity 
Horehronie, Jabĺčko, Na bieleho koňa, Ešte 
váham či Ta ne a mnohé ďalšie spievali spolu 
s ňou všetci. „Nie som tu prvýkrát. Na takéto 
podujatia sa teším. Tieto deti a ľudia sú veľmi 
skvelé a úprimné publikum. Z koncertu sa 
nesmierne tešia a majú radosť. Šíria okolo 
seba veľa lásky a radosti. S láskou držali 
transparenty i dávali mi darčeky,“ dodala na 
záver Kristína Peláková.

Text a foto: Monika Šupatíková
Sto múch

Kristína
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Pri príležitosti Svetového dňa bezdomovcov sa 
konal deň otvorených dverí v Útulku pre občanov 
bez prístrešia na Trenčianskej ulici  v Novom 
Meste nad Váhom.  Tento útulok má kapacitu 
ubytovať 30 občanov v núdzi. Nachádza sa v 
okrajovej oblasti mesta neďaleko priemyselnej 
zóny a spravuje ho mesto. Obyvatelia a vedenie 
útulku návštevníkom pripravili pekné privítanie, 
občerstvenie a varil sa i guláš. Nechýbala ani 
dobrá nálada napriek ťažkej situácii, v ktorej 
sa obyvatelia nachádzajú. I keď počasie nebolo 
najprívetivejšie, niekoľkí  návštevníci si cestu do 
útulku našli. Mali možnosť si zblízka prehliadnuť 
ako si tu ľudia nažívajú, ako si varia, trávia čas 

a vzájomne sa podporujú. Všade bolo čisto a 
napriek veľmi skromným podmienkam na život, 
ktoré obyvatelia útulku majú, bolo vidieť,  že 
sa nevzdávajú a snažia sa opäť plnohodnotne 
zapojiť do života. Príkladom je pekne vybudovaný 
priestor pre záhradku s vysadenou zeleninou, 
altánok i domček na náradie, ktorí si s pomocou 
dobrých ľudí svojpomocne vybudovali.

Prajeme všetkým obyvateľom útulku, aby 
nestrácali nádej na lepšiu budúcnosť a aby sa našli 
ľudia, ktorí im budú ochotní podať pomocnú ruku 
minimálne tak, ako to robí vedenie útulku spolu s 
dobrovoľníkmi.

Jarmila Foltánová 

Svetový deň učiteľov si pedagógovia novo-
mestských škôl a školských zariadení pripomenuli 
v pondelok 7. októbra v galérii Základnej umeleckej 
školy v Novom Meste nad Váhom na slávnostnom 
stretnutí s predstaviteľmi mesta a členmi školskej 
komisie pri MsZ. 

Po úvodnom kultúrnom programe, ktorý 
pripravili pedagógovia základnej umeleckej školy, 
sa účastníkom stretnutia prihovoril primátor 
mesta, ktorý vyzdvihol význam pedagogického 
povolania a poďakoval sa pedagógom za ich 
obetavú prácu.

Následne odovzdal primátor mesta  Jozef 
Trstenský spolu so svojím zástupcom  Františkom 
Mašlonkom ocenenie jedenástim učiteľom, 

vychovávateľom a majstrom odborného výcviku, 
ktorých navrhli riaditelia novomestských škôl a 
školských zariadení na základe ich pedagogických 
výsledkov. 

Ocenenenie tento rok prevzali:
Mgr. Anna Tomková, Základná škola, Tematínska 
ul.
Mgr. Beáta Ondriáková, Základná škola, Ul. kpt. 
Nálepku
Alena Lednická, Základná škola, Odborárskla ul. 
Mgr. Zuzana Štreicherová, Spojená škola sv. 
Jozefa, Klčové
Vladimír Kuchárik, Základná umelecká škola, 
Štúrova ul. 
Kristína Hladká, Materská škola – elokované 

pracovisko Hviezdoslavova  
Ľuboslava Černáčková, Spoje-
ná škola - špeciálna základná 
škola 
Mgr. Peter Rebro, Stredná 
priemyselná škola, Bzinská ul.
Ing. Peter Brndiar, Stredná 
priemyselná škola, Bzinská ul.
Ing. Luciana Hudcovicová, 
Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Piešťanská ul.
Mgr. Dana Uhríková, Gymná-
zium M. R. Štefánika, Športová 
ul.

Dušan Hevery

BEZDOMOVCI CHCÚ ŽIŤ PLNOHODNOTNE

OCENENIA PRE JEDENÁSTICH PEDAGÓGOV
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Dnes žijeme dynamickú hektickú dobu. A my 
starší si len výnimočne v návale každodenných 
problémov spomenieme na školu a tých, ktorí nás 
pripravili na našu prácu a profesionálny život. A vtedy 
si tiež najradšej spomíname na príbehy, najmä tie 
veselé a nezbednícke, ktoré aj po rokoch vyvolávajú 
úsmev. Možno si iba letmo uvedomíme v tejto 
našej spomienke, koľko úsilia a trpezlivosti museli 
rodičia a učitelia vynaložiť, aby sme mohli úspešne 
vykonávať naše povolanie. Aj keď v súčasnosti je 
situácia iná ako v časoch našej prípravy na úspešný 
výkon povolania, bez kvalifi kácie, ktorej podstatnou 
zložkou je vzdelanie, to v podstate nejde nikdy. 
V takýchto chvíľach si ale tiež so smútkom v duši 
uvedomíme, koľko z týchto ľudí vlastne už nemôžeme 
stretnúť, oceniť ich úsilie a poďakovať im za výsledky 
ich pedagogického majstrovstva, v ktorom nám 
odovzdali základy našej odbornosti a profesionálnej 
kariéry. Oceňujeme a spomíname si na to najmä pri 
príležitostiach ich významného životného jubilea 
alebo výročia školy, kde pôsobili a ktorá bola pre nás 
alma mater.

Takéto významné život-
né jubileum, 80 rokov, si 
pripomenul aj emeritný 
riaditeľ bývalej Strednej 
p o ľ n o h o s p o d á r s k e j 
technickej školy v Novom 
Meste nad Váhom Ing. 
Jozef Kučerák. Ako chlap-
covi z malej dedinky Skala 
mu prirástlo k srdcu poľ-
nohospodárstvo. Rozho-
dol sa mu venovať a
preto absolvoval SPTŠ 
v Modre a VŠ poľnohospo-

dársku v Nitre. Ale ešte viac ho lákalo odovzdávať 
poznatky a vedomosti - učiť, a preto dodatočne 
úspešne absolvoval potrebné pedagogické vzdelanie.

Ako riaditeľ pôsobil v novomestskej PT-eške takmer 
37 rokov - až do svojho odchodu do dôchodku. A za túto 
dobu ukončilo úspešne štúdium na SPTŠ (a neskôr 
na Strednej odbornej škole poľnohospodárskej 
a potravinárskej) vyše 6000 absolventov. Mnohí 
z nich prispievali hlavne v minulých rokoch k rozvoju 
nielen poľnohospodárstva ale aj rôznych služieb 
spojených s agropotravinárskym rezortom. Niet 
azda v bývalom Trenčianskom kraji obce, v ktorej by 
nepracovali jeho absolventi.

Rozvinul aj medzinárodné vzťahy školy a umožnil 
tak poznať situáciu v agrosektore v bývalej NDR, 
Bulharsku a v Českej republike.

Je zrejmé, že tieto výsledky mohol dosiahnuť 
iba vďaka svojím charakterovým vlastnostiam, ku 
ktorým patria tak múdrosť, pokojná a rozvážna myseľ, 
skromnosť, zmysel pre spravodlivosť, schopnosť 
riadiť, vytrvalosť pri realizácii spoločensky užitočných 
cieľov ako aj silné sociálne cítenie, čo dokazoval 
svojimi životnými názormi, postojmi a činmi.

Ako uviedol vo svojej autobiografi i: „…celý svoj 
život sa snažil byť spoločensky prospešný, viesť svoju 
rodinu k čestnosti, úspechom a pokračovaniu toho, čo 
človek môže dobré spraviť pre seba a pre druhých…“

To sa prejavilo aj v tom, že za výsledky vo výchove 
a príprave poľnohospodárskeho dorastu na prácu mu 
bolo udelených 23 významenaní, pamätných medailí 
a ocenení, ktoré prevzal z rúk prezidenta republiky, 
ministra poľnohospodárstva či najvýznamnejších 
predstaviteľov regionálnych štátnych orgánov.

Z poznatkov o pozíciách, ktoré zastávali či zastávajú 
„jeho“ absolventi, možno konštatovať, že kolektív 
pod jeho vedením pracoval úspešne a kvalifi kovane. 
Veď len zrátajme napríklad, koľkým našim kálnickým 
družstevníkom a agropotravinárom, rozdal tento 
kolektív pod jeho vedením poznatky, s ktorými prežili 
celý svoj pracovný (ale často i nepracovný) život.

V každom z nás v okamihoch bilancovania pri 
významnom životnom alebo pracovnom jubileu 
prevládajú pocity hrdosti, uznania, vďačnosti, 
spokojnosti a možno až šťastia z toho, čo sme po 
absolvovaní školy v živote a práci dosiahli. Určite aj 
týmito pár riadkami chceme prispieť do kytice týchto 
okamihov.

Nie, nie je to iba našou povinnosťou poďakovať sa 
za to tým, ktorí nás tak pripravili. A nie iba výnimočne 
pri významných príležitostiach. Je jedinečná možnosť 
a česť stretnúť sa s tými, ktorí nám obohacovali 
a obohatili život o spoznanie zvláštneho druhu 
pravých hodnôt - a vedomosti takými sú - a s úctou 
a vďakou im tieto naše pocity a poznanie vyjadriť. A to 
platí aj o našom jubilantovi.

Preto mu aj my ďakujeme a dajme vedieť aj touto 
formou, že si vážime jeho prácu a že nebola márna, 
ale naopak cenná a úspešná.

Pán riaditeľ, úprimne a s úctou Vám pri tomto 
Vašom vzácnom životnom jubileu želáme veľa 
zdravia, šťastia, pohody a lásky do ďalších rokov.

Milan Bušo

PÁNOVI RIADITEĽOVI 
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Každý rok v mesiaci úcty k starším ľuďom 
organizuje KD a JDS kultúrnospoločenské podu-
jatie pre seniorov  v spolupráci s MsÚ a MsKS 
v Novom Meste nad Váhom. Dňa 8. októbra prišli 
seniori do Spoločenského domu na posedenie. 
O program sa postarali žiaci ZUŠ , folklórny tanečno 
- spevácky súbor Čakanka a spevokol Zvonky pri 
Klube a MsO JDS v Novom Meste nad Váhom.

Pozvanie prijal primátor mesta Jozef Trstenský 
a viceprimátor František Mašlonka. Na podujatí sa 
zišlo približne osemdesiat seniorov. Prítomným na 
pekne vyzdobené stoly bolo podané malé pohostenie 
a to káva, čaj, suché pečivo a pohár vína na zahriatie 
od našich hostí. Prežili sme príjemné popoludnie pri 
sledovaní pestrého programu do ktorého sa zapojili 
i naši hostia pri klobúkovom tanci.

V krátkom príhovore pán primátor poďakoval 
seniorom za ich všestrannú činnosť a poprial im veľa 
zdravia a životného optimizmu.

Vystúpil i pán viceprimátor, ktorý sa o senioroch 
a ich práci vyjadroval veľmi pekne. Odpovedal na 
pripomienky ktoré mu seniori predkladali. Požiadal 
ich, aby svoje pripomienky a požiadavky predkladali 
priamo jemu, aby ich mohol čo najskôr riešiť.

O Mesiaci úcty k starším informovala i 
predsedníčka MsO JDS Mária Lovásová. Uviedla 

čo konkrétne Jednota dôchodcov na Slovensku 
v mesiaci október zabezpečuje.

Mária Lovásová

Jesenný večer, 2. októbra patril spomienke 
na tvorbu rodáka zo Zemianskeho Podhradia 
Drahoslavovi Machalovi. V divadelnej sále MsKS 
v Novom Meste nad Váhom zazneli úryvky z jeho 
diela v podaní Jozefa Šimonoviča a ostatných členov 
SND. Božidara Turzonovová priblížila život a dielo 
cez esej Vernosť srdcu a vernosť osudu a vyvrcholením 

večera bol prednes básne Svätopluk od Jána Hollého. 
V pôvodnej staroslovienčine ho emotívne predniesla 
Ida Rapaičová.

Životopis Drahoslava Machalu je pestrý, ale 
hlavným pilierom je určite slovenská literatúra, jej 
rozvoj a podpora. Pracoval ako redaktor vo viacerých 
slovenských denníkoch a týždenníkoch, vo Večerníku, 
v kultúrnej rubrike týždenníka Nové Slovo, v denníku 
Pravda a v bratislavskej redakcii týždenníka Matice 
slovenskej Slovenské národné noviny. Pôsobil vo 
funkcii šéfreportéra denníka Republika, Slovenská 
republika, zástupcu šéfredaktora časopisu SSS 
Literárny týždenník. Bol tiež predsedom jeho 
redakčnej rady a jej členom. V rokoch 1996 – 1998 bol 
riaditeľom Národného literárneho centra. Drahoslav 
Machala bol i redaktorom denníka Nový deň, 
a tiež členom a podpredsedom Spolku slovenských 
spisovateľov. Ako člen Predsedníctva Matice 
slovenskej spoluorganizoval matičné zhromaždenia 
Za zvrchované Slovensko v Bratislave 11. marca 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

VERNOSŤ SRDCU A VERNOSŤ OSUDU
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Novomestský publicista, spevák, gitarista 
a skladateľ Milan Hurtík si na svoje konto pripísal 
už štvrtú publikáciu. Po knihách Trinásť, Rozhovory 
a Keď hodiny išli tak krásne pomaly čitateľom 
predstavil svoju najnovšiu knihu A všetko je len 
okamih, 10. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku 

v Novom Meste nad Váhom. Súčasťou bola i výstava 
kresieb výtvarníka Jozefa Janisku, ktorý knihu 
ilustroval.

Príbehy i spomienky na rozhovory s výni-
močnými ľuďmi

Novomešťan Milan Hurtík potešil mnohých 
čitateľov svojou najnovšou knihou A všetko je len 
okamih. „Človek si stále viac uvedomuje, že život je 
len okamih. Veľmi rýchlo plynie. Preto som knihu 
nazval A všetko je len okamih,“ vysvetlil Milan 
Hurtík. 163 stranová knižka je plná príbehov, 
spomienok a návratov do obdobia jeho detstva 
a mladosti. Príbehov skutočných i s určitou dávkou 
fantázie. Autor do knihy vložil tiež ukážky z troch 
zatiaľ nepublikovaných noviel, Anjeli nikdy neplačú, 
Ospanlivosť a Spomínaš na Dolly Bell? „Kniha 
voľne nadväzuje na novomestské príbehy uverejnené 
v predchádzajúcom titule Keď hodiny išli tak krásne 
pomaly. Spracoval som do nej spomienky, ktoré 

1991, 19. septembra 1991 a 11. marca 1992.Na 
základe jeho iniciatívy sú pomenované letecké 
základne v Kuchyni, Sliači a Prešove po významných 
slovenských pilotoch. Bol spoluautorom myšlienky 
osadenia jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na nádvorí 
Bratislavského hradu. Inicioval a zrealizoval osadenie 
desiatok pamätných tabúľ významným slovenským 
osobnostiam u nás aj v zahraničí.

Zomrel 1. januára 2015 v Bratislave po ťažkej 
chorobe vo veku 67 rokov.

Z jeho rozsiahlej literárnej tvorby obsahujúcej 
oblasti scenáristiky, prózy, editorskej činnosti, či 
literatúry faktu bolo najznámejšie dielo Reportér 
Hemingway, ktoré vyšlo v náklade 250 000 výtlačkov, 
preložené bolo do českého a poľského jazyka. Z prózy 

sú známe diela Zhavranelí bratia, Súkromný most 
a iné. Súbor cestopisov Veterné topánky I. – III. 
čitateľa preniesol do oblastí francúzskeho Provance, 
do Ruska a do Talianska.

Spomienkový večer sa uskutočnil pri príležitosti 
udalosti odhalenia pamätnej tabule na rodnom dome 
Drahoslava Machalu, ktorá sa uskutočnila v sobotu 
5. októbra v Zemianskom Podhradí. Aj napriek 
daždivému počasiu sem smerovali kroky mnohých 
spolupracovníkov, či priateľov, aby si pripomenuli 
a uctili pamiatku rodoľuba Drahoslava Machalu.

Lenka Fraňová

NÁVRATY MILANA HURTÍKA DO CHLAPČENSKÝCH ROKOV 

Milan Hurtik (vpravo) v spoločnosti  Jozefa Janiska
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sa nevošli do prvej knihy, a keďže sú pre mňa dosť 
dôležité a rád sa k nim vraciam, rozhodol som sa, že 
sa s čitateľmi o ne podelím. Rad poviedok je doplnený 
krátkymi spomienkami na ľudí, s ktorými som mal 
možnosť rozprávať sa a bližšie ich spoznávať v rámci 
niekoľkoročného cyklu rozhovorov pre mesačník 
Novomestský spravodajca. Je to napríklad lekár Ján 
Mitana, všetkým dobre známy Janko Bernovský či 
Jozef Mačák, spätý s plážou na Zelenej Vode,“ uviedol 
Milan Hurtík. Svoje spomienky na detstvo, mladosť, 
nezabudnuteľné zážitky a atmosféru vtedajšieho 
Nového Mesta nad Váhom Milan Hurtík pretavil 
do príbehov. Prostredníctvom príbehov si spomína 
na kamaráta Čárlyho a ich spoločné šibalstvá, 
nezabudnuteľné vojenské kúpalisko, či počúvanie 
rozprávok tety Viery Bálintovej z rozhlasového 
prijímača. Nevynechal ani chlapčenské spomienky na 
svojho deda.

Knihu pokrstili vodou zo Zelenej Vody
Autor knihy Milan Hurtík sa vo svojich príbehoch 

a poviedkach najradšej vracia do detského 
a chlapčenského obdobia. Tieto spomienky dokonale 
umocňuje 10 farebných ilustrácií Jozefa Janisku. „Ak 
sa vrátim prostredníctvom poviedky či príbehu do 
obdobia, keď som mal 9 až 13 rokov, tak je to ožiarené 
slnkom. Ja to vidím pred sebou a žiari to. Je to návrat 
do detských a chlapčenských rokov,“ vyznal sa Milan 
Hurtík. Knihu A všetko je len okamih medzi čitateľov 
vyprevadili speváčka Katarína Cabalová a zástupca 
primátora Nového Mesta nad Váhom František 
Mašlonka. Pokrstili ju vodou zo Zelenej Vody. „Zelená 
Voda je pre mňa niečo, kam som chodil ako chlapec. 
Vtedy nebola taká ako dnes, že všetci ňou opovrhujú. 
Beriem ju ako čosi, čo sa dotýka Nového Mesta nad 
Váhom,“ dodal Hurtík.

Ilustrácie vystihujú nostalgickú atmosféru 
príbehov

Kresby Jozefa Janisku dotvárajú i neopakovateľnú 
atmosféru príbehom Milana Hurtíka. Čiernobiele 
a farebné ilustrácie dokonale umocňujú spomienky 
na časy minulé. V ilustráciách ožívajú zákutia 
starého Nového Mesta nad Váhom, kúpalisko, 
námestie i Karpatská ulica, aj s postavami z príbehov. 
„Ilustrácie som tvoril technikou dual brush pen. 
Jedná sa o kresbu fi xami rozmývaných vodou. Je to 
technika, ktorá ma v súčasnosti oslovuje najviac,“ 
upresnil ilustrátor. Novomešťan, ktorý v súčasnosti 
žije v Moravskom Lieskovom sa z ponuky ilustrovať 
knihy Milana Hurtíka teší. Podľa jeho slov, je 
ilustrovanie kníh pre neho zaujímavejšie, ako len 
kreslenie portrétov. „Príbehy Milana Hurtíka sa mi 
veľmi páčili. Snažil som sa vystihnúť v kresbách tú 
atmosféru, ktorú Milan tak nostalgicky popisuje vo 
svojich príbehoch. Pri všetkých ilustráciách som mal 
voľnú ruku. Moje ilustrácie boli pre Milana Hurtíka 
prekvapením,“ povedal ilustrátor.

Text a foto: Monika Šupatíková

Vodou zo Zelenej Vody knihu pokrstili Ka tarína Cabalová 
a František Mašlonka

Nová kniha Milana Hurtíka
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Na  rohu  starého námestia sa  krčí  krám  maličký  
ako jarmulka na rabínovej  hlave.  V rade židovských ob-
chodov  pripomínajúcich gorálky na niti,  je najskrom-
nejší.  Nad úzkymi dverami klinká zvonček, tri  strmé  
schody  vedú  do šera. Egon Flaischman ešte   statný  
šesťdesiatnik ktorý na mohutnej brade  nemá  takmer 
jediný  šedivý  vlas, sedí  za  nízkym dreveným   pultom  
a vyzerá  zákazníkov.  Z dlhej chvíle triedi  skromný to-
var .  Vykladá   krabice s  gombíkmi  , farebné  špúlky s 
niťami , ihly, sady  špendlíkov,  lacné sponky,  stužky do 
vlasov  farebné  ručníky ... cetky  pre ženské  čo  nemajú    
príliš   na parádu   a  aj malá drobnosť  im urobí radosť. 

Oknom, len  kúsok nad chodníkom pozoruje oko-
loidúcich. Čierne  sáry vysokých   čižiem  , obcesy ma-
sívnych bagandží  i  drobné kroky   dámskych  topánok  
klopkajú okolo  , ale málokto sa zastaví.  V  tom  tichu  
bez jediného zákazníka  sedí  i celé hodiny.  V poko-
re prideleného osudu  sa mu  zdá  ,že  čas  sa zastavil   
a vlastne ani nie  je  čo  očakávať.  

V monotónnom  čakaní upadá  do zádumčivosti. - 
Svet  je jedno veľké trápenie a  prijemnych vecí  si  na 
ňom človek  užije  málo -. So ženou, ktorá roky  trpe-
la  všetkými neduhmi,  studenou  ako  cencúľ  a zlost-
nou ako saň,  mal peklo  na zemi  dávno  pred  tým ako 
zomrela.  Za  ten  dlhý  čas aj  zabudol  koľko rozkoše  
môže  ponúknuť   horúce telo prítulnej ženy.                                                                                                                        

A  teraz keď duša  by  sa už  mala  upínať  k čistote  
a posvätným príkazom Tóry prichádza  pokušenie a ne-
jedna  hriešna myšlienka  na neho  útočí    i  uprostred  
modlitieb.  Stačí  aby  len  na chvíľu zavrel oči  a  vidí  Ha-
nelle.   Pehavú  dvadsať ročnú  dcéru   lekárnika  Lévy-
ho    čo  si  občas  dobehne  pre stužku do  do  ohnivých  
načervenalých vlasov, a preberajúc sponky zadíva sa  na 
neho  tak,  že sa mu  zakrúti  hlava. Hanele sa svojmu 
ortodoxnému  židovskému  otcovi  nepodobá  snáď  ani 
jedinou molekulou svojho ja. Posvätné texty    jej neho-
voria vôbec nič . Oveľa radšej vystáva  pred zrkadlom  
ako  rozjíma. Nikto si  nevie  vysvetliť   po kom zdedila  
tú  živelnú , bláznivú  povahu,  ktorej  nič  na  tomto  sve-
te nie  je  sväté.  

Tento temperamentný  malý  diabol  s tvárou  anje-
la  preberá   stužky ,vrtí sa  ako  poskakujúce kozľa ,  s 
hraným nevinným úsmevom si  dvíha šaty ,  ukazuje  
štíhle  lýtka. Jej  zelené  zmyselné  oči  sa smejú  až  sa  
rozhorúčená  krv  nešťastníkovi  tlačí  do údov ,  tváre i  
korienkov  vlasov.  Keď  sa Hanelle  z plného hrdla zvo-
nivo  zasmeje  aj  starý Valér  z obchodu na druhej  strane  
ulice   vybehne  ako mladý  srnec  čo  zacítil ruju.  Táto 
divoška   opantá každého.  Starého, mladého, pomúti  
hlavu  aj  svätcovi.  Často dokáže  v chasidskom pokoji   

zahľbených učencov    prekvapiť   i  najnečakanejšími  
otázkami, a  hádankami , ktoré si vymýšľa  aby  si skrá-
tila  dlhú chvíľu a  každého z nich  dokázala  priviesť  k  
bezradnosti.

Zmyselné  sny prepadávajú Egona  uprostred noci.  
S búšiacim  srdcom  spotený   sedí   na posteli a jeho 
duša  zvádza  márny  boj  s telom   Hebká  mliečno  biela  
nahota  tela  svieti  v tme.  Napnuté oblé  prsia, ružovo 
hnedé  vztýčené  bradavky  žiaria  ako  jagavé  gombíky  
čo denne  počíta  a  pohládza  rukami.   Jeho  robustné 
telo  a rokmi  potláčaná  energia  lákajú navždy  utonúť 
v osídlach hriechu.  Nepomáhajú  hodiny   v zbožnom 
rozjímaní   hladovka, ani pravidelný očistný kúpeľ v stu-
denej  mikve.

V  šere malého  krámu, toho uzavretého sveta v  kto-
rom deň je podobný dňu, nevníma slnko, poletujúcich  
vtákov ani  modré  nebo. V tichu  počuť  iba  zúrivý   
bzukot  muchy.   Egon s tvárou pohrúženou  v zopätých 
rukách  ako  pri  modlitbe  odprosujúc v duchu nebohú  
Simkele  jedným  okom  hľadí  na pavučinu  nad  oknom. 
Veľký  pavúk práve ulapil  bzučiacu  muchu bezmocne 
sa zmietajúcu v pasci z  ktorej  niet  úniku.  Pavúk  nepo-
hnuto čaká.  Vo svojej  malej pavúčej  hlave  má  istotu. 
Ako  všetky pred tým ,ani táto korisť mu neutečie.  Lebo  
tak to na  svete  vzájomného  požierania  chodí. 

Prešli iba   dva  dni a  Hanelle  ako veľká  voda  otvo-
rila dvere .-  Dám ti  hádanku, -zvolala rojarená.- Keď  
neuhádneš kvetovaná šatka  je  moja, keď  uhád-
neš..... -  Tá  mucha ,to  som  ja -  uvedomil  si  Ego.                                                                                                                                 
Tej  noci  po dlhých  rokoch uvidel  vo  sne  svoju  ne-
bohú  Simkele .  Prichádzala  k  nemu v  bielych  sva-
dobných  šatách  ako  dávna  nevesta  ,ktorú  si  viedol  
k svadobnému  stolu  a  bola  krásna  ako  nikdy  v  
skutočnosti.   Z  očí  jej  žiaril  nebeský  jas  pochope-
nia  i odpustenia  aký  snáď  môžu  vyžarovať  iba  oči  
anjelov. V tom sne  boli  mladí  a šťastní.  Uprostred  
svadobného  tanca  a   veselého  spevu  sa   prebudil. 
V  tme cítil  ako  mu  po lícach po  tečú  slzy. 

Na druhý  deň  sa   pred  maličkým  výkladom svojho 
krámku zadíval   na slnkom zaliate námestie.  K lipkajúc  
očami vidí  vežu  kostola, záhony  kvetov  hrajúce  farba-
mi,  bezstarostne  poletujúce  lastovičky  a  s  údivom si  
uvedomuje  , že  vonku  je  leto. Z  obchodu  naproti  po-
ťahujúc  z hrubej  kubánskej cigary práve   vyšiel  starý  
Valér a   veselo  zdraví     -  Jój  susedko, vás  som  už  dáv-
no  nevidel... !- Egonovho  srdca  sa zľahka  dotkli  tóny  
akerdeonu z  Plesovej  kaviarne aby  mu   pripomenuli , 
že  iba  kúsok od neho  sa  vo  svojej   ľudskej  prostote,   
radujú  a  dýchajú    živé   bytosti.

Milan  Hurtík /A všetko je len okamih - október  2019 /

TELO A DUŠA
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Väčšina z nás by najradšej precestovala celý svet, 

ale mnohí z nás ani netušia aké úžasné miesta skrý-

va Slovensko. Cestovanie po Slovensku môže byť 

veľmi zaujímavé. A tak naša organizácia usporiada-

la autobusový výlet do najjužnejšieho mesta našej 

vlasti do Komárna.

Komárno je okresné mesto ležiace na sútoku Du-

naja a Váhu. So svojimi 36 000 obyvateľov patrí me-

dzi viacnárodnostné mestá a taktiež medzi mestá 

historicky najstaršie.

V nedávnej minulosti, keď sa povedalo Komár-

no, väčšina z nás si vybavila Slovenské lodenice 
Gabriela Steinera. Lodenice patrili k najväčším 

výrobcom riečno-námorných lodí v strednej Euró-

pe a Komárno patrilo k najväčším dunajským prí-

stavom. Dnes už to tak nie je. Lodenice slúžia už len 

ako lodiarsky opravárenský podnik, čo je na škodu 

nás všetkých.

Alžbetin most je most spájajúci Slovensko 

s Maďarskom. Po ňom sa dá prejsť z Komárna do 

mesta Komárom, a teda budeme sa nachádzať ta-

kisto v Komárne, ale už v Maďarsku. My sme túto 

trasu absolvovali turistickým 

vláčikom, z ktorého sme mali 

pekný výhľad na Dunaj.

Z historických pamiatok 

Komárna je najvýznamnej-

šia vojenská pevnosť. Táto 

pevnosť pôvodne bola vybu-

dovaná na obranu obyvateľ-

stva pred Turkami v rámci 

bývalého Rakúsko-Uhorska. 

Bola to tzv. Stará pevnosť. 

V mierovom období stratila 

svoj význam, ale v čase na-

poleonských vojen bola k nej 

dobudovaná Nová pevnosť, 

navzájom boli prepojené 

a vznikol tak nedobytný Ko-
márňanský pevnostný sys-
tém. Je to najväčšie vojenské 

opevnenie v strednej Európe. 

Po roku 1968 sa tu usídlili vojská Červenej armády. 

Momentálne je vo vlastníctve mesta Komárno, kto-

ré ju postupne rekonštruuje.

Ale najväčšou turistickou atrakciou Komárna je 

Nádvorie Európy. Nemusíme cestovať za hranice, 

aby sme mohli spoznávať Európu. Malý kúsok z nej 

máme aj v Komárne. Nádvorie Európy je architek-

tonický unikát. Ide o komplex stavieb s typickými 

prvkami architektúry jednotlivých krajín Európy. 

Každá budova predstavuje architektúru jednej 

krajiny. A tak sa tu nachádza takmer 40 stavieb, 

z ktorých každá je postavená v inom štýle. Obdi-

vovali sme Írsko, Vatikán, Taliansko, Švajčiarsko, 

Nemecko, Poľsko, Island, Rakúsko, Holandsko, 

Maďarsko, Španielsko… Skutočná pastva pre oči. 

Zvlášť keď výjde pekné počasie, tak ako sa to poda-

rilo aj nám. Toto jedinečné dielo architektov z Ate-

lieru Európa vzniklo v období vstupu Slovenska do 

EÚ. Nádvorie symbolizuje túžbu krajín EÚ po zjed-

notení, ale so zachovaním kultúrnej rôznorodosti. 

Aj takéto je Komárno. Určite stojí za návštevu. 

Oľga Vertáková (predsedníčka)

ČLENOVIA ÚNIE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH 
NA VÝLETE
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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

november 2019

TOP TALENT FESTIVAL - 09.-10.11.2019 
Nové Mesto Nad Váhom. Medzinárodný mul-
tižánrový festival - súťaž detskej a mládežníckej 
tvorivosti  - Of the International multigenre fes-
tival - contest of children s and youth creativi-
ty. Hosť GALASHOW: Michaela HUSÁROVA 
- M.U.S;  | 09.11.2019 MsKS 15,00   hod. diva-
delná sála PRIEBEH SÚŤAŽE V ŽÁNRI: Tanec  
|  10.11.2019 MsKS 10,00   hod. divadelná sála  
PRIEBEH SÚŤAŽI V ŽÁNRI: Hudba, Spev a Vý-
tvarné umenie  |  17,00   hod. divadelná sála GA-
LASHOW S VYHLÁSENÍM VÝSLEDKOV SÚ-
ŤAŽE TTF  |  Spoločenské stretnutie zástupcov 
účastníkov festivalu - súťaže a hlavných partnerov  
|  Výstava výtvarných prác účastníkov TTF foajé 
MsKS NMnV |  Zmena programu vyhradená  |  
VSTUP VOĽNÝ; Diváci programu GALASHOW 
vyhrávajú zaujímavé ceny rekreačného a úžitkové-
ho charakteru.

10.11.2019 o 14.30 a 16.00 h Aladin a čarov-
ná lampa. Rozprávkový príbeh o Aladinovi 
a čarovnej lampe. Autorka: Mila Melanová 
Úprava: Ivan Radošinský

14.11.2019 o 18.00 h – Výstávná Sieň MsKS 
Účinkuje: Mucha Quartet. Program: Antonio 
Vivaldi (4.marec 1678, Benátky, Taliansko – 28.júl 
1741, Viedeň, Rakúsko) - le quattro stagioni /Šty-
ri ročné obdobia / 

TALENTOVÁ SÚŤAŽ
DETSKÝ FAMÓZNY SVET 

BÁBKOVÉ DIVADLO

15.11.2019 o 17.00 h – Divadelná sála MsKS 
SDOS – Divadelná hra Rozprávkový svet
Detský divadelný súbor Javorinčatá nacvičil novú 
divadelnú rozprávkovú hru Rozprávkový svet. Hra 
Rozprávkový svet je produktom letnej prázdnino-
vej aktivity SDOS Prázdniny s divadlom. Hovorí o 
téme, ktorá momentálne hýbe celým svetom. Ide 
o ekologické vnímanie, uvedomenie zmeniť postoj 
ku znečisťovaniu prostredia, v ktorom žijeme a 
o jeho znečisťovanie sa sami pričiňujeme. Roz-
právkové bytosti z videohry chcú ukázať, že dá sa 
myslenie každého z nás zmeniť, aby sme mohli žiť 
v rozprávkovo čistom, zdravom svete.

uvádza MUŽSKÉ ODDELENIE - 18.11.2019 
o 16.00 h a 19.00 h – Divadelná sála MsKS. 

30.11.2019 o 17.00 h – Divadelná sála MsKS
OTAVA – 30. výročie založenia súboru
Folklórny večer plný hudby, tanca a spevu, pri prí-
ležitosti 30. výročia založenia FS OTAVA.
Vystúpi FS OTAVA a hostia.

6. novembra 2019 o 17.00 hod. navštívi Mest-
skú knižnicu Ľ. V. Riznera Ivana Havranová. Je 
autorkou kníh pre ženy, napísala viac ako 400 tele-
víznych scenárov, množstvo poviedok pre mládež, 
reportáže. Je častou prispievateľkou poviedok do 
známeho celoslovenského časopisu Slovenka. 
V poslednom čase sa venuje aj písaniu o zaujíma-
vých a známych slovenských evanjelikoch. Srdeč-
ne Vás pozývame na stretnutie s touto zaujímavou 
ženou, vstup je voľný.

DIVADIELKO GALÉRIA

ROZPRÁVKOVÁ HRA

FOLKLÓRNY VEČER

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

VEČERNÝ KONCERT KPH

IVANA HAVRANOVÁ V KNIŽNICI



Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením, tel.č. 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeľa 15,00-20,30 h. Predpredaj 
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého dňa 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

Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na 
domovej schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. Vyriešiť vo 
vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy ich domu. 

 

KINO POVAŽAN  -  NOVEMBER 2019

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
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Premietanie v Kine Považan podporuje



 pondelok 16:15 a 18:00 h  joga (MsKS)
 18:30 h cvičenie pre ženy (MsKS)
utorok 18:30 h brušné tance (MsKS) 
streda 17:00 h  a 18:15 h joga (MsKS)                                 
 18:30 h cvičenie pre ženy (MsKS)
štvrtok 16:15 h a 18:00 h joga (MsKS)
 16:00 h moderný tanec 
  pre deti (MsKS)
 18:00 h Relaxačné maľovanie 
  na plátno (MsKS)
  pre dospelých (MsKS)

KURZY V NOVEMBRI

Klub chorých na sklerózu multiplex 
-11.11.2019 o 14.00 h - klubovňa
Klub alternatívnej medicíny 
– 12.11.2019 o 12.15 h – miestnosť č.21 
MsKS
A – klub – každý párny štvrtok o 16.00 h – 
klubovňa
Klub fi latelistov – každý štvrtok o 18.00 h – 
klubovňa
Literárny klub – 13.11.2019 o 16.00 h – 
klubovňa
Únia nevidiacich a slabozrakých – každý 
pondelok o 8.30 h - klubovňa

KLUBY V NOVEMBRI

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

lupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Ino-
veckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej 
právnej poradne. Najbližšie termíny stretnutia 
s advokátom je 14. novembra a 28. novembra 
o 17.00 h.

DETSKÉ PREDSTAVENIE
Hanička a Murko - Koncertné turné 

JESEŇ 2019
 Hanička a Murko vyrážajú na svoje jesen-

né koncertné turné k novému CD “Pesničky 
pre škôlkarov 2”! Malá speváčka Hanička a 
jej kocúrik Murko sú obľúbené bábky. Deti ich 
poznajú z YouTube, z Detskej televízie RiK, z 
CD a DVD, ale aj zo živých koncertov. Pred-
stavenie Haničky a Murka je kombináciou 
živého a dynamického koncertu a bábkového 
divadla. Deti sa môžu vyjašiť a pri tanci použiť 
aj rôzne rekvizity. Je určené pre malé deti - pre-
dovšetkým v škôlkarskom veku. 

Tento vyštudovaný herec a bývalý moderátor 
Fun rádia navštívi Mestskú knižnicu Ľ. V. Riz-
nera už druhýkrát. Vo svojom živote si prešiel, 
ako sám hovorí, peklom alkoholizmu. Spôsob, 
ktorý mu pomáha zvládať svoj boj, je písanie 
kníh. Zároveň verí, že jeho osobná skúsenosť 
môže pomôcť mnohým ďalším.  Vo štvrtok 
21. novembra 2019 o 16.30 hod. nám príde 
predstaviť druhú časť autobiografi e Démon 
chlast s podnázvom ...Nalej, hrozí vytriezvenie. 
Srdečne Vás pozývame vypočuť si jeho spo-
veď... Vstup je voľný.

JÁN „JOHNY“ PEŤKOVÝSTAVY

Po celý november až do 15. decembra si vo 
výstavnej sieni MsKS môžete pozrieť obrazy, 
plastiky a fotografi e na VIII. ročníku kolektív-
nej výstavy návratistov. Tradícia Návratov do 
Nového Mesta nad Váhom sa zrodila pred 35 
rokmi v roku 1984. 

NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM
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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

Ľudia už v minulosti vedeli, že postupne vidia horšie ako za mladi a preto sa snažili pomôcť 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 človeka s okuliarmi z roku 
1352 je mních prepisujúci bibliu. Okuliare sa vyrábali priamo v optikách, ako kusovky. Hromadná výroba obrúb 
a šošoviek začala v Norimbergu v roku 1616. 

Optik centrum sa venuje predaju okuliarov a kontaktných šošoviek a korekcii očných vád.
V ponuke sú:
-  Okuliarové obruby v rôznych cenových kategóriách 
 so záručným aj pozáručným servisom
- Okuliarové šošovky všetkých druhov a určení, podľa 
 potrieb zákazníka
-  Kompletné príslušenstvo k okuliarom
-  Priebežná údržba okuliarov
-  Vyšetrenie na stanovenie korekcie dioptrickej vady

-   Odborné poradenstvo, či konzultácie individuálnych 
 prípadov
- Uplatnenie zľavy na poukaz
-   Preventívne kontroly s prípadným usmernením 
 danému očnému špecialistovi
- Predaj je realizovaný v základných (nenavýšených) 
 cenách                         

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

Tel: 0917 960 376
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Viac ako kedykoľvek počas roka zamierime 
v nasledujúcich dňoch na cintoríny po celom
Slovensku. Sviatok všetkých svätých a Pamiat-
ka zosnulých nám pripravia predĺžený víkend. 
A s ním spojenú zvýšenú koncentráciu áut na ces-
tách, ale aj neželaných návštevníkov na parkovis-
kách. Tak ako v minulosti, aj teraz je potrebné byť 
obozretný a nenechávať vzácne veci v aute, popr. 
ho zanechať na parkovisku nezamknuté. Takisto 
treba byť viac tolerantný voči sviatočným vodi-

čom. Veď účelom cesty nie je prísť čo najskôr, ale 
bezpečne.

Mnohí naši blízki sú na večnom odpočinku a je-
den zo spôsobov ako im prejaviť lásku je zapáliť 
sviečku, priniesť venček a v tichosti pospomínať či 
pomodliť sa.

Napriek smútku, ktorý je spojený s týmto sviat-
kom, je toto obdobie aj magické. Cintoríny sú pre-
svietené a plné života. Presne tak, ako keby naši 
milovaní boli stále s nami.           Tatiana Brezinská

AKOBY MILOVANÍ BOLI STÁLE S NAMI

Roky, čo si nás opustil pribúdajú, 
ale spomienky v srdci na teba zostávajú.

10. októbra uplynú 3 roky čo od nás navždy odišiel náš drahý
 Anton RIHA.

Tichú spomienku venujú manželka Anna, 
syn Igor s rodinou a švagor Jozef s rodinou.

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
1. novembra si pripomenieme 9. výročie od úmrtia  môjho milovaného 

manžela, otca, brata a dedka 
Milana BAČU.   

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva, 

syn Marcel s rodinou, dcéra Ivana s rodinou, vnúčatká a ostatná rodina

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
2. novembra si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustil náš 

manžel, otec, dedko, pradedko 
Fridrich MAKAVA.

S láskou a úctou spomínajú, 
manželka, dcéry Daniela a Evka, syn Dodo, vnúčatá a pravnúčatá.

Sú chvíle ktoré ťažko prežívame, 
sú chvíle na ktoré tisíc krát spomíname...

10. novembra si pripomenieme 3. výročie úmrtia 
môjho milovaného manžela, otca, dedka 

Júliusa JURIGU.
Kto ste ho poznali a mali radi spomeňte si spolu s nami s láskou spomínajú manželka 

Irena a deti Libor, Radoslav a Evka s rodinami

V srdciach našich žije …
11. novembra uplynie 1 rok čo nás opustila 

matka, manželka, dcéra a sestra 
Zuzana MRÁZIKOVÁ.

Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S P O M Í N A M E
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OSOBNOSTI NOVEMBRA
1.11.1914* ŠTUKOVSKÝ Štefan, pedagóg, spisovateľ, 
regionálny historik. Narodil sa v Budapešti (Maďarsko). 
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj 25.7.1997 zo-
mrel – 105. výročie narodenia. 

7.11.1989† KYSELA Jozef, typograf, manažér. Narodil 
sa 13.11.1929 v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v No-
vom Meste nad Váhom. Zomrel v Piešťanoch –  30. vý-
ročie úmrtia.

8.11.1894* MACHEK Václav, jazykovedec, vysoko-
školský pedagóg, člen korešpondent SAV. Narodil sa 
v Zliechove. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
26.5.1965 v Brne – 125. výročie narodenia. 

10.11.1919* ŽIGO Pavel, právnik, publicista. Narodil sa 
v obci Stará Halič. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, 
kde aj 27.4.2006 zomrel – 100. výročie narodenia.

11.11.1884* BAZALA Michal, pedagóg, ovocinár, vče-
lár, publicista. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pô-
sobil v Čachticiach. Zomrel v roku 1947 v Novom Meste 
nad Váhom – 135. výročie narodenia.

11.11.1974† KONTŠEK Július, hudobný skladateľ, pe-
dagóg, huslista. Narodil sa 27.7.1907 v Trenčíne, kde aj pô-
sobil. Zomrel v Novom Meste nad Váhom – 45. výročie 
úmrtia.  

13.11.1929* KYSELA Jozef, typograf, manažér. Naro-
dil sa v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel 7.11.1989 v Piešťanoch – 90. výročie 
narodenia.

16.11.1929* HORŇÁK Michal, lekár-urológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne, v súčasnosti pôsobí v Bratislave – 90. 
výročie narodenia.

21.11.1934† MARKOVIČ Rudolf, politik, advokát. Na-
rodil sa 20.4.1868 v Hrachove. Zomrel v Novom Meste 
nad Váhom – 85. výročie úmrtia.       

29.11.1964† MARTIŠ Ján, kňaz, redaktor, publicista. 
Narodil sa 17.9.1883 v Padine (Srbsko). Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, kde je aj pochovaný. Zomrel v Bratisla-
ve –  55. výročie úmrtia.

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále  s nami...
15. novembra uplynie 26 rokov od  úmrtia nášho drahého

Emila JAMRICHA      
a 19. novembra si so smútkom v srdci pripomenieme 6 rokov 

od odchodu našej drahej Emílie JAMRICHOVEJ.    
Kto ste ich poznali, spomínajte spolu s nami.

S láskou a úctou spomína celá rodina

V srdciach našich žiješ...
15. novembra uplynie 10 rokov, 

čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Ing. Pavol ČIRKA

S láskou spomína celá rodina.

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
17. novembra uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a dedko
Miroslav PASTOREK.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku spolu s nami.
 S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami

20.11.1919 sa narodila v našom meste moja mamička Ruženka PAVLÍKOVÁ rod. 
SEDLÁČKOVÁ, takže tento rok by sa dožila krásnych 100 rokov. Niť jej života sa 

pretrhla 13.11.2010, kedy nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila.
Bola veselej povahy, obetavá, rozumná a výborná mama. Dlhé roky pracovala 

v OPMP v NMnV ako uznávaná účtovníčka.
Kto ste ju poznali, prosím, uctite si jej pamiatku spomienkou alebo modlitbou. Ďakujem.

Dcéra Alena s manželom Milanom a deťmi Bibianou a Milkom s rodinami.

S P O M Í N A M E
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Novembrové udalosti v roku 1989 v bývalom 
Československu odštartovali spoločenské zmeny 
v našej spoločnosti. Mestá opäť prechádzali pod 
svoju samosprávu. Jednou z možností samosprávy 
bola aj možnosť zriadiť si Obecnú políciu. Mestské 
zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom sa na 
svojom zasadnutí dňa 26. 4. 1992 uznieslo zriadiť 
mestskú políciu, podľa zákona č. 369/1990 Zb., 
v znení zákona č. 130/1991 o obecnom zriadení 
a zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii, vo 
Všeobecnom záväznom nariadení č. 7/1992 o zria-
dení Mestskej polícii v Novom Meste nad Váhom. 
Útvar Mestskej polície v novodobých dejinách náš-
ho mesta vzniká k dátumu 1. 6. 1992, v počte 9 po-
licajtov, vybavených jedným služobným vozidlom 
a jej sídlo vzniklo na ul. Palkovičovej č. 4, kde sídli 
doteraz. Tento útvar bol zriadený ako poriadkový 
útvar Mesta Nové Mesto nad Váhom. Mestské za-
stupiteľstvo zároveň určilo aj organizáciu MsP, ob-
jem mzdových prostriedkov i rozsah technických 
prostriedkov potrebných k jej činnosti. Od roku 
1994 Mestská polícia vykonáva činnosti súvisiace 
s Pultom centrálnej ochrany, ktorý je v prevádzke 
do dnešných dní. Činnosť útvaru v tomto období je 
hlavne zameraná na kontrolu verejného poriadku 
v meste. V tomto smere je prevažná časť oriento-
vaná na hliadkovú službu, kontrolu bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky v meste, hlavne rieši 
problematiku parkovania a priechodnosti komu-

nikácii vrátane priechodností chod-
níkov a dodržiavania dopravného 
značenia. K zefektívneniu týchto 
úloh mestská polícia prevádzkuje od 
roku 2002 kamerový systém pozo-
stávajúci z dvoch kamier. Do dnešnej 
doby sa počet kamier rozšíril na 32. 
Mestská polícia pri vzniku dispono-
vala služobným vozidlom Škoda 105 
a dvoma služobnými motocyklami 
babetta. V ďalšom období používa-
la služobné vozidlo Škoda Favorit, 
kde sa už nachádzala vozidlová vy-
sielačka. Pri vzniku Mestská polícia 
nebola ozbrojená, až po rozhodnutí 
poslancov v roku 1993 bola vyzbro-
jená zbraňami /pištoľ/ráže 7,65 mm 

a postupne ráže 9 mm.
Počas budovania Pultu centrálnej ochrany mest-

ská polícia začala používať dve služobné motorové 
vozidlá, tento počet používa do dnes. V roku 1992 
uniforma príslušníka Mestskej polície v Novom 
Meste nad Váhom obsahovala služobnú košeľu 
pieskovej farby so zelenými výložkami, zelené no-
havice a zelená brigadírku. Na jesenné obdobie 
bola určená kožená hnedá bunda a v zimnom obdo-
bí fi alová bunda. V terajšej dobe je výstroj jednotná, 
rovnakého strihu a farebného prevedenia, ktorá 
vyplýva zo zákona o obecnej polícii, v platnom zne-
ní a vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov: bledomodrá služobná košeľa, 
tmavomodré nohavice a bunda, modrá čiapka so 
šachovnicovým lemom.

Slovo autora: Cieľom článkov bolo základné za-
chytenie právnych základov a činnosti Mestskej 
polície v Novom Meste nad Váhom v danom obdo-
bí. Snažil som sa zachytiť hlavné dianie a históriu 
Obecnej /Mestskej polície/ od roku 1873 do roku 
2019 tj. 146 rokov. Počas skúmania histórie som 
zistil, že príslušníci mestskej polície sa vždy správa-
li až hrdinsky za 1 republiky, za slovenského štátu, 
počas 2. svetovej vojny, po prevrate 1948. A ako 
som už napísal, boli to veľké osobnosti požívajúce 
autoritu u obyvateľov Nového Mesta nad Váhom až 
do svojej smrti.

Milan Kubák

HISTORICKÝ VÝVOJ VZNIKU OBECNEJ – MESTSKEJ POLÍCIE -5. ČASŤ
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SPOLOČNE A ZODPOVEDNE NA CESTÁCH 
Dopravno – edukačné podujatie „Spoločne a 

zodpovedne na cestách 2019 sa tento rok konalo v 
termíne 30.9. až 4.10.

Autorky projektu Ing. Kataríny Chlebíkovej, 
prevádzkovateľky autoškoly v Novom Meste nad 
Váhom, sme sa opýtali na podrobnosti akcie.

„V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať 
vedeniu mesta  za fi nančnú a organizačnú podpo-
ru a všetkým, ktorí nám pomohli podujatie zorga-
nizovať. Vykonávame dopravnú výchovu pre deti 
1. stupňa základných škôl v Novom Meste nad 
Váhom. Vymysleli sme jedinečný projekt na Slo-
vensku, vďaka ktorému by sme dokázali ešte viac 
prispieť k bezpečnosti cestnej premávky,” uviedla 
Chlebíková. 

Ide v ňom o vzájomné prepojenie mladých vo-
dičov – čerstvých držiteľov 
vodičských oprávnení s deťmi, 
ktoré môžu byť ich konaním 
ohrozené a naopak.  Napríklad 
pri vedení motorového vozidla 
môže dôjsť ku šmyku vozidla 
a vodič nedokáže zabrániť 
zrážke s chodcom – cyklistom, 
vozidlom, v ktorom sa vezú 
malé deti a môže týmto svoj-
im nezodpovedným konaním 
spôsobiť zranenie, usmrtenie 
detí alebo rodičov, prípadne 
iných rodinných príslušníkov. 
„Chceli sme, aby si deti uvedo-
mili pri vzhliadnutí ukážky ná-

razu vozidla do fi guríny, čo sa môže stať pri náraze 
s ich telom. Praktické ukážky a  kontakt s mladými 
vodičmi, ktorí žiakov materskej školy a základnej 
školy samostatne edukovali na stanovištiach,  nad-
viazali tak  na prebiehajúcu dopravnú výchovu na 
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Koncom septembra oslovil vedenie Mestskej 
knižnice V.Ľ. Riznera v Novom Meste nad Váhom 
spisovateľ Gustáv Murín s ponukou zúčastniť sa 
v rámci projektu SLOVÁCI A SVET besedy a pre-
zentácie výsledkov tohto projektu. Cieľom pro-
jektu, ktorý autor založil v roku 2013, bolo získať 
čo najviac tipov na zaujímavé príbehy úspešných 
Slovákov a Sloveniek na celom svete a prezentovať 
výsledky prostredníctvom besied so študentmi z ce-
lého Slovenska. Autor od apríla 2014 publikuje ži-
votopisy úspešných slovenských vedcov žijúcich vo 
svete v literárnom mesačníku Slovenské pohľady. 

Beseda so študentmi Gymnázia. M.R. Štefánika sa 
uskutočnila predpoludním 16. októbra a jej súčas-
ťou bola práve prednáška a prezentácia Slovákov a 
Sloveniek, ktorým sa podarilo uspieť v rôznych ob-
lastiach ľudskej kultúry a vedy. Popoludní sa autor 
venoval verejnosti, ktorá mohla byť tiež súčasťou 
cyklu besied autora. 

Marta Stuparičová, Michaela Kobidová

MURÍN O ÚSPEŠNÝCH V NOVOM MESTE

základných školách v Novom Meste nad Váhom. 
Zamestnanci autoškoly zabezpečili odborný do-
hľad a prípravu žiakov stredných škôl, ktorí už sú 
držiteľmi vodičského oprávnenia a boli  v priamom 
kontakte s  malými deťmi.“

Prítomnosť odborníka na dopravu pána Jána Ba-
zovského a jeho modulov GTA, ktoré  imitujú aj pri 
nízkej rýchlosti pretáčavý šmyk vozidla, tak pod-
čiarkla výnimočnosť dopravného podujatia. A tak 
si mladí vodiči stredoškoláci vyskúšali počas troch 
dní to, čo sa deje s ich vozidlom keď ho nedokážu 
dostatočne ovládať. Cieľom pri tomto praktickom 
výcviku bolo do nich vštepiť zásadu, že inteligentný 
a zodpovedný vodič musí jazdiť tak, aby sa do takej 

nebezpečnej a dramatickej situácie nikdy nedostal. 
Súčasťou programu bola aj ukážka zásahu Hasič-
ského záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej 
služby a Polície SR.

Veríme, že sa nám týmto projektom podarilo 
dosiahnuť, aby si žiaci stredných škôl – držite-
lia vodičských oprávnení, rovnako ako aj žiaci 
materských a základných škôl uvedomili to, že 
agresívnou jazdou na motorovom vozidle, nedo-
držiavaním pravidiel cestnej premávky, nereš-
pektovaním pravidiel uzákonených chodcom, 
cyklistom môžu rozhodnúť o svojom živote a ži-
vote iných účastníkov cestnej premávky“

-Red -
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Mnoho Novomešťanov ani netuší, že otcom 

slovenskej tresky bol rodák z nášho mesta - Július 

Boško. Táto slovenská špecialita tento rok oslavu-

je svoje 65. narodeniny. Práve spomínaný Július 

ju prvýkrát namiešal a začal ponúkať zákazníkom. 

Pani Alenka Uhríková si na svojho krstného otca 

spomína takto: „Bol to veľký dobrák, ktorý miloval 

svoju rodinu a nadovšetko svoju prácu.“

Mladý Július sa za prvej republiky vyučil za ku-

chára a cukrára. Priamo na námestí Nového Mesta 

si kúpil dom. Na prízemí si otvoril cukráreň, kto-

rá sa hneď stala veľmi obľúbenou. Neskôr v roku 

1953 sa v dôsledku spoločenských zmien s rodinou 

presídlil do Bratislavy. Boškovci sa nasťahovali 

do jednoizbového bytu pavlačového domu na Du-

najskej ulici. Bolo to kúsok od bratislavskej pre-

vádzky národného podniku Ryba. Zamestnal sa 

tam a pomerne rýchlo sa vypracoval na vedúceho 

výroby. V tom čase mal štát rozbehnutý program, 

ktorý podporoval dovoz rýb zo severských krajín. 

„V Rybe sa zo začiatku predávali len celé ryby na 

domáce spracovanie. Boli to hlavne tresky,“ hovorí 

pani Alenka.

Keďže Július Boško bol odjakživa kreatívny člo-

vek, ktorý mal cit pre prípravu jedál a vymýšľanie 

nových receptov, chopil sa iniciatívy a namiešal 

v roku 1954 kombináciu varenej tresky, zeleniny 

a majonézy. Vznikla tak dodnes veľmi populárna 

slovenská špecialita rýchleho občerstvenia. V Bra-

tislave sa stala okamžite hitom a zakrátko sa začala 

vyrábať vo veľkom naprieč Slovenskom.

Popri tom, ako Július Boško cez deň dohliadal na 

výrobu v Rybe, pracoval po večeroch a víkendoch 

ako kuchár vo vychýrených bratislavských hote-

loch. Jeho povesť špecialistu na studenú kuchyňu 

mu otvárala dvere aj na štátnické recepcie. Po roku 

1968 dokonca pracoval pár rokov i vo viedenskom 

hoteli. Okrem tresky Július vynikal i v príprave gri-

lážových tort či syrovej peny a jeho špecialitou boli 

aj veľké nástenné obrazy vyrobené celé z cukru. Po 

skončení práce v bratislavskej Rybe si otvoril zmrz-

lináreň. „Na Bajkalskej ulici v Bratislave si potom 

prenajal garáž, kde varil, mrazil a predával vlastnú 

zmrzlinu. Ako všetko, do čoho sa Julko v oblasti 

gastronómie pustil, aj tu sa mu darilo,“ spomína 

na neskoršie obdobie života svojho krstného otca 

Alenka Uhríková.

Faktom je, že treska je stále vyhľadávaná po-

chúťka Slovákov. Pri svojej ďalšej ochutnávke tejto 

lahôdky si spomeňte, že receptúra na jej prípravu sa 

zrodila v hlave šikovného Novomešťana.

Dana Uhríková

VĎAKA NOVOMEŠŤANOVI SI POCHUTNÁVAME NA TRESKE

Júlis Boško s manželkou v roku 1972Július Boško 1950
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Jeseň už stihla priniesť prvé zo svojich plodov, 
očaruje farebnosťou a človeka núti vdychovať plný-
mi dúškami posledné poryvy teplého povetria. Pre 
tvorivého ducha je často inšpiráciou, príležitosťou 
zhmotniť svoje pocity do slov. Takéto tvorivé a ľud-
ským teplom prehriate bolo aj ďalšie stretnutie Lite-
rárneho klubu pri MsKS v našom meste. S radosťou 
18. 9. 2019 jeho členovia prijali medzi seba tri nové 
členky, ktoré na stretnutie prišli nielen s očakávania-
mi, ale aj s ukážkami vlastnej tvorby. Následne sa 
rozvírila priateľská debata, ktorú sprevádzalo čítanie 
próz i básní jednotlivých autorov. 

Mesiac október priniesol do klubu krásne plody 
práce sestier Ďurčových, ktoré opäť úspešne zavŕšili 
svoje literárne ambície v celoslovenskej literárnej sú-
ťaži duchovnej tvorby Jurinova jeseň, kde v kategó-

rii próza Edita získala druhé miesto a Judita čestné 
uznanie.  

Jeseň je však pre mnohých aj časom melancholic-
kých spomienok, najmä na tých, ktorí v nás svojím 
životom a slovom zanechali hlboké stopy svojich 
skúseností a láskavosti. I v rámci literárneho klubu 
si pripomíname zakladajúcich členov, ku ktorým 
patrila aj pani Anna Černochová, autorka kníh, po-
vestí, príbehov a legiend zo stredného Považia, ktoré 
si našli cestu i k Slovákom v zahraničí. Okrem spo-
mínaných žánrov spracovala aj spomienky na svoje 
detstvo a spolupracovala aj na monografi i o obci 
Podolie či na úsmevných príbehoch z medicínskeho 
prostredia. Písala aj príležitostnú a intímnu poéziu. 
Z nej vyberáme básne Návraty a Múza osamelosti.

Michaela Kobidová

LITERÁRNY KLUB POKRAČUJE VO SVOJEJ ČINNOSTI

ANNA ČERNOCHOVÁ
NÁVRATY

Raz ráno vstanem 
a kým slnko

kvapky rosy na listy 
tráv vypotí,

zaklopem na oblôčik mamy,
vytrhnem  ju zo sna samoty.

Otvorí mi, pousmiata, 
vrátka,

pod blúzkou jej srdce 
strepoce.

Pre mňa je tá najkrajšia a 
sladká,

voňavá jak jabloň pri plote.

Každým slovom 
celú objíma ma,

nehou dávnych mladých liet,
dobrotivá, zostarnutá 

mama,
najvernejší priateľ, 

duše aksamiet.

Zb. Vášne a križovatky

ANNA ČERNOCHOVÁ
MÚZA OSAMELOSTI

Poď, sadni si na pelasť 
studenú,

ty, družka moja nevítaná,
čo prinášaš iba smútok,

so mnou pričasto ponocuješ,
dňami sa zľahka prelínaš,

no vnímam ťa iba ja,
vystavená pocte i posmechu.

Napriek všetkému, prosím, 
príď,

rozkroj mi vráskou čelo i líce,
zahaľ tichým smútkom 

mihalnice,
štekli ma, nech mi je 

do smiechu,
pomôž mi tvoriť, nech okúsim

ešte raz ten zázrak zrodu,
tú sladkosť každého 

úspechu.

Zb. Vášne a križovatky

JARMILA FOLTÁNOVÁ

GAŠTANY

Zelené kabátiky s rožkami,

visia sa na strome nad nami.

Aké čudá sa vnútri skrývajú?

To gaštany si tam bývajú.

Hnedé a lesklé hlavičky

a k tomu bledé tváričky.

Keď vetry silno fúkajú,

zo stromu dole padajú.

Zrazu je ich plná zem.

Poďte deti, poďte sem!

Hľadajte nás v tráve,

sme guľaté a hravé.

Vyrobte z nás panáčika,

ozdôbku či chrobáčika.

Nech každý z nás ožije,

podľa vašej fantázie. 
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ALTÁNOK

ATLAS

BOZK

BROSKYŇA

BÝK

DEDKO

DRAK

FOTKA

KOSTRA

KÔŇ

KRAVA

KVET

LASTÚRA

MATKA

MIAZGA

MIER

MLIEKO

NÁMET

NOHAVICE

OKNO

OLOVO

OPASOK

PÁKA

PAPIER

POLOHA

PÝCHA

RAK

RIEKA

RÝCHLO

SENO

SESTRA

SKOK

STARKÁ

STENA

OSEMSMEROVKA

TAJNIČKA PRE DETI

1. Ročné obdobie.
2. Urobíme z nej svetlonosa.
3. Zubatá inak.
4. Je premenlivé, raz slnečné raz zamračené.
5. Názov básničky.
6. Padajú zo stromov na jeseň.

7. Prší na zem.
8. Horí na sviečke.
9. Kladieme ich na hroby zosnulých.
10. Sadá na zem a zhoršuje viditeľnosť.
11. Zapaľujeme ich na Dušičky.
12. Šarkan inak.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

TANEC

TELEFÓN

TRAKTORISTA

TRÁVA

VADA

VENO

VOSK

ZLOČIN

AJ CEZ ZIMNÉ MESIACE BEZPEČNE KRÁČAJTE DO PRÁCE

Riešenie: STRAŠIDIELKA
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Športovo strelecký klub Strelecká akadémia 

PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Vá-

hom má takmer 70 ročnú tradíciu. Vychoval už 

tri generácie športových strelcov a radí sa k naj-

úspešnejším športovým klubom v našom meste. 

Počas svojej existencie vychoval mnohých vynika-

júcich strelcov, medzi ktorých patrilaj bývalý žiak 

vojenského učilišťa, trojnásobný účastník olym-

pijských hier pištoliar Ján Fabo. Členovia klubu 

okrem toho získali niekoľko titulov Majstrov streľ-

by, armády Slovenskej republiky. Do roku 2010 

činnosť klubu prebiehala väčšinou nenápadne za 

kasárenským plotom. Po zrušení vojenskej stred-

nej školy a vojenských útvarov si jeho členovia za-

ložili občianske združenie, aby sa športová streľ-

ba v našom meste mohla naďalej rozvíjať. Vďaka 

ochotným a schopným trénerom i podpore mesta 

sa im to zatiaľ darí o čom svedčia aj dosiahnuté 

výsledky v uplynulej sezóne, t.j. od januára 2019.

Strelecká sezóna sa začala kvalifi kačnými sú-

ťažami o postup na Majstrovstvá SR žiakov do 16 

rokov v streľbe zo vzduchových zbraní. Prvýkrát sa 

do súťaže, po dosiahnutí potrebnej výkonnostnej 

úrovne, zapojili naši mladí zverenci: Martin Zich, 

Guido Ginoux, Patrik Sýkora a Zuzana Košútová. 

Všetci menovaní sa zúčastnili na kvalifi kačných 

pretekoch v Holíči, v Šali, vo Vištuku a v Žiline. 

Na M- SR, po spočítaní troch najlepších výsled-

kov, postúpila trojica Košútová, Ginoux a Sýkora. 

Na M-SR žiakov do 16 rokov v streľbe zo vzducho-

vých zbraní, ktoré sa uskutočnili 13.- 14. Apríla 

v Košiciach, sa najlepšie darilo 11-ročnému Gui-

dovi Ginouxovi, ktorý obsadil celkovo 4. miesto. 

Od bronzovej priečky ho delilo iba 0,6 bodu. Väč-

šina našich mladých strelcov sa majstrovstiev zú-

častnil prvýkrát a streľbu zo vzduchových zbraní 

zatiaľ trénujú v provizórnych priestoroch. Aj na-

priek tomu ich dosiahnuté výsledky na uvedených 

súťažiach boli pozoruhodné.

Po skončení časti sezóny v streľbe zo vzducho-

vých zbraní, pokračovali v mesiacoch máj až sep-

tember súťaže v streľbe z malokalibrových zbraní. 

Okrem osvedčených a ostrieľaných veteránov sa 

do kvalifi kačných súťaží o postup na M-SR po 

prvýkrát zapojili i mladí strelci Martin Zich a Gui-

do Ginoux. Celkovo sa zúčastnili na kvalifi kačných 

pretekoch v Šali, vo Vištuku, v Holíči a v Domani-

ži. Po spočítaní troch najlepších výsledkov sa oba-

ja zaradili medzi 20 najlepších strelcov na Sloven-

sku a postúpili na šampionát, ktorý sa uskutočnili 

6. - 8. septembra v Príbelciach. Tam zaznamenali 

pre náš strelecký klub historický úspech, keď v sú-

ťaži družstiev obsadili 2. miesto.

V streľbe z malokalibrových zbraní sa v tohto-

ročnej sezóne medzi mužmi najviac darilo Jurajo-

vi Marcinkovi, ktorý sa ako jediný z nášho klubu 

kvalifi koval na M-SR v streľbe z malokalibrových 

zbraní. Taktiež sa zúčastnil na Medzinárodných 

majstrovstvách seniorov ČR v športovej streľbe, 

kde zvíťazil v polohových pretekoch v streľbe z ľu-

bovoľnej malokalibrovky a v streľbe zo vzduchovej 

pušky na 40 výstrelov obsadil 2. miesto. Rovnako 

sa mu darilo aj na Medzinárodných majstrov-

stvách SR veteránov 20. – 22. 9. v Príbelciach, kde 

zvíťazil v disciplíne 60 výstrelov v ľahu, v disciplí-

ne vzduchová puška obsadil 2. miesto a celkovo 

ŠPORTOVÍ STRELCI S HISTORICKÝM ÚSPECHOM 
NA ŠAMPIONÁTE
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v súčte oboch disciplín obsadil 1. miesto.

Nová sezóna sa novomestským strelcom za-

čne v mesiaci november kvalifi kačnými pretekmi 

v streľbe zo vzduchových zbraní. V súčasnosti 

prebieha intenzívna tzv. objemová príprava a sme 

presvedčení, že latku výkonnosti posunieme zase 

o niečo vyššie. Do streleckých súťaží chceme po-

stupne zapájať stále väčší počet mladých strelcov, 

musia však kvalitným a pravidelným tréningom 

dosiahnuť určité požadované kritériá výkonnosti. 

Veríme, že v spolupráci s primátorom a mestským 

zastupiteľstvom sa nám podarí v krátkej dobe 

zabezpečiť pre nich vhodnú tréningovú miest-

nosť s rozmermi cca 20 m x 1 5m, v ktorej by aj 

v zimnom období mohli byť nastálo nainštalo-

vané terčové zariadenia. Takáto miestnosť by sa 

dala vytvoriť úpravou malokalibrovej strelnice 

v priestoroch bývalého vojenského učilišťa. Vzni-

kol by tak dôstojný areál pre ďalší rozkvet tohto 

krásneho olympijského športu.

O naplnených predsavzatiach i úspechoch na-

šich strelcov  vás budeme informovať v ďalších 

číslach Novomestského spravodajcu.

Ján Marek (predseda)

Na Radničnom námestí v Pezinku sa 19. sep-
tembra konal XI. ročník Majstrovstiev Slovenskej 
republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z ha-
varovaných vozidiel. Slávnostné otvorenie svojou 
návštevou poctili vzácni hostia. Prítomným sa na 
úvod prihovorili ministerka vnútra SR Denisa Sa-
ková, primátor mesta Pezinok Igor Hianik a prezi-
dent Hasičského a záchranného zboru Pavol Nere-
ča.

V rámci súťažného zápolenia boli pre jednotlivé 
súťažné družstvá pripravené rôzne scenáre do-
pravných nehôd. Tým sa modelujú situácie porov-
nateľné s reálnymi podmienkami pri dopravných 
nehodách.

Na vyslobodenie zranenej osoby používajú prís-
lušníci reálnu hasičskú techniku a vecné prostried-
ky, ako počas bežného zásahu pri dopravnej neho-
de. Časový limit súťažných družstiev je 15 minút. 
Na odbornosť a profesionalitu hasičov dozerajú 
rozhodcovia. Medzi sebou súperili hasiči z HaZÚ 
hl. mesta SR Bratislavy a z okresných riaditeľstiev 
HaZZ: v Košiciach, Galante, Kežmarku, Žiline, 
Novom Meste nad Váhom Nitre a vo Zvolene.

Na prvom mieste sa umiestnili a titul majstrov 
Slovenska získali hasiči z Kežmarku, ktorí doká-
zali zo stupienku víťazov po 4 rokoch zosadiť ha-
sičov z Nitry. S dobrým časom 15:58 min. získali 
celkový počet bodov 455.

Druhé miesto obsadili hasiči za Košíc s časom 
17:01 min. a s počtom bodov 449. Na bronzovej 
priečke sa s časom 18:46 min. a s počtom bodov 
430 umiestnili hasiči z Nového Mesta nad Vá-
hom.

 Karol Prno

NOVOMESTSKÍ HASIČI MAJÚ MAJSTROVSKÝ BRONZ 
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V posledných rokoch vďaka Petrovi Sagano-
vi vzrástol záujem verejnosti o cyklistiku. Práve 
v jeho akadémii pôsobí aj Novomešťanka Radka 
Paulechová. Mladá, osemnásťročná maturantka 
sa v priebehu jedného mesiaca predstavila na 
dvoch vrcholoch sezóny. Najskôr na majstrov-
stvách sveta v horskej a o pár týždňov aj cest-
nej cyklistike. V oboch prípadoch v juniorskej 
kategórii a v oboch prípadoch s pozoruhodným 
výsledkom.

V kanadskom Mont Saint Anne na konci au-
gusta obsadila v súťaži jednotlivcov 21. miesto, 
spoločne s reprezentačnými kolegami bola 
v štafete dokonca na 18. priečke. O tri týždne 
neskôr v anglickom Yorkshire došpurtovala na 
výbornom 28. mieste. „Pritom to bolo len pár 
sekúnd za víťazkou. Radka prešla cieľom v balí-
ku iných pretekárok. Celkovo sa ich na štart po-
stavila stovka. So špecialistkami dokázala držať 
tempo až do konca pretekov,“ prezradil o svojej 
dcére Vladimír Paulech.

Radka je všestranný talent. Ako dieťa začína-
la s futbalom a neskôr prešla na volejbal. Dlho 
medzi týmto športom a cyklistikou nerobila roz-
diely, no asi päť rokov dozadu muselo prísť k roz-
hodnutiu, ktorému športu dá prednosť. „Zví-
ťazila cyklistika. Ale naďalej nie je špecialistka. 
Rovnako rada jazdí cestnú aj horskú cyklistiku. 
A aby toho nebolo málo, venuje sa aj cyklokro-
su.“

Práve na svetovom šam-
pionáte v horskej cyklistike 
si Radku všimli zástupco-
via medzinárodnej cyklistic-
kej federácie a pozvali ju na 
kemp do Švajčiarska. Tam 
strávila týždeň a domov sa 
vrátila len v pondelok 21. ok-
tóbra. Po jednej noci stráve-
nej v kruhu rodiny sa presu-
nula do Žiliny, kde študuje na 
športovom gymnáziu. „Takto 
vyzerá celá naša sezóna. Cez 
týždeň je Radka v škole, cez 
víkendy na pretekoch. Aby 
sme s ňou mohli byť, chodí-

me ju cez víkend povzbudzovať.“
Hoci od nasledujúcej sezóny už bude pretekať 

v kategórii žien, stále nie je pevne rozhodnutá, 
ktorému typu cyklistiky sa bude venovať. „Za-
čínala s horskou cyklistikou a trochu viac ju to 
láka týmto smerom. Sezóna je pre ňu náročná, 
pretože do roka absolvuje majstrovstvá Európy 
aj sveta tak v horskej ako aj cestnej cyklistike. 
V decembri ju ešte čakajú majstrovstvá Sloven-
ska v cyklokrose.“ Sezóna je pre ňu o to nároč-
nejšia, že okrem pretekov počas celého roka 
absolvuje na konci sezóny ME a MS v cestnej aj 
horskej cyklistike.

Budúci rok čakajú na Radku aj mnohé školské 
povinnosti. Okrem spomínanej maturity aj prijí-
mačky na vysokú školu. 

Tatiana Brezinská

PAULECHOVÁ SKVELÁ NA CESTE AJ V HORÁCH 



27

V poľskom meste Nidzica sa v dňoch 11. - 12. 

októbra konal medzinárodný turnaj vo vzpie-

raní GRAND PRIX NIDZICE. Na tejto súťaži 

štartovali vzpierači z Ukrajiny, Bieloruska, 

Ruska, Českej republiky, Slovenska a domáci 

pretekári z Poľska. Športový klub vzpierania 

Považan reprezentovali:

V kategórii dievčat Laura Mikušová v trhu 

vzoprela 63 kg a v nadhode sa jej podarilo do-

stať nad hlavu 78 kg. Celkovo v dvojboji dosiah-

la výkon 141 kg a v silnej konkurencii skončila 

na 3. mieste.

V súťaži chlapcov Adrián Klimo v kategórii 

do 16 rokov (trh 75 kg, nadhod 95 kg - dvojboj 

170 kg) skončil na 6. mieste. Natanael On-
dreička v kategórii do 14 rokov (trh 55 kg, nad-

hod 69 kg - dvojboj 124 kg) obsadil 9. miesto.

David Budinský sa v kategórii do 15 ro-

kov (trh 40 kg, nadhod 57 kg – dvojboj 97 kg) 

umiestnil na 14. mieste. V kategórii do 13 rokov 

Peter Tinka (trh 37 kg, nadhod 44 kg – dvojboj 

81 kg) vybojoval výborné 2. miesto.

V hodnotení družstiev mladí vzpierači z Po-

važanu zo 17 tímov 

skončili na skvelom 5. 

mieste.

Na prvom mieste 

v družstvách skon-

čil domáci klub TS 

Nida Nidzica, druhé 

miesto obsadili tiež 

vzpierači z Poľska 

CWZS ZAWISA 

Bydgoszc. Bronzo-

vú priečku získalo 

družstvo vzpieračov 

z Ruska Kalingrad 

a štvrtú priečku obsa-

dili vzpierači z klubu 

Epicenter Ukrajina.

Našich vzpieračov 

čaká 16. novembra 

fi nálové kolo dorastencov, kde ŠKV Považan 

je zatiaľ na 3. mieste. V mesiaci december naši 

mladí vzpierači budú štartovať na medzinárod-

nej súťaži o pohár starostu Boskovic a GRAND 

PRIX Rotavy. V izraelskom meste Eilat 4. de-

cembra začínajú Majstrovstvá Európy do 15 

a 17 rokov, kde nás bude reprezentovať Novo-

mešťanka Laura Mikušová.

 Milan Kubák (tréner)

VZPIERAČI V NIDZICI NA PIATOM MIESTE

Laura Mikušová s trénerom Milanom Kubákom

družstvo vzpieračov Považanu
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Prvým septembrovým týždňom sa začali súťaže 
riadené Slovenským kolkárskym zväzom. Zapoji-
lo sa do nich i mužstvo DKK Nové Mesto nad Vá-
hom, ktoré sa posilnilo o hráča Ladislava Bebčáka 
z trenčianskeho kolkárskeho klubu. Novomeš-
ťania potrebovali doplniť káder hneď z dvoch dô-
vodov. Jeden hráč ukončil aktívnu činnosť a ďalší 
dvaja pre zranenia nebudú môcť nastúpiť.

DKK tak začalo sezónu v trochu pozmenenej 
zostave a prvé kolo na domácich dráhach, ktoré 
majú v Pobedíme, podľahli hráčom z Cabaj- Čápo-
ra 2:6. V druhom kole nastúpili v Hlohovci proti 
pomerne silnému mužstvu a remizovali 4:4. Tretie 
stretnutie opäť hrali v Pobedíme a hostili hráčov 
TKK KWH z Trenčína. Hoci vyhrali 6:2 o víťazstvo 
museli bojovať každým hodom. Kvôli zraneniam, 
pracovným povinnostiam a nemožnosti zo strany 
súperov predohrať, prípadne preložiť stretnutie 
v Bratislave cestovali na zápas štvrtého kola pro-
ti Tatranu Bratislava. Stretnutie prehrali 2:6. Po 
týchto štyroch kolách patrí mužstvu DKK Nové 
Mesto nad Váhom v 1. Kolkárskej lige ZÁPAD 8. 
miesto.

Ďalšie stretnutie odohrajú s už pomaly sa 

uzdravujúcimi hráči. Pri zvýšenej tréningovej ak-
tivite, ktorú môžu vyvíjať na kolkárni u Komanov, 
kde majú v rámci sponzorstva od majiteľov Ko-
manových možnosť trénovať zadarmo, s väčšou 
vidinou na zisk bodov a posuň v tabuľke na lepšie 
umiestnenie.

„Je na škodu, že naše stretnutia nehráme v na-
šom meste. Dôvodom je, že nemáme možnosť hrať 
na jedinej štvordáhovej kolkárni v našom meste. 
Do pozornosti chcemedať nový ročník Mestskej 
kolkárskej ligy, ktorý odštartoval 12. Októbra. 
Takisto sa hrá v kolkárni u KOMANOV. Chceme 
aj touto formou pozvať jednotlivcov, prípadne celé 
minimálne štvorčlenné mužstvá, aby sa k nám 
pripojili a trávili s nami sobotné jesenné, zimné 
a časť jarných sobôt. Sobota je totiž hracím dňom 
pre túto súťaž. Súťaž je vekovo neobmedzená, tu 
je snáď jediná podmienka a tou je, aby hráč vedel 
hodiť guľu na dráhu. Časovo sa vieme dohodnúť 
na termínoch. Tiež vieme aj jednotlivcov začleniť 
do už existujúcich mužstiev. Myslím si, že ani fi -
nančne to nie je náročné. Preto príďte medzi nás 
a zapojte sa do tohto pekného športu,“ uviedol 
Jozef Bača z DKK.      - Red -

Rozpis zápasov  1. ligy junioriek Západ vo vo-
lejbale. Zápasy MVK Nové mesto nad Váhom za-
tiaľ prinášame do konca kalendárneho roka. 

4. kolo (2.11): MVK – Palas VK Levice
5. kolo (9.11.): HIT Trnava – MVK
6. kolo (16.11.): MVK – ŠSK Bilíkova Gymná-

zium Bratislava
7. kolo (23.11.): UKF Nitra  - MVK
8. kolo (7.12): MVK – Slávia UK Dráčik Brati-

slava
9. kolo (14.12.): ŠVK Pezinok – MVK

-red - 

CHCETE HRAŤ KOLKY? ZAČNITE TERAZ

JUNIORKY DOMA EŠTE TRIKRÁT





Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

2019
SPRÁVNA ODPOVE

Herec Bronislav Križan na námestí pred múzeom pri nakrúcaní scény do filmu Námestie svätej Alžbety v roku 1965.

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, 40. ročník 

Mesačník, číslo 11/2019 vydávané k 31. októbru 2019. Vydavateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, 
Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:  00 311 863. Mesačník vydáva Mesto 
Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste nad Váhom. Redakčná ra-
da: Mgr. Dana Uhríková, Ing. Jarmila Foltánová, Mgr. Michaela Kobidová, Mgr. Monika 
Šupatíková, Milan Hurtík, PhDr. Jozef Karlík, Ing. František Mašlonka, Mgr. Viliam Polák, 
Mgr. Martin Šimovec. Mgr. Tatiana Brezinská - šéfredaktorka. Mgr. Jozef Šišovský - výtvarník 
a fotograf. Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom, č. tel.: priama linka: 032 285 69 20 alebo e-mail: redakcia@msks.sk. Uzávierka vždy 
10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú. Redakcia nezodpovedá za obsah 
inzerátov. Grafická úprava a tlač:  EASY-PRINT SK, s.r.o. , Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom. Náklad: 1 200 ks. Cena: 0,50 €. ISSN 1338-8223 (tlačová verzia). MK SR - EV 3966/10




