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Je to takmer 60 rokov, ako sa otvorili vstupné dvere novovybudova-

ného Domu osvety na Hviezdoslavovej ulici. 27. augusta 1960 sa pred 

budovou zhromaždili nadšení Novomešťania, aby slávnostne a hrdo 

uviedli tento nový stánok kultúry do užívania. Základný kameň celej 

stavby bol položený 31. augusta 1957.

 

Sú mnohé pamätné míľniky v živote – deň narodenia, prvý krok, 

nástup do školy, skúška dospelosti, ukončenie štúdia, svadobný deň, 

vybojované víťazstvá a iné. Dôležitosť okamihu sprevádza postavenie 

kameňa, stĺpu či oltára, vztýčenie vlajky, udeľovanie diplomu alebo 

nasadenie obrúčky. Tieto míľniky nám pripomínajú, že nám bolo niečo 

dané, dopriate, niečo umožnené, vybojované. Za každým míľnikom sa 

odvíja celý príbeh. Kľúčová je prvotná myšlienka, ale aj rozhodnutie, 

niekedy celá plejáda rozhodnutí, odvaha a nadšenie do práce, častokrát 

drina, slzy a zdolávanie bojov.

V šesťdesiatych rokoch sa v Novom Meste nad Váhom začala písať 

nová éra kultúrneho života. Otvorenie Domu osvety bolo prirodze-

ným ovocím práce tých, ktorým záležalo na šírení duchovných a ume-

leckých hodnôt v našom meste do tohto obdobia. Dnes sa ohliadame 

späť k tomuto významnému míľniku a od roku 1960 vidíme množstvo 

kultúrno-spoločenských podujatí a talentovaných umelcov, ktorí navští-

vili naše mesto. Zároveň umelcov, ktorí v našom meste či regióne vyrást-

li, pracovali. Ako sa vyjadrila herečka Zuzana Kronerová, Nové Mesto je 

kultúrna liaheň, ktorá do sveta vyslala obdivuhodný počet na Slovensku, 

ale aj medzinárodne uznávaných výtvarníkov, hercov, režisérov, hudob-

níkov.

Okrem nich sa nám za tých šesťdesiat rokov skladá mozaika tých, kto-

rí si odovzdávali štafetu vedenia Domu osvety a od roku 1983 Mestského 

kultúrneho strediska. Na čele vedenia kultúry sa v minulosti vystriedali 

Štefan Kubáň, Elena Čepčeková, Anna Krúpová, Ján Botfaj, Ivan Šele-

pák, Ján Mikuška a Eva Grznárová.

Dnes náš kulturák vyzerá inak. Stalo sa tak po rekonštrukcii v roku 

Foto z otvorenia Domu osvety, 1960  Zdroj: fotopríloha Kroniky mesta, MsÚ

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO OSLAVUJE 60 ROKOV
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2006. Veľká vďaka za udržanie MsKS a zveľaďovanie podmienok pre 

umeleckú tvorbu patrí vedeniu nášho mesta a primátorovi Jozefovi 

Trstenskému.

Pamätníci tých skorších rokov iste môžu zhodnotiť, že aj vo vnútor-

ných priestoroch došlo k zmene. Niektoré veci robíme inak, čo vychádza 

z nových potrieb a možností súčasnej doby. Programy, forma, vizuálna 

stránka a množstvo ďalších skutočností sa mení, avšak hlavné zámery 

- prinášať kultúrnu osvetu, zachovávať tradície, pestovať citlivosť a ľud-

skosť v človeku, povznášať jeho ducha a prispievať tak k lepšej spoloč-

nosti, sa dodnes nezmenili.

Naším cieľom a túžbou aj do ďalších rokov je, aby sa hostia – náv-

števníci novomestského stánku kultúry, cítili u nás vítaní a po odchode 

obohatení, aby sa umelci cítili prijatí a tí, ktorí sa pod strechou MsKS 

rozhodli aktívne zapojiť do umeleckej tvorby, nech môžu slobodne rozví-

jať svoj talent a schopnosti.

Súčasťou osláv 60. výročia otvorenia MsKS je aj pripomienka našich 

jubilujúcich umelcov, ako akad. sochára Milana Struhárika (85) či akad. 

maliarky Jarmily Dicovej Ondrejkovej (80). Prostredníctvom jednotli-

vých programov si pripomenieme výročia našich rovesníkov – šesťde-

siatnikov Warchalovcov (Slovenský komorný orchester pod vedením 

Ewalda Danela), ako aj Zlín Film Festival pre deti a mládež.

Oslávte šesťdesiate narodeniny spolu s nami:
Galavečer - 27. 8. o 18.00 h v divadelnej sále MsKS

Divadlo Víťu Marčíka – 28. 8. o 16.00 h v parku J. M. Hurbana

Vernisáž výstavy Milana Struhárika Poézia dreva – 28. 8. o 18.00 h, 

výstavná sieň MsKS

Filmový festival pre deti a mládež CinEdu: 10. 9.–13. 9.

Vernisáž výstavy Jarmily Dicovej Ondrejkovej Moja tvorba – 13. 9. 

o 14.00 h v Galérii v Brunovciach

Slovenský komorný orchester Warchalovci 17. 9. o 19.00 h – nádvorie 

Galérie kresleného humoru (koncert sa uskutoční v rámci 65. ročníka 

Music Festival Piešťany)

Spievankovo a zázračný poklad 21. 9. o 17.00 h – divadelná sála MsKS

Dnes milujem svoj deň – hudobno-slovné pásmo z poézie Jána Smreka 

- premiéra 30. 9. v Divadielku Galéria

 

Doplnené detaily k jednotlivým programom v rámci osláv 60 MsKS 

budú pravidelne dopĺňané na www.msks.sk, výlepných miestach MsKS, 

aplikácii Nové Mesto n. V., ako aj prostredníctvom TV Pohoda. Zostaňte 

s nami, informujte sa a nenechajte si ujsť pestrý program, ktorý sme pre 

vás pripravili.

 Mária Volárová (autorka je riaditeľka MsKS)

Foto z otvorenia Domu osvety, 1960  Zdroj: fotopríloha Kroniky mesta, Ms

Budova MsKS v súčasnosti. Úprava fasády budovy a výmena okien 
sa uskutočnila v roku 2010. Foto Viliam Polák

V roku 2002 vznikla Galérie Petra Matejku a 1. decembra 2006 sa v MsKS 
slávnostne otvorili jej nové priestory. Foto interiéru Viliam Polák

V roku 2013 prebehla rekonštrukcia divadelnej sály, ktorá sa zmenila 
na multifunkčný priestor vhodný aj na projekcie v predchádzajúcom roku 

zrekonštruovaného a zdigitalizovaného kina. Foto Viliam Polák

Akad. soch. Erna Masarovičová, 1960, HUDBA a ÚRODA. 
Dva pieskovcové reliéfy s témou hudba, divadlo, literatúra a poézia 

na priečelí budovy domu osvety. Foto Viliam Polák

Akad. mal. Juraj Krén, 1960, triptych na tému umenie a kultúra.
Tri štukolustrá vo foyeri domu osvety. Foto Viliam Polák
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Aby bolo v meste bezpečne
Cestný zákon 8/2009 § 53 - Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani 

iné zábrany.
Obnovený červeno-biely náter zábradlia na križovatkách, kruhových 

objazdoch, pri školách a priechodoch pre chodcov. Túto činnosť zastrešuje 
stredisko Údržby, ktoré sa stará okrem iného i o opravy lavičiek, obnovu 
vodorovného dopraveného značenia, údržbu fontán, opravu ihrísk atď.

Kosba v meste
V polovici júna začali Technické služby s druhou kosbou v meste. 

Na fotografi i sídlisko Hájovky.

****
Obnova povrchu vozovky na Hečkovej ulici

Mesto Nové Mesto nad Váhom v dňoch od 9. 6. do 15. 6. 2020 
zrealizovalo obnovu povrchu vozovky na Hečkovej ulici.

Poďakovanie patrí všetkým občanom bývajúcim na tejto ulici 
za vzorné dodržanie pokynov počas rekonštrukcie.

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA

Svoj tanier, človeče, vystrúhaj z kusa dreva, 

daj skyvu chleba naň a pridaj ku nej soľ.

Ak pritom dokážeš ešte aj pieseň spievať,

môžeš byť spokojný, svoj kríž si uniesol.

Keď dlátom bozkávaš tvar skrytý v letokruhu,

do vône živice sa prísľub tvaru vkráda.

Tak ako nad Váhom vyčarí slnko dúhu,

z kopčekov mozoľov sa zrodí to, čo hľadáš.

Láskaš sa s kameňom, až iskry v očiach bolia.

Ó, krásne láskanie s túžbou, čo opíja.

Zas bosý utekáš po preúrodných poliach,

ktoré sa zvíjajú pod ťarchou obilia.

Vraciaš sa do detstva, čo v tebe krásne žije

a hľadáš krivky tej, čo ani nebola.

Nad prameň mladosti sklonené nežné šije

žien, ktoré netrápia, žien, ktoré nebolia.

A krásu túžiš nájsť v kameni, v žilkách stromov,

tú krásu zakliatu, ktorej snáď ani nieto.

V nej hľadáš istotu, svoj cieľ a dobrý domov,

keď občas skučí zlý a nežičlivý vietor.

Ponáraš do hliny dve ruky nepokojné,

kým prsty zázračno z nej skryté vyčaria.

Nájsť tvary v beztvarom, tú krásu, ktorá dojme,

oživiť neživé je údel sochára.

Svoj tanier, človeče, vystrúhaj z kusa dreva, 

daj skyvu chleba naň a pridaj ku nej soľ.

Ak pritom dokážeš ešte aj pieseň spievať,

môžeš byť spokojný, svoj kríž si uniesol.

Juraj Koutný
(básnik, ktorého 5. výročie úmrtia si 
pripomíname 6. augusta, túto báseň 
venoval sochárovi pri príĺežitosti jeho 
výstavy pred 35. rokmi, v roku 1985)

HĽADANIE TVARU 
(Milanovi Struhárikovi)
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Oprava hracieho prvku detského ihriska
Hrací prvok, ktorý bol mechanicky poškodený na detskom ihrisku 

Hurbanove sady, je už na svojom mieste.

PREVÁDZOVÝ PORIADOK 
DETSKÉHO IHRISKA

* Detské ihrisko je určené pre deti DO 14 ROKOV
* Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode 
 dospelej osoby
*  Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby
*  Jednotlivé hracie prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín – 
 vekové kategórie sú jednotlivo označené na každom hracom prvku 
 osobitne.

JE ZAKÁZANÉ
* Používať hracie prvky osobám starším ako 14 rokov a osobám 
 s hmotnosťou nad 70 kg.
*  Vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá
*  Fajčiť, požívať alkoholické nápoj a omamné látky
*  Konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch
*  Znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho zariadenie
*  Používať hracie zariadenie ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo 
 úrazu
*  Používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmie
 nok - námraza, klzký povrch, rozmočený povrch okolia hracích 
 prvkov
* Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke a hrať loptové 
 hry v areáli ihriska

****
Rekonštrukcia futbalového ihriska na Základnej škole (Odborár-
ska ulica). Prebieha rekonštrukcia ihriska o celkovej výmere 1872 m2. 
Realizáciu ihriska vykonáva spoločnosť SLOVIMM, s.r.o. (ZoD číslo 
9/2020/OV). 

****
Na začiatku júna pracovníci TSM vykonali opravu prepadnutej časti 

námestia pri morovom stĺpe. Oprava trvala len niekoľko dní a teraz je už 
ukončená a komunikácia spevnená.

ZDROJ: TSM
****

V mesiaci má sa v radnici mesta konalo 6 sobášov. Zároveň do mesta 
pribudlo 11 novorodencov: 7 dievčat a 4 chlapci.

Spracovala: Tatiana Brezinská

Rekonštrukcia futbalového ihriska na Základnej škole 
(Odborárska ulica)
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26. mája sa uskutočnilo ôsme riadne zasadanie MsZ mesta Nové 
Mesto nad Váhom

Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu, ktorý po doplne-
ní obsahoval celkovo šestnásť bodov rokovania. 

MsZ prijatými uzneseniami:
1) zobralo na vedomie
• informáciu o plnení uznesení MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom
• správu z 8. schôdzky MsR konanej dňa 14. mája 2020
• informáciu  o  výsledku  vyhlásenej  obchodnej  verejnej  súťaže na 

 odpredaj trojizbového bytu v bytovom dome súpis. č. 332, vchod 
 č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného na 
 parcele registra C KN č. 4055/2 a spoluvlastnícky podiel na 
 pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané 
 plochy a nádvoria o výmere 441 m², evidované Okresným úradom 
 Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 8521, ktorá 
 bola neúspešná

• informáciu  o  výsledku  vyhlásenej  obchodnej  verejnej  súťaže 
 na  odpredaj stavby - Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánoší-
 kovej ul. v Novom Meste nad Váhom, postavenej na parcele 
 registra C KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie a na parcele 
 registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie a pozemky 
 parcela registra C KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie 
 o výmere 415 m² a parcela registra C KN č. 3674/11 zastavaná 
 plocha a nádvorie o výmere 24 m², evidovanej Okresným úradom

 Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160, ktorá 
 bola neúspešná.

2) schválilo:
• predĺženie nájmu nebytových priestorov na ul. 1. mája p. Sandre 

 Chrapovej na obdobie 5 rokov za nezmenených podmienok
• prenájom pozemku, ktorý tvorí okolie k objektu súpisné č. 1785/42 

 na Tehelnej ul. Ministerstvu vnútra SR pre potreby služobných 
 psov a zázemia pre psovodov Okresného riaditeľstva Policajného 
 zboru v Novom Meste nad Váhom

• spôsob prevodu vlastníctva pozemkov na Ul. Banskej v areáli 
 bývalých vojenských skladov, ako parcela registra C KN 
 č. 2449/170 o výmere 737 m² spoločnosti  Fi-meat, s.r.o., 913 07 
 Trenčianske Bohuslavice 282 za cenu 35,00 eur/m², čo činí 
 25.795,00 eur

• zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve 
 mesta pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s., Čuleno-
 va 6, Bratislava  právom uloženia inžinierskej siete distribučného 
 rozvodu NN podľa Geometrického plánu č. 030/2020 zo dňa 

 16.1.2020 vyhotoveného Ing Rastislavom Miklášom, úradne 
 overeným Ing. Beátou Múčkovou dňa 27.02.2020 pod č. G1-
 147/2020 na  pozemkoch vo vlastníctve mesta: parcela registra C 
 KN č. 3854/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 857 m², 
 LV 3160 a parcela registra C KN č. 3855 zastavané plochy 
 a nádvoria o výmere 7405 m², LV 7605

• spôsob prevodu a podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej 
 súťaže na odpredaj  bytu v bytovom dome  súpis. č. 332, vchod č. 18 
 na Weisseho ul. v Novom  Meste nad Váhom,  postaveného 
 na parcele registra C KN č. 4055/2 a spoluvlastníckeho podielu na 
 pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané 
 plochy a nádvoria evidované Okresným úradom Nové Mesto nad 
 Váhom, katastrálnym odborom na LV 8521 uvedené v prílohe  
 tohto uznesenia. Jedná sa o trojizbový byt č. 14 nachádzajúci sa na  
 III. NP

• spôsob prevodu obchodnou verejnou súťažou a podmienky 
 ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
 – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. v Novom 
 Meste nad Váhom, postavenej na parcele registra C KN č. 3673/2 
 zastavaná plocha a nádvorie a na parcele registra C KN č. 3674/11 
 zastavaná plocha a nádvorie a pozemky parcela registra C KN 
 č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m² a parcela 
 registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
 24 m², evidovanej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
 katastrálnym odborom na LV 3160 s tým, že OVS bude vyhlá-
 sená, až po vyriešení, resp. ukončení podnájomných zmlúv 
 s doterajšími podnájomcami tak,  že v podmienkach súťaže je 
 ustanovenie, že nový vlastník vstupuje do práv a povinností pre-
 najímateľa vypustené

• v  zmysle čl. 9 bod 2 a bod 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
 Nové Mesto nad Váhom likvidáciu majetku mesta, ktorý treba 
 odstrániť v súlade s pripravovanými investičnými zámermi mesta. 
 Ide o nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v bývalých „Kasárňach 
 spojovacieho vojska“ na Ul. Bzinskej,  k. ú. Nové Mesto nad 
 Váhom, stavba garáže súpis. č. 6316 na parcele č. 3854/76 
 v zostatkovej cene 44.654,24 eur (invent. č. BUD1010210)

• Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 
 - o participatívnom komunitnom rozpočte

• Dodatok č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 
 – o určení výšky fi nančných prostriedkov určených na mzdy 
 a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
 školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných 
 príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 
 na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

• Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2016 
 – o miestnych daniach

• podmienky úhrady mesačných príspevkov za žiakov ZUŠ, CVČ 
 a ŠKD počas prerušenia prevádzky v mimoriadnej situácii 
 v mesiacoch marec až jún 2020, o ktorom rozhodlo Ministerstvo 
 školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2018 
 – trhový poriadok pre príležitostné trhy

• Dodatok č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2008 – 
 VZN, ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev

• 1. zmenu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 
 na rok 2020 podľa predloženého návrhu, kde príjmy spolu sú 
 vo výške 23 789 579,00 eur a výdavky spolu sú vo výške 
 23 789 579,00 eur

• Urbanisticko architektonickú štúdiu „Vnútroblok kasárne, Nové 
 Mesto nad Váhom“

• návrh pomoci podnikateľským subjektom, ktorí mali zatvorené 
 prevádzky na základe opatrení prijatých vládou SR a ÚVZ SR, 
 vo forme zníženia nájmu za užívanie nebytových priestorov 
 vo vlastníctve mesta, v správe mesta a mestom zriadenej organi-
 zácie.

František Mašlonka, zástupca primátora

MsZ MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
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Každý človek je obohatený vlastnými zážitkami. Vroku 1939 som mal 

16 rokov a bol som žiakom 4. ročníka meštianskej školy v Starej Turej. 

Boli sme zhrození z vyhlásenia mobilizácie a povolania aj záložných 

vojakov všetkých ročníkov do služby v armáde. Výnimky platili pre vyso-

koškolákov, jediných živiteľov rodín a v prípade, že už bol z rodiny niekto 

narukovaný.

Prezidentom ČSR bol v tom čase Dr. Edvard Beneš. V rádiu a v miest-

nych rozhlasoch opakovane znel jeho utišujúci prejav: „Občané, nic se 

zatím neděje a vše se vyřeší.“ Mobilizovaní vojaci čakali len na povel brá-

niť vlasť, i vzhľadom na silné opevnenia na našich hraniciach. Českoslo-

vensko však kapitulovalo, proti niekoľkonásobne početnej armáde Ne-

mecka nemalo nádej. Vznikol nový štátny útvar podriadený Nemecku.

Keďže sa Nemci pred svetom prezentovali ako demokratický štát, oku-

povaným územiam minimálnu suverenitu ponechali. Nový Slovenský 

štát bol pomerne dobre organizovaný a zdanlivo konjukturálne a ekono-

micky dobre prosperoval. Pôsobili tu najschopnejší ľudia. Hybnou silou 

bol významný ekonóm, profesor Ing. Imrich Karvaš, guvernér Národnej 

banky. Tzv. Slovenský štát Nemci ihneď zobrali pod svoju kuratelu a za-

členili do spojených armád nemeckej koalície.

Slovenskí vojaci sa pod nemeckým komandom dostali až na Kaukaz. 

Avšak vďaka príbuzným jazykom sa skontaktovali s tamojším obyvateľ-

stvom a prebiehali k miestnym partizánom. Nemci následne prevelili 

tzv. rýchlu divíziu Slovákov do Talianska. Nechuť bojovať s Nemcami sa 

prejavila aj tu, vojaci nadviazali spojenie s talianskymi partizánmi a zno-

vu mnohí dezertovali.

V našom podjavorinskom priestore vzniklo silné partizánske hnutie 

ako súčasť Slovenského národného povstania, povstalcom velil kapitán 

Miloš Uher z Lubiny, ktorý je členom nášho rodinného kruhu. Vyhláse-

ním a organizovaním SNP sa stalo zo Slovenska vlastenecky orientova-

né územie a mohlo byť začlenené medzi štáty víťazného zoskupenia.

Podľa rozprávania a za použitia dostupných materiálov spracovala 

Elena Hajtmanová, členka Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave, 

pôvodom z povstaleckej obce Lubina

(Spomienky na zákruty života obyvateľa ružinovského Domova 

seniorov v Bratislave pána Ing. Jána Magála, Csc.)

Keď vstúpili na naše územie cudzie vojská, v tejto neočakávanej si-

tuácii sa hľadala najvhodnejšia osobnosť, ktorá by zabezpečila plynulé 

zásobovanie celej Československej republiky. Bolo potrebné, aby to bol 

dostatočne odborne zdatný a tiež národne a vlastenecky orientovaný 

potravinár. Tip padol na pána Jána Magála, známeho v celom Českoslo-

vensku, nakoľko pôsobil v tomto čase okrem iného aj ako predseda re-

dakčnej rady časopisu Výživa a zdravie a tiež v redakčnej rade pražského 

časopisu Průmysl a výživa.

Úloha bola označená ako vlastenecká. Po súhlase riaditeľov potravi-

nárskych podnikov v celom Československu prišiel rozkaz, ktorý bolo 

treba ihneď splniť. Nepomohli žiadne výhovorky na rodinné a osobné 

dôvody. Požiadavka znela urýchlene sa do troch hodín presťahovať do 

Prahy, do národného podniku Spojené lihovary, Praha II. Pán Ján Magál 

si mohol so sebou vziať dvoch spolupracovníkov. Boli to pán Ilčík a pani 

Zajíčková. Všetky potravinárske podniky mali informáciu o tomto roz-

hodnutí s povinnosťou byť nápomocné pri plnení požadovaných úloh. 

Situácia bola zložitá, doba bola náročná a hektická, ale poslušnosť všet-

kých účastníkov mimoriadne vysoká.

Dôležité bolo, aby obyvatelia Československa aj cudzí vojaci mali v na-

sledujúcich dňoch dostatok čerstvého chleba a pečiva. Táto požiadavka 

bola splnená i vďaka disciplinovanosti pracovníkov pekární, mlynov, 

droždiarní, solivarov a iných. Nasledovali dlhé vyjednávania prezidenta 

generála Ludvíka Svobodu. Občan z Podjavoriny pán Ján Magál (dnes 

už skoro 98-ročný) bol zapojený do riešenia zložitej hektickej situácie, 

ktorá vznikla nečakaným príchodom cudzích vojsk na naše územie.

Táto skutočnosť spred 52 rokov je len časťou z bohatého života pána 

Jána Magála, ktorý bol v zložitej situácii pripravený prevziať zodpo-

vednosť pri plnení veľmi dôležitých úloh a svojím podielom významne 

prispieť do celospoločenského diania. A to tiež svedčí o tom, že dnešní 

dôchodcovia počas svojho života boli a aj sú nespočetnekrát postavení 

do neočakávaných, ťažkých a hektických situácií, ako bola 2. svetová 

vojna, Slovenské národné povstanie, vstup cudzích vojsk na naše úze-

mie a podobne.

Podľa rozprávania a za použitia dostupných materiálov spracovala 

Elena Hajtmanová členka Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave, 

pochádzajúca z povstaleckej obce Lubina

(Ako sa zachoval v zložitej situácii pri plnení príkazov Čestný občan 

obce Moravské Lieskové ležiace v Podjavorinskom kraji Ján Magál pri 

vstupe cudzích vojsk na územie ČSSR v auguste 1968.)

Starým námestím som korzoval už ako dvojročný. Rozhrkaným ope-

radlom kočíka som myksľoval vraj tak, až som sa prevrátil a rozbil si hla-

vu o dlažobné kocky. Ušlo sa mi zopár stehov. Ale na to si pri najlepšej 

vôli vôbec nepamätám.

O nejakých pár rokov neskôr mi z vtáčej perspektívy z veže kostola pri-

padalo námestie oveľa menšie, ako som si ho zachoval vo svojej detskej 

pamäti. Z tej výšky v blízkosti zvonov s hrubým lanom, na ktorom sa pri 

vyzváňaní dalo vznášať, som ho mal ako na dlani.

V tom čase námestím ešte bez obmedzenia premávali autá. Pamätám 

si, ako ma otec raz škaredo zaskočil, keď si zmyslel šinúť si to na zánov-

nom nehrdzavejúcom trabante jeho stredom, rovno okolo pravidelného 

kŕdľa štamgastov, posedávajúcich na šrankoch. Len-len že som stačil 

zaľahnúť na zadnom sedadle. Ako čerstvého majiteľa vozidla tej ironicky 

populárnej značky sa otca moje zapretie nesmierne dotklo.

V spravodlivom rozhorčení mi 

vykričal, že na našom trabante 

už vytiahol aj stodesať a že ja bu-

dem rád, keď si raz našetrím na 

sprostý bicykel - a po dvadsiatich 

metroch ma urazený z auta vy-

hodil.

Na námestí, v centre každo-

denných noviniek a zaručených 

právd, keď celú jeho polovicu 

ešte zalieval slnečný svit, sme sa 

s pocitom blahobytu letného tep-

la a dlhých prežiarených dní pra-

videlne schádzali. Pousádzaní na 

AKO SOM VNÍMAL A PREŽÍVAL 2. SVETOVÚ VOJNU

AKO SOM POMÁHAL POČAS OKUPÁCIE V ROKU 1968

PRED ZÁPADOM SLNKA
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zábradlí okolo záhonov ruží ako lastovičky na elektrických drôtoch, sme 

vychutnávali esenciu letnej slobody, pozorovali špacírujúce sa skupinky 

dievčat a pretriasali klebety. V družnej debate, navzájom sa prekrikujúc, 

mali hlavné slovo tí, čo v každej chvíli vedeli nadhodiť niečo nesmierne 

vtipné, na čokoľvek ironicky odpovedať a frajersky originálne osloviť tú 

alebo onú peknú tváričku.

Tie pomaly dospievajúce krásky vôkol nás rázne klopkali podpätkami 

a s rukami zastrčenými do vreciek plátených letných kabátikov sa veľ-

mi rýchlo dokázali zorientovať v dvojzmyselných narážkach, otázkach 

i pohľadoch. S prižmúrenými očami a zábleskom posmešného úsmevu 

pohadzovali hlavami a podchvíľou vyprskli smiechom, adresujúc dotyč-

nému frajerovi niečo zaručene trefné.

Posedávanie nám tam každodenne plynulo pomaly a bezstarostne. 

Nikto sa nikam neponáhľal a v tej ležérnej pomalosti si ani nepripúšťal 

ono klamlivo poháňajúce očakávanie zo zajtrajška. Pravidelný kŕdeľ 

na husto obsadených miestach dokázal občas preriediť len pútavý ti-

tul amerického, francúzskeho či talianskeho fi lmu, ktorý práve dávali 

v kine. Drsný svet, vyvolávajúci ilúziu pestrého a dobrodružného živo-

ta, v ktorom sa závratne rýchlo točili kolesá automobilov u nás nevída-

ných značiek, bezpracne hromadili kopy bankoviek a tak ľahko akoby 

nič umieralo, bol vzrušujúci a tak neskutočne vzdialený našej ustáleno 

plynúcej každodennosti. To sme ešte netušili, že príde čas, keď podobnú 

realitu spoznáme aj my.

Z času na čas sa stalo, že na šrankoch sa usadil výnimočný rozprávač. 

Zo všetkých malých frajerov sa vtedy stávali vďační poslucháči onoho 

veľkého Andersena. Keď začal historky rozprávať Jano, nastalo ticho 

a zhrčení v kŕdli, vrhajúc obdivné pohľady, napínali sme uši pozorne ako 

pri kázni. Dlhé krivé nohy zakvačil o betónový múrik a predklonený ako 

na pretekoch drsným záhoráckym nárečím omámené okolie doslova 

prikoval k rúrkam nízkeho zábradlia. Uškŕňajúc sa pomedzi lopatovi-

té riedke zuby, farbisto súkal príbehy a presvedčivo líčil bohaté zážitky 

z pestrého života úspešného motocyklového pretekára.

Tie najpútavejšie neboli ani tak o súbojoch na rýchlostných tratiach, 

pádoch pri klopení zákrut, vavrínoch a pohároch na stupňoch víťazov. 

To, čo sme všetci hltali v sústredenom tichu významnými pohľadmi i hla-

sitými prejavmi uznania, boli jeho nekonečné dobrodružstvá a úspechy 

u nepreberného množstva žien, o ktorých sa nám mohlo iba snívať. Pri 

jeho hrmotnom vykladaní, keď bez obalu a s naprostou samozrejmosťou 

sebaisto líčil nami viac predstavované ako poznané veci, jedni trieskajúc 

sa po stehnách vybuchovali vďačnými gejzírmi smiechu, kým tí fajnovší 

si zakrývali ústa rukami, mrkali na seba a prevracali oči, akože oni sú 

nad vecou.

Všetky tie dobyté pevnosti ženskej krásy, tú zázračnú sebaistotu sme 

mu verili i závideli. On na ženy jednoducho mal. Bol populárny, sebave-

domý a svojou bohémskou aroganciou ženské pohlavie priťahoval ako 

svetlo mole. Či už bolo všetko pravdivé, alebo jeho fantázia občas dostala 

krídla, neviem, ale dívali sme sa na neho uhranutí obdivom, aj keď sme 

vedeli, aký dokáže občas byť.

Uvedomovali sme si, že na jeho spôsob života, na ochotu bláznivo ris-

kovať, brať čo je a nemyslieť na zajtrajšok, treba jednoducho mať. Rýchlu 

trať svojho života preletel ako klopené zákruty na zavýjajúcej Jawe 250. 

Koniec mu nikto nezávidel. Posedávajúc na tom vyárendovanom mest-

skom zábradlí sme to tušili. Bol iný ako my, iný ako ostatní. Ale isté je, že 

na šrankoch s ním nikdy nuda nebola.

V padajúcom súmraku sa námestím plným čvirikajúcich vrabcov po-

súval tieň. Šerom zahaľoval múry budov, výklady obchodov i osamelý 

morový stĺp. Prídel noviniek, klebiet, škriepok a zaručených právd bol 

opäť raz vyčerpaný.

Milan Hurtík (úryvok z knihy Keď hodiny išli tak krásne pomaly, 2018)

Ilustrácia:  Jozef Janiska

Kľukaté cesty osamelých duší
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– prednáška sa uskutoční v MsKS 
v miestnosti č. 3 od 17.00 hod. do 19.30 
hod.

Prednáška je zameraná na príčiny vzni-

ku potravinových intolerancií a citlivosti 

na histamín, ako súvisí histamín s inými 

ochoreniami tráviaceho traktu, formy his-

tamínovej intolerancie. Poslucháči nájdu 

odpoveď čo je a čo nie je histamínová in-

tolerancia. Potravinové intolerancie ako 

spúšťač nadmernej produkcie histamínu, 

súvislosť  toxicity histamínu so zápalový-

mi ochoreniami tráviaceho systému. Čo je 

spúšťačom uvoľnenia histamínu, vhodné 

a nevhodné potraviny, eliminačný a níz-

kohistamínový stravovací režim, lieky a 

histamín, probiotiká a histamín, praktic-

ké odporúčania ako zvládať histamín. 

Stála divadelná ochotnícka scéna pri 

Mestskom kultúrnom stredisku v Novom 

Meste nad Váhom i v tieto letné prázdni-

ny pripravuje letnú aktivitu Prázdniny s 

divadlom. 

Ak nechceš zažívať letnú nudu, chceš 

si odpočinúť od školských povinností na 

základnej alebo strednej škole a prežiť 

prázdniny vo svete zábavy a fantázie, na-

plánuj si zaujímavý a kreatívny týždeň s 

divadlom! 

Príď 13. 7. 2020 – pondelok do 
klubovne SDOS MsKS o 8:30 hod.! 
Šťastný koniec nášho stretnutia bude 
17. 7. 2020 – piatok. 

Tešíme sa na teba!

Teta Maja a tvoji noví kamaráti

DIVADIELKO GALÉRIA – hľadá no-

vých členov súboru. Venuje sa bábko-

vému divadlu, činohre, poetickej scéne. 

V prípade záujmu kontaktujte Ivana Ra-

došinského – tel. č.: +421 903 108 941.

MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER – 

hľadá nových hudobníkov - hráčov  na 

husle, violu, violončelo, kontrabas, klavír, 

fl autu a iné dychové nástroje. V prípade 

záujmu kontaktujte Petra Pristaša – tel. 

č.: +421 910 299 622.

KAPELA MsKS – novovzniknutá kapela 

MsKS hľadá hudobníkov (akýkoľvek ná-

stroj), spevákov a skladateľov. Hudobná 

produkcia sa pohybuje v žánroch POP, 

ROCK, JAZZ. V prípade záujmu kontak-

tujte Mgr. art. Máriu Volárovú – tel. č.: 

+421 903 450 187.

05.07.  Drietomanka
12.07.  Bučkovanka
19.07.  Borovienka
26.07.  Trenčianska 12
02.08.  Bodovanka
09.08.  Lieskované
16.08.  Kamarádi
23.08.  Brezoviané
30.08. Funny Fellows
Koncerty sa uskutočnia v Parku J.M.Hur-

bana v čase od 17,00 hod. do 19,00 hod.

V prípade zlého počasia sa koncerty 
presúvajú do Spoločenského domu. 

Príďte si posedieť do centra nášho mesta, 

stretnúť sa s priateľmi, osviežiť sa príjem-

nou hudbou a chutným drinkom v niekto-

rej z letných terás na námestí. O hudobnú 

produkciu sa postarajú kapely z MsKS. 

16.7. o 19:00h NORA CARUSSO – hlav-

né pódium

23.7. o 19:00h Kapela MsKS – nádvorie 

Galérie kresleného humoru

30.7. o 19:00h Premeny -  pri fontáne

13.8. o 19:00h Premeny – pri fontáne

20.8. o 19:00h Kapela MsKS – nádvorie 

Galérie kresleného humoru

Nora Carusso je novomestskou kape-

lou, ktorá existuje od roku 1995 a vznikla 

so zámerom škodiť slovenskej populárnej 

hudbe. Našťastie sa jej to nikdy nepoda-

rilo! Od undergroundovej hudby cez ska 

a kombináciu elektronickej tanečnej hud-

by s funky sa prepracovali až k súčasnému 

hudobnému štýlu. Ich texty sú výlučne 

v slovenskom jazyku. Text piesne Motýľ 

im dokonca zložil Kamil Peteraj.

Folková skupina Premeny pôsobí na 

hudobnej scéne od roku 2003. Za toto 

obdobie vydali 3 hudobné albumy. Okrem 

samostatných koncertov sa venujú aj 

hudobno-slovným pásmam, ku ktorým 

si pravidelne prizývajú rôznych zaují-

mavých hostí. Premeny si našli stabilné 

miesto na novomestskej hudobnej scéne.

Kapela MsKS je novovzniknutá hudobná 

skupina, ktorá ešte nemá ani svoj názov, 

nakoľko vznikla len na jar tohto roku. 

Hlavným zámerom jej existencie je dať 

priestor mladým hudobníkom, spevákom 

a skladateľom, aby  mohli pod odborným 

vedením rozvíjať svoje talenty, tvoriť a 

obohatiť tak kultúrne dianie v našom 

meste. V repertoári sa objavujú prevzaté 

skladby od roku 1960 až po súčasnosť, ale 

aj pôvodná autorská tvorba členov kapely. 

Hudobná produkcia sa pohybuje v žán-

roch pop, jazz a rock.

Žijeme s histamínom

Júl - August 2020

Oznam mladým hereckým 
talentom

Staňte sa členom niektorého 
súboru MsKS!

Leto s hudbou

Letné koncerty na námestí 

Kreatívny výtvarný kurz pre dospelých – 
Sobota 4. 7.  14.15h – 19.15h v MsKS

KURZY A KLUBY V MsKS  V JÚLI
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Dnešné dni každý z nás sleduje, že všetko sa pomaly vracia do svojich 

starých zabehaných koľají. No i keď by sa zdalo, že posledné týždne sa 

svet okolo nás spomalil a zastal, vyčkávajúc so strachom a v neistote, čo 

mu ďalší deň prinesie, nie vždy to bolo tak. Spomalenie bežného kolobe-

hu života prinieslo aj čas na premýšľanie, zastavenie sa a pre ľudí z nášho 

literárneho klubu sa otvorili nové dimenzie pre témy, motívy a námety 

ich kreativity.

Určite nezaháľali sestry Edita a Judita Ďurčové, ktoré preniesli na 

poetických strunách svoje básnické chvenie až do súťaže Poetický Pú-

chov. Tento rok sa konal VII. ročník tejto celoslovenskej súťaže poetov, 

dokonca tentoraz s medzinárodným zastúpením (súťažiaci z Ukrajiny). 

Výsledky priniesli radosť aj do nášho literárneho klubu – Judita získa-

la čestné uznanie a jej dvojča Edita získala krásne 2. miesto v štvrtej 

kategórii za svoju poéziu. V súťažných textoch písala o láske, prírode 

a o šťastí. Dievčatám blahoželáme a dúfame, že ich inšpirácia nesklame 

ani v ďalších literárnych činoch.       Michaela Kobidová

LITERÁRNY KLUB NEZAHÁĽA

Bozk 

Bozk Tvoj, to
ruží mätúca krása...

Je ako sen, v ktorom si 
šťastena 

drieme plavovlasá.

Tisíc  veží

Snívam svoj sen
o krajine tisícich veží.

Miestom je, na ktorom
šťastie nemo leží...

Povetrím škovránok
si beží.

Hrdo čnie do výšok
zo tisíc veží...

Hľadia tam do diaľav –
do polí sviežich.

Sonáta  bielych  ruží

Lupene ruží 
ležia si v tráve...

Biele sú ako krídla holubíc.
Uschli tam práve.

Aj kvety odkvitli tak,
ako umiera ryba, 

ktorú si rybári
lapili do udíc...

Tŕne mi prinesú
spomienku na Teba –
ostne, čo zdobia ruže.

Biele sú ako sneh.

Keď hľadím na krásu
bielych ruží,

rozľahlou záhradou
túlať sa túžim...

A zrazu zazriem
v zrkadle Tvoju tvár.

Pobozkám tŕne...
Pery sa sfarbia krvou.

Bol si mi všetkým...
Bol si mi láskou prvou.

Literárny klub - Edita  Ďurčová

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera vám prináša 
niekoľko tipov na voľné chvíle strávené s kni-
hou. Aj keď sú niektoré vydané ešte v minulom 
roku, možno ste sa s nimi pre koronakrízu 
a následné zatvorenie knižnice ešte nestihli zo-
známiť. Želáme vám príjemné čítanie.

Agnes Martin-Lugand: Nad slnko jasnejšie
Reine so svojím synom žije spokojný život 

a zároveň ju napĺňa práca v mediálnej agen-

túre. Jedného dňa dostane zákazku od fi rmy, 

ktorú vlastní Nicolas, otec jej syna. Nicolas 

netuší, že má dieťa, pretože opustil Reine skôr, 

ako mu to stihla povedať. Reine sa zbližuje 

s jeho spoločníkom, no rodiaci sa vzťah ne-

unesie klamstvo, na ktorom si založila svoje 

šťastie. Ranená a nešťastná bojuje o svoju lás-

ku a dúfa, že jedného dňa bude opäť šťastná…

Robert Bryndza: Chladnokrvne
Chladné londýnske ráno. Veľký kufor, kto-

rý vyplavila Temža. Polícia tuší, že vnútri ju 

čaká nepríjemné prekvapenie… Ale na to, čo 

sa v ňom nachádza, nemôže byť pripravený 

nikto… Inšpektorka Erika Fosterová čelí bru-

tálnej vražde mladého muža. Navyše, pred 

dvoma týždňami bolo v podobnom kufri náj-

dené telo mladej ženy… Musí inšpektorka hľa-

TIPY NA LETNÉ ČÍTANIE
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dať opäť sériového vraha, alebo ide o náhodu? 

A čo prípady, ktoré sa stali v inom okrese?

Camilla Läckberg: Zlatá klietka
Klasické švédske krimi nás vtiahne do deja 

cez hlavnú hrdinku Faye. Na prvý pohľad sa 

zdá, že má všetko. Perfektného manžela, mi-

lovanú dcérku a luxusný byt v najlepšej štvrti 

Štokholmu. No čoraz nástojčivejšie ju pre-

nasledujú temné spomienky z detstva. Cíti sa 

ako väzeň v zlatej klietke. Pre svojho manžela 

Jacka sa vzdala všetkého, a tak keď ju sklame, 

zrúti sa jej svet. Odrazu nemá nič. Najprv ju 

ochromí bezmocnosť, no potom sa rozhodne, 

že sa kruto pomstí.

Anna Metisová: Daj každému dňu šancu
Príbeh o ľuďoch – takých, akí sú, nie akí 

by mali byť. Príbeh o tom, že žiť treba dnes. 

Lebo zajtra z nás môže byť už len spomien-

ka… Hana sa rozhodne utiecť pred minulosťou 

a presťahovať sa do nového mesta, čím ďalej od 

všetkého, čo jej pripomína nedávne tragické 

udalosti. Podarí sa jej prekonať traumu a dať 

každému novému dňu šancu?

 

Lucia Sasková: Odsúdená
Hlavná hrdinka musí nečakane čeliť krutej 

diagnóze, ktorá jej obráti naruby celý život. 

Zostávajú jej dve možnosti - buď začne žiť 

naplno, alebo bude nečinne čakať na koniec. 

Vyberie si prvú možnosť a opúšťa stereotypný 

život, na aký bola zvyknutá. Jej pohľad na svet 

je zrazu iný, oveľa intenzívnejšie vníma všetko, 

čo bolo kedysi pre ňu samozrejmé. Lebo to, že 

zdravie je v živote najdôležitejšie, nie je klišé, 

ale realita, ktorú si človek uvedomí, až keď oň 

príde…

Nicholas Sparks: Kým budeme žiť a dýchať
Tridsaťšesťročná Hope Andersonová sa 

ocitla na životnej križovatke. Má šesťročný 

vzťah s chirurgom, ale s vyhliadkou na sobáš 

v nedohľadne, a otca, ktorý trpí nevylieči-

teľnou chorobou. Hope sa rozhodne stráviť 

týždeň na rodinnej chate na Sunset Beach 

v Severnej Karolíne, ktorú chce pripraviť na 

predaj. Tru Walls sa narodil a vyrastal v Zim-

babwe, pracuje tu ako sprievodca turistov na 

safari. Nikdy Severnú Karolínu nenavštívil, 

až kým ho listom nepozve na stretnutie muž, 

ktorý vyhlasuje, že je jeho otec… Keď sa cesty 

dvoch hlavných hrdinov pretnú, je to elektri-

zujúce a neuveriteľne silné…

Corinne Michaels: Máme iba dnešok
Neobľubujem vzťahy na jednu noc. Rozhod-

ne sa neopíjam na koncertoch, neskáčem do 

postele s jednorazovými láskami a už vôbec nie 

s rockovými spevákmi. Som policajtka, dávno 

po tridsiatke, navyše rozvedená… Týmito slo-

vami sa začína príbeh o tom, že netreba mys-

lieť na zajtrajšok, lebo máme len dnešok…

Michael Connelly: Temný plameň

Harry Bosch a detektívka Renée Ballardová 

opäť spoločne vyšetrujú jeden prípad, a to srd-

covú príhodu Harryho bývalého policajného 

mentora, vďaka ktorému sa stal detektívom. 

Ten je už po smrti, no jeho žena po pohrebe 

nechá Harrymu vyšetrovací spis, ktorý si jej 

manžel zobral so sebou, keď pred dvadsiatimi 

rokmi odchádzal do dôchodku - nevyriešenú 

vraždu problematického mladíka. Prečo si 

jeho učiteľ spis zobral? Chcel vraždu vyšetriť, 

alebo utajiť?

 Marta Stuparičová

(autorka je riaditeľka knižnice)
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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
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automobil

babička

brehy

breza

clo

čiara

ego

horolezec

jama

kameň

káva

klam

kniha

kov

kozub

krk

krok

noha

ojo

otec

ovocie

pece

pohár

rieka

rohy

šermiar

uhorka

vešiak

vlak

vrece

  OSEMSMEROVKA 

TAJNIČKA PRE DETI Správna odpoveď: prázdniny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. pečie chlieb a pečivo

2. opak klamstva

3. manžel kráľovnej

4. čierny vtáčik 

 s oranžovým zobákom

5. veľké hnedé zviera čo 

 v zime spí

6. letné topánky

7.  vrchné oblečenie 

 s krátkym rukávom

8. dávame si ju do kúpeľa

9. je sivá a naháňa 

 ju mačka

Veselý smiech je počuť blízko.

To deti obsadili kúpalisko.

Hrajú sa a šantia vo vode,

súťažia i v plaveckom závode.

Keď horúčava vonku vrcholí,

vlažná voda každému hlaholí.

Ak k tomu svieži vánok priletí,

nič nie je lepšie v lete pre deti.

Kúpalisko Ak je zlé leto, bude pekná jeseň.
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Ponad jazero tiahli ťažké napité mraky. 

Osamelú vyčnievajúcu skalu i lesnaté kopce 

halila hmlistá šeď. Vzduch nasiaknutý 

vlhčinou veštil dážď. Stará stanová celta 

plieskala vo vetre, ktorý ňou lomcoval, akoby 

ju každú chvíľu mal nadobro utrhnúť.

Ponurosť toho oloveného neba odrážala 

stav duše. Od skorého rána postával konča 

kamenej hrádze zhluk zvedavcov. Vyzerali 

ponad tmavú vlniacu sa hladinu, rozkladali 

rukami, navzájom si niečo vysvetľovali 

a podávali informácie tým, ktorí prichádzali.

Na opustenom brehu už od večera ležala 

hromádka vecí a opustený bicykel. V igelitovej 

taške sa našli doklady a medzi nimi krátky list.

Vlhkosť a vietor prenikali pod kožu. Ako 

uvoľnený plač v napätí márnosti začali padať 

dažďové kvapky. Správa sa šírila rýchlo.

- Našli ho asi dvadsať metrov od hrádze… 

Lekár už iba skonštatoval smrť. Chlapec, asi 

sedemnásťročný, vraj tu z okolia… Presne sa 

ešte nevie… Včera si ho nikto bližšie nevšimol.

Zostalo pri dohadoch. Smrť spravila 

bodku. Nečakane, defi nitívne, neodvolateľne. 

Tak ako vždy. Zostávajú už len praktické 

veci. Pripomenutie krehkosti a neodvratnej 

konečnosti života, vždy zaskočí. Chlapec, 

syn učiteľa z dedinskej málotriedky, spáchal 

samovraždu pre dievča.

Dohady okolo príčiny nešťastie ešte viac 

zdramatizovali. Tragicky smutný pôvab 

najvyššej obete tej nešťastnej mladej duše 

triezvo a prakticky premýšľajúcich ľudí 

zaskočil i dojal. Chudák chlapec…

Kvapky tĺkli do stanovej celty a nárazy vetra 

striasali zo stromov príval lejaku. Čučali sme 

vo vnútri a nikomu nebolo príliš do reči. Vonku 

hučal dážď a nešťastná smrť v tom hustom 

šume akoby chodila okolo nás.

- A pamätáte na toho malého Cigána, čo 

sa utopil na Jazierkach? - prerušil mĺkvu 

nehybnosť Benino. - Videl som zblízka, ako ho 

vyniesli na breh. Oči mal otvorené, jakoby sa 

na mna díval.

- To už ozaj nemáš o čom hovoriť? - odsekol 

som mu. Opretý, hlavu na kolenách, chcel 

som zrazu utiecť. Preč z toho nešťastného 

usmokleného dňa. Ako dobre by bolo 

doma, zahrabaný v knihe vo svete slnečnom 

a radostnejšom, kde sa naozaj neumiera.

- No a čo? - neprestal Benino. - Nikdo 

nechcel ísť do vody. A ja som išiel. Veď v nej 

nebol namočený dlho.

My chalani z Hviezdoslavovej sme 

pochmúrnosť odchádzania z tohto sveta 

vnímali takmer každý deň. Pohrebné 

sprievody pravidelne prechádzali našou 

ulicou, a tak na obraz lúčenia živých s mŕtvymi 

sme boli navyknutí. Katolícky či evanjelický, 

raz kratší, inokedy nekonečne dlhý, ťahal sa 

ňou sprievod pravidelne. V takej chvíli sme 

prerušili futbalový zápas odohrávajúci sa 

priamo na ceste a odstáli si nútený polčas na 

chodníku. Len sme zazreli chrbát posledného 

v čiernom zástupe, hra s krikom pokračovala. 

Ponurosť procesií sa nás nikdy príliš nedotkla. 

Videli sme v tom niečo, čo sa dotýkalo iba 

starých ľudí.

Karolovi na vystrčené nohy začalo byť 

zima a cez poodchýlenú celtu šľahalo aj 

dovnútra.

- Boha, Aladár, ty slon dlhý, ved nás vytopí.

Natlačili sme sa viac na seba a zapálili 

si. V čmude stúpajúceho dymu akoby bolo 

teplejšie, a Benino bol hneď zase pri morbídnej 

téme.

- A ten masár, čo ho porazilo na ulici? Rovno 

pred nami padel z bicygla… Len sa prekoprcel 

a bolo po nom. - Filozofi cky zhlboka si 

potiahol. - Človek vlastne ani nevie a zrazu len 

ho neni.

Civel som na premokajúcu plachtu, po ktorej 

sa kotúľali dve veľké kvapky. Predstavoval 

som si ono nešťastné dievča. Hebkú pleť… 

Zanovité čelo… Oduševnenú tvár… Pohŕdavý 

úsmev. Určite bola krásna. Nedokázal bez nej 

žiť. Bože! Toľko dievčat behá po svete. Prísť 

na svet a tak rýchlo ho opustiť. Intuitívne som 

tušil tú melanchóliu smútku, mlčanie nad 

všetkým, čo opúšťal. Zomrel pre lásku. Takto 

naveky zostane v spomienkach. Dodávalo mu 

to tragické čaro. Ľutoval i obdivoval som ho 

trochu.

- Osem. - Benino s vyvrátenou hlavou 

počítal kotúče dymových koliesok.

- A to si hovoril, že bude len šveholiť, – vrátil 

som sa zase na zem do vlhkosťou presýteného 

vzduchu a pachu mokrej hliny.

- No a čo? Prinajhoršom sa poskovávame 

do tých malých drevených hajzlov. - Hneď mal 

všetko vyriešené.

Do stanu nazrela strapatá mokrá hlava.

- Hoši, nemáte vystavační cigaretku? Ráno 

koupím.

- Podal som krabičku v ktorej boli posledné 

dve bystrice. - Keď sa vám nehnusí.

- Jo, to jste mi udělali radost. Ty to tam 

všechno vyhulili. Kluci, máte to u mne. Zítra 

vás zvu na pivo. Jo, a včera jste moc hezky 

zpívali a hráli. Všem se to líbilo. Ona se brání - 

to byl fakt Karel Černoch. Máte kapelu?

Nemali sme istotu, či nechváli len pre tie 

cigarety, no zrazu akoby pomedzi mraky 

preniklo hrejivé svetlo.

- Čo som vám hovoril, že z nás budú vyoraní?

- A pamätáte…

- Ježiši… Benino! -

- Ale kur…a, ved nevieš ešte, čo chcem 

povedat. Pioniersky buben. Ten, čo je 

v školskej vitríne pri raditelni. Chlapci, ten 

treba ukradnút. Lebo ináč tú kapelu nikdy 

nezaložíme.

Hladina jazera, hladká a tichá v mono-

tónnom šume dažďa, akoby spala.

 

Milan Hurtík

(úryvok z knihy A všetko je len okamih, 2019)

Ilustrácia:  Jozef Janiska

MEDZI KVAPKAMI DAŽĎA



17

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCA www.nove-mesto.sk

Viete, čo zachytáva 
archívna snímka?

Viete, čo zachytáva 
archívna snímka?

NAŠA  FOTOHÁDANKA NA AUGUST

NAŠA  FOTOHÁDANKA NA JÚL

Začiatok 60. rokov 20. storočia. V pozadí je cesta smerom na Čachtice (v súčasnosti Ulica Fraňa Kráľa), vpravo za zábradlím je 
Hviezdoslavova ulica smerom k domu osvety. V popredí vpravo je príchod z námestia po Gottvaldovej ulici (v súčasnosti Ulica Jakuba Hašku). 

Vľavo je Dibrovová ulica (predtým Sládkovičová) vedúca na železničnú stanicu okolo bývalého hotela Slovan. 

60. roky 20. storočia. Pohľad z križovatky pred kaplnkou sv. Ondreja - začiatok Holubyho ulice. Vľavo je cesta na „Financbreh“ 
(Vajanského ulica), mimo záber je Novomestská reštaurácia a vináreň („Diamantovec“). Vpravo na Holubyho ulici pri zábradlí boli

 schody a chodník na „Žabú ulicu“ (Ulica Júliusa Gábriša). Budovy vpravo boli asanované na konci 60. rokov.
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Milí občania, opakovane Vás žiadame, aby ste dodržiavali pravidlá 

separovania odpadu.

Do veľkoobjemového kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad 

(BRO) NEPATRÍ iný druh odpadu. 

Nevhadzujte tento odpad v plastových vreciach - znehodnocuje sa tým 

celý obsah kontajnera. Takýto odpad nie je možné použiť na ďalšie spra-

covanie. Iný ako BRO poškodzuje drvičku BRO.

Biologicky rozložiteľný je odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a 

kuchynský odpad z domácností. Je ním teda ten klasický zelený odpad, 

medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a 

orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pesto-

vania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny.

Zdroj: TSM

Na trhovisku môžu na základe povolenia predávať výrobky :
• fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa 

 osobitných predpisov,
• fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky 

 z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 
 lesné plodiny,

Na trhovisku je povolené predávať:
- všetky druhy ovocia (vrátane tropického),
- všetky druhy zeleniny (vrátane sadeníc a priesad)
- kvety (vrátane umelých, črepníkových, vo väzbe, sadenice 

 kvetín, ozdobné kry, semená), dreviny, liečivé rastliny
- balené substráty
- lesné plodiny a ich produkty, huby
- včelí med, včelie produkty
- výrobky z prútia, šúpolia a slamy

Otváracia doba: od 6.00 h do 18.00 h
Zdroj a foto: TSM

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY NA ZELENEJ VODE

TRHOVISKO UŽ FUNGUJE TAK AKO KEDYSI

Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, je tenký, hladký materiál vy-

rábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založe-

né na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva 

(väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vlák-

nité materiály ako bavlna, plátno a konope.

Ukladáme ho do modrej zbernej nádoby

Patrí sem: znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, papierové obaly 

od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice, počíta-

čový papier, kartónové platá od vajíčok.

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály (spinky), 

plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri bale-

ní, napr. časopisov, zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skoré-

mu napĺňaniu zberných nádob.

Nepatrí sem: Mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejom, 

zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, 

plastové platá od vajíčok, papier potiahnutý fóliou.

Zdroj a foto: TSM

RECYKLÁCIA PAPIERA A JEHO USKLADNENIE
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Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. OLP/4592/2020, zo dňa 02. 06. 2020 sa upravuje prevádz-

ka Skatehaly.

OTVÁRACIA DOBA
Streda: 15.00 h – 17.00 h / 17.30 h – 19.30 h
Piatok: 15.00 h – 17.00 h / 17.30 h – 19.30 h
Sobota: 14.00 h – 16.00 h / 16.30 h – 19.30 h
Nedeľa: 14.00 h – 16.00 h / 16.30 h – 19.30 h

Počas dezinfekcie priestorov bude skatahala uzatvorená. 

Povinnosti športovcov pred vstupom:
- Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe

- Pri vstupe a komunikácií s personálom povinnosť prekrytia horných 

 dýchacích ciest – rúško alebo šatka

- Povinnosť opustiť priestor skatehaly počas dezinfekcie

Povinnosti prevádzkovateľa:

- Zamestnanci budú mať prekryté horné dýchacie cesty.

- Povinnosť dezinfi kovať priestory pred otvorením skatehaly.

- Zabezpečiť dezinfekciu na ruky.

Zdroj a foto: TSM

AKTIVÁCIA ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK PRÁVNIC-
KÝCH OSÔB NEZAPÍSANÝCH V OBCHODNOM REGISTRI

V zmysle zákona o e-Governmente prebehne dňa 01. 06. 2020 auto-

matická aktivácia elektronických schránok všetkých právnických osôb 

nezapísaných v Obchodnom registri. Jedná sa napríklad o občianske 

združenia, neziskové organizácie alebo odborové organizácie. Právnic-

ké osoby zapísané v Obchodnom registri majú elektronickú schránku 

aktivovanú už v súčasnosti. Automatická aktivácia elektronických 

schránok sa netýka právnických osôb nezapísaných v obchodnom re-

gistri sa netýka tých právnických osôb, ktoré majú k 01. 06. 2020 elek-

tronickú schránku už aktivovanú dobrovoľne.

Aktivácia elektronických schránok bude prebiehať automaticky, 

právnická osoba, ak má splnené nižšie uvedené povinnosti nemusí v tej-

to súvislosti urobiť žiaden úkon. Automatickú aktiváciu bude vykonávať 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) a prístup 

do elektronickej schránky bude mať štatutárny orgán právnickej oso-

by. NASES bude pri aktivácii vychádzať z údajov z registra, v ktorom 

je právnická osoba zapísaná. Je preto nevyhnutné, aby mala právnická 

osoba v registri zapísané správne údaje a aby mala v registri zapísané-

ho svojho štatutárneho zástupcu a aktuálne údaje o ňom. V prípade, ak 

v registri nie he zapísaný štatutár, tento nebude mať možnosť sa prihlá-

siť do elektronickej schránky právnickej osoby. Elektronická schránka 

bude aj napriek tomu automaticky aktivovaná a štátne orgány budú do 

nej právnickej osobe doručovať.

Automatická aktivácia elektronickej schránky neznamená pre práv-

nickú osobu zároveň aj povinnosť komunikovať so štátnymi orgánmi 

elektronicky, ak takáto povinnosť nevyplýva z osobitného predpisu 

(napríklad Daňový poriadok). Štátne orgány budú naopak doručovať 

právnickej osobe výhradne elektronicky a doručenie v listinnej podobe 

poštou bude skôr výnimkou ako pravidlom.

Vypracované k 31. 05. 2020

Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová

SKATEHALA JE TIEŽ UŽ OTVORENÁ 

PRÁVŇA PORADŇA
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Prichádza leto a tým aj príležitosti viac pobudnúť v exteriéri, ako 
po minulé mesiace. A to nielen v prírode. Samotné centrum mesta 
nám ponúka možnosti príjemne stráviť čas priamo na námestí. Po-
sedieť si na lavičkách v tieni stromov, ktorých je tu dostatok, ale tiež 
i vonku pri kávičke v novozriadených i tých už dávnejšie existujúcich 
kaviarňach. Naskytá sa nám jedinečná príležitosť vcítiť sa do ducha 
námestia, objektov, domov, ktoré nás obklopujú, a načúvať im. Verte 
mi, majú nám čo povedať.

Pre tých, ktorí by vstali od kaviarenského stolíka či stola a boli sa 
ochotní so mnou po našom meste prejsť a nazrieť do dávnejšej histó-
rie námestia, ponúkam pomyselné prechádzky mestom.

Neocitneme sa však hneď na námestí. Tak, ako sa voľakedy vchá-
dzalo do mesta, vojdeme aj my. Máme však len dve možnosti – do 
starého Nového Mesta môžeme vojsť len z juhu, alebo zo severu. 
Okolo mesta bol totiž vybudovaný fortifi kačný systém, ktorý priam 
hermeticky obklopoval vnútorné mesto a oddeľoval ho tak od pred-
mestí. Z východnej časti ho chránili valy a násypy a zo západnej 
a čiastočne južnej strany mestský potok kombinovaný niekde s for-
tifi kačným múrom, niekde s dubovými palisádami. Vojsť do vnútor-
ného mesta by sme teda mohli len dvoma mestskými bránami, a to 
z cesty od Trenčína tzv. Hornou bránou a od Čachtíc či od Piešťan 
Dolnou bránou.

Vyberieme si bránu Dolnú. Nachádzala sa približne tam, kde sa 
v súčasnosti Hviezdoslavova ulica stretáva s Haškovou ulicou. Naj-
skôr by sme narazili na drevený mostík, ktorý premosťoval už zmie-
nený potok, tečúci popri západnom a severozápadnom opevnení po 
celej dĺžke dnešnej Hurbanovej ulice. Keby sme neboli členom ozbro-
jenej skupiny a nevyzerali ani inak podozrivo, neprišli by sme v noci 
alebo počas zúriacej epidémie moru či cholery, tak by sme bránou 
mohli prejsť bez ťažkostí. A to i koňmo alebo s konským, kravským 
či volským poťahom. Keď však v roku 1783 nahradili drevený mos-
tík kamenným, úroveň cesty sa zvýšila, vozy tým pádom cez bránu 
neprešli, a tak ju jednoducho zbúrali. My však cestujeme v čase sme-
rom do minulosti, takže počas našej prechádzky Dolná brána ešte 
stojí a môžeme ňou prejsť. Od samotného centra mesta nás však delí 
určitá vzdialenosť. Iste viete, že ulica, ktorá nás privedie na hlavné 
námestie, sa v súčasnosti volá Haškova. V minulosti ju volali všelija-
ko, no takmer vždy sa jej názov spájal s Dolnou bránou, napr. Ulica 
pri Dolnej bráne alebo len Pri Dolnej bráne. Keby sme ňou prechá-
dzali v polovici 17. storočia, tak by sme kráčali popri skromných prí-
zemných príbytkoch drobných remeselníkov a roľníkov. V priebehu 
18. stor. sa však situácia mení a vlastníkmi domov sa stávajú šľachti-

ci – príslušníci tzv. komposesorátu Beckovského panstva, napr. Es-
terházyovci, Erdödyovci, Medňanskovci. Keby sme sa na tejto ulici 
vtedy nachádzali, rýchlo by sme pochopili, prečo to tak bolo.

Príslušníci šľachtických rodín totiž postavili na tejto ulici domy, 
ktoré neužívali len na pobyt, ale v nich veselo podnikali - zriadili 
v nich totiž krčmy a výčapy piva. Je vidieť, že šľachtici veľmi dobre 
ovládali umenie, ako prísť k zisku aj v tejto oblasti. Dnes by sme to 
nazvali marketingovou stratégiou. Veď si predstavte, ako by nám po 
úmornej niekoľkokilometrovej ceste dostavníkom, kočom alebo do-
konca pešo dobre padlo občerstvenie vo forme chladeného piva. Áno 
chladeného, pretože už vtedy ľudia poznali spôsob chladenia nápo-
jov. Aj v našom meste boli veľké zásobárne ľadu – ľadovne, ľadové 
jamy, ktoré v letných mesiacoch zásobovali Novomešťanov i takéto 
pohostinské zariadenia.

Pôvodné budovy tejto ulice však už dnes neexistujú alebo sú pre-
stavané na nepoznanie. Môžeme sa napr. zastaviť pri dnešnom dome 
č. 20, bývalej čínskej reštaurácii a pizzerii. Dnes tu sídli štúdio jogy 
Jogová izbička a na prízemí je zriadená predajňa kozmetiky 101 
Drogerie. Na mieste tejto budovy stál kedysi hostinec, ktorý patril 
mocným Erdödyovcom.

Známa bol aj krčma U jeleňa, ktorú vlastnil ďalší príslušník bec-
kovského komposesorátu Valent Pongrác. Krčiem a pohostinstiev tu 
bolo samozrejme viac, ale v porovnaní s nimi bola budova, ku ktorej 
prídeme na konci Haškovej ulice, priam päťhviezdičkovým hotelom. 
Rožný objekt, ktorý je administratívne začlenený do Komenského 

PRECHÁDZKY STARÝM MESTOM

Haškova ulica v 30. rokoch 20. storočia. 
Vľavo dom č. 20, na mieste ktorého stál panský hostinec Erdödyovcov.

Historický pohľad (začiatok 20. storočia) na južnú časť 
námestia s hostincom Zlatý jeleň.

Hostinec Zlatý jeleň, neskôr Plessovec, 
a Nádašdyovská kúria na pohľadnici z roku 1909.
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ulice, každý Novomešťan pozná ako bývalú hudobnú školu. Na prvý 
pohľad sa nezdá, že ide o jednu z najstarších a najhodnotnejších sta-
vebných pamiatok mesta. Prvým známym vlastníkom bol šľachtický 
rod Drugethovcov z Humenného, pred nimi pravdepodobne Nádaš-
dyovci. Alžbeta Drugethová, vnučka smutne preslávenej Alžbety 
Báthoryovej, priniesla do manželstva s Ladislavom Révayom časť 
majetku Beckovského panstva, v ktorom bola zahrnutá aj táto bu-
dova. Boli to práve Révayovci, ktorí z objektu vybudovali v polovičke 
17. storočia veľký zájazdový hostinec, jednu z najstarších kamen-
ných stavieb v Novom Meste.

Väčšina domov na námestí nebola dovtedy z pevného materiálu, 
najčastejšie boli z dreva. V roku 1736 bolo v Novom Meste až do 40 
výčapov a krčiem, no tento hostinec, známy pod názvom Zlatý jeleň, 
bol z nich najväčší a zdá sa aj najnavštevovanejší. Slúžil aj ako fur-
manská a dostavníková prepriahacia stanica s možnosťou ubytova-
nia. Bol zdrojom nevídaných príjmov, takže niet divu, že sa jeho ma-
jiteľmi stávali len významné šľachtické rody – po Esterházyovcoch to 
boli Medňanskovci, Čákyovci a Justhovci. Na začiatku 20. storočia 

ho vlastnila židovská rodina Steinitz. Vdova Sidónia Steinitzová 
dom predala podnikateľovi Plessovi, ktorý tu zriadil hostinec a ho-
tel, známy ako Plessovec. Zlatá éra Zlatého jeleňa sa však skončila 
už v druhej polovici 19. storočia, presnejšie v roku 1876, príchodom 
železnice. Vtedy sa radikálne znížil aj počet návštevníkov. Dlhšie 
cestovanie kočmi a dostavníkmi zaniklo. Ľudia unavení cestou už 
neprichádzali do mesta oddýchnuť si, občerstviť sa a prípadne aj 
prenocovať.

Keď vyjdeme z brány Zlatého jeleňa, vidíme pred sebou smerom 
do námestia ďalší stavebný klenot Nového Mesta – rožnú budovu 
nazývanú Nádašdyovec (dom č. 1 na Námestí slobody). Pri tomto 
názve nám môžu napadnúť najmenej dve otázky – či objekt posta-
vila významná šľachtická rodina Nádašdyovcov, alebo či azda v ňom 
občas prebývala aj grófka Alžbeta Báthoryová, vydatá za Františka 
Nádašdyho, známa svojimi násilnými činmi na mladých dievčatách 
a ženách.

Nádašdyovci síce kúriu nevybudovali, ale ju koncom 16. storočia 
prestavali a zrenovovali. Budova dostala vďaka nim svoju typickú re-
nesančnú podobu, ktorú si zachováva do súčasnosti. Kúria patrila 
Nádašdyovcom i v čase, keď Báthoryčka páchala násilie vo svojom 
sídle v Čachticiach a aj inde na svojich majetkoch. Či sa tak dialo 
i v tejto kúrii, to nevieme dokázať. Tento dom však s jej príbehom sú-
visí aj po inej stránke. Ako vieme, Alžbetu Báthoryovú prichytil pri 
čine palatín Juraj Thurzo, ktorý prišiel osobne do nádašdyovského 
kaštieľa v Čachticiach dňa 29. decembra 1610. Báthoryčku zatkol 
a dal zavrieť na Čachtickom hrade. Hneď na druhý deň, 30. decem-
bra, plný zážitkov napísal o tejto udalosti svojej žene Alžbete Cobo-
rovej list, ktorý koncipoval práve v tejto kúrii.

Keby sme sa dňa 6. júla 1622 v popoludňajších hodinách ocitli na 
novomestskom námestí, ťažko by sme spočítali ľudí, ktorí sa pohy-
bovali okolo kúrie Nádašdyovcov. Možno by ich bolo aj tisíc. Kúria sa 
v tento deň a cez noc na 7. júla stala mimoriadne dôležitým miestom 
v celom Uhorsku. V jednej z miestností bol totiž uložený ten najcen-
nejší poklad, ktorý Uhorsko malo – uhorské korunovačné klenoty.

Uhorská koruna s ostatnými korunovačnými klenotmi putovala 
krajinou od marca 1622, kedy ju v Ecséde (Maďarsko) sedmohrad-
ské knieža a vodca protihabsburského povstania Gabriel Bethlen 
odovzdal strážcovi koruny Petrovi Révaymu. Bethlen sa takto vzdal 
možnosti stať sa uhorským kráľom, za ktorého bol v lete 1620 vyhlá-
sený. K jeho korunovácii vzhľadom na vývoj povstania nedošlo.

Začiatkom roka 1622 sa totiž Bethlen zmieril s uhorským panov-
níkom Ferdinandom II. a súčasťou mierovej zmluvy uzavretej v Mi-
kulove bol aj Bethlenov záväzok vrátiť uhorskú korunu aj s ostatný-
mi korunovačnými klenotmi panovníkovi. Cesta uhorskej koruny do 
kráľovského sídla, Bratislavy, trvala niekoľko mesiacov. Dlhší čas 
bola umiestnená v Trenčíne. Po „prenocovaní“ v nádašdyovskej kú-
rii sa za skorého rána 7. júla 1622 opäť vydala na cestu, sprevádzaná 
množstvom jazdcov.

Po Nádašdyovcoch boli najvýznamnejšími majiteľmi kúrie ne-
pochybne Erdödyovci. Bol to predovšetkým Ján Nepomuk Erdödy, 
vlastník rozsiahlych majetkov, ale zároveň aj dobrý hospodár. V 60. 
rokoch 18. storočia dal postaviť vedľa kúrie budovu sýpky, v súčas-
nosti je tam umiestnená Galéria kresleného humoru. Ján Erdödy sa 
vyznačoval aj ako štedrý mecén umenia.

V nedávnej minulosti mala kúria viacero spôsobov využitia. Za 
socializmu to bol Robotnícky dom s predajňou lahôdok. Novomeš-
ťania si tiež pamätajú, že tu po Novembri 1989 sídlila Komunálna 
banku, neskôr Dexia banka a napokon Prima banka.

Pri našej prvej prechádzke mestom sme priďaleko nezašli, na ďalší 
úsek sa vydáme v budúcom čísle Novomestského spravodajcu.

 Jozef Karlík

Renesančná fasáda domu na Námestí slobody č. 1 (Nádašdyovec). 
Foto Viliam Polák

Uhorské korunovačné klenoty, ktoré boli v noci zo 6. na 7. júla uložené 
v Nádašdyovskej kúrii.
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Možno hviezdy nie sú hviezdy, ale iba otvory v nebi, 

cez ktoré prúdi láska našich blízkych zosnulých, 

svieti na nás a oznamuje nám, že sú v nebi šťastní...

3. júla uplynie 35 rokov, čo navždy odišiel náš milovaný ocko 

Milan SABRŠÚL 

a 24. júla si pripomenieme 4. výročie úmrtia našej drahej mamičky 

Márie SABRŠÚLOVEJ

Za tichú spomienku ďakuje celá rodina...

Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 

tí čo Ťa mali radi neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 1. 8. 2020 uplynie 1 rok čo nás navždy opustil milujúci manžel, otec a dedo

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

3.  júla uplynu dva roky, odkedy sme povedali posledné „ahoj“ nášmu bratovi

(pyšnému ujovi, bratrancovi a synovcovi) Rasťovi.

Rastislav BIRO (4.9.1966 - 3.7.2018)

Odišiel si príliš skoro a chýbaš nám, 

ale tvoj duch ostane navždy v tvojej milovanej záhrade.

Spomína sestra Karin s rodinou, brat Jaromir a celá širšia rodina

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

17. augusta uplynú 2 roky od úmrtia nášho drahého

Miroslava IVANU
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

6. augusta si pripomeniem smutné 3. výročie, kedy nás náhle a nečakane navždy opustil 

náš manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor a priateľ

Rudolf HELDES.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal.

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...

Len sviečku horiacu a kyticu na hrob Ti môžeme dať,

chvíľu postáť a s láskou na Teba spomínať.

4. júla uplynie 6 smutných rokov, čo od nás navždy odišla naša drahá 

Editka MITOŠINKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú sestry, švagor a neterka

Dňa 26. júla si pripomíname 10.výročie, 

kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel 

Dezider JURÁK. 

S láskou a vďakou spomína manželka Elena Ivan Sadloň. 

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

Urban Tomiš († 1.6.2020) 
vo veku 77 rokov

Jozef Brezula († 2.6.2020) 
vo veku 69 rokov

Oľga Drgoncová († 5.6.2020)
vo veku 59 rokov

Mária Šupolová († 5.6.2020) 
vo veku 86 rokov

Anton Bokora († 14.6.2020) 
vo veku 91 rokov

Blažena Zelenáková († 17.6.2020) 
vo veku  82 rokov

Ivan Skrúcaný († 18.6.2020) 
vo veku 80 rokov

Miroslava Ivičicová († 18.6.2020)
vo veku 87 rokov

Jozef Klčo († 19.6.2020) 
vo veku 76 rokov

Jarmila Hodulíková († 18.6.2020) vo veku 
56 rokov

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým spolupracovníkom z Nissensu, 

známym a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým synom, otcom, bratom, 

švagrom a ujom 

Jánom ČECHVALOM, 

ktorý nás opustil dňa 27.5.2020 
vo veku nedožitých 49 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa pokúsili zmierniť 

náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

O P U S T I L I  N Á S 

P O Ď A K O V A N I E

S P O M Í N A M E
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OSOBNOSTI JÚLA
3.7.1925 * KEDRO Ján, divadelný drama-
tik, televízny redaktor, spisovateľ. Narodil sa 
v Bzinciach pod Javorinou. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel 13.4.1995 v Brati-
slave – 95. výročie narodenia. 

4.7.1935 † BODNÁR Július, folklorista, his-
torik, novinár, pedagóg. Narodil sa 8.10.1870 
v Uderinej (okres Lučenec). Pôsobil v Bukovci 
a v Myjave. Zomrel v Novom Meste nad Vá-
hom – 85. výročie úmrtia

5.7.1820 * ONDRISÍK Ján, kňaz, spisovateľ, 
národný buditeľ. Narodil sa vo Veľkom Rov-
nom. Pôsobil v Trenčíne, Novom Meste nad 
Váhom a v Bošáci. Zomrel 26.12.1883 v Novej 
Vsi nad Váhom – 200. výročie narodenia. 

7.7.1975 * BUNO Milan, moderátor. Narodil 
sa v Myjave. Pôsobil v Starej Turej, v Novom 
Meste nad Váhom. Žije v Bratislave – 45. vý-
ročie narodenia. 

12.7.1780 * ĎURIKOVIČ Juraj, historik, 
právnik, publicista, vlastivedný pracovník. 
Narodil sa v Ivanovciach. Študoval v No-
vom Meste nad Váhom, v Trenčíne. Zomrel 
25.6.1848 v Bratislave – 240. výročie narodenia. 

18.7.1995 † ILAVSKÝ Dušan, chemik, vy-
sokoškolský profesor. Narodil sa 21.5.1948 
v Beckove. Do roku 1966 pôsobil v Novom 

Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave - 25. 
výročie úmrtia.

24.7.2000 † FÁBRYOVÁ Mária, vysokoškol-
ská pedagogička, trénerka, športovkyňa, vo-
lejbalistka. Narodila sa 11.10.1926 v Novom 
Meste nad Váhom, kde aj pôsobila. Zomrela v 
Bratislave – 20. výročie úmrtia. 

29.7.2005 † VARGA Ladislav, publicista, 
spisovateľ, historik. Narodil sa 28.11.1928 v 
Rudnianskej Lehote. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel v Bzinciach pod Javori-
nou – 15. výročie úmrtia. 

2.8.2010 † ÚRADNÍČEK Vladimír, reštau-
rátor, výskumný pracovník, pedagóg. Narodil 
sa 2.1.1931 v Bratislave. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, v Starej Turej. Zomrel v 
Banskej Bystrici – 10. výročie úmrtia. 

OSOBNOSTI AUGUSTA
3.8.1685 † TARNÓCZI Martin, kňaz, spiso-
vateľ. Narodil sa v roku 1620 v Beckove, kde 
aj študoval. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskych 
Tepliciach a v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel v Blatnici – 335. výročie úmrtia. 

6.8.2015 † KOUTNÝ Juraj, vydavateľ, bás-
nik. Narodil sa 16.4.1941 v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj 6.8.2015 zomrel - 5. výročie 
úmrtia. 

11.8.2010 † HRÚZOVÁ-MARKOVIČOVÁ 
Jarmila, národovkyňa, pravnučka J. M. Hur-
bana. Narodila sa 5.11.1911 v Novom Meste 
nad Váhom, kde aj pôsobila. Zomrela v Brati-
slave – 10. výročie úmrtia. 

16.8.1855 † HAZUCHA Ľudovít, kňaz, spi-
sovateľ, ľudový liečiteľ, bylinkár. Narodil sa 
3.10.1795 v Novom Meste nad Váhom. Pô-
sobil v Myjave. Zomrel v Studienke (okres 
Senica) – 165. výročie úmrtia. 17.8.1885 * 
ZUBEK Gejza, pedagóg, politik, pápežský 
prelát, kňaz. Narodil sa v Senici. Pôsobil v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrel 9.1.1943 v 
Bratislave – 135. výročie narodenia. 

18.8.1905 * PAVLÍK Štefan, verejný činiteľ. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde 
aj pôsobil a 28.8.1971 zomrel – 115. výročie 
narodenia. 

23.8.1825 * JURECKÝ Móric Samoslav, 
básnik, právnik, zakladajúci člen Matice slo-
venskej. Narodil sa v Ružomberku. Pôsobil v 
Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom. Dátum 
úmrtia neznámy – 195. výročie narodenia. 

24.8.1850 * REVICKÝ Bartolomej, kňaz, 
spisovateľ, historik. Narodil sa v Beckove. 
Pôsobil v Čachticiach, Pobedime a v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel 18.1.1925 v Brati-
slave. Pochovaný je v Beckove – 170. výročie 
narodenia. 

Študenti i učitelia z Gymnázia M. R. Štefá-

nika v Novom Meste nad Váhom pravidelne 

organizujú rôzne environmentálne aktivity 

a zapájajú sa do súťaží či programov zamera-

ných na ochranu životného prostredia. Jed-

ným z takýchto je aj medzinárodný vzdelávací 

program Mladí reportéri pre životné prostre-

die (Young Reporters for the Environment, 

YRE). Je to vzdelávací program medzinárod-

nej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie 

(Foundation for Environmental education - 

FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11 - 25 

rokov. Na Slovensku funguje už desať rokov 

a študenti novomestského gymnázia sú jeho 

súčasťou od začiatku. Aktívne reagujú na rôz-

ne výzvy a zúčastňujú sa workshopov či exkur-

zií, ktoré sú súčasťou tohto programu.

Nie je to len o súťaži
Program Mladí reportéri rozvíja environ-

mentálne povedomie žiakov, mediálne zruč-

nosti aj občiansku participáciu. Zároveň pod-

poruje projektovú formu vzdelávania, keď tím 

študentov a učiteľov realizuje rôznorodé akti-

vity v rámci výučbového procesu aj mimo neho 

a rozvíja tiež komunikačné schopnosti mla-

dých ľudí. Študenti skúmajú environmentálne 

témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich 

na základe vedeckých prameňov a komuniká-

cie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, 

fi rmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy 

riešení prezentujú širokej verejnosti novinár-

skou formou.

Súčasťou programu je i súťaž mladých re-

portérov z krajín zapojených do programu, kde 

slovenskí „reportéri“ získavajú najvyššie oce-

nenia. Novomestskí študenti sa nenechávajú 

zahanbiť a v kvalitnej konkurencii každoročne 

obsadia niekoľko popredných miest v celoslo-

venskom kole v rôznych kategóriách. Víťazi 

kategórií postupujú do medzinárodného kola. 

Najviac príspevkov v súťaži býva v kategórii 

fotografi a, v ktorej sú tri podkategórie: repor-

tážna, kampaňová a fotopríbeh. Najúspešnej-

šou fotografi ou sa stala kampaňová fotografi a 

Samuela Kuchtu (15) s názvom Tvárime sa vs. 

správame sa ekologicky, ktorú porota, zložená 

zo známych enviroaktivistov a reportérov, vy-

brala spomedzi množstva príspevkov z celého 

Slovenska. Ako sa vyjadril jeden člen poroty: 

„Napriek tomu, že ide o selfi e, tak dávam hlas 

tejto fotke - popis totiž výborne sedí.“ Foto-

grafi a vyjadruje kontrast v tom, ako chránime 

seba, ale menej nás už zaujíma naše okolie, ku 

ktorému sa často správame neekologicky. Au-

tor vystihol neutešenú situáciu v okolí Bioply-

nárne v Bierovciach pri Trenčíne. „Zistil som, 

kto je majiteľom pozemku s touto nelegálnou 

skládkou a pokúsil som sa s ním telefonicky 

spojiť. Bohužiaľ, zatiaľ sa mi to nepodarilo, ale 

určite budem hľadať ďalšie možnosti, aby sa 

táto situácia vyriešila,“ vyjadril sa Samuel.

V tejto istej kategórii, ale nižšej vekovej sku-

pine, bola úspešná fotografi a Lucie Fraňovej 

(13) a Alexandry Michalcovej (14), ktoré sa 

zamerali na minimalizáciu odpadu a nakupo-

vanie lokálnych potravín s ich výzvou No More 

Plastic!, ktorá zostala v hodnotení poroty 

v tesnom závese za prvým miestom.

Študenti bodovali i v kategórii fotopríbeh, 

kde sa Martina Pastorková (18) umiestnila na 

výbornom druhom mieste, keď sa pochválila 

záhradkou, v ktorej s rodinou pestuje výbor-

nú zeleninu. Tú nemusí nakupovať v obcho-

GYMNAZISTI SI VYBOJOVALI V REPORTÉRSKEJ SÚŤAŽI POSTUP DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA

Foto Lenka Fraňová
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Na palubovku sa po uvoľnení opatrení vrátili aj volejbalisti VK Nové 

Mesto nad Váhom. O prvých dňoch a týždňoch prípravy v období po Ko-

rone nám porozprával prvý muž VK Juraj Šujan. „Všetko sa organizačne 

nedalo zvládnuť, ale ponúknutej príležitosti sme sa chopili. Dôvodom 

bolo, že v niektorých skupinách evidujeme aj viac ako 15 detí. Preto za 

možnosti

4+1, štyri deti a športový odborník to v týchto skupinách nebolo ka-

pacitne možné. Možnosť skôr využili tréneri a skupiny mládeže, ktoré 

sa chcú zúčastňovať aj turnajov mládeže v plážovom volejbale počas 

leta. Samozrejme sme viedli evidenciu, merali teplotu, dezinfi kovali vy-

bavenia a teda dodržiavali nariadené opatrenia,“ uviedol Šujan a dodal: 

„Po uvoľnení ďalších opatrení prišla možnosť začať trénovať aj väčšie 

skupiny. Vďaka čomu dnes všetky skupiny mládeže trénujú na sto per-

cent. Muži a ženy trénujú viac individuálne. Niekto v posilňovni, iní vyu-

žívajú práve piesok a plážový volejbal. V novej sezóne v extralige

nastane zmena na nahrávke, preto práve nahrávačkám venujeme po-

zornosť v tomto období individuálnym prístupom. Tento stav pretrvával 

do konca júna. Deťom a všetkým doprajeme prázdniny a postupne od 

začiatku augusta začneme s takzvanou letnou kondično - hernou prípra-

vou na novú sezónu.“        redakcia

Po uvoľnení opatrení pre koronavírus sa do normálu vracajú aj Novomestskí futbalisti. 

Tí sa na novú sezónu už chystajú sériou prípravných zápasov.

Vedenie klubu sa v týchto dňoch poďakovalo za dlhoročné služby na štadióne AFC od-

chádzajúcemu hospodárovi Rudolfovi Kolárikovi. Na jeho miesto nastúpil Tibor Jurík.

Sobota 4.7.:  Vrbové – AFC
Sobota 11.7.: AFC – Častkovce
Sobota 18.7.: AFC – ČSK Uherský Brod (hrá sa o 17.00 h)
Sobota 25.7.:  Trebatice – AFC (hrá sa o 10.00 h)
Sobota 1.8.:  Slovnaft cup

redakcia,  Foto: AFC

Vľavo Rudolf Kolárik. Vpravo Tibor Jurík.

Š

VOLEJBALISTI VK SA CHYSTAJÚ NA PIESOK

FUTBALISTI KONEČNE NA TRÁVNIKU

de, lebo je tam často zelenina i ovocie, ktoré 

precestujú mnoho kilometrov. Zamyslela sa 

tak nad ekologickým dôsledkom takejto čin-

nosti: „Súčasná situácia nás donútila zostá-

vať doma, aby sme chránili seba a druhých. 

Pritom nevedomky chránime aj našu planétu. 

Mnohí z nás sa vrátili k pestovaniu vo svojich 

záhradkách. Po pár mesiacoch sa budeme te-

šiť z úrody.“

Mladým ľuďom záleží na budúcnosti Zeme
Jar je obdobie, v ktorom sa najčastejšie za-

mýšľame nad životným prostredím. Študenti 

i učitelia sa najviac zapájajú do aktivít, ktoré 

súvisia práve s touto témou. Je to samozrejmé, 

pretože marec a apríl sú mesiace, ktoré sa nesú 

v znamení životného prostredia. V marci si 

pripomíname Deň vody, v apríli je Deň Zeme 

a práve pri príležitosti týchto dní sú organizo-

vané aktivity, zamerané na čistenie a úpravu 

okolia školy, mesta alebo lesného chodníka. 

Školy organizujú rôzne exkurzie či worksho-

py, týkajúce sa životného prostredia.

Táto jar, čo sa týka environmentálnej vý-

chovy, bola špecifi cká. Žiaci i učitelia zostali 

doma, a tak sa mohlo zdať, že envirovýchova 

išla bokom. Gymnazisti dokázali, že to nie je 

pravda a environmentálna výchova je pre nich 

samozrejmosťou. Dokazuje to i článok Niny 

Kališovej (18), ktorý v súťaži Mladých repor-

térov získal krásne 3. miesto. Zamerala sa na 

svojich spolužiakov a zisťovala, ako toto ob-

dobie karantény prežívajú. Potešil ju fakt, že 

študentom nie je osud planéty ľahostajný a na 

to, aby ju chránili, nepotrebujú príkazy od ro-

dičov či učiteľov.

V závere článku stačí konštatovať, že zacho-

vanie planéty pre ďalšie generácie má ešte ná-

dej. Študenti i žiaci novomestských škôl to do-

kazujú. Kompletné výsledky súťaže Mladých 

reportérov s účasťou novomestských gymna-

zistov sú na http://www.mladireporteri.sk/

vysledky-sutaze-mladych-reporterov-pre-zi-

votne-prostredie-2020

Michaela Zenková

Foto Samuel KuchtaFoto Martina Pastorková


