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M E S T O NOVÉ M ES T O NAD VÁHO M

DEŇ MESTA
13. JÚNA 201 4
8,00 – 13,00 h

MEMORIÁL R. ZONGORA
- futbalový turnaj žiakov

štadión AFC

8,00 – 13,00 h

Volejbalový turnaj žiačok

ZŠ Ul. kpt. Nálepku

8,00 – 13,00 h

Turnaj zmiešaných družstiev ZŠ vo vybíjanej

ZŠ Ul. odborárska

10,00 h

TEÁTRO NELINE Bratislava: RYTIER BAJAJA
- bábkové predstavenie pre MŠ

MsKS

NÁMESTIE SLOBODY
8,30 – 10,15 h MESTSKÝ MINIMARATÓN
10,15 – 10,30 h Program CVČ
10,30 – 11,00 h Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov
13,00 – 19,00 h Zábavné atrakcie pre deti, občerstvenie v stánkoch
Predaj remeselných výrobkov a drobných darčekových predmetov
14,30 – 16,15 h Zábavný program základnej umeleckej školy a centra voľného času

HLAVNÝ PROGRAM NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY
17,00 h

Slávnostné otvorenie
Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského

17,10 h

Udeľovanie ceny OSOBNOSŤ MESTA

17,50 h

HS PREMENY

19,10 h

HS FIVE FACES EXPERIENCE

20,40 h

KONCERT FRANTIŠKA A VOJTU NEDVĚDOVCOV S KAPELOU

21,40 h

Ohňostroj

V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v MsKS
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NA PROGRAME OBNOVA AMFITEÁTRA V PARKU

Vrcholiacou jarou Park J. M. Hurbana ožil,
a tiež viditeľne skrásnel. Mesto ho už niekoľko
rokov zveľaďuje.
- V tomto roku by sme chceli jeho rekonštrukciu zavŕšiť, - zámer mesta prezentuje
Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom a pokračuje ďalej:
- Zrekonštruovali sme parkové priestory chodníky, oplotenie, zeleň, doplnili sme novú
fontánu, nové lavičky, smetné koše, detské
ihrisko a kamerový systém. Čaká nás ešte
dokončenie povrchovej úpravy oplotenia od Ul.
J. M. Hurbana.
Najvýznamnejšou akciou v parku je teraz
rekonštrukcia amfiteátra vrátane nového zastrešenia, podlahy a opravy sedenia. Začala sa
6. mája búraním starého železo-betónového
zastrešenia v časti amfiteátra.V súvislosti s rekonštrukciou amfiteátra, ako
ďalej uviedol Ing. D. Macúch, mesto spomedzi
viacerých variantov riešenia vybralo po stránke
finančnej náročnosti „zlatý stred“.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na zhotoviteľa zastrešenia. Radnica predpokladá, že sa tieto práce začnú 1. júla a potrvajú do 1.augusta.

BUDÚ SNEMOVAŤ
Poradný orgán primátora mesta sa na
svojej 21. schôdzke zíde 5. júna, mestské zastupiteľstvo bude snemovať 24. júna.
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- Zastrešenie bude poslednou časťou
rekonštrukcie amfiteátra. Dovtedy musí prebehnúť zbúranie starého železo-betónového
zastrešenia časti amfiteátra. Vykonala ho fa
Alena Jurčáková z Bošáce. S touto firmou už
máme skúsenosti, búrala nám tribúnu v športovej hale. Má na to potrebné mechanizmy
a s jej prácou sme boli spokojní.
Uzavretý je aj prieskum trhu na podlahu.
Na rozdiel od pôvodnej drevenej podlahy,
ktorá vplyvom poveternostných podmienok, ale
i vandalizmu má relatívne krátku životnosť,
nová bude betónová s povrchom z priemyselného betónu. Keďže „gro“ akcií v amfiteátri
tvorí hudobná produkcia a len výnimočne - raz
- dvakrát do roka - tanec, betónová podlaha je
vzhľadom na jej trvácnosť a údržbu vhodnejšia.
Ešte pred samotnou betonážou musia TSM
v Novom Meste nad Váhom vyhotoviť pätky
pod oceľovú konštrukciu zastrešenia, až potom
sa prikročí k betonáži podlahy. Na základe
prieskumu trhu jej zhotoviteľom bude fa Holbet
– Ing. Dušan Holenda z Nového Mesta nad
Váhom. Táto novomestská firma už pre mesto
robila napr. betón do športovej haly. Podľa slov vedúceho oddelenia výstavby skôr ako príde na rad zastrešenie, vyčistí
sa znečistený kameň lemujúci pódium, aby
„nekričal“ pri novom betóne podlahy a zastrešení.
- V súčasnosti sa na túto neveľkú zákazku
pripravujú ponuky.
Po zbúraní konštrukcie, zabetónovaní pätiek, betonáži podlahy a vyčistení kameňa sa
uskutoční montáž zastrešenia z priehradových
stĺpov a nosníkov z hliníkovej zliatiny. Pôjde
o podobný systém, ako je tribúna na námestí. Nakoniec sa konštrukcia (na obrázku)
zakryje plachtou tvaru elipsy spojenej
s kruhom. Rovnakého tvaru je i pódium.
Náklady na tieto práce sa pohybujú v čiastke
okolo 52 000 €, z čoho 47 000 € predstavuje
zastrešenie amfiteátra.
Predpokladáme, že v septembri sa rekonštrukcia amfiteátra zavŕši vrátane opravy
sedenia pre divákov. Obnovia ho technické
služby mesta, ktoré zlé lavice opravia a natrú,

takže sedenie pre divákov bude ako nové. Mesto plánuje dokončiť aj detské ihrisko.
- Vlani sme v ňom osadili lanové systémy,
múrik je už opravený. Teraz tu chceme ešte
doplniť pár lavičiek a dokončiť chodníky.
Predpokladáme, že po dokončení amfiteátra a detského ihriska sa táto zóna oddychu a kľudu stane pre návštevníkov ešte
atraktívnejšia. Najmä keď počas pobytu v parku
budú môcť využívať ponuku služieb dvoch ka-

viarní z jednej a druhej strany parku. Za týmto
účelom sme od spoločenského domu zapustili
do zeme oceľové koly, aby autá nejazdili rovno
pred spoločenský dom, čím by mohlo dôjsť ku
kolízii vozidiel s ľuďmi sediacimi vonku.
V tejto chvíli je ešte predčasné hovoriť
o termíne ukončenia detského ihriska, ale jedno
vieme povedať už teraz: budúcoročné Leto
s hudbou bude už v amfiteátri Parku J. M.
Hurbana.-red-

D EŇ ME ST A S O CEŇ O VANÍM I ZÁ B A V OU
Spomedzi dní roka je
jeden pre mesto zvlášť výnimočný: Deň mesta. Deň
venovaný Novému Mestu
nad Váhom, jeho občanom
a udeľovaniu výročných
cien primátora mesta.
Po prvýkrát sa spolu
s odovzdávaním titulov
Osobnosť mesta konal pri
príležitosti 744. výročia
prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad
Váhom v roku 2007.
- Výročie prvej písomnej zmienky si pripomíname 18. marca (z roku 1263). Od druhého
ročníka sa termín osláv, keďže sme chceli,
aby sa oslavy mesta konali pod holým nebom
na námestí, presunul na jún, kedy je predpoklad priaznivejšieho počasia, - upresňuje Ing.
Viera Vienerová, zástupkyňa primátora mesta
a pokračuje ďalej:
- Nebude to inak ani tentoraz. Tohoročný
Deň mesta pri príležitosti 751. výročia prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom
sa uskutoční 13. júna. Napriek piatku trinásteho,
ktorý je pre mnohých nepriaznivým dátumom,
verím, že Deň mesta bude úspešný, a nielen
z hľadiska poveternostných podmienok.Na návštevníkov čaká bohatý program. Viac
už prezrádza ďalšia viceprimátorka mesta PhDr.
Kvetoslava Hejbalová:
- V dopoludňajších hodinách na námestí
o 8,30 h odštartuje mestský minimaratón žiakov. Na umelej tráve AFC chlapci zo ZŠ
a 8-ročných gymnázií odohrajú futbalový turnaj. Memoriál R. Zongora má dlhoročnú tradíciu, tento rok sa uskutoční už jeho 21. ročník.
Na ZŠ kpt. Nálepku bude volejbalový turnaj

dievčat. V areáli ZŠ Ul. odborárska si zmiešané družstvá 3. a 4. ročníkov ZŠ zmerajú sily
vo vybíjanej.
Nezabudli sme ani na najmenšie deti.
Pre škôlkárov sme pripravili na doobedie bábkové predstavenie Rytier Bajaja v mestskom
kultúrnom stredisku.
Medzitým námestie bude žiť dekorovaním
víťazov minimaratónu, programom CVČ na striedačku so ZUŠ a oceňovaním najlepších žiakov
a študentov, všetko v časovom rozpätí od 10,00
h do 16,15 h. Od 13,00 h do 19,00 h sa záujemcovia budú môcť občerstviť v stánkoch na
námestí a deti vyšantiť na zábavných atrakciách
pri fontáne..Hlavný program sa začne o 17,00 h. Po
príhovore Ing. J. Trstenského nastane slávnostný okamžik udeľovania výročných cien primátora mesta. Tituly Osobnosť mesta si prevezmú
ľudia, ktorí významným spôsobom prispeli
k prezentácii Nového Mesta nad Váhom.
- Po tomto slávnostnom akte sa o slovo prihlási hudba, - dopĺňa Ing. V. Vienerová:
- Hudobný vstup spravia Premeny, folkovú
skupinu vystrieda rock v prevedení ďalšej novomestskej kapely - Five Faces Experience.
Hudobnú bodku spravia Nedvědovci. Záver tohoročných osláv mesta ohlási ohňostroj.
Do rámca Dňa mesta zapadnú i medzinárodný turnaj vo vzpieraní žiakov – Memoriál
O. Hekela, ktorý sa uskutoční ďalší deň 14. júna
a v nedeľu 15. júna sv. omša za mesto a jeho
občanov v rímskokatolíckom kostole.
Z programového „menu“ si občania a návštevníci mesta, verím, vyberú. Mne nezostáva
nič iné, len všetkých v mene vedenia mesta
srdečne pozvať 13. júna na Deň mesta,- uzatvára Ing. V. Vienerová.
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NA EXKURZII V SÝPKE

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov
pri MsZ zvolala na 14. mája mimoriadne zasadanie. V rámci neho si prezrela priestory
bývalej sýpky na Komenského ulici vrátane jej
pivničných priestorov, aby po utvorení si obrazu
o nich mohla prísť s návrhmi na ich perspektívne využitie.
V rámci „exkurzie“ sprevádzaní pracovní-

kom oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ Ing. J. Kováčom sa jej členovia stali
svedkami prác na novej streche.
Jej obnova bola prvým nevyhnutným krokom pre záchranu dovtedy zatekajúceho objektu sýpky. Pritom bolo potrebné rešpektovať
náročné podmienky pamiatkárov, na ilustráciu
napr. výmena krovu mohla ísť maximálne do
15 %, viac nie.
Budova niekdajšej sýpky je od vlaňajška
majetk o m
mesta,
k t o r é
hľadá
možnosti na jej
dôstojné využitie.

REN DE Z V O U S N O V ÝCH MI EST
Po ročnej pauze sa Nové Mesto nad Váhom
zúčastní Stretnutia Nových Miest v Európe.
V poradí 36. rendezvous sa uskutoční v nemeckom meste Neustadt Dosse v dňoch 6. až
8. júna v rámci osláv 350. výročia založenia
mesta. Program stretnutia nám priblíži jeden
zo štvorčlennej delegácie z nášho mesta Mgr.
Dušan Hevery, vedúci oddelenia školstva,
mládeže a telesnej kultúry MsÚ v Novom Meste
nad Váhom:
- V „meste koní“ čaká na európskych
Novomešťanov, a teda i na nás, bohatý program. V deň príchodu sa môžeme tešiť napr. na
malú drezúru koní a fanfárový sprievod, ktorý
účastníkov stretnutia odprevadí na slávnostné
otvorenie stretnutia v hale grófa von Lindenau.
Slávnostný ceremoniál začne v piatok 6. júna
o 19,00 h.
V sobotu okrem trhov, remesiel, hier
a súťaží sa o. i. uskutoční rokovanie starostov
Nových Miest, bude tiež sprievod a predstavovanie jednotlivých Nových Miest.Ako ďalej uviedol Mgr. D. Hevery, medzitým
na javiskách na námestí a v ďalších lokalitách mesta budú rôzne vystúpenia. V rámci
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zaujímavého kultúrneho programu sa napr.
predstavia policajný orchester, zbor rodičov,
tanečná skupina z Poľska (Nowe Miasto nad
Pilica) či detská krojová skupina z Neustadt
Coburg. V ponuke bude i bavorsko – česká
hudba a staré šlágre z mesta Neustadt am Kulm
i tance s „3-live“.
- V ostatný deň stretnutia sa zúčastníme
osláv 350. výročia mestských práv, evanjelickej
omše a hudobného programu s Rhinluch –
Musikanten v stane na námestí.V nedeľu 8. júna sa delegácia Nového
Mesta nad Váhom bohatšia o nové zážitky,
poznatky a skúsenosti vráti domov.
*Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo
výberové konanie na menovanie riaditeľov ZŠ
Odborárska, ZŠ kpt. Nálepku, ZUŠ a CVČ. 19.
máj bol posledný termín na podanie prihlášok na
posty riaditeľov dvoch ZŠ, ZUŠ a CVČ v Novom
Meste nad Váhom.
O riaditeľskú funkciu prejavili záujem na „trojke“ traja uchádzači, na „štvorke“, v ZUŠ a CVČ
po jednom záujemcovi. Obálky sa otvárali 22.
mája. Nástup do riaditeľskej funkcie je 1. júla.

PARÁDNA ZÁBAVA S PARÁDOU
Jún patrí tým najmenším. Medzinárodný
deň detí už po piatykrát inšpiroval Slovenský
paralympijský výbor (SPV) v spolupráci s Mestom
Nové Mesto nad Váhom a sponzorujúcimi firmami
usporiadať na Zelenej vode podujatie venované
vekom i srdcom deťom.
Vďaka Paráde ožije 7. júna od 9,00 h
Zelená voda rôznymi súťažami, hrami, zábavou
a kultúrnym program. Dohodol sa na tom organizačný výbor Parády, ktorý sa v máji zišiel na
svojom prvom zasadaní.
Na účastníkov Parády, ktorí sa rozhodnú
aktívne prežiť prvú júnovú sobotu, budú čakať
zaujímavý program a atrakcie v zóne zábavy
SPP a stanovištia s rôznymi športami, ktoré, ak
chcú súťažiť o zaujímavé ceny, budú musieť
prejsť. Za absolvovanie nenáročných úloh na
jednotlivých stanovištiach paralympijských športov, medzi ktorými nebudú chýbať napr. stolný
tenis, cyklistika – handbike, lukostreľba, streľba
a i., získajú deti pečiatky do day passov a za ne
malé občerstvenie.

Organizačný výbor chystá pre účastníkov
Parády aj nejakú - tú novinku. Akú, to vám neprezradíme. Treba zobrať svoje ratolesti, dopraviť
ich na Zelenú vodu a na mieste sa presvedčiť
o ponuke tohoročnej Parády, a hlavne, dobre sa zabaviť v príjemnom prostredí rekreačného areálu.
K želaniu usporiadateľov sa azda pripojí
aj počasie a vytvorí príjemné podmienky
pre sviatok malých i väčších oslávencov.
-rv-

OSL AVY P R E D S E D E M D E SI ATI MI ROKMI
Nové Mesto nad Váhom bolo až do konca
feudalizmu privilegiálnym poddanským mestečkom (oppidum), závislým na zemepánoch
Beckovského hradu. V druhej pol. 19. stor. po
novej kategorizácii miest sa stalo tzv. Veľkou
obcou. Zostalo ňou až do roku 1944. Hoci Nové
Mesto malo vo svojom názve pomenovanie Mesto,
skutočným mestom podľa platnej legislatívy nebolo. Preto jeho predstavitelia 2. februára 1944
zaslali ministrovi vnútra Slovenskej republiky
žiadosť o pridelenie štatútu mesta Novému Mestu.
Vláda Slovenskej republiky svojím rozhodnutím
z 22. mája 1944 predstavenstvu mesta vyhovela.

Oslavy povýšenia Nového Mesta na mesto
sa konali pred 70 rokmi v nedeľu 4. júna 1944
na Bernolákovom námestí pred Mestským domom (dnes budova nemocnice). za prítomnosti
podpredsedu vlády. Z oficiálneho vládneho dokumentu vyberáme: „...rozhodli sme Novému Mestu
nad Váhom priznať charakter mesta, užívať titul
mesta a zabezpečiť práva mesta, ako sú ustanovené platným predpisom“. Na základe nadobudnutého štatútu dovtedajší starosta Jozef Žilinčan sa stal mešťanostom a správne orgány sa
prestali nazývať obecnými a stali sa mestskými.
-jk-

K 70. VÝROČIU SNP

Záštitu nad podujatím k 70. výročiu
SNP prevzali minister školstva, vedy, výskumu
a športu D. Čaplovič a predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja J. Baška.
S hlavným referátom vystúpi PhDr. F.
Cséfalvay, CSc. z Vojenského historického
ústavu v Bratislave, o. i. budú prednášať
napríklad doc. PaedDr. V. Kratochvíl, PhD.,
riaditeľ ŠPÚ Bratislava a Mgr. Z. Uhrová, dcéra
kpt. M. Uhra a i.
-jh-

Pri príležitosti blížiaceho sa 70. výročia
SNP sa 4. júna o 9,00 h v Spoločenskom
dome v Novom Meste nad Váhom uskutoční
seminár SNP v podjavorinskom regióne pre
učiteľov základných a stredných škôl zo
širokého regiónu, ktorí vyučujú dejepis, etickú
výchovu i a občiansku náuku. Určený je i žiakom najvyšších ročníkov ZŠ a stredoškolákom.
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E U R Ó P A V Š K OLE
ZŠ Tematínska ul. v Novom
Meste
nad
Váhom
rezonuje v povedomí občanov tým, že sa
zameriava
na rozšírenú
v ý u č b u
matematiky a
prírodovedných predmetov. V každom
ročníku na II.
stupni máme
triedy so žiakmi talentovanými na tieto predmety. Učitelia školy
však rozvíjajú u žiakov talent aj v iných oblastiach,
napr. v umeleckej, ako je výtvarná, hudobná,
a literárna činnosť.
Práve vo vrcholiacom školskom roku
2013/2014 sme sa zapojili do literárnej súťaže
Európa v škole.
Súťaž každoročne vyhlasuje Iuventa a tentoraz prebiehala v oblastiach multimediálne
a umelecké práce. Bola rozdelená do štyroch
kategórií: I. kategória: 6 - 9 rokov, II. kategória:
10 - 12 rokov, III. kategória: 13 - 15 rokov, IV.
kategória: 16 - 21 rokov.
Motto 61. ročníka medzinárodného projektu
Európa v škole sa viaže k Európskemu roku
zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý
vyhlásila pre rok 2014 Európska únia.
Na našej škole sme sa zapojili do súťaže v II.
a III. vekovej kategórie žiakov.

LETNÝ BAŽANT
KINEMATOGRAF
V dňoch 28. júna až 1. júla od 21,30 h
sa na Námestí slobody uskutoční tradičný
Letný Bažant Kinematograf 2014 s ponukou
zaujímavých filmov:
28. 6.: OKRESNÝ PREBOR
29. 6.: FAIR PLAY
30. 6.: KANDIDÁT
1. 7.: eŠteBÁK.
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V II. kategórii písali žiaci literárne práce s témou
Dobrodružná rodinná dovolenka v Európe a Aká
by mala byť škola v budúcnosti?
V III. kategórii sa žiaci vyjadrovali k témam
Moji rodičia stále pracujú. Ako som ich naučil
oddychovať. Postrehy zo života jednej rodiny
a Je pracovné nasadenie –„cool“ alebo drina?
Do školského kola sa zapojilo 27 našich
žiakov. Štyri najlepšie práce - po dve z každej
kategórie - sme poslali do okresného kola. No
zabodovali sme i na celonárodnej úrovni.
Naša žiačka Paulínka Veselá (na foto) získala v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole
ČESTNÉ UZNANIE v II. vekovej kategórii v sekcii
literárnych prác za svoju prácu Obyčajný deň
v roku 2222 (pozn. red.: uverejníme ju v letnom
vydaní Novomestského spravodajcu).
Paulínka je všestranne talentovaná žiačka.
Je nadaná na matematiku, kde dosiahla v súťažiach vynikajúce úspechy, ale vyniká aj v jazykoch
i umeleckých činnostiach.
Želáme si, aby sme mali čo najviac takýchto
žiakov. Paulínke srdečne blahoželáme!
Mgr. Alena Uhrinová,
triedna učiteľka

LETO V CVČ
S blížiacimi sa prázdninami rodičia
rozmýšľajú, čo s deťmi počas prázdnin. S ponukou príjemne prežiť leto k nim prichádza
Centrum voľného času v Novom Meste nad Váh.
V troch termínoch pripravuje športovo –
rekreačné aktivity bohaté na výlety, exkurzie,
hry, šport, zábavu, tvorivé dielne a ďalšiu činnosť podľa záujmu.
Prvý cyklus bude v čase od 30. júna do 4.
júla, ďalší prebehne od 7. do 11. júla a tretí sa
uskutoční v čase od 14. do 18. júla. Poplatok
za (pracovný) týždeň plný zážitkov je 35 €.
Program určený pre deti od 6 rokov bude
začínať o 8,00 h, prednosť majú dievčatá
a chlapci navštevujúci centrum voľného času.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne
v Centre voľného času na Štúrovej ulici č. 31
v Novom Meste nad Váhom v čase od 10.00 do
12.00 a od 13.30 do 16,30 h.
-jh-

DEŇ ZEME - DEŇ PRE SVOJE MESTO

Deň Zeme neopomenuli ani školáci v Novom
Meste nad Váhom. Organizovanie rôznych aktivít s environmentálnym zameraním pod hlavičkou mesta a v spolupráci so školami sa stalo
v našom meste už tradíciou. Okrem všetkých
novomestských základných a stredných škôl sa
vybraných aktivít zúčastnili aj žiaci Špeciálnej
základnej školy v Novom Meste nad Váhom. Aj
v tomto roku sa naši školáci v dňoch 14. - 16.
apríla zapojili do veľkého jarného upratovania.
„Mesto zabezpečilo pre všetky školy pracovné pomôcky – pracovné rukavice a igelitové
vrecia na odpad. Tiež sa postaralo o rozdelenie
jednotlivých verejných priestranstiev pre aktivity jednotlivých škôl. Žiaci a študenti škôl si tak
skrášlili nielen priestory školských areálov, ale
i blízke okolie škôl, čím sa súčasne zvyšuje
u nich i zodpovednosť za životné prostredie“,

informovala PhDr. Kvetoslava Hejbalová, viceprimátorka mesta.
Deti zo Špeciálnej základnej školy sa do
práce pustili hneď v prvý deň, 14. apríla. Do
pripravených igelitových vriec vyzbierali všetky odpadky nielen v tesnej blízkosti školy
a školského areálu, ale i okolitých ulíc a priľahlých
trávnatých plôch.
„Vyzbierali sme všetky odpadky okolo
detského i športového ihriska, kam sa chodíme
hrávať i športovať. Veľa sme ich našli aj na
chodníkoch ulice neďaleko našej školy. Asi ich
tam odhodili ľudia, ktorí nevedia, že odpadky
patria do koša alebo kontajnera“, povedal štvrták
Dominik.
Igelitové vrecia plné odpadkov putovali
do kontajnerov, o ktoré sa už potom postarali
Technické služby mesta v Novom Meste nad
Váhom. Aktivita detí sa páčila i obyvateľke Ul.
1. mája, ktorá sa bez váhania pridala k deťom
a pomohla im s čistením ulice. „Je veľmi pekné,
že mesto i školy myslia na životné prostredie
a organizujú pre deti aj takéto aktivity. Veľa
dospelých by si malo brať príklad z týchto detí
a k životnému prostrediu v našom meste by
sa mali správať zodpovednejšie“, skonštatovala
obyvateľka Ulice 1. mája. Takýmito akciami sa
zvyšuje environmentálne povedomie i cítenie
detí i obyvateľov mesta a rovnako aj vzťah
k životnému prostrediu.
Mgr. Monika Šupatíková, učiteľka ŠZŠ

SO STRIEBROM VO VLASOCH A ZLATOM V HRDLE
Prvá júnová sobota bude patriť zborovému
spevu. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) v Trenčíne, Mestská organizácia JDS a Klub dôchodcov v Novom Meste nad
Váhom usporiadajú 7. júna od 10,00 h V. krajskú
prehliadku a V. regionálnu prehliadku speváckych
súborov seniorov JDS. Uskutoční sa pod záštitou Krajskej organizácie JDS a primátora nášho
mesta Ing. Jozefa Trstenského v sále mestského
kultúrneho strediska.
So striebrom vo vlasoch a zlatom v hrdle sa
postupne predstavia členovia 11 speváckych
zborov Trenčianskeho kraja z okresov Trenčín,
Púchov, Myjava, Partizánske, Prievidza a Nové
Mesto nad Váhom.

Vstup na podujatie je voľný, príďte svojou účasťou a potleskom povzbudiť domáci SZ
Zvonky a ďalšie spevácke kolektívy seniorov
nášho kraja.
M. L.

TÁBOR S NODAM-OM
NODAM, združenie detí a mládeže pripravuje na leto pre deti z nášho mesta dva
tábory. Ten s prívlastkom prímestský bude
od 30. júna do 4. júla, na pobytový tábor vo
Vysokých Tatrách sa deti môžu tešiť od 12. do
18. júla.
-am-
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SVET PLNÝ DETÍ
Mestské kultúrne stredisko
a materské centrum BAMBI tento rok spojili svoje
sily, aby pre deti
pri príležitosti ich
sviatku pripravili
nezabudnuteľný
Deň detí!!! ☺
V pondelok 2.
júna bude v Parku J. M. Hurbana pre našich
najmenších pripravený hudobno – pohybový
program, pri ktorom sa nielen dobre zabavia,
ale sa taktiež čo - to dozvedia o tom našom
guľatom svete!
V hlavnej úlohe sa predstaví multiinštrumentalista a veľký hudobný mág, víťaz súťaže
Coca-Cola Pop Star Peter Adamov, ktorý prechodil celý svet, aby nám z neho priniesol
africké piesne, austrálske hudobné nástroje
a podobné huncútstva. Milým slovom ho bude

sprevádzať Lenka Fraňová z materského centra
BAMBI.
Nosnou témou celého programu budú
svetadiely a ich charakteristika. Pre deti budú
pripravené stanovištia zamerané na jednotlivé „kúsky sveta“ a pod taktovkou kamarátov
z PENGUIN SPORT CLUB-u ich deti budú
zdolávať, aby si v závere vytvorili svoj vlastný
farebný svet. Viac už ale neprezradíme...
Snáď len to, že začíname o 10.00 h v Parku
J.M. Hurbana pri amfiteátri. Nezľaknite sa, ak
v parku uvidíte palmu či ľadovú kryhu, to je
len kúsok horúcej Afriky či studenej Antarktídy.
Blízko nám bude i Ďaleký východ, Európa či
Austrália s Amerikou. ☺
Tešíme sa na všetkých! Na malých i veľkých,
oteckov či mamičky, deduškov i babičky.☺
Súťaže sa svojou náročnosťou zamerajú najmä
na deti predškolského veku, preto pozývame
i mamičky na materskej dovolenke, aby prišli so
svojimi drobcami a urobili si s nami krásny deň.
☺
-v+f-

U S P E L I V I A C A K O SO CŤOU
Pôvodne mala na 47. ročníku Vansovej
Lomničky zastupovať naše mesto len jediná
súťažiaca – Mgr. Bibiana Kincelová. Napokon
dopadlo všetko inak a Nové Mesto nad Váhom
malo v meste pod Urpínom dve reprezentantky – okrem spomínanej B. Kincelovej i Mgr. D.
Arbetovú.
- Danka súťažila v poézii, tentoraz však
s nie Válkom, ale s Hviezdoslvovou Hájnikovou
ženou a ja som sa snažila v próze zabodovať
poviedkou Okno od Zuzky Zgurišky, - upresňuje
niekdajšia pedagogička bilingválneho gymnázia
a pokračuje ďalej:
- Skončila som v striebornom pásme a Danka v zlatom. Som presvedčená, a nie som
jediná, že nebyť ťahaníc okolo jej účasti –
neúčasti na celoštátnej Vansovej Lomničke,
D. Arbetová by sa do nášho mesta vrátila
s ďalším titulom laureáta vo vrecku.Jej prednes vysoko hodnotil aj predseda
poroty, inak riaditeľ Divadla A. Bagara v Nitre
Ján Greššo, ktorý neskrýval nadšenie:
- Som unesený, akým spôsobom ste predo
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mnou rozkryli Hviezdoslava. Vedeli ste o čom
hovoríte a prečo to hovoríte. Gratulujem vám
a ďakujem.Obe recitátorky, ktoré si vlani z celonárodnej Vansovej Lomničky priniesli tituly laureátok,
- Daniela Arbetová celkovo štvrtý a Bibiana
Kincelová v poradí druhý,- v kútiku srdca spočiatku škrelo umiestnenie „len“ v zlatom a striebornom pásme. Ale keď im kolegyne blahoželali
k dosiahnutým úspechom v konkurencii recitátoriek z celého Slovenska, došlo im, že na 47.
ročníku uspeli viac ako so cťou.
Viacnásobné účastníčky Vansovej Lomničky
teší, že sa na festivale v prednese prózy
a poézie začínajú objavovať nové, mladé tváre.
- Pre príklad netreba chodiť ďaleko. Aj
reprezentantka nášho - Trenčianskeho kraja
Natália je mladá, veľmi talentovaná dievčina.
Domov, na Myjavu, si z Banskej Bystrice priviezla v kategórii poézia titul laureáta.Nástup nových nádejí v prednese je zárukou, že Vansovej Lomnička má perspektívu
i v budúcnosti.

NA M D D V Y B E R Ú Š A M P I ÓNA KRÁS Y
To tu ešte nebolo!
Nové Mesto nad Váhom
bude
hľadať
štvornohého šampióna krásy
v rámci výstavy orieškov
a psíkov bez PP.
Zaujímavé podujatie 1. júna od 9,00 h
v
rekreačnom
areáli
Zelená voda organizuje
Kynologický klub Smile of dog Nové Mesto
nad Váhom. Organizátori naň srdečne pozývajú
všetkých milovníkov psíkov a predovšetkým
deti, ktoré v tento deň majú svoj sviatok.
Súťažiť sa bude v kategóriách: 1. trieda:
PUPPY – do 6 mesiacov, 2. tr. : OPEN od 6
mesiacov do 7 rokov: a) malé b) stredné c)
veľké psy, 3. tr.: SENIOR od 7 rokov. Prebehnú
dve súťaže: PES A DIEŤA, tzv. Junior handling a NAJŠIKOVNEJŠÍ PSÍK VÝSTAVY. Do
záverečnej súťaže o najkrajšieho psa Nového
Mesta nad Váhom postúpia prvé miesta z jed-

notlivých tried. Spomedzi nich porota vyberie
najkrajšieho psíka.
Vo výstavných kruhoch sa bude hodnotiť
všetko, čím psík zaujme, napr. svojím správaním
sa vo výstavnom kruhu, čistotou, upravenosťou
srsti, súladom so svojím pánom...
V kat. DIEŤA A PES pôjde o šikovnosť
dieťaťa čo najdokonalejšie predviesť svojho
štvornohého kamaráta. Dôraz teda bude na
schopnosti dieťaťa vystaviť svojho psíka.
V súťaži Najšikovnejší psík porota bude sledovať šikovnosť psíka pri prekonávaní prekážkovej dráhy. Čerešničkou na torte na jej konci
bude ukážka najlepšie zvládnutého triku, príp.
cviku poslušnosti. Hodnotiť sa bude šikovnosť
psíka a jeho súhra s majiteľom.
Víťazi jednotlivých výstavných kruhov sa
automaticky zaradia do záverečnej súťaže
o titul celkového šampióna.
Môžete byť pritom, ak prijmete pozvanie
usporiadateľov navštíviť zaujímavé podujatie
1. júna na Zelenej vode k MDD!

NEVŠEDNÉ ZÁŽITKY ODMENILI POTLESKOM
Technickú spoluprácu mali T. Bačo a I. Radošinský.
Pásmo Padali hviezdy, padali... sa stretlo so
záujmom verejnosti, ktorá výkony recitujúcich
odmenila dlhotrvajúcim potleskom.
Ten zaznel, dokonca v podobe standing ovation i o pár dní neskôr (3. mája) na záver XVII.
koncertu MKO, ktorý návštevníkom výstavnej
siene pripravil nevšedný umelecký zážitok.

Foto: Mgr. J. Šišovský
Zo známej i menej známej tvorby Ľudmily Podjavorinskej poetické pásmo uvila Bibiana
Kincelová z Poetickej scény Divadielka galéria.
Podpísala sa pod jeho scenár, scénu a réžiu.
O prednes sa postarali: D. Arbetová, A. Gulánová, J. Kazda, D. Kucharíková a E. Sélešiová,
výdatne im pomohli aj deti z novomestských
základných škôl: S. Krivánková, L. Mikušinec,
N. Skovajsová, N. Štepničková a N. Urbanová.
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V TVORBE A SPOMIENKACH JE TU STÁLE S NAMI
Jedna z múdrostí hovorí, že nie je
dôležité, ako dlho
človek žije, ale ako
žije. Dobodky to platí
i v prípade výtvarníka Mira Ďuržu (8.6.
1944 - 13. 8. 2006).
Žil naplno. Svoj umelecký talent pretavil do
množstva prác. 8. júna
by sa dožil sedemde-

siatky.
Absolvent strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, odd. grafiky u prof. O. Ľuptáka (1962 - 1966) sa venoval kresbe, maľbe,
ilustrácii, grafike, grafickému dizajnu, tvorbe
erbov, kreslenému humoru a karikatúre. Patril
k významným predstaviteľom slovenského
kresleného humoru a satiry na Slovensku, za
čo získal mnoho ocenení, najmä v zahraničí. Stál pri zrode Novomestského ostňa, patril
k jeho úspešným účastníkom, neskôr bol jeho
erudovaným porotcom. Lyrické inšpirácie čerpal
z prírody. V jeho tvorbe sa objavovali poetické
scenérie nostalgického sveta detstva a mladosti
vo svojom rodisku, historické dominanty a romantické zákutia Nového Mesta a jeho okolia.

PRÍLEŽITOSŤ
PRE ESEJISTOV
Nádejní esejisti majú opäť príležitosť. Po
roku MsKS - MsK Ľ. V. Riznera, komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ a oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ organizujú 5. júna ďalší, v poradí už 14. ročník súťaže
v písaní esejí.
Od vlaňajška platí novinka, že súťažné témy
sa žiaci 9. ročníkov ZŠ a príslušného ročníka
8 - ročného gymnázia z Novomestského okresu dozvedia až priamo na mieste, v priestoroch
MsK Ľ. V. Riznera.
Témy budú odrážať aktuálne dianie v spoločnosti, príp. v meste. Veríme, že sa ich súťažiaci zhostia, - tak ako počas doterajších trinástich ročníkov,- so cťou.
-ms-
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Nepoddal sa ťažkej chorobe, ktorá ho postihla, stále tvoril, veľa čítal, zoznamoval sa
s historickými dokumentmi k heraldickej tvorbe.
Posledným pracoviskom rodáka zo Zemianskeho Podhradia bolo Podjavorinské múzeum
(predtým bol výtvarníkom v MsKS), tu pod jeho
rukami vznikli mnohé portréty historických osobností nielen blízkeho okolia. Bránou múzea,
neskôr, postupom choroby, opierajúc sa o svojho neodmysliteľného spoločníka - paličku - prechádzal, aby pozdravil svojich spolupracovníkov, dozvedel sa, čo je nové, čo sa chystá...
Plodný život večného optimistu, ktorý miloval život, ukončila neľútostná smrť. Ale Miro
Ďurža je tu s nami naďalej. Vo svojej tvorbe
a spomienkach tých, ktorí ho poznali. O pár
dní i v podobe pripravovanej výstavy v múzeu
(v lete v MsKS) k neodžitým sedemdesiatinám
„Medardovho dieťaťa“, vynikajúceho človeka
a umelca M. Ďuržu.

GAŠPARKO OTVORÍ
ZLATÚ BRÁNU
Smer Srbsko sa
vydajú členovia Divadielka galéria v druhej
polovici júna, aby sa
zúčastnili otvorenia tradičného festivalu Zlatá
brána v Kysáči v dňoch
19. – 22. júna.
Novomestskí divadelníci sa na Dolnej zemi predstavia
rozprávkou Gašparkov drak vetroplach, zhruba
mesiac po premiére na domácej scéne.
Zlatá Brána je festival detských hier, spevu,
hudby a tanca, ktorý sa v Kysáči tradične usporadúva už od roku 1993. Zoskupuje vyše tisíc
nádejných spevákov a tanečníkov zo všetkých
tamojších slovenských prostredí, ale aj zo zahraničia.
Organizátorom podujatia, ktorého sa ostatné roky ako hosť zúčastňuje aj Divadielko galéria, je Kultúrno - informačné stredisko Kysáč.

BET Ó N KA A MO S T C E Z RI EKU VÁH

Nikto z nás si už nemôže pamätať na udalosť, ktorú sa budem snažiť opísať. 19. júna 2014
uplynie 101 rokov odvtedy, čo bola v našom
meste slávnostne otvorená prvá, 4 km dlhá betónová cesta a železobetónový most s oblúkmi cez
rieku Váh. Materiál o veľkom zásahu do neporušenej prírody čerpám zo záznamov môjho dedka
narodeného v r. 1876 a rozprávania otca.
Odpradávna cesty tvorili spojnice medzi
osadami. V čase, keď si už veľmoži začali stavať
hrady, cesty, ktoré ich spájali, sa volali hradské.
Taká cesta, hradská, viedla i cez naše mesto od
Čachtíc cez Mnešice do Trenčína. Smerom k zavážskym obciam cesty nebolo. Cez rieku Váh sa
dalo prepraviť len kompou. Hlavná kompa, kde
bolo aj prístavište pltí, bola v Mnešiciach, smerom na Beckov. Druhá, dolná, hovorili jej Marcipánska, viedla od mesta smerom do Kočoviec.
Meno dostala podľa majiteľa kočovského panstva, Marczibányiho, predchodcu Rakovského.
Za pokojnej hladiny Váhu kompy prevážali
povozy, koče, ľudí s kárami i batôžkami podľa
potreby. Horšie to bolo, keď sa Váh rozvodnil.
V čase povodní kompy nepremávali, vtedy obyvatelia obcí za Váhom boli úplne odrezaní od
mesta, kde sa konali trhy a jarmoky. Po veľkej
povodni v roku 1909, kedy kompa dlho nepremávala, sa čoraz naliehavejšie vynárala potreba
vybudovania mostu cez rieku Váh. V r. 1910 sa
zišli zástupcovia mesta, Mnešíc i panstva zavážskych obcí a prvýkrát vážne riešili potrebu stavby mostu. Zásluhou bohatých statkárov, hlavne
Beckovského panstva, ktorí mali známosti na
Župnom úrade v Trenčíne, sa rozhodlo o povolení stavby. Župný inžinier navrhol dva varian-

ty. Jeden na úrovni Beckova a druhý na úrovni
Rakoľúb. Rok trvalo, kým sa po veľkých ťahaniciach uzniesli, že stavať sa začne kolmo na
hradskú do Mnešíc smerom na Rakoľuby.
Medzi Novým Mestom a Mnešicami boli len
polia a delila ich riečka Klanečnica. V miestach,
kde je dnes Beckovská ulica, boli úrodné role
Zelnice. Stredom viedla prašná cesta do osady
Izbice a za ňou až po Rakoľuby boli len sihote.
V r. 1911 sa začalo v týchto miestach s výstavbou 4 km dlhej betónovej cesty a železobetónového mostu s dvoma oblúkmi cez rieku Váh.
Stavbou mostu poverili Ing. Fridrika.
Podľa záznamov dedka ľudia boli nadšení,
naskytla sa im príležitosť zárobku. V tých časoch
ešte nebolo veľa techniky, autá nepremávali,
všetko sa vozilo len na vozoch ťahaných koňmi.
Na spevnenie terénu bolo treba veľa štrku. Všetci novomestskí, mnešickí i roľníci z druhej strany
Váhu, ktorí mali vozy i kone, od rána do večera
nakladali štrk lopatami z koryta Váhu a vozili na
miesta, kde ďalší, nezriedka i ženy, terén upravovali. Bola to ťažká práca, no v tých časoch
i tí, čo mali gazdovstvo a boli odkázaní len na
to, čo sa na poliach urodilo, vítali hotovú korunku od štátu. Dedko píše: „Slušne sme si zarobili
a trochu sme aj závideli zavážskym, lebo tam
bola betónka dlhšia a v niektorých miestach museli navážať aj 5 metrov nad terén, aby v čase
povodní cestu nezalialo.“ Navyše na ich strane
sa staval aj krátky most nad jazierkom Zelená
voda. O tom, ako sa staval most, dedko nepíše,
iba toľko, že tam robotovalo veľa ľudí a tiež dobre zarobili.
Trvalo dva roky, kým sa všetky práce skončili. Deň slávnostného odovzdania stavby do užívania bol stanovený na 19. júna 1913. Denne,
asi týždeň vopred, bubeník ohlasoval po celom
meste správu o tejto významnej udalosti. Podľa
dobových záznamov: „Most bude koštuvat 800
tisíc zlatých. Velká parada sa tu odbavuvala.
Boli tu 3 ministri, moc panstva a velice moc ludi.
Kočov bolo 75 a vyhrávala vojenská banda. Posvacuvalo ho 8 kňazov aj Nitranský biskup ho
posvacuval. Kríž Krista pána niesli popredku
a tak išli po hrackej až do Kočoviec Rakovskému
a tam bola hostina.“
(Pokračovanie nabudúce.) Anna Paulechová
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PROGRAMY MsKS

jún 2014
VÝSTAVA
K RÁSA Z D REVA
Od 4. júna vo výstavnej sieni MsKS bude
sprístupnená výstava ukážok z tvorby Bc. Rudolfa Pečenkára, majstra odbornej výchovy,
ktorý dokázal inšpirovať svojich študentov, vytvárať tvorivú atmosféru a vzbudiť ich záujem
o rozvíjanie vedomostí a zručností v odbore
stolár v SOŠ ul. Piešťanská. Popri svojej profesii i vo svojom voľnom čase sa venuje práci
s drevom. Na svojom konte má tento, od marca Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja desiatky dielok z dreva.
Krásu z dreva, ktorú vytvorili šikovné ruky
talentovaného obyvateľa Pobedima so svojimi
študentmi, si záujemcovia môžu pozrieť vo výstavnej sieni MsKS do 27. júna.

NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY
1. júna o 15,00 h v sále MsKS Stála divadelná ochotnícka scéna - Poetický súbor pri
MsKS v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti MDD predstaví v umeleckom prednese slova
a hudby talentované deti.

DIVADLO

KTO ZHASOL SVETLO?
3. júna o 19,00 h MsKS v Novom Meste
nad Váhom uvedie hriešnu komédiu KTO ZHASOL SVETLO? v réžii Petra Mikulíka. Jej autorom je Marc Camoletti.
Na novomestských divadelných doskách
sa môžeme tešiť na herecké koncerty M.
Kráľovičovej / alt. Z. Studenkovej, Z. Tlučkovej,
K. Svarinskej / alt. V. Rákovej, J. Koleníka,
a B. Deáka. Vstupné: 14 € (2 str. programovej
prílohy).

DEŇ MESTA
13. júna na Námestí slobody (v prípade
nepriaznivého počasia v MsKS) sa uskutoční pri
príležitosti 751. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom Deň mesta spojený s oceňovaním Osobností mesta a kultúrnym programom, ktorý zavŕši vystúpenie Nedvědovcov (program Dňa mesta na str. 1 NS).

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
15. júna o 15,00 h sa v sále MsKS uskutoční Stretnutie s folklórom. Dali si ho domáce
folklórne súbory: Otava a Čakanka pôsobiace
pri MsKS, sekundovať im bude hosť podujatia
– FS Váh z Púchova.
Na Stretnutie s folklórom pozývame všetkých priaznivcov ľudovej kultúry (viac na 3. strane obálky).

PADALI HVIEZDY, PADALI...
17. júna o 17,00 h v Divadielku galéria
zreprízuje Poetická scéna DG úspešné poetické pásmo Padali hviezdy, padali... venované
známej i menej známej tvorbe Ľ. Podjavorinskej
v réžii Mgr. Bibiany Kincelovej.

DIVADELNÉ CENTRUM MARTIN

TOMU VER!
26. júna v dopoludňajších hodinách Divadelné centrum Martin odohrá pre študentov
stredných škôl protidrogový muzikál o partii štyroch stredoškolákov TOMU VER. Je to divadelný muzikál o bežnom priateľstve a bežnej láske
s bežnými chaotickými pocitmi medzi detstvom
a dospelosťou. O tom, ako chce byť každý niekým iným a o tom, ako môže alkohol zmeniť životné plány mladého človeka.

PRÁVNA PORADŇA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr.
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližšie termíny stretnutia s advokátom sú
12. a 26. júna o 17,00 h.
V mestskom kultúrnom stredisku na 1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti
trestného, pracovného a občianskeho práva.

Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú
určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom
a dôchodcom.

ZÁJAZD DO OPERY
13. júna MsKS - Klub priateľov hudby
usporiada zájazd do SND v Bratislave na operu P. I. Čajkovského: Piková dáma.

KLUBY V JÚNI

3.6.2 014 o 1 9 ,00 h V M sK S

Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
10. 6. od 12,30 - 16,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda
4. 6. o 17,00 h
- Výbor MO MS
11. 6. o 14,00 h - Klub chorých
na sklerózu multiplex (OZ G35)
Štvrtok od 18,00 h
- Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h
- A klub

K U R Z Y V JÚNI
Pondelok

Utorok
Streda

Štvrtok
Piatok

15,45 h do 18,00 h klavír
16,15 h a 18,00 h
joga
18,30 h cvičenie pre ženy
- spoločenský dom
15,45 h - 18,00 h klavír
18,15 h
joga
18,30 h cvičenie pre ženy
- spoločenský dom
15,45 h - 18,00 h
klavír
16,15 h a 18,00 h
joga
15,00 h - 17,30 h klavír
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POZVÁNKA DO KINA
Jún v kine Považan prináša tituly, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť.
Pre deti a ich rodičov bude lákavé pozrieť si dva nové animované rodinné lmy a jeden
v repríze.
KHUMBA, zebra, ktorá to nemá ľahké, lebo má pruhy len na polovici tela, musí prejsť kus cesty, aby zistila, že sú dôležitejšie veci ako vonkajší výzor. Uvedieme tiež očakávané pokračovanie
animovaného lmu AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2, ale aj reprízu veľmi úspešného vtipného príbehu
z Amazónie, RIO 2.
Milovníci komediálne ladených lmov sa môžu tešiť na komédiu mladých slovenských tvorcov DOBRÝ ČLOVEK - alebo čo znamená šťastie v Komárne, na nové pokračovanie českého
lmu BONY A KLID 2 s podtitulom ,,všetci dobrí veksláci sú spät”, aj na VLHKÉ MIESTA, nemecký
lmový hit podľa knižného bestselleru Charlotte Roche, ktorý na niekoľko týždňov obsadil najvyššie priečky zoznamov svetových bestsellerov a bol preložený do 27 jazykov. Najtajnejšie aspekty
ženského sveta so svojimi bizarnosťami a tajne ukrývanými túžbami ukazuje s neobvyklou otvorenosťou a humorom.
Milovníkom komédií ulahodí bláznovstvo Remi Gaillarda, vtipného a poburujúceho francúzskeho Borata v snímke WTF, ale čaká ich aj bláznivá komédia z Divokého západu VŠETKY CESTY VEDÚ DO HROBU od tvorcu komediálneho hitu Macík.
Pre romantičky uvedieme najvtipnejšiu smutnú lovestory podľa knižného bestselleru NA
VINE SÚ HVIEZDY. Nielen dámy zaujme Nicole Kidman, ktorá stvárni slávnu americkú herečku,
neskôr monackú kňažnú Grace Kelly vo lme GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA.
Tom Cruise sa bude pohybovať NA HRANE ZAJTRAJŠKA v zaujímavej sci- z blízkej
budúcnosti.
Z reprízy DIVERGENCIE, prvej časti úspešnej fantasy trilógie, sa môžu tešiť nielen jej čitatelia, ale nesklame ani tých, ktorí nie sú cieľovou skupinou tohto žánru. S ambíciou trháka mesiaca
prichádza pokračovanie u mládeže obľúbenej série TRANSFORMERS: ZÁNIK.
Diváci, ktorých zaujme aj dráma a hlbší ponor do ľudskej psychiky a medziľudských vzťahov,
si môžu pozrieť nový slovenský lm Miloslava Luthera podľa novely Alfonza Bednára z obdobia
50. rokov KROK DO TMY. Dramatický príbeh duchovného úpadku, kariérizmu, násilia a vzdoru,
slabosti a odvahy je aktuálny aj v súčasnosti. Tí, ktorí videli taliansky oscarový lm Veľká nádhera,
určite ocenia zaradenie dvoch lmov s Toni Servillom do dramaturgie Filmového klubu.
Vo lme NÁSLEDKY LÁSKY režisér Sorrentino ponúka ranovanú kombináciu motívov kriminálneho žánru s pôsobivou analýzou starnúceho človeka v diele
s precíznou obrazovou štylizáciou a podmanivým elektronickým soundtrackom. NECH ŽIJE
SLOBODA - majstrovsky
vykreslená politická scéna
súčasnej talianskej spoločnosti ide ruka v ruke
s výnimočným hereckým
výkonom Toniho Servilla,
ktorý v dvojúlohe popredného politika a jeho brata nedá
divákom vydýchnuť až do
záverečných titulkov, ba ani
po odchode z kina neopustí
ich myseľ.

40. VÝROČIE ZŠ V HORNEJ STREDE

V nadchádzajúcom období sa Základná škola
s materskou školou Horná Streda pripravuje na
oslavy 40. výročia založenia školy. Horná Streda je pomerne veľká obec na Považí. Bohatá je
nielen na prírodnú scenériu, ale aj na zaujímavé
kultúrne podujatia. Tie sa v obci konajú pri rôznych príležitostiach a za aktívnej účasti obyvateľov i pána starostu Ľubomíra Krajňanského.
Miestna základná škola v Hornej Strede je neoddeliteľnou súčasťou života obce. Tá už od svojich
začiatkov poskytovala základné vzdelanie žiakom
I. a II. stupňa z Hornej Stredy aj Brunoviec a nie
je to inak ani v dnešných dňoch. V roku 1974 dostali žiaci obce Horná Streda do užívania osemnásťtriednu základnú deväťročnú školu spolu
s materskou školou. Nová moderná škola nahradila rôzne provizóriá roztrúsené po obci, ktoré slúžili na výučbu detí z obce.
40 - ročné jubileum je i pre človeka bezpochyby časom, kedy bilancuje, hodnotí, no zároveň
neprestáva snívať a plánovať. Tak je to i v živote
školy. Tá „hornostredská“ vychovala množstvo
vzdelaných, zdravo sebavedomých a úspešných
ľudí. To, čo bolo v minulosti dostačujúce, dnes
však už v mnohých ohľadoch nestačí. Moderná
doba si vyžiadala nové moderné materiálno-technické vybavenie školy. ZŠ v Hornej Strede patrí
stále kapacitne k jedným z najväčších z okolitých
dedín. Hoci demograﬁcký vývoj v posledných desaťročiach donútil časť priestorov odstaviť, stále
má bez nutnosti ďalších stavebných zásahov,
a teda i ﬁnancií, okamžitú dispozíciu pre približne
270 detí.
Dôležitým atribútom školy súčasnosti nie sú
však len účelné a moderné priestory. Bežnou
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praxou „hornostredských“ pedagógov sú otvorené hodiny, projektové vyučovanie, využívanie
informačných technológii, „zážitkové“ vyučovanie
a moderné didaktické postupy.
Ako sa vyjadril pán starosta na margo akcií
organizovaných školou: „Podujatí školy sa veľmi rád zúčastňujem. Je to príležitosť stretnúť sa
osobne s mladou generáciou našej obce a tiež sa
na chvíľu vymaniť spod hektického pracovného
kolobehu. Ako zriaďovateľ sa snažím s podporou
obecného zastupiteľstva prispievať nančnými
prostriedkami na aktivity školy, ktoré pomáhajú
ľahšie naplniť cieľ a poslanie vzdelávania a výchovy.“
V súvislosti s aktivitami obce je nutné spomenúť, že neodmysliteľnou súčasťou Hornej Stredy je i malé kruhové námestie, ktoré v roku 2011
prešlo rekonštrukciou a je vhodným priestorom
pre realizáciu kultúrno – spoločenských podujatí.
„Zastrešené pódium v strede námestia je k dispozícií učiteľom aj žiakom. Vzhľadom na skutočnosť, že nám v obci vyrastá nová generácia
divadelníkov a divadlo má v Hornej Strede dlhoročnú tradíciu, námestie slúži pre potreby akcií
organizovaných školou, ale aj pre širšie kultúrno –
spoločenské aktivity,“ spomenula riaditeľka školy
PaedDr. Alexandra Majerníková.
Uvedomujeme si, že pomoc zriaďovateľa
a súčasné vedenie pani riaditeľky Alexandry Majerníkovej posúva našu školu dopredu. Tak môže
škola naberať ten správny smer a formovať sa
pod heslom Škola plná zážitkov. V dnešnej dobe
je ﬁnančná podpora obce neodmysliteľnou súčasťou chodu školy a bez tejto vzájomnej súčinnosti
by sa nekreovala taká moderná škola a obec Horná Streda by sa nerozvíjala tak ako doposiaľ. Za
to ďakujeme
aj
všetkým
spoluobčanom,
ktorí
sa podieľajú
na spoločenskom živote
obce.
Mgr. Michaela Macejková
Ing. Lucia
Majerníková
INZERCIA
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FONTÁNA na Námestí slobody

trafika
zmenáreĖ
drobné darþeky
zlatníctvo
bistro Me-Kong - ázijská kuchyĖa
terasa s ponukou ázijských špecialít
bankomat

ME - TRADEX
KĐúþová služba
všetky autokĐúþe
zámky a kovania

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL
UŽ V PREDAJI TU!!!

Ul. 1. mája
a dom služieb

ww w . k a t k a t ou rs .s k

1994 - 2014 rokov s Vami na cestách

Ďakujeme všetkým našim milým klientom
za dôveru pri napĺňaní svojich cestovateľských snov. Máme za sebou 20 rokov
praxe v cestovke, precestované desiatky
krajín, prehliadnuté stovky hotelov, ponúkame tisícky zájazdov našich a rakúskych
touroperátorov.
Radi poradíme aj Vám
telefonicky: 032/771 90 16, -7,
elektronicky: slovkurort@slovkurort.sk,
osobne: J.Gábriša 2535/10A,
Nové Mesto nad Váhom.
www.slovkurort.sk

Nová oĀná ambulancia
08'U'XJRYi(ULND
1HPRFQLFD0\MDYD
objednaĨ termín na tel.:
0944/300 879
www.ocnaambulanciamyjava.sk

Po d s nam i

na letný tábor detí v stanoch
plný dobrodružstva, hier, kamarátov...

v dňoch 2. - 9. augusta 2014
Pri platbe do 30. 5. je cena - 85 €

Miesto Hodruša - Hámre, Štiavnické vrchy
Tábor organizuje Klub K2 a Escape už ôsmy rok.
Viac info, prihláška na www.kcohen.sk/letnytabordeti
alebo na tel. č.: 0903 118 658.

DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
Firemná a občianska inzercia, blahoželania, spomienky, smútočné poďakovania ...
Kontakt:
NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA
redakcia@msks.sk alebo 032 771 06 40

NEPREHLIADNITE!

Najbližšie vyjde letné dvojčíslo
Novomestského spravodajcu
júl – august.
Jeho uzávierka je 13. júna

15

LÁSKA K PRÍRODE A TRINÁSŤ VRIEC ODPADU

Vo verejnosti všeobecne zaužívaná negatívna mienka o mladých býva, našťastie, veľakrát
skreslená a nepravdivá. Svedčí o tom aj príklad
gymnazistu Adama Cagalu. Rozhovor Patrície
Beličkovej s Adamom uverejnený na internete
nás zaujal, a nielen kvôli blížiacemu sa Svetovému dňu životného prostredia (5. júna), ale
i z dôvodu, že môže byť inšpiráciou pre ďalších
mladých ľudí. Zároveň je dôkazom toho, že na
to, aby človek pomohol, nepotrebuje veľa. Stačí
len chcieť. Posúďte sami:
Môj spolužiak, gymnazista Adam Cagala, sa
okrem činností, ktorým sa my, mladí, tradične
venujeme, orientuje aj niečomu, čo na prvý pohľad nie je medzi mládežou ani atraktívne, ani
„in“. Jeho veľkou láskou je totiž príroda. Rozhodol sa, že svoj voľný čas využije nielen na jej
obdivovanie, ale pričiní sa o to, aby získala späť
svoju pôvodnú krásu a slúžila na oddych ľuďom
z celého okolia. A tak vo svojom voľnom čase priložil ruku k dielu a prispel k tomu, aby časť okolia
nášho mesta, ktorá je už dlhšiu dobu zdevastovaná ľudskou nedbalosťou a ľahostajnosťou,
nadobudla svoju pôvodnú podobu. Nezaháľal,
vyčistil prírodnú plochu na okraji nášho mesta
a pomohol tak vrátiť kúsku prírody jej krásnu tvár.
*Adam, ako sa zrodil tento nápad?
Môj vzťah k prírode je veľmi dobrý, mám ju
rád. A práve preto som sa rozhodol urobiť niečo s toľkým neporiadkom v prírode, s ktorým sa,
bohužiaľ, dnes často stretávam. Mrzí ma, keď
vidím rôzne smeti, či už je to papier, plasty, alebo aj stavebný materiál a iný komunálny odpad
ležať na miestach, kde nepatrí. Je to neporia-
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dok, ktorý ľudia zanechávajú po svojej návšteve
v prírode. Neviem, či je to nedbalosť ľudí, ich ľahostajnosť či úmysel. Jedno je ale isté. Prírode
takýto postoj nepomáha.
*Povedal si, že máš rád prírodu. Ako sa tvoj
vzťah k nej prejavuje v každodennom živote?
Často, a hlavne rád chodievam do prírody. Mám rád vôňu čerstvého vzduchu, trávy,
ihličia, krásu zelene, ktorá upokojuje, čistotu
a dokonalosť tvarov, ktoré nájdeme len v prírode.
Vždy, keď mám po návrate zo školy čas, idem
sa prejsť. V prírode výborne zrelaxujem a takáto
prechádzka ma neskutočne nabije ďalšou energiou... Baví ma objavovať nové veci, spoznávať
prírodné zákonitosti, učím sa základným pravidlám, ako prežiť v prírode, napr. kde a ako správne zakladať oheň, ako sa orientovať v lese, ako
pozorovať a pritom nevyrušovať lesnú zver...
*Kto ťa viedol k láske k prírode?
Už odmalička to boli moji rodičia. Vychovávali ma ku kladnému vzťahu k prírode. Avšak
nikdy ma to nejako veľmi nezaujímalo. Osudový
zlom nastal, až keď ma rodičia minulý rok v lete
prihlásili do tábora s vojenskou tematikou. Tam
sa zrazu všetko zmenilo. Práve v tomto tábore
som sa naučil spoznávať a reálne si uvedomovať pravé hodnoty v živote človeka a vážiť si prírodu.
*Všetci vieme, že prírodu si treba vážiť
a chrániť ju, preto ma veľmi zaujalo, čo si pre životné prostredie urobil. Porozprávaj nám bližšie
o tvojej aktivite pre jeho ochranu.
Jedného dňa som prechádzal okolo miesta pri kukuričnom poli v našom meste. Uvidel
som tam veľký neporiadok, ktorý som nemohol
nechať len tak, bez povšimnutia. Na blízkom
poli a v jeho okolí boli porozhadzované papiere,
plastové i sklenené fľaše, plechovky, množstvo
nepotrebných vecí, ktoré už v niektorých domácnostiach doslúžili... Vizitka dnešného spôsobu
života niektorých ľudí v našej spoločnosti, tých,
ktorých zaujíma len poriadok za vlastnou bránou, k ostatnému prostrediu sa správajú barbarsky,... Rozhodol som sa, že sa na toto miesto
vrátim, avšak už s vrecami na odpad, v ktorých
celý ten neporiadok, ktorý som tam videl, skončí.
*Naozaj si sa vrátil a vyčistil všetok odpad,

ktorý tam ľudia vyhodili? To je skutočne obdivuhodné!
Áno, bolo to v piatok popoludní, keď sa nám
skončilo vyučovanie. Šiel som domov, zobral
som si už vopred zakúpené plastové vrecia na
odpadky a vybral som sa na spomínané miesto...
Táto záležitosť ma nestála viac než euro,
za ktoré som nakúpil igelitové vrecia. Likvidáciu
odpadu som zvládol približne za dve hodiny. Vyzbieral som neuveriteľných trinásť plných vriec!
Samozrejme, odpad som triedil, keďže viem, aká

dôležitá je pre zachovanie čistého životného prostredia jeho separácia.
*Čo by si rád odkázal ľuďom, ktorí si ešte
dostatočne neuvedomujú význam zachovania
prírody pre náš život?
Každý človek by si mal uvedomiť, že prírodu
si treba chrániť, pretože príroda môže existovať
aj sama o sebe, vie fungovať vďaka svojim pravidlám, no ľudia bez prírody môžu existovať len
veľmi ťažko, ak vôbec... Bojím sa však, že si to
väčšina z nás, „pánov tvorstva“, uvedomí, až
keď bude neskoro.
Patrícia Beličková

POTOK ČI MLYNSKÝ NÁHON?
V úvode môjho príspevku dovolím si skrátene citovať z kroniky Daniela Neumanna, spísanej v r. 1908, keď mal 77 rokov (písal som o ňom
v č.1/2007, str. 17. v Novomestskom spravodajcovi):
„Môj dedo bol Pavel Neumann a jeho manželka Elizabeta Bangya de Philo. Pavel bol zámožný mešťan v našom meste, bol zlatníkom.
Mal svoj vlastný dom na mieste, kde je dnes
budova bývalej evanjelickej školy, povyše evanjelického kostola. Pavel a Elizabeta mali tri deti:
Katarínu, Máriu a Jozefa.
Katarína sa vydala za Jura Fialu. Bol mešťan a novomestský mlynársky majster. Jeho
mlyn ešte dnes stojí (vtedy osamote) a nachádza sa na ceste z Nového Mesta nad Váhom
do Bziniec, dnes ho voláme Gilanský mlyn, patril
kedysi rodine Ghillány. Manželia mali tri dcéry:
Annu, Katerinu a Julianu. Anna bola vydatá za
Pavla Brezinu, mlynára a majiteľa mlyna, ktorý
kedysi stával na konci Klčového smerom do
Bziniec. Manželia mali tri deti: Ludvíka, Karolínu
a Máriu.
Druhá dcéra Jura Fialu, Katerina, sa vydala
za novomestského učiteľa Samuela Jurkoviča.
Spolu mali syna a tri dcéry. Druhá dcéra Anna
vydala sa za Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, rodáka z Beckova.“
Písať o Anne, resp. Aničke Jurkovičovej
obyvateľom Nového Mesta nad Váhom je ako
voziť sovy do Atén! V súčasnosti trvale a krásne
zveľaďujú jej odkaz!
V súčasnosti sa mi dostal do rúk aj druhý
diel vlastivednej monograe Nové Mesto nad
Váhom. Pri tejto skutočnosti osobne nedostáva

sa mi na myseľ dostatok chvál a uznania na výsledok práce jej tvorcov. Vďaka vám, priatelia,
za toto dielo!
Využívam však túto príležitosť a rád by som
sa pozastavil nad jednou skutočnosťou. Ako rodák z tohto mesta často som rozmýšľal, či názov
toho malého vodného toku, čo ešte donedávna
cez mesto tiekol od Gilanského mlyna pod oboma kostolmi do Váhu, by nemal byť mlynský náhon. Ak časom z tohto dlhšieho pomenovania
vznikol názov potok, to beriem! Predpokladám,
že to bolo hlavne energetické zariadenie, využívajúce vodný spád, že to bol vlastne mlynský
náhon. Vody do neho boli kedysi (možno už
i zač.18. storočia) odrazené kdesi od Bziniec,
pod Veselou horou z potoka Kamečnica, čo
zbiera vody z Lubinských a Bzinských kopaníc.
Kamečnica sa zlieva pred Mnešicami s Klanečnicou (ľudovo Klančicou) od Moravského Lieskového, aby vedno odovzdávali svoje skromné vody dnes do derivačného kanála Váhu.
Daniel Neumann tu spomenul i mlyn na konci
Klčového. Zrejme na jeho mieste neskôr bolo
vybudované verejné kúpalisko, ktoré som ešte
s rodičmi navštevoval. Pamätám si, že niekoľkometrový prebytok spádu potoka bol tu vyriešený
betónovým žľabom, hovorili sme mu vtedy „hučák“. Cez blízke betónové oplotenie, cez cestu,
bol práve vstup do vtedajších kasární.
Vtedajšie osídlenie iste potrebovalo i mlieť
obilie, spracúvať drevo na stavby, preto bolo treba aspoň tie tri mlyny a pílu, ktoré som narátal!
Možno, že bol kedysi i štvrtý na začiatku Klčového, súdiac podľa veľkosti tamojšieho vodného
spádu.
Ing. Gustáv Rumánek
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V júni oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
75 rokov
Oľga Kadlecová
Anton Kišac
Jarmila Sláviková
Anton Kondákor
Mária
Pašková
Mária Chudá
Danica Martáková
Jan
Popelka
80 rokov
Ervín Masár
Anna Surovčíková
Elena Baranová
Ing. Miroslav Múdry
Edita Školudová
Vladimír Brezina
Peter Olaš
Mária Švecová
Zuzana Evinícová
Rudolf Ondrejička
Hedviga Vrábliková
Ing. Adolf Gulač
Danka Rešutíková
70 rokov
Emília Hepnerová
Justína Stanková
Kristína Bošková
Kristína Krajčíková
Štefan Tomášech
Anna Dedíková
Vilma Kubíková
Danica Turkovičová
MUDr. Emília Dovalová
Anna Makatová
Lýdia Turovská
Veronika Gašparová
Daniela Pavlíková
Marta Vartová
Zuzana Gúčiková
Peter Veselý
MUDr. Pavol Schultz
Rozália Hrabovská

BLAHOŽELÁME
95 rokov
Vlasta Cieslarová
91 rokov
Margita Behulová
90 rokov
Vlasta Berithová
Jolana Hvolková
85 rokov
Ján Dedík
Mária Gerbocová
Anna Havrlentová
Mária Arbecíková
Mária Matovičová

Jakub Bielik
Martin Toráč
Lenka Karin Mária Vanclová
Nicole Fuhrmanová
Eliáš Bokes
Matúš Ivan Halabrin
Johanna Klobučníková Vanesa Mária Malíková
Matej Kukučka
Klaudia Podhorská

UVÍTANIA A KRSTY V APRÍLI
Viliam Balažovič
Rudolf Bihary
Ema Urbancová
Nina Križáková
Simona Osuská

SOBÁŠE V APRÍLI
Tomáš Škoda a Ing. Lucia Janegová
Martin Augustín a Gabriela Burgetová
Ondrej Suchý a Denisa Bangová
Mária Čmaradová
Zuzana Čudrnáková
Marian Hoffmann
Katarína Jurášová
Miroslav Krajčík
Marián Kubica

Kristína Veliká
Leo Tokoš
Maximilián Paár
Viktória Eliášová

Roman Ochodnický a Mariana Ochodnická
Milan Petkanič a Jana Drahošová
Tomáš Bako a Anna Adámková
Peter Ondreička a Zuzana Leitnerová

ÚMRTIA V APRÍLI

(1923)
(1926)
(1966)
(1924)
(1952)
(1960)

Branislav Kyselý
Ján Macháč
Ján Mihala
Lýdia Mihaliková
Pavel Mocko
Marcel Ondrášek

(1922)
(1950)
(1943)
(1953)
(1949)
(1963)

Alexandra Rebrová
Vladimír Slováček
Pavel Slováček
Rudolf Školík
Ján Verner

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, turistom,
záhradkárom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca, starého otca a brata
Vladimíra SLOVÁČKA,
ktorý nás náhle a nečakane opustil 22. apríla vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
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(1933)
(1936)
(1947)
(1927)
(1935)

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom a bývalým spolupracovníkom,
ktorí sa prišli 22. apríla rozlúčiť s naším drahým
Pavlom DOLINSKÝM.
Zároveň ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym,
ktorí sa prišli 2. mája rozlúčiť s naším manželom, otcom a dedkom
Jánom MIHALOM,
ktorý nás opustil vo veku 71 rokov.
Smútiaca rodina
Osud už nevráti, čo navždy vzal, vráti len spomienky, bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, susedom, známym
a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli 12. mája rozlúčiť
s naším drahým manželom, otcom a starým otcom
Ľubošom POLČANOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME

Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...
19. mája sme si pripomenuli 15. výročie, čo od nás odišiel náš drahý otec a dedko
Jozef TAŠČIC.
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou a úctou dcéry s rodinami
Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala, zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali, sa navždy zavreli.
5. júna uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša najdrahšia
Irenka OČENÁŠOVÁ
S úctou a láskou spomína celá rodina
Odišiel si, avšak v našich srdciach stále žiješ.
13. júna si pripomenieme 3. výročie úmrtia
Karola ČERVENKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Eva a synovia s rodinami
19. júna uplynú dva roky od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jozefa JANEČKA.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Smútiaca rodina
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
28. júna uplynie desať rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol KYSELICA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
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D O T Y K O K A MI H U
Nezostáva nič, iba veriť. V anjelov, ktorí
nás strážia, vedú naše kroky, dokážu zmeniť
osudný okamžik, keď sami sme už bezmocní,
naše zmysly zlyhali a naše schopnosti sú zrazu v
koncoch. Keď nás v zlomku sekundy dokážu zachrániť a my ani nevieme, čím sme si to zaslúžili.
Tieto okamžiky zvláštnej milosti, odpustenia,
náhleho svetla, ktoré v našej každodennej slepote nevidíme, sa v živote stávajú. Dostali sme
v tej chvíli šancu...
Blížila sa šiesta.
Veľká ručička nástenných hodín si to šinula, akoby naprotiveň zrýchlila svoje slimačie
tempo. Podchvíľou vyskočil k oknu a naťahujúc dlhý vychudnutý krk nerozhodne vyzeral
do poloprázdnej ulice. Šedivé siluety chodcov
z výšky deviateho poschodia splývali v pomaly
padajúcom súmraku a klamlivo sa podobali jedna
druhej. Od múrov panelových domov sa v ozvene vyzývavo odrážal drobný klapot dámskych
podpätkov. Váhal... Odchádzajúci autobus, nezvyčajne presný, dobehol na poslednú chvíľu.
Zvuk motora monotónne sprevádzal ubiehajúci
obraz krajiny, rýchlo sa tratiacej vo večernej tme.
Vystúpil na poslednej zastávke. Na opustenej
lavičke ticho osamotene posedávali zožltnuté
poskrúcané listy, sem tam niektorý nepokojne
poskočil a rozbehol sa po chodníku, akoby sa
chcel pridať. Roztrúsené myšlienky nástojčivo
predháňali jedna druhú. Sychravý studený vietor
zaliezajúci pod vyhrnutý golier príliš nevnímal.
Spomenul si na syna, ako sa doma tmolí medzi
porozhadzovanými hračkami, o ktoré on neskoro v noci, naslepo šmátrajúc v tme, bude
s hrešením zakopávať. Janin ženský inštinkt
skoro vždy vytušil, či sa mu tej noci darilo. Na
chvíľu intenzívne precítil to rozospaté, lenivo
vláčne prítulné teplo.
- Keď šťastie je taká vrtkavá vec ako to točiace sa koleso, do ktorého je také ťažké utrafiť
číslo. Moje je dvojka, vtedy som sa narodil,
štvorka - toľko má malý rokov, dvanástka - to sme
mali svadbu - .
Pred očami mu rástli kôpky žetónov, ktoré
už v duchu vymieňal za bankovky. Ulica končila
križovatkou, na ktorej striedavo blikali farebné
oči semaforov: zelená, oranžová, červená....
Pridal do kroku a vybehol na hlavnú cestu. Kdesi
hlboko vo vnútri sa mu zrazu vynoril zvláštny

20

nedefinovateľný pocit paralyzujúcej bezmocnosti. Rástol spolu s obrysom nezadržateľne
sa rútiaceho automobilu v rozšírenej zrenici. So
zarážajúcou istotou si uvedomil úplnú vnútornú
rezignáciu na najmenšiu možnosť ovplyvniť
skutočnosť vlastnými silami. Ťahal ochabnuté
nevládne nohy z akejsi pudovej povinnosti. Dlhý
svištiaci šmyk mu ako šíp prenikol až do srdca.
Stál na kraji cesty v nehybnosti mŕtvolného
ticha, neďaleko automobilu, ktorý akoby v tom
okamihu skamenel. Vnímal iba tupé údery vlastného dychu. Myšlienky mu neviditeľným otvorom
unikali kamsi v chaose, až nehybnosť, tmu
a čas preťalo nažltlé svetlo pouličnej lampy.
Strojovo mechanický pohyb natiahnutej pružiny
ho doviedol k opustenej drevenej bráne. Opretý
blúdil chvejúcimi prstami po „oprískanej" farbe,
akoby si tým dotykom chcel potvrdiť vlastnú
existenciu. V tej chvíli by bol odprisahal, že kdesi
tam hore jasne zazrel znamenie. Neviditeľný
prst vlastného osudu. Niekde blízo zaštekal pes
a z vnútorného vrecka kabáta sa ozvalo notorické umelé cvrlikanie. Vrátilo ho na zem:
- Prosíím. - Priškrtene zasypel v neistom
tušení, že sa prihlásil ktosi, čo mu práve daroval
šancu.
- Kde sa zrážaš?! Na teba sa tak dá
spoľahnúť. Čo som ti kázala?! A to si si to ešte
napísal na papier... Máš kúpiť tri veci a z toho dve
zabudneš! Ozaj je všetko len na mne... Náhly nával vďaky ho zalial ako teplo po
magnéziovej injekcii. Láskyplne stískal tú malú
vrieskajúcu vec a kým ju stačil vypnúť, ešte
zachytil zopár nadávok. Zhlboka sa nadýchol.
Už dávno sa mu vzduch nezdal taký príjemne
svieži. Znovu sa pátravo zahľadel na nočnú
oblohu. Z nekonečnej vesmírnej diaľky naňho
mrkal studený modrý svit osamelej hviezdy.
Žiarila mĺkvo a ľahostajne. Neisto vykročil do
tmy.
Milan Hurtík

ZVESTI – RADY – POSTREHY

1. jún - Medzinárodný deň detí
5. jún - Svetový deň životného prostredia
14. jún - Svetový deň darcov krvi
15. jún - Deň otcov
21. jún - Svetový deň hudby
26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu
drog a nezákonnému obchodovaniu

Z TURECKA DOMOV S LESKOM KOVOV

V tureckom meste Konya v čase od 19.
do 21. apríla sa za účasti 17 štátov konal 4.
ročník Medzinárodných hier mládeže. Medzi 14
športovými odvetviami nechýbalo ani vzpieranie.
V slovenskej 11 - člennej výprave malo zastúpenie i Nové Mesto nad Váhom v zložení: Matej
Kubák, Dominik Krajčovic a Laura Mikušová
z centra voľného času vedení trénerom Milanom
Kubákom.
V kategórii dievčatá do 48 kg farby Nového
Mesta nad Váhom a Slovenskej republiky hájila
mladá, len 12 - ročná Laura Mikušová. Pre šiestačku zo Spojenej školy sv. Jozefa to bol prvý štart

na medzinárodnej súťaži. Laura v trhu zdolala
37 kg a v nadhode 49 kg, čo jej zaistilo pekné
5. miesto. Medzi početne silnou skupinou 10
chlapcov v hmotnostných kategóriách 56 - 62 kg
štartoval i náš Dominik Krajčovic (do 56 kg). V trhu
zdolal 50 kg a v nadhode 60 kg. Nadvíhaných 110
kg v dvojboji mu zaručilo 8. miesto.
Posledným želiezkom v ohni z nášho mesta bol Matej Kubák. Štartoval v hmotnostnej
kategórii do 69 kg, kde zviedol boj o 3. miesto
s tureckým pretekárom. Nebolo to jednoduché.
Rozhodcovia boli veľmi prísni, najmä ak sa bojovalo o medaily s domácimi pretekármi. Matej
v trhu zdolal 75 kg a v nadhode sa mu podarilo
vzoprieť 101 kg. Tento výkon M. Kubákovi zaručil
3. miesto a do tímu slovenskej výpravy získal
druhú bronzovú medailu.
Slovenská výprava vybojovala celkovo
dva bronzy a dve striebra. Poďakovanie patrí
pretekárom za vzornú reprezentáciu Slovenskej
republiky a Nového Mesta nad Váhom. Bol
to krásny športový zážitok pre celú slovenskú
výpravu pobiť sa s veľmocami vzpieračských
štátov, ako sú Turecko, Rusko, Srbsko. Ani SR
nezaostala a potvrdila, že sme na dobrej ceste dosahovať dobré športové úspechy. Milan Kubák

TAKMER METROVÝ ŠUPINÁČ A ĎALŠIE ÚLOVKY
Pred začiatkom oficiálnej rybárskej sezóny v súlade
s plánom na tento rok MO
Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) v Novom Meste nad
Váhom uskutočnila na Zelenej
niekoľko pretekov rôzneho druhu.
Za účasti 210 pretekárov sa 3. mája konali
preteky dospelých na kaprov. Celkovo ulovili 85
šupináčov, najlepšie sa darilo Petrovi Šustekovi,
ktorý ulovil 97,5 cm dlhého kapra s hmotnosťou
15,2 kg, Dušan Holič sa mohol pochváliť 78 cm
kaprom vážiacim 10,4 kg, kapor Mareka Wenzela
meral 78 cm a vážil 9,4 kg.
O deň neskôr boli preteky detí v love kaprov
a bielych rýb. Mladí rybári rozdelení do dvoch
skupín ulovili dovedna 24 kaprov a 1,2 kg bielych
rýb. Najlepšie výsledky dosiahli:
V kat. od 10 do 15 rokov: 1. Mária Bohušová
s 5,82 kg kaprom, 2. Kristián Tulis, ktorého kapor
mal hmotnosť 3,66 kg, 3. Patrik Žiška, ktorý ulo-

vil o 60 dkg ľahšieho kapra a 4. Róbert Hulvan
s úlovkom 0,96 kg bielych rýb.
V kat. od 6 do 10 rokov boli úspešní: 1. Daniel
Gašpar s 2,99 kg kaprom, 2. Lukáš Werner – ním
ulovený kapor vážil 2,84 kg, 3. Samuel Halienka
s 2,82 kg kaprom a Šimon Čelko s úlovkom 0,30
kg bielych rýb.
Vo voľný ôsmomájový deň sa uskutočnili
preteky v love rýb udicou (LRU) podľa CIPS za
účasti 23 pretekárov z našej a iných MO SRZ.
Spolu ulovili 70 kg bielych rýb. S 10,250 kg
bielych rýb bol najúspešnejší Marek Machač
z MO SRZ Trenčín, za ním nasledoval Michal
Motovský z domácej MO SRZ s 8 kg bielych rýb
a tretí skončil Roman Radil z MO SRZ Trenčín
(6,510 kg bielych rýb).
Víťazi jednotlivých pretekov a kategórií získali poháre MO SRZ a okrem kat. detí od 6 do 10
rokov aj finančnú odmenu. Deti najmladšej kategórie dostali balíčky so sladkosťami, občerstvením a rybárskymi potrebami. Ing. J. Dvorštiak
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KADETI A JUNIORI ÚSPEŠNÍ NA EMERSON CUPE

Počas veľkonočných sviatkov sa uskutočnili
v športovej hale medzinárodné volejbalové turnaje chlapčenskej zložky kategórie kadetov
a juniorov EMERSON CUP.
Na turnaji kadetov 18. apríla sa zúčastnili
štyri družstvá. Okrem Slovenska prišli volejbalové
kluby z Českej republiky a Poľska.
Družstvá v skupinách odohrali systémom
každý s každým na dva hrané sety zápasy o nasadenie do semifinálových vyraďovacích bojov.
Domáce družstvo kadetov nastúpilo bez
dvoch hráčov, z ktorých účasťou počítame počas
majstrovstiev Slovenka kadetov. Paťo Pokopec
mal reprezentačné povinnosti a Vlado Šišovský
absentoval pre chorobu.
V semifinále sme sa stretli s družstvom
VK DHL Ostrava a po prvom prehratom sete
sa chlapci schopili a nakoniec po dramatickom tajbrejku vyhrali 2:1. Družstvo Bielsko-Biala
postúpilo cez Spartak Komárno v pomere 2:0.
V boji o tretie miesto uspeli Ostravčania hladko 2:0 nad Komárnom. Naši chlapci senzačne
zvládli prvý set 25:15 vo finále s Bielsko-Biala.
Druhý sme v rovnakom pomere po výbornom
servise Poliakov prehrali. Tajbrejk mali hostia od
začiatku pod kontrolou a po vlastných chybách
v útoku sme točili strany za stavu 8:3. Diváci
sa nakoniec dočkali dramatickej koncovky a videli bojovné finále, ktoré sme napokon prehrali
v tajbrejku 16:14. Okrem striebornej pozície si
chlapci odniesli aj individuálne ocenenia: Filip
KRAISL - najlepší blokár a Borivoj MATUŠOVIČ
- najlepšie libero.
Celý turnaj slúžil ako príprava na M SR
kadetov v Komárne v dňoch 16. - 18. mája
v konkurencií 11 družstiev z celého Slovenska.
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Poďakovanie za kvalitné výkony patrí hráčom:
Jurajovi Mitanovi, Šimonovi Ševcechovi,
Dominikovi Vakovi, Andymu Krchňavému,
Matúšovi Koncovi, Filipovi Kraislovi, Marekovi
Horňákovi, Ondrejovi Feriancovi, a Borivojovi
Matušovičovi.
Na druhý deň pokračoval EMERSON CUP
2014 i kategóriou juniorov. Družstvo kadetov po
zraneniach pokračovalo v oklieštenej zostave.
Turnaja sa okrem spomínaných družstiev zúčastnili kádre: VK Veľké Meziříčí, Fatra Zlín, VKP
Žilina, Spartak Myjava a domáci juniori ročníku
narodenia 94 a 95.
Víťazom sa stalo družstvo Bielsko-Biala, keď
vo finále porazilo VKP Žilina 2:1 na sety. Domáci
juniori po prehre v semifinále 1:2 s VKP Žilina
nastúpili s volejbalovým klubom Veľké Meziříčí.
S turnajom sa chlapci rozlúčili víťazne v pomere
2:1. Podobne ako v piatkovom turnaji naši chalani
boli ocenení aj individuálne: Matej PRŮŠA - najlepší blokár a Lukáš POLLÁK - najlepšie libero.
Chlapcom gratulujeme! K vzornej reprezentácii klubu prispeli: Matej Průša, Rasťo
Bohunický, Filip Moravčík, Dávid Svitač, Lukáš
Pollák, Jakub Holec, Adam Ševcech.
Na úspechu športového podujatia sa okrem
generálneho sponzora podieľali ďalšie firmy, jednotlivci a mesto, za čo všetkým patrí úprimné
poďakovanie.
Juraj Šujan, tréner

FUTBAL
Sobota 7. júna o 10,00 h
St. žiaci – Horná Nitra „B“
o 12,00 h Ml. žiaci – Horná Nitra „B“
Nedeľa 8. júna o 17,00 h
Dospelí - Vráble
Sobota 14. júna o 10,00 h
St. dorast – Hlohovec
o 12,30 h Ml. Dorast – Hlohovec
*Letná prevádzka zimného štadióna je
v plnom prúde. Ľad nahradila umelá podložka.
Milovníci in-line športov si tak môžu prísť od
polovice mája na svoje. Zimný štadión počas
letnej prevádzky takmer až do konca augusta
môžu využívať priaznivci Inline hokeja, hokejbalu a florbalu. Zimná sezóna štadióna začne
v závere augusta.

CIEĽ PRÍPRAVY: MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Po víťazstvách v majstrovských stretnutiach
s Nitrou 8. marca bolo jasné, že družstvo mini
basketbalistiek Čierni Panteri Nové Mesto nad
Váhom postúpilo na finálový turnaj majstrovstiev Slovenska v dňoch 23.- 25. mája v Spišskej
Novej Vsi. Tréneri po odsúhlasení rodičmi zrealizovali plán záverečnej prípravy.
V sobotu 15. marca odohralo družstvo dve
priateľské stretnutia v domácej telocvični ZŠ
Tematínska s družstvom Trnavy. V oboch zvíťazili 53 : 8 (26:2) a 83 : 7 (43:4).
Počas víkendu 21.- 23. marca sa zúčastnili
sústredenia v Myjave, kde absolvovali šesť tréningových jednotiek, spolu 10 hodín.
V sobotu 5. apríla sme mali odohrať dve
majstrovské stretnutia v Petržalke. Na naše
prekvapenie sa doma súper nedostavil a Hracia
komisia - Západ obe stretnutia skontumovala
po 20 : 0 v náš prospech. V sobotu 12. apríla
sme po dohode s Trnavou predohrali majstrovské stretnutia namiesto doma v ich športovej
hale. Oba sme vyhrali 59 : 7 (36:3) a 58 : 9
(17:4).
Počas veľkonočných prázdnin sme absolvovali dva tréningy a štyri prípravné stretnutia
so staršími mini basketbalistkami zo Starej
Turej. Pre nich to bola tiež príprava na majstrovstvá Slovenska, ale o kategóriu vyššie.
Najskôr v sobotu 19. apríla sme hrali na
domácej palubovke s výsledkami 34 : 18 (21:6)
a 39 : 43 (17:22). V nedeľu 20. apríla sme
v Starej Turej najskôr prehrali 40 : 50 (15:23),
potom zvíťazili 37 : 32 (30:11). Takže celkovo
sme odohrali štyri kvalitné stretnutia, ktoré sa
skončili nerozhodne 2 : 2.
V piatok 25. apríla nastala významná
udalosť - družstvo vycestovalo po prvýkrát za
hranice, aby sa zúčastnilo na trojdňovom
Jarnom turnaji v Brne za účasti piatich družstiev. V Čechách hrajú súťaže tzv. mix, chlapci s dievčatami. Zaujímavosť – v zostávajúcich štyroch družstvách nastúpilo spolu len 10
dievčat, z toho v družstve Brna 6 a Tábora 4.
Pre nás bolo dôležité, že sme mali kvalitných,
„neokukaných“ súperov, s ktorými si dievčatá
schuti zahrali.
Výsledky: v piatok 25. apríla BK Čierni

Panteri Nové Mesto - BK Tábor 67 : 31 (35
: 16), sobota 26.apríla Sokol Hradec Králové
72 : 20 (43:10), Basketbal Brno Kohoutovice
113 : 6 (60:2), Sokol Husovice 61 : 42 (18:2).
V nedeľu 27. apríla sme sa vo finále opäť stretli
s BK Tábor a zvíťazili 68 : 39 (41 : 22). Po piatich
víťazstvách obsadilo družstvo 1. miesto a získalo pekný pohár, diplom a čokoládu. Súčasne
bola vyhlásená aj najlepšia päťka turnaja,
v ktorej boli ocenené aj naše hráčky Martina
Pomajbová, Viktória Bohunická a Terézia
Kraislová. Pochvalu si však zaslúžia všetky
hráčky.
Posledné dve majstrovské stretnutia odohralo družstvo v sobotu 3. mája v Šamoríne s výsledkami: Šamorín – Nové Mesto nad
Váhom 35 : 37 a 17 : 40.
Vo štvrtok 22. mája vycestovalo družstvo
do Spišskej Novej Vsi, aby tam zabojovalo
v piatich stretnutiach o čo najlepšie umiestnenie
vo finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska
mladších mini basketbalistiek. Z Oblastnej
súťaže Východ mali za súpera domácu Spišskú
Novú Ves (víťaz s jednou prehrou) a CBK
Košice z Oblastnej súťaže Stred BK Závodie
Žilina (víťaz bez prehry) a BK Ružomberok,
z Oblastnej súťaže Západ postúpili ako víťaz
Klokani Ivanka pri Dunaji (jedna prehra s naším družstvom) a družstvo BK Čierni Panteri
Nové Mesto nad Váhom. Definitívny výsledok
bol známy v nedeľu 25. mája popoludní, bližšie
informácie prinesieme v budúcom čísle.
Milan Šustík, tréner družstva
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ÚSPECHY POD VOLEJBALOVOU SIEŤOU
V termíne 2.- 4. mája sa v Považskej Bystrici uskutočnili majstrovstvá SR
vo volejbale junioriek. Naše dievčatá sa na tento turnaj neprebojovali. Najlepšie z nich sa
však počas celej sezóny pripravovali s družstvami COP Nitra a UKF Nitra nielen na tento
turnaj, ale aj na kvalifikáciu o postup na ME.
Hneď na prvom majstrovskom turnaji dievčatá
dokázali, že ich talent je veľký - obe si z majstrovstiev junioriek priniesli medailu.
Erika
Rešutíková
(vľavo) v drese
COP
Nitra
až vo finále
prehrala s UK
Bratislava 3:0
a skončila strieborná. Veronika
Richweissová
v boji o 3. miesto
porazila
domáce hráčky
Považskej
Bystrice 3:0.
Ich úspešné vystúpenie bolo zakončené
individuálnymi oceneniami: E. Rešutíková sa
stala najlepšou nahrávačkou majstrovstiev SR
a V. Richweissová naj smečiarkou M SR.
E. Rešutíková sa ešte predstavila vo finálovom turnaji M SR kadetiek 23.- 25. mája
v Prešove, kde, ako dúfame, opäť zaútočila na
titul majsterky SR.
K spomínanému úspechu obom dievčatám
gratulujeme a dúfame, že je to len začiatok ich
budúcej úspešnej volejbalovej kariéry.
Na predchádzajúce úspešné vystúpenie na
M SR junioriek nadviazala E. Rešutíková na
turnaji o majstra SR v kat. kadetiek v Prešove
16.-18. mája. Počas celého turnaja našli hráčky
COP Nitra, za ktoré Erika hrala, premožiteľa
až vo finále. Nad ich sily boli ako v juniorkách
hráčky UK Bratislava. Naša hráčka pokračovala
v dobrých výkonoch, čo jej okrem 2. miesta
prinieslo aj vyhlásenie za najlepšiu nahrávačku
turnaja.
17. mája sa nenechali zahanbiť ani naše
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mladšie žiačky, pripravujúce sa na M SR
v Leviciach 30. 5. - 1. 6. Turnaj v Kojetíne (CZ)
za účasti 9 družstiev vyhrali, keď počas celého
turnaja stratili len jeden set. Vo finále porazili
rovnako starých chlapcov z Přerova 2:1. Celý
zápas bol veľmi vyrovnaný a o víťazovi rozhodol
až tiebreak. V ňom naše dievčatá nedali súperovi
žiadnu šancu a potvrdili, že ich ambície na
M SR sú veľmi vysoké. Oveľa viac teší, že sa
im už v tomto mladom veku darí zvládať prvky
volejbalu, ktoré sa hrajú vo vyšších vekových
kategóriách.
Peter Riecky, tréner VK

BUDE NOVOMESTSKÝ
SUPERBIKER
Radi sa bicyklujete? Vám je určená pozvánka na
NOVOMESTSKÝ
SUPERBIKER
2014.
5. ročník verejných cyklistických
pretekov pre deti a mládež od 0 - 18 rokov
sa uskutoční 7. júna so začiatkom
o 13,30 h pri ZŠ Ul. kpt. Nálepku.
Info a prihlášky sú k dispozícii v predajni
RIVAL BIKE (0915 867 427), v deň konania
pretekov na mieste od 12,00 -13,00 h.
Povinnou výbavou účastníkov sú: bicykel,
odrážadlo, trojkolka, prilba a chuť zvíťaziť!

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
15. júna sála MsKS bude patriť folklóru.
Tradície starých otcov a materí ožijú vo vystúpeniach domácich folklórnych súborov: FS Otava
a DFS Čakanka. Folklórny trojlístok účinkujúcich
doplní hosť podujatia - FS Váh z Púchova.
VÁH
Púchovský súbor v r. 1971 založil spisovateľ M. Húževka so svojimi priateľmi. 20
rokov bola vedúcou a choreografkou súboru
Mgr. E. Kukučková. V r. 2006 ju vystriedala
Mgr. Ž. Littová. Vedúcim hudby je už 25 rokov
I. Sadloň. Doteraz sa Váh prezentoval vyše
26 skupinovými choreografiami, mnohými sólovými choreografiami, programovými číslami
a programami. Základom jeho činnosti je vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru
stredného Považia (najmä púchovskej, ale i trenčianskej doliny). Program dopĺňajú hudba, spevy a tance Liptova, Šariša, Zemplína, Oravy,
Myjavy, Horehronia... Súbor získal viacero
ocenení. O. i. je trojnásobným laureátom medzinárodného folklórneho festivalu Warmia
v Olsztyne (Poľsko, 2000, 2001, 2003) a laureátom medzinárodného festivalu Roztocze
v Tomaszów Lubielski (Poľsko, 2009). Nahral
niekoľko ľudoviek pre SRo a v r. 2007 účinkoval
v dokumentárnom filme Púchov a jeho okolie.
Pravidelne vystupuje na domácich podujatiach.
Precestoval mnohé krajiny Európy. V r. 2009 sa
zúčastnil na piatich medzinárodných folklórnych
festivaloch a navštívil srbskú Starú Pazovu. 15.
júna príde do nášho mesta.
OTAVA
FS Otava pri MsKS v Novom Meste nad
Váhom si v tomto roku pripomína 25 rokov svojej
existencie. Od r. 1992 pôsobí pri MsKS. Počas
štvrťstoročia sa v jeho radoch vystriedali desiatky mladých ľudí i samotných vedúcich súboru. V súčasnosti FS vedie T. Blaťáková, ktorá
vystriedala M. Trebatickú, pred ňou FS viedli Ing.
J. Lajčoková a Ing. J. Bublavý, zakladateľ Otavy.
Súbor sa predstavil na mnohých podujatiach doma, v blízkom i vzdialenom okolí. Umeniu
folkloristov tlieskali aj na festivaloch v zahraničí, napr. na Morave, v Čechách, Maďarsku,
ba dokonca i Tunisku. Vo svojej ponuke má
piesne a tance z Myjavy a okolia, Bošáckej do-

liny a Moravského Lieskového, Podolia, Lubiny
a najnovšie aj z Kálnice. Okrem týchto tancov
z blízkeho okolia má naštudované aj tance zo
vzdialenejších oblastí, ako sú Terchová či
východné Slovensko. V repertoári má i piesne
z Nového Mesta nad Váhom, v programe nazvanom podľa rovnomenného „CD-ečka“ Ked som
išél v Novém Meste...
V súčasnosti im do tanca i spevu hrá vlastná ĽH pod vedením Mgr. Márie Mizerákovej
s primáškou Terezkou Porubskou.
V „Novém Meste“ predvedú otaváci svoj
umelecký kumšt tancom z Kálnice, Podolia –
Bola som ja v Novém Meste v jarmeku a Myjavy.
ČAKANKA
Detský folklórny súbor pri MsKS začal písať
svoju históriu v roku 1995.
Trikrát v týždni sa od zrodu súboru až podnes
pod vedením Mgr. A. Tobiášovej stretávajú deti
vo veku od 5 do 15 rokov, aby sa zoznámili
s piesňami a tancami z nevyčerpateľnej klenotnice slovenského ľudového umenia. Dievčatá
a chlapci poznávajú ľudové tradície z rôznych
kútov Slovenska, čo sa premieta i do repertoáru
Čakanky. Tvoria ho napr. tance a spevy z Myjavy,
okolia Trenčína, detské hry z Liptova, párové
tance a typické dievčenské kolesá zo Zemplína
a Šariša.
Čakanka skrátka nečaká so založenými rukami a neustále preniká do tajov slovenského
folklóru. Neuzatvára sa ani pred novými posilami, ktoré, ak majú chuť a vytrvalosť, môžu prísť
medzi mladých folkloristov.

NAŠA
FOTOHÁDANKA
NAŠA FOTOHÁDANKA
čo zachytáva
archívna
snímka
?
Viete, Viete,
čo zachytáva
naša
archívna
snímka?

Fotohádanka zachytáva niekdajšiu budovu kina pri železničnej stanici
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