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VYRASTIE NOVÁ OBCHODNÁ ZÓNA V MESTE

vedúci oddelenia výstavby, rozvoja  
mesta a dopravy  MsÚ v Novom Meste nad Vá-
hom.



P R O G R A M  D A  M E S T A  1 9 .  J Ú N A 

MEMORIÁL R. ZONGORA - futbalový turnaj žiakov  
umelé ihrisko AFC

Volejbalový turnaj žia ok        
ZŠ Ul. kpt. Nálepku

Turnaj zmiešaných družstiev ZŠ vo vybíjanej    
ZŠ Ul. odborárska

TEÁTRO NELINE Bratislava: Postrach Samko, bábkové predstavenie pre MŠ    
divadelná sála MsKS  

    

NÁMESTIE SLOBODY
 MESTSKÝ MINIMARATÓN
Program CV  
Oce ovanie najúspešnejších žiakov a študentov
Zábavné atrakcie pre deti, ob erstvenie v stánkoch

                          Predaj remeselných výrobkov a drobných dar ekových predmetov
Zábavný program ZUŠ, CV , MŠ, ŠZŠ, DFS akanka

HLAVNÝ PROGRAM NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY
Slávnostné otvorenie

                          Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského
                          Ude ovanie ceny OSOBNOS  MESTA 

Hudobná skupina Neverback
Hudobná skupina U.K.N.D 
Marián ekovský s hudobným sprievodom
Oh ostroj

ALŠIE AKCIE PRI PRÍLEŽITOSTI D A MESTA

Memoriál O. Hekela vo vzpieraní, 
CV  

                                       

TEN STARÝ DOM NA NÁMESTÍ - HS Premeny 
z cyklu príbehov a piesní Návraty do Nového Mesta, 

výstavná sie  MsKS

21. júna o 11,00 h       
Sv. omša za mesto a jeho ob anov 

rímskokatolícky kostol



Hlavný program sa za ne o 17,00 h

Osobnos  mesta

Neverback U.K.N.D

Mariána ekovského
oh ostroj

DE  „D“ S KULTÚRNYM VYŽITÍM I OCE OVANÍM



Medzinárodného d a detí 

Slovenského paralympijského výboru

PREŽIJÚ PARÁDNY DE  S PARÁDOU

Eva Landlová
PhDr. K. Hejbalovej

 Here ka Eva Landlová sa 12. apríla 
tohto roku stala v poradí štrnástou držite kou 
prestížneho ocenenia Kvet Tálie. Ude ujú ho 
organizátori medzinárodnej prehliadky ochot-
níckych divadelných súborov s tematikou ženy, 
Festivalu Ani ky Jurkovi ovej v Novom Meste 
nad Váhom. Pred ou ocenenie dostali aj Vilma 
Jamnická, Mária Kra ovi ová i Eva Rysová...
 „Bolo to nádherné podujatie, vidie , že or-
ganizátori na om pracujú s nadšením. Tak 
dobre som sa už dávno nikde necítila,“ hovorí 
s obdivom pani Landlová.

PRÍJEMNÉ FESTIVALOVÉ DOZVUKY

4. júna

(23. júna)
3. zasadanie Mestského 

zastupite stva v Novom Meste nad Váhom



Tren-
ianskeho samosprávneho kraja

Obvodný úrad v Tren íne

12 pedagogickým a dvom nepedagogickým 
zamestnancom Gymnázia M. R. Štefánika

Z OSLÁV GYMNÁZIA S DLHORO NOU TRADÍCIOU 

PRÍLEŽITOS  PRE MLADÝCH ESEJISTOV



S POMOCNOU RUKOU BY  NABLÍZKU LOVEKU

konferencia 
Trnavskej arcidiecéznej charity

M. Dzurecha

P. Ochránek

V. Maslák

 Milan Resutík
Milan Struhárik, Jarmila  Dicová, Ján 

Mikuška a Dušan Nágel

D. Arbetovej,  E. Seléšiovej a J. Kiincela
I. Radošinského

K prítomným sa prihovoril K prítomným sa prihovoril 
i vdp. dekan B. aputai vdp. dekan B. aputa



Zlatú bránu
Ivana Radošinského

Vojt cha Cinybulka: Hra ky 
na  cestách

DIVADIELKO GALÉRIA NA CESTÁCH

POZVÁNKA DO UHERSKÉHO BRODU

 Bílokarpatské slavnosti

 Bílokarpatských slavností 

Noc patriot
 Uherskobrodský jarmark 

U nás doma

 XXV. Brodský 
jarmark

Na a Urbánková

sedliacky dvor ek so zvieratkami

echomor, 
Družina a Huméne ko

Calma z Luha ovic, Divadla 
Brod a Šermí ského klubu Uherský Brod

Bílokarpatských slavností

DAR MESTU



MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mladí reportéri pre životné pros-

tredie

Litter Less - 
Menej odpadu

(Ví aznú prácu uverejníme v 7-8/2015 NS)

Elene Barátovej

ZOMRELA NAJSTARŠIA 
OB IANKA MESTA

Chameleón

Petra  Bažíka 

CHAMELEÓN



R E L A T Í V N E  B E Z P E I E

„Nebo a zem sa pominú, ale moje 
slová sa nikdy nepominú.“

                                     , 



VIAC AKO PRÍJEMNÁ PREMIÉRA DERNISÁŽE

Dušana Malotu
 Jany Malotovej

Chanson s´il vous plait

D. Arbetová, E. Seléšiová, 
D. Kucharíková, K. Godálová, J. Kazda, J. Kincel, 
a D. Mikuláš a žiaci ZŠ Tematínska ul.

PIESE  PIESNÍ ŽENA

PRÁZDNINY S DIVADLOM

Spevácky  
zbor  Cantabile 

doc. Milana Kolenu, Art.Dr





- Tím veterinárnych lekárov
- U nás  máte možnos  objedna  sa na konkrétny termín!

- Vyhradené parkovisko
- Možnos  plati  platobnou kartou

- Bezbariérový prístup

ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

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



VÝSTAVA

Miyung Kwon
Jela Špitková Samu-
el Bánovec

J. S. Bach,  A. Bazzini, E. Elgar, a i

DIVADELNÉ CENTRUM MARTIN

TEN STARÝ DOM NA NÁMESTÍ
PREMENY - NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA

MILAN STRUHÁRIK: SOCHY

Petra POLNIŠOVÁ, Henrieta MI KOVICOVÁ, 
Emil HORVÁTH, Richard STANKE a uboš 
KOSTELNÝ/Michal KUBOV ÍK.

DIVADLO

STRETNUTIE S FOLKLÓROM

(pri nepriaznivom po así do sály MsKS) 

(viac na 2. str. programo-
vej prílohy)

Návraty do Nového Mesta

AKO BOLO KEDYSI A DNES

VE ERNÝ KONCERT

ŠTYRIA NA KANAPE

DE  MESTA

(viac na 3. strane NS)



streda 3. o 19:00 h          EURÓPSKE KINO                 ASFK                    
SAMBA   
Nový film od tvorcov filmu Nedotknute ní, ktorý si 
nenechajte ujs . Samba (Omar Sy) sa do Francúzska 
pris ahoval pred desiatimi rokmi zo Senegalu. Pracuje 
na ierno v rôznych zamestnaniach, než stretne Alicu 
(Charlotte Gainsbourg), manažérku trpiacu syndrómom 
vyhoretia a dobrovo níckou prácou sa snaží da  svoj 
život doporiadku. Humor aj irónia bez žánrového klišé! 
Francúzsko,               dráma,                             120 min.,     
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
 

 
 
 

sobota 6. o 15:00 h         LEN 1x         CONTINENTAL FILM 
OVE KA SHAUN (repríza) 
(SHAUN THE SHEEP THE MOVIE)                                    
Malá ove ka, ve ké mesto a úžasné dobrodružstvo. 
VB, Franc.,    rodinná animovaná komédia,       90 min.,             
originálne znenie bez dialógov, MP,          vstupné: 3,50 € 

 
sobota 6. o 17:00 h          LEN 1x                      FORUM FILM   
DIVOKÁ DVOJKA (repríza z 30.5.) 
(HOT PURSUIT) 
Dve nebezpe né krásky na úteku. Reese Witherspoon 
hrá v tejto ak nej komédii vzornú a snaživú policajtku, 
ktorej zveria do ochrany k ú ového svedka v súdnom 
procese s vplyvným mafiánskym bossom. Svedok je sexy 
manželka miestneho drogového dílera (Sofía Vergara)...  
USA,                 ak ná komédia,                        100 min.,          
eský dabing, MP 12+,                                   vstupné: 4 €  

 

sobota 6. a nede a 7. o 19:00 h                   BONTON FILM  
DIE A 44 (CHILD 44) 
Ako nájs  vraha v krajine, kde vraždy neexistujú? 
Pod a rovnomenného a cenami oven eného bestselleru, 
ktorého silný príbeh a atmosféra sa itate om po celom 
svete doslova vryli pod kožu. Degradovaný policajt, ktorý 
sa ocitol vo vyhnanstve, navzdory stalinistickému 
režimu pátra po sériovom vrahovi. Ohrozuje tak nielen 
svoj život, ale aj život svojej manželky a každého, kto by 
mu len trochu pomohol.  
USA,                        krimi-triler,                         137 min.,      
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 6. a nede a 7. o 21:15 h                           ITAFILM  
INSIDIOUS: KAPITOLA 3  
Najdesivejšia kapitola od tvorcov kultových hororov Saw, 
Paranormal Activity a Sinister sa vracia na za iatok ságy 
Insidious. 
USA,                            horor,                              97 min.,          
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 €  

 
nede a 7. o 17:00 h        LEN 1x           BARRACUDA MOVIE 
ŠPIÓN (SPY)  
Špionážna komédia, ktorá Vás nenechá vydýchnu  a má 
našliapnuté k tomu, aby sa stala tou správnou komédiou 
leta 2015.  Hrajú: Melissa McCarthy, Jason Statham, 
Jude Law, Rose Byrne, Miranda Hart  
USA,                       komédia,                             120 min.,  
eský dabing, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

streda 10. o 19:00 h    EURÓPSKE KINO       CONTINENTAL  
ZABIJÁCI  
(FASANDRAEBERNE) 
Kto stojí za 20 rokov starou sériou vrážd a znásilnení? 
Stopy vedú k skupine študentov prestížnej internátnej 
školy, ale odsúdený bol miestny udák   
Dánsko,                 krimi-triler,                           119 min.,      
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 €     

  
 

 

 
 

sobota 13. a nede a 14. o  15:00 h             CONTINENTAL 
HURÁ NA FUTBAL (METEGOL) 
Prežite najvä šie futbalové dobrodružstvo. Amadeo  
pracuje v bare v malom meste a hrá stolný futbal lepšie 
ako ktoko vek iný. Miluje Lauru, ale ona o tom nevie  
Španielsko,           rodinný animovaný,             106 min.,      
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 13. a nede a 14. o  17:00 h             CONTINENTAL 
VINCENTOV SVET (ENTOURAGE) 
Snívaj vo ve kom. Ži naplno. 
Dlho o akávaná adaptácia oce ovaného seriálu HBO  
s pôvodnými hercami.  Hrajú: Adrian Grenier, Jeremy 
Piven, Kevin Connolly, Kevin Dillon, Mark Wahlberg, 
Alice Eve, Haley Joel Ssment, Billy Bob Thornton, Liam 
Neeson a i. 
USA,                            komédia,                        104 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 13. a nede a 14. o  19:00 h             BARRACUDA 
JURSKÝ SVET (JURASSIC WORLD) 
Park sa otvára! 
Pred mnohými rokmi tragicky skon il sen excentrického 
milionára, ktorý chcel na od ahlom ostrove z dinosaurej 
DNA vytvori  Jurský park so živými exponátmi. Od tej 
doby sa toho ve a zmenilo, park ide na plné obrátky  
s obrovskou návštevnos ou. Vedenie parku ale neustále 
h adá nové spôsoby, ako túto jedine nú atrakciu ešte 
viac zatraktívni . A v tú chví u prídu komplikácie  
USA,            ak ná dobrodružná sci-fi,            125 min.,     
eský dabing, MP 7+,                                  vstupné: 4 € 

 
sobota 13. o 21:15 h      LEN 1x           BARRACUDA MOVIE  
RÝCHLO A ZBESILO 7 (repríza)  
(FAST & FURIOUS 7) 
Už siedme pokra ovanie populárnej filmovej série, teraz 
poznamenanej pred asným úmrtím Paula Walkera. Ako 
sa s tým osved ení tvorcovia vyrovnali, spoznáme  
v alšom dobrodružstve, v ktorom hrdinovia elia doteraz 
najtvrdšej výzve. 
USA,                             ak ný,                            140 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 
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streda 17. o  19:00 h         EURÓPSKE KINO              ASFK 
DIOR A JA (DIOR AND I) 
Francúzsky dokumentárny film otvára divákom dvere do 
mýtami opradeného sveta módneho domu Christian Dior. 
Nový umelecký riadite  Raf Simons práve pripravuje 
svoju úplne prvú kolekciu haute couture, s ktorou musí 
celý svet presved i  o svojej vízii a vyrovna  sa 
s odkazom slávneho zakladate a zna ky   
Francúzsko,                 dokument,                        89 min.,      
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
 

 
 

sobota 20. o 17:00 h, nede a 21. o 19:00 h 
LOKALFILMIS                              CONTINENTAL FILM 
Do je pán? Ja som pán!  
Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok predpovedá príchod 
mesiáša z osady, ktorý zmení svet. Narodí sa Rytmaus a 
postupne sa z neho stane najznámejší rapper v strednej 
Európe. Rytmaus uverí, že on je ten mesiáš a kandiduje 
na prezidenta Slovenskej republiky. Vo by však vyhrá 
Pišta a zo Slovenska sa v aka predaju istej vody stáva 
svetová ve moc, ktorá spolurozhoduje o budúcnosti 
udstva... Hrajú: Pišta, Rytmaus, Menežeris, Moloch, 

Oblina a i.  Réžia: Jakub Króner   
SR,                        animovaná komédia,             78 min.,               
slovenská verzia, MP 15+,                             vstupné: 4 € 

 
sobota 20. o 19:00 h         LEN 1x       BARRACUDA MOVIE 
PÄ DESIAT ODTIE OV SIVEJ (2. repríza) 
(FIFTY SHADES OF GREY)      
Adaptácia bestselleru popisujúca erotický vz ah mladej 
študentky sa zámožným mužom, ktorý má zvláštne 
erotické chú ky.. Hrajú: J. Dornan, D. Johnson,   
USA,                     erotická dráma,                    117 min.,               
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 20. o 21:00 h, nede a 21. o 17:30 h   BARRACUDA  
ODOBRA  Z PRIATE OV  (UNFRIENDED) 
Laura bola oby ajná stredoškolá ka, pokia  sa na 
internete neobjavilo video, ktoré do nechutných detailov 
prezentovalo, ako sa opila na jednom ve ierku. Predtým 
všetkými obletovaná kráska verejnú potupu nezniesla a 
spáchala samovraždu. V de  výro ia jej smrti sa partia jej 
spolužiakov ,,stretne“ na videochate, kde riešia obvyklé 
tíned  erské problémy, pokia  sa do ich skupiny 
nenabúra užívate  s prezývkou Billie227. Okrem toho, že 
ho nejde zo súkromnej diskusie vyhodi , zaujíma sa, kto 
nahral na internet to nelichotivé video. A potom sa do 
diskusie zapojí aj ich m tva spolužia ka.... 
USA, Rusko,               horor,                                83 min.,          
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

streda 24. o  19:00 h    EURÓPSKE KINO      FILM EUROPE 
OSTROV LÁSKY (OTOK LJUBAVI) 
„On, ona a  Ona. All Inclusive!“ 
Svieži poh ad na moderné partnerské vz ahy, v ktorom 
nechýbajú humor, zvraty ani k ú ové plážové hity. Grebo 
(Ermin Bravo) a jeho tehotná žena Liliane (Ariane Labed) 
sa rozhodnú strávi  pokojnú dovolenku v ob úbenom 
letovisku na Jadrane. Najprv ide všetko ako po masle  
Bosna a Herceg., Chorv., Nem.,     komédia,       90 min.,     
slovenské titulky, MP 12+,                 vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
 

 
 

sobota 27. o 15:00 h a 17:00 h, nede a 28. o 15:00 h  
MIMONI (MINIONS)                         BARRACUDA MOVIE 
Najžltejšia filmová udalos  roka!  
Zmyslom života Mimo ov bolo odjakživa slúži   
najvä šiemu zloduchovi široko aleko. Ke  nikoho 
takého nemajú, upadajú do depresií. Naš astie Kevin, 
Stuart a Bob sa rozhodnú tiesnivú situáciu vyrieši . 
Vyrazia na zraz zlo incov, aby sa dali do služieb 
najhoršej gaunerky všetkých ias - Scarlet Odkráglovej. 
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min.,      
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 27. a nede a 28. o 19:00 h                   FORUM FILM  
DÁMA V ZLATOM (WOMAN IN GOLD) 
Spravodlivos  sa nedá zaplati  ! Šes desiat rokov 
po tom, o bola nútená utiec  po as druhej svetovej vojny 
z Viedne, sa Maria Altmann (Helen Mirren) rozhodne 
získa  spä  rodinný majetok zhabaný v roku 1938 
nacistami. Patria k nemu aj umelecké diela 
nevy íslite nej hodnoty, medzi inými aj slávny portrét 
Gustava Klimta „Zlatá Adela“, ktorý sa stal národným 
pokladom a je prezývaný aj „rakúska Mona Lisa“. 
USA, VB,                      dráma,                           110 min.,      
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 27. o 21:00 h, nede a 28. o 17:00 h  
MISIA: PREZIDENT (BIG GAME)            CONTINENTAL 
Tínedžer pomáha zachráni  prezidenta Spojených štátov 
po tom, o je Air Force One zostrelený a spadne 
v blízkosti jeho lesného tábora. Ke  teroristi zasiahnu 
prezidentský  špeciál, ktorý sa zrúti do nehostinnej 
divo iny,  hlavu  štátu (Samuel L. Jackson)  môže 
zachráni  len chlapec Oskari (Onni Tommila)  
Fín., VB, Nem.,       ak ný dobrodružný,           110 min.,     
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
 

PRIPRAVUJEME NA JÚL  
streda 1.7. o 19:00 h, nórsky triler V HLBINÁCH                    
streda 8.7. o 19:00 h, Peter Becko Ondrejovi   
porozpráva o svojich najnovších cestovate ských 
zážitkoch (55 min.) a uvedie nový dokumentárny film 
Pa a Barabáša SURI (65 min.).  
Pavol Barabáš sa vo filme Suri vydal proti prúdu asu na 
dobrodružnú cestu k prírodnému kme u, ktorý etiópska 
vláda pomaly, ale isto likviduje. Kde sú hranice pri honbe 
za bohatstvom, sa spýta po skon ení filmu každý z nás. 

ž
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Za humnama

Zelí, 
zelí, zelí klo

Ked som išél 
v Novém Meste....

KURZY V JÚNIKLUBY V JÚNI

JÚN S FOLKLÓROM

ZÁJAZD DO OPERY PRÁVNA PORAD A



TÚŽITE PO NOVOM MIESTE? ROZMÝŠ AJTE!

 Ciest, ako si vybera  zamestnanie, je mno-
ho. Mnoho je aj pohnútok, pre o a ktorého 
zamestnávate a si vybra . Ak sa vybera  dá. 
 Rozhodne však  stojí za to vždy sa pozrie  
na to, aké benefity vám okrem pravidelného 
platu a práce, ktorá vás zaujíma, alebo ktorú 
máte vyštudovanú, do kolonky zamestnaný 
“ pribudnú. A  kto sa stane lovekom, ktorý je 
v tíme tých, ku ktorým sa ako zamestnanec 
môžete s dôverou obráti . Doba sa mení. A je 
as vníma  aj svoju firmu nielen pod a názvu, 

ale aj celkovej filozofie a nastavenia.
 Jednu z nich vám predstavujeme.
 Firmu, ktorá aj ke  je zahrani ná, je na 
Slovensku už 22 rokov a má rodinný charakter. 
O nej, o filozofii spolo nosti Askoll, o tom, ko ko 
nových miest ponúka a ko ko zamestnancov 
h adá v tomto roku, sme sa rozprávali s HR ma-
nažérom Askoll Ing. Marianom Hude kom.

Ing. Marian Hude ek
HR manažér, Askoll



Novinár-
ske ceny 2014.

 Najlepšie regionálne pub-
likovaný príspevok v printových médiách

Ne udské zrušenie 
cintorína: Bager niesol 
v lyžici kostru loveka

S NOMINÁCIOU NA NOVINÁRSKU CENU

FANTASTICKÁ  
PRÁCA V ASKOLL

Slovenská práca
s európskymi benefitmi

OPERÁTOR AUTOMATICKEJ LINKY
OPERÁTOR - NASTAVOVAČ
TECHNIK ELEKTRONIK

Staňte sa členom silnej medzinárodnej firmy a využite možnosť čerpať nadštandardné zamestnanecké benefity. 
Do svojho tímu hľadáme šikovných a stabilných ľudí, ktorí sa chcú stať súčasťou výrobného procesu svetových 
značiek bielej techniky. Vek ani skúsenosti nehrajú úlohu. Dôležitá je chuť a radosť z novej príležitosti. 

Problém s dopravou? My sa o Vás postaráme! Dopravíme Vás do práce aj z práce našim autobusom.

Askoll Slovakia s.r.o. 
916 25 Potvorice 331 
e-mail: personal.sk@askoll.com
tel: 032/7771078

www.praca-askoll.sk

S NOMINÁCIOU NA NOVINÁRSKU CENU

www. katkatours.skwww. katkatours.sk



Všetky kvety do rúk mamy, 
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.

Za jej štedros , staros  v hlave,
za dni š astné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

P.  Beli ková, O. Nápokyová, N. Šípková, A. Ilen í-
ková, M. Pastoková, M. Ma icová a M. Fojtí ková

Trend A. Burian – 
klávesy, D. Piscová a T. Ba ár – spev

Príbehu „možno“ oby ajného
PaedDr. M. Kubovicovej

Š. Psotného

P R E J A V  V A K Y  M A M Á M  I  U I T E O M



 Vždy, ke  som bol chorý, a to bývalo asto, 
nesmela po ruke chýba   zásoba kníh. Pä , šes , 
sedem. Šálky aju, Penicilín, more popísaných 
stránok - iné svety. Týžde , desa  dní potenia, 
polihovania, ticha, snov a predstáv.  S pokynmi na  
lístku  napochodovali  rodi ia do knižnice. Lenže  
pošlite vybavi  takú dôležitú záležitos  laikov!  
Akoby m a  poslali  vybra  z brav ového pliecka 
na karmenádle. Timur a jeho družina, Chlapci 
z Pavlovskej ulice, enkovej deti, Zbojnícka 
mlados …  - Kristepane!!!  A kde je  Dvadsa tisíc 
míl pod morom, Gróf Matej Šándor, Posledný 
mohykán… a, a, a ? - o si myslíš, že tam a-
kajú len na teba? - Všetko zlé je na nie o dobré. 
Izolácia môže by  sloboda. Choroba  ako luxus 
nenásytného ítania. Zbavený pocitu, že zabíjam 
as, že by som mal tak ako všetci  ostatní plni   

otravné každodenné povinnosti. Ve  ja by som 
aj chcel, ale ve  o, môžem? Nikto odo m a 
ni  nežiadal, každý mi dal pokoj. Myšlienka, o 
sa vle ie, neute ie a že ma to po ká, mi síce 
sem tam chvíle le ošenia dokázala znepríjemni , 
no rýchlo som ju zastr il ako bosé nohy pod 
paplón.
 Najvzácnejšie bolo ráno a dopoludnie. Všetko 
pre , všade ticho. Ur ite ste to niekedy zažili. 
Pôži ka na chví u pokoja. Ranné  svieže svetlo 
dopadajúce na otvorené stránky ma vohnalo do 
náru ia  príbehov, v ktorých som si krochnil  dych-
tivo, nechajúc za sebou všetko. Ako ke  na dva 
razy zamknete dvere. Rajzoval  som  medzi hrdi-
nami románov, zúrivo zahryznutý  do deja  ako pes 
do  neohlodanej kosti. Plavil sa v hlbinách mora, 
h adal rozprávkové  poklady, tridsa  rokov žil za-
vretý v  ostrovnej pevnosti,  neholil sa, neumýval, 
mal bradu a vlasy  až po  pás. Dokonale jazdil  na 
koni, majstrovsky ovládal me , strie al otrávené 
šípy, riešil aj tie najzamotanejšie situácie a naj-
radšej by som  bol všetkých tých  neš astníkov, 
o sa mi motali medzi riadkami, dirigoval  a prika-

zoval  im, o a ako majú robi .                                                                                                                                            
 Krása tých darovaných pár hodín ma oma-
movala. V slnku, o prenikalo cez záclony, sa 
žiarivo  ako drobu ké mušky ligotali zrnká prachu. 
Boli to jediní spolo níci  dopolud ajšej chvíle, 
ešte  takej erstvej, odpo inutej  po celono nom 
spánku. Svet okolo sa  zdal  teplejší a farebnej-
ší, vzduch vonku sýtejší, vo avejší. Svetlo ešte 
neprinášalo tú opakujúcu sa  únavenú  a ospalú  

šedivos   popoludnia, ke  de  sa  za ne  opä  po-
maly naklá a . Aby  tak ako v era a predv erom  
skon il v uzavretom kruhu ve ernej  únavy, ke  
sa všetci opä  navzájom pozliezajú a za nú si 
liez  na nervy. Ten as mi preletel bleskovo  ako  
tomahavk  ná elníka  Apa ov svištiaci vzduchom.                                                                                                              
 Za oknom sa rozozneli polud ajšie zvony. 
Tie z evanjelického kostola, ktorý stál prakticky 
cez ulicu, bili  oce ovo zvu ne. Pripadalo mi, že 
znejú tak akosi strojovo moderne - bim bamm, 
bim bamm…, ako ke  je nie o vyrobené už 
v našej dobe pokroku. Ako povedzme rádio i 
televízor. Tie vzdialenejšie zo starobylej veže 
s kopulkami navrchu vyzvá ali  inak. Ich klinganie  
malo  jemnú sopránovú farbu. Zvonili slabšie, no 
znela z nich história.  Stáro ia,  o ponad  zvony 
a  do neba sa  tý iaci kríž  preleteli a stratili sa 
niekde na samom konci sveta. Predstavoval  
som si, že ak by som  šiel stále rovno  a  neod-
bo il, tak  tie staré asy tam niekde nájdem. 
Poukladané pekne  za sebou. Prechádzal by 
som  nimi  ako filmovými  kulisami a stretal  tých, 
o tu celé tie dlhé veky žili. Prvých osadníkov, 
o zistili, že pri rieke, o ktorej ešte nevedeli, ako 

sa bude vola ,  je miesto, kde treba za a . Ten 
zašlý svet s nízkymi domcami a hlinenými ulicami  
plných prachu. Chudákov s vozíkmi, ro níkov 
s kosami, gazdov na rebri ákoch,  vlastníkov koní  
grófskych erbov a  ko ov,  otrhané decká hrajúce 
sa pri ceste, za adené vý apy a spev.  Majite ov, 
nádeníkov, obchody a dielne, svadobné vese-
lice a pohrebné sprievody. Prestavený kostol, 
plynové lampy, tržnice s gagotajúcou hydinou. 
Drevená škola, zatuchnutý hotel, kde ženy lovi-
li zákazníkov, nevestinec, žandárska stanica…  
Bohatí, chudobní, židia, katolíci, evanjelici, veriaci 
i neveriaci. Mal som ich ako na dlani. Už - už 
som im chcel vliez  do života, aby som zistil, ako 
sa im postupne menil. Zvony za oknom  mi pre-
rušili sen. Bože, ve  som si zabudol da  pirule!
Vonku pre zmenu  za alo prša .                                                                                                                                            
 Ulicou sa pokrikujúci chalani vracali zo ško-
ly. De  nutnej otro iny mali za sebou, a tak 
celí blažení kopali do prázdnej f aše od piva. 
Monotónnos   daž ových  kvapiek  klopotajúcich  
v ríne pôsobila na m a ako teplo šíriace sa 
z kachie . V tom  tichu vôbec  nehúkali  sirény.                                                   
             

Milan Hurtík

V TICHU, KDE NEHÚKALI SIRÉNY



 „Nesmú te, nepla te, neodišiel som, ja som Vás len všetkých predbehol"

S M Ú T O N É  P O A K O V A N I A
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V júni oslávia svoje životné jubileá 
títo naši spoluob ania:BLAHOŽELÁME 

KRSTY V APRÍLI

SOBÁŠE V APRÍLI
Pavol Blahovec a Sylvia urišová

Juraj Kapustík a Miriama Koní ková
Radovan Otava a Martina Petlušová

Martin Magál a Mária Zo aková
Jozef Hošo a Viktória Podhradská
Peter Va o a Ivana Cverenkárová

Ing. Marián Pomajbo a Katarína Kochanová
Jozef Hriadel a Adela urišová



as  plynie, ale  spomienky  zostávajú.

Odišla si tíško z nášho života, ale spomienky a ve ná láska v nás ostávajú, 
pretože tá, o žije v našich srdciach, nikdy neumiera.

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

V našich srdciach stále  žiješ...

S P O M Í N A M E

Kamaráti, hory moje pozdravte, obraz môj si v svojom srdci nechajte 
a v spomienkach ve erami budem navždy spolu s vami prežíva  chvíle krásne.

 ,,Budeš nám ve mi chýba ."



KEDY NA FUTBAL

OSOBNOSTI JÚNA
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juniorských majstrovstiev SR 
cenný titul majstra

(viac v letnom dvoj ísle)

ŽIACI ZO ŠTVORKY NA McDONALD´S CUP-e

McDonald´s Cup - majstrovstvá Slovenska 
v minifutbale žiakov a žia ok 1. stup a základ-
ných škôl

 ZŠ Odborárska ul



ÚSPECH SILOVÝCH TROJBORÁROV

(na foto v avo)

Svetový rekord 
prekonal v disciplíne drep

splnil 
 A limit na majstrovstvá sveta v jese-

ni v americkom Las Vegas

(Zdroj:  nmnv.sk)

LAURA, VO SVOJEJ KATEGÓRII NAJMLADŠIA, USPELA

Medzinárodných 
športových  hier mládeže

Turnaj olympijských nádejí Vyšehradskej štvorky 
vo vzpieraní



OKOLO SLOVENSKA SO ZASTÁVKOU U NÁS
59. ro ník me-

dzinárodných cyklistických pretekov 

sobota 13. júna, IV. etapa: 
Žiar nad Hronom - Nové Mesto nad Váhom, 201,7 
km; nede a 14. júna, V. etapa: Nové Mesto nad 
Váhom - Bratislava, 123,5 km

MEMORIÁL ONDREJA HEKELA UŽ PO PIATY RAZ

V. ro ník 
Memoriálu Ondreja 
Hekela

 

 

NOVOMESTSKÝ SUPERBIKER BOL SUPER!

Novomestský superbiker 2015

Foto: Jana Krištofovi ová



Z KOŠÍC S TITULOM MAJSTERKY SR

 Jakub Kosterec,  Timotei 
Cabovský, Laura Mikušová a dorastenec  Matej 
Kubák.

J. Kosterec

T. Cabovský 

L. Mikušová

Matej Kubák (foto) 

Turnaj olympijských nádejí Vyšehradskej štvorky



„Tento rok je to už jubilejný 40. 
ro ník Karpatského preteku kuriérov. V novodo-
bej histórii ide už o 7. ro ník pretekov na sloven-
skom území za sebou, pretože na ur itú dobu bol 
pretek prerušený. Som  rád, že minimálne jedna 
etapa išla vždy cez Tren iansky kraj, nevyníma-
júc tento 40. ro ník,“

„Ví azstvo pre m a znamená ve mi ve a. 
Vyhral som doma.“

„Tohoro nou  novinkou pretekov je, že sa 
kon ia v Ma arsku za organizátorskej ú asti 
ma arskej strany. Som rád, že sme aspo  druhú 
etapu, ktorá bola na slovenskom území, obhájili 
v našich farbách, hoci vyhral Slovák sú ažiaci 
v eskom tíme,“ 

ZA IATOK NOVEJ CYKLISTICKEJ TRADÍCIE?

TIP NA TURISTIKU



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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