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DEŇ  MESTA FOTOOBJEKTÍVOM
 Počasie si s usporiadateľom Dňa mesta akoby zahráva-
lo. Upršané ráno 22. júna neveštilo nič dobré. Napokon dážď
ustál, dopoludňajšie i popoludňajšie podujatia na námestí 
i v areáloch škôl sa mohli bez problémov uskutočniť.  Neskôr 
sa obloha opäť zatiahla. Lejak vyhnal ľudí z lavičiek, nie však 
účinkujúcich na tribúne.   

    Po folklórnom pozdrave z Rumunska 
(1) bolo jasné, že nebo tradičné podujatie 
„zobralo na milosť.“ Hlavný program, kto-
rého sa  o. i. hostí zúčastnil aj poslanec 
NR SR D. Bublavý (2), sa mohol začať.
    Po príhovore  primátora  mesta Ing. J. Trstenského (3) a 
vystúpení MKO pri MsKS (4) prišlo na  rad udeľovanie ceny  pri-
mátora  mesta Osobnosť mesta (pozri str. 6 - 7). Z rúk  primátora 
mesta a jeho zástupkýň Ing. V. Vienerovej a PhDr. K. Hejbalo-
vej po predstavení jednotlivých osobností  si ocenenie priebežne 

prevzali do svojich rúk štyria ocenení. Cenu 
udelenú Ing. J. Hluchému in memoriam
odovzali p. R. Motolovi (5). V mene  ocene-
ných sa 
poďako-
val prof.
Mešťan
(6). Pre 
o c e n e -
ných je 
N o v é 

Mesto n. V., - ako uviedol, - 
hlavným mestom Európy. 
 Nečakaný, o to úprim-
nejší bol poetický vklad 
p. E. Barátovej (7), ktorá pásmom poézie  ospevujúcej Slo-
vensko a rodnú reč vyvolala  v publiku standing ovation.
   Verná svojmu názvu radosť svojimi piesňami spravila La
Gioia (8). Nielen od  trojice  mužov tohto zoskupenia si  pub-
likum vyžiadalo hudobný prídavok, ale i od Roxette Revival 
- The RockSet, Celine Dione Tribute (9). Kým sa skupina 
z ČR pripravila, čakanie piesňami príjemne vyplnila M. Kli-

mentová.
 Z á v e r e č -
nú bod-
ku za  vydare-
ným Dňom
mesta spravil
ohňostroj.     

Foto:
Mgr. J. Šišov-
ský, V. Mádr
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
26. júna sa uskutočnilo 9. zasadanie mest-

ského zastupiteľstva (MsZ), predchádzala mu  9.
schôdzka mestskej rady (MsR). Po procedurálnych 
otázkach, kontrole  uznesení z 8. schôdzky MsR, 
informácii o Nakladaní s majetkom mesta  sa na 
program dostal návrh dodatku VZN  mesta č.
2/2012 O dočasnom parkovaní motorových vozi-
diel na miestnych komunikáciách (MK)  na území 
mesta.
 Návrh VZN vychádza z novej právnej úpravy 
tzv. cestného zákona, ktorý umožňuje obciam, 
aby si právnym predpisom upravili užívanie niek-
torých úsekov MK v centrách obcí za úhradu. V 
intenciách tohto zákona MK sú všeobecne prís-
tupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miest-
nej doprave a sú zaradené do siete MK. Návrh 
vymedzuje  úseky MK v meste, na ktorých bude 
možné dočasne parkovať, upravuje výšku úhra-
dy za dočasné parkovanie, spôsoby jej platenia a 
preukázania jej zaplatenia. Výnos úhrad za dočas-
né parkovanie bude príjmom rozpočtu mesta.

MsR odporučila poslancom návrh dodat-
ku schváliť s pripomienkou. Nasledoval návrh
dodatku č.3 k VZN mesta č.7/2010  O určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia a o určení výšky mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach.
 Dodatok navrhol zmeniť na obdobie od 1. 9. 
2012 do 31. 12.  2012 spôsob poskytovania dotá-
cie pre MŠ, a to podľa počtu detí evidovaných k 
15. 9. 2012, pretože od 1.9. 2012 sa zvýšením 
počtu detí zvýšia aj výdavky MŠ rozpočtované
na rok 2012. Ďalej od 1. 9. 2012 zvýšiť mesačný
príspevok zákonných zástupcov detí na činnosť
MŠ z 11 na 13 € a zrušiť ustanovenia o zvýše-
ných mesačných príspevkoch žiakov a ich zákon-
ných zástupcov na druhé a ďalšie vzdelávanie 
a výchovu v príslušných formách štúdia v ZUŠ 
a v záujmových útvaroch CVČ a školských stre-
dísk  záujmovej činnosti.
 MsR odporučila návrh dodatku schváliť
bez pripomienok. V zmysle  toho sa na program 
septembrového zasadnutia MsZ dostane návrh 
zmeny rozpočtu na  rok 2012.

Ďalší predložený návrh dodatku č. 2 k VZN 

mesta č.2/2008 o podnikateľskej činnosti a urče-
ní pravidiel času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta  bol po diskusii 
stiahnutý z rokovania s tým, že  sa  prehodnotí 
jestvujúce VZN mesta.
 Na pretras sa dostalo i riešenie problematiky 
psov. Z diskusie  vyšla  potreba  vypracovania 
dodatku jestvujúceho VZN mesta č. 6/2003  O 
niektorých podmienkach držania psov v meste.
Pre  informáciu, v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.
282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania 
psov môže  obec „VZN - kom“  vymedziť miesta, 
kde je zakázaný voľný pohyb psa  a kde  je zaká-
zaný vstup so psom. 
 Po schválení návrhov na udelenie ocenení pri-
mátora  mesta  Osobnosť mesta MsR  zobrala  na 
vedomie správu hlavného kontrolóra (HK) mes-
ta z následných  nančných kontrol a odporučila
MsZ schváliť  plán činnosti HK mesta na 2. polrok 
2012. Po odpovediach na pripomienky  poslancov 
sa dostal na  rad bod rôzne. 
 V ňom okrem iného primátor mesta Ing. J. 
Trstenský informoval MsR o proteste prokurátora 
mesta proti  VZN mesta č.5/2003 O ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov, konkrétne 
proti jeho ustanoveniam čl.3 ods.2, 3 a článku 4 
ods.2,. Materiál bol predložený poslancom na 9. 
zasadaní MsZ.
 9. schôdzka MsR skončila  prijatím uznesení. 

-r-

Milí čitatelia!
Prichádza-

me k Vám 
so želaním 
p r í j emné -
ho prežitia 
dovoleniek 
a prázdnin. 
Chvíle voľ-
na si užite 
podľa  predstáv, aby  ste  sa po lete  plní síl a 
elánu s vervou pustili do práce v zamestnaní a 
všade tam, kde  Vás  život postaví.
   Budeme radi, ak Vám aj počas leta príjemného 
spoločníka bude robiť náš - Váš Novomestský 
spravodajca.             
           Vydavateľ, redakčná rada a redakcia NS
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 Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií je 
pravidelne súčasťou investičných akcií mesta 
zahrnutých v jeho rozpočte. Mesto sa snaží každý 
rok zrekonštruovať nejakú ich časť.
 - Za  sebou máme obnovu časti chodníka na 
Ul. J. Kollára, - konkretizuje Ing. Dušan Macúch
a pokračuje ďalej:
 - Momentálne sa rekonštruuje chodník na 
rozhraní Ul. Weisseho a Hurbanovej. Ide  o časť
chodníka s vyvýšeným obrubníkom. Chodník zvý-
šime, obrubník sa tým zníži a dorobíme naň  bez-
bariérový vstup. Takisto sa  rekonštruuje aj povrch 
chodníka na Ul. Čachtickej zhruba od stredu cin-
torína až po bytové domy. Bol dosť zanedbaný, 
pričom frekvencia chodcov, mladých rodín s kočík-
mi, ktoré po ňom prechádzajú, sa vzhľadom na 
postavených 100 bytov na Ul. Čachtickej podstat-
ne  zvýšila. Okrem realizácie povrchu chodníka 
- zhruba  od  penziónu p. Baču po domy na Ul. 
Čachtickej -  v priestoroch, kde sú priechody pre 
chodcov, obrubníky znížime a urobíme bezbarié-
rové priechody. -
 Ako ďalej uviedol vedúci oddelenia výstavby, 
mesto pripravuje aj rekonštrukciu ciest kalovým 
zákrytom.
 - Na základe verejného obstarávania sme 
podpísali zmluvu so zhotoviteľom. V zmysle tejto 
zmluvy sú už kalovým zákrytom zrekonštruova-
né povrchy mestských komunikácií na časti ulíc: 
Tehelná, Turecká, Poľovnícka a medzi garážami 
na sídlisku Hájovky. Kalovým zákrytom sa môžu 
robiť nie veľmi rozbité povrchy ciest,  podľa stavu 
jednotlivých  komunikácií vytipujeme tie,  ktoré sú 
vhodné na  obnovu povrchov týmto spôsobom. 

Ukončujeme aj verejné  obstarávanie na zhotovi-
teľa  rekonštrukcie povrchov asfaltobetónom, čo
je  nančne náročnejšie ako kalový zákryt. Pred-
pokladáme, - ako som už spomínal,-  že sa  nám 
tento rok podarí takýmto spôsobom zrekonštruo-
vať Ul. železničnú od  podjazdu k vojenským skla-
dom, a takisto aj Piešťanskú a ďalšie ulice.-
 Do konca  tohto roka chce mesto spraviť aj 
nový povrch  parkoviska na Ul. Komenského. 
 -Tak ako sme zrekonštruovali povrch parko-
viska na Ul. Weisseho,  chystáme sa asfaltobetó-
nom obnoviť aj  povrch parkoviska na Ul. Komen-
ského, odvodniť ho, vyznačiť parkovacie miesta 
a osadiť dopravné značky.
 Občanom zrejme neuniklo, že sa opravujú 
praskliny ciest na rovnakých miestach ako vlani, 
že sa znovu opravuje to isté. Ide o reklamáciu, 
ktorá mesto nič nestojí, práce idú na vrub zho-
toviteľa. Začiatkom mája už opravil praskliny na 
Ul. Javorinskej, opravené sú i na Ul. Jánošíko-
vej, pokračovať sa bude na Ul. M. R. Štefánika 
a Hviezdoslavova ...-
 Podľa slov Ing. Macúcha TSM robia  výstav-
bu odstavných plôch pri bytovom dome v priestore 
medzi Ul. SNP a Kollárova ul.  Pred  dvoma  rok-
mi, keď mesto medzi občanmi sondovalo záujem, 
s parkoviskom nesúhlasili, teraz svoje stanovisko 
prehodnotili.
  - Vyzerá to tak, že aj  iné mestá sa nechali 
nami  inšpirovať, napr. Trenčín a i. pristupujú  k 
budovaniu parkovísk, aby autá, ktorých stále 
pribúda, mali kde  parkovať.
 Finišujeme aj so sídliskom 1. mája, dokon-
čuje sa schodište a rampa so zábradlím pred 
knižnicou. Pred ME-Tradexom je už položená 
dlažba, dokončil sa schodiskový vstup, podobný 
sa spravil pred kaderníctvom. Po zavŕšení týchto 
prác sídlisko s novou výsadbou, ktorá je už tiež 
ukončená, získalo  nový vzhľad.-

EŠTE K REKONŠTRUKCII PARKU 
 Od  mája sa  rekonštruuje Park J. M. Hurba-
na, po pár  mesiacoch, čo sme  o tejto investičnej
akcii mesta písali, ho opäť spolu s  Ing. D. Macú-
chom  „navštívime“. 
 - Tejto problematike sme sa venovali už v 
aprílovom vydaní. Oživme si teda pamäť. V parku 
sa komplexne zrekonštruujú povrchy chodníkov, 
pribudnú i úplne nové, ktoré budú kopírovať dote-

VYNOVUJÚ SA CHODNÍKY, CESTY  I PARK

Mgr. J. ŠišovskýMgr. J. Šišovský
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raz vyšliapané chodníky. Vytvorený chodníkový 
systém bude napojený na novú spoločenskú sálu. 
Jeho realizáciu  si  takpovediac  rozdelili TSM v 
Novom Meste  nad Váhom a fa Izotech  Group, 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, víťaz verejnej 
súťaže. Na starosti  o. i. budú mať  napr. vyrov-
nanie niektorých existujúcich oblúkov chodníkov 
a položenie zámkovej dlažby. Predovšetkým v 
záujme  zníženia  nákladov sa  niektoré chodní-
ky  zúžia, hlavné chodníky však zostanú v pôvod-
nej šírke. Zrekonštruujeme i prístupy k jestvujú-
cim dvom pamätníkom. Pripravujeme tiež nové 
prestrešenie pódia am teátra, obnovíme i sedenie 
pre divákov. V blízkosti hlavného chodníka  parku 
vybudujeme  novú  fontánu. Pri výbere  vhodnej 
lokality na  jej  umiestnenie významnú rolu zohral 
aspekt, aby nebola pod listnatými stromami, z nich 
padajúce  lístie by fontánu  zanášalo. V parku úpl-
ne vymeníme i mobiliár. Budú tam  nové lavičky, 
nové smetné koše, doplní sa zeleň. K jestvujúcim 
sochám  pribudnú ďalšie dve. Spred bývalej „ZUŠ-
ky“ na  Štúrovej  ulici, ktorá sa bude  rekonštruovať
na  domov dôchodcov, sem plánujeme premies-
tniť dielo  akad. mal. P. Dobiša. Máme  pre  ňu už 
vytipované  miesto v parku. Rovnako tak aj  pre 
plastiku z Malinovského ul. od akad. soch. Jozefa 
Fizela. Toho času  je úplne „schovaná“ a  od cesty 
ju nie  je  vôbec vidieť, čo je  veľká škoda. V parku 
ich  krása  vynikne, a navyše, prispejú k estetizácii 
prostredia.  Pred  ich samotným osadením v parku 
však bude  potrebné  obnoviť ich.-
 Podľa ďalších slov vedúceho výstavby aj 
majiteľ  Kaviarne  v parku  prejavil záujem prispieť
svojím dielom k zušľachteniu parku.
 - Navrhuje v priestore za kaviarňou, kto-
rý patrí mestu, vybudovať petangové ihrisko so 
sedením, osadiť tam  stolnotenisové stoly, nejaké 
súčasti detského ihriska, prípadne i  cvičiace  prv-
ky.  Momentálne tento  jeho návrh prerokovávajú 
v odborných  komisiách.  Sú to však  perspektívne 
plány,  nie najbližšia budúcnosť. -
 Podľa  Ing. D. Macúcha nie  je  ani isté, či sa 
podarí do zimy zrekonštruovať celý park.
 - Ide o to, že niektoré chodníky môžeme 
obnoviť, príp. spraviť až po zastrešení pódia a 
realizácii fontány. V opačnom prípade by  ich  zni-
čili ťažké mechanizmy použité pri týchto  prácach. 
Keď  sa nám Park J. M. Hurbana  nepodarí dobu-
dovať tento rok, v prácach budeme pokračovať od 
jari 2013. Po ich dokončení dostane  park úplne 
nový šat.
 Naším  zámyslom je spraviť z neho pobytovú 

lokalitu, kde  by ľudia okrem  prechádzok mohli  v 
ňom piknikovať, posedávať na trávniku. Uvažuje-
me preto so zákazom vodenia  psov do tohto par-
ku. I vzhľadom na to, že  park  po rekonštrukcii 
bude  opäť častým miestom návštev detí z mater-
ských škôl i lokalitou, ktorú blízke školy využívajú 
na  hodiny telesnej výchovy, predovšetkým na beh 
(konečné slovo k tomu po MsR  povedia  poslanci 
MsZ).  Mimochodom, v súvislosti s parkom a už 
spomínaným behaním sa objavil nápad  na zho-
tovenie akýchsi bežeckých plánov, aby  prípadní 
bežci vedeli, koľko metrov či kilometrov budú mať
v nohách, keď pobežia tou či onou trasou. -
 Park tým, a vôbec, už samotnou jeho rekon-
štrukciou získa  na  hodnote, v porovnaní s nedáv-
nou minulosťou pôjde o ďaleko vyšší level. Vyvstá-
va teda otázka – ako ho ochrániť pred  vandalmi?
 - S jeho uzamykaním, ako kedysi  v dávnejšej 
minulosti, neuvažujeme, nie  je  to reálne. Do úva-
hy pripadá inštalovanie kamier. Jedna  už „stráži“ 
spoločenskú sálu, ďalšie by  len  posilnili bezpeč-
nosť v parku i jeho ochranu pred  vandalizmom. 
Ich inštalácia  pripadá do  úvahy  až po zavŕšení
obnovy  Parku J. M. Hurbana. Dovtedy nás  čaká
ešte veľa práce. Konečný výsledok však bude stáť
za  to.-

ZVESTI – RADY – POSTREHY
5. júl - sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda,
    príchod vierozvestov na naše 
               územie
11. júl -   Svetový populačný deň
17. júl -   20. výročie vyhlásenia Deklarácie
               o zvrchovanosti SR
24. júl -   16. výročie ustanovenia okresu
               Nové Mesto nad Váhom
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 V nemeckom mestečku Neustadt an der Orla 
sa zišlo 15. - 17. júna  najviac Novomešťanov z 
rôznych európskych Nových Miest. Vyše 1 000 
zástupcov 36 členských miest Spoločenstva
Nových Miest v Európe na svojom už 34. stret-

nutí opätovne vyjadrilo myšlienky partnerstva, 
spolupráce, priateľstva a porozumenia bez ohľa-
du na hranice, národnú príslušnosť a politické či
náboženské presvedčenie.
 O ciálne delegácie európskych Nových 
Miest najprv privítal na neformálnom stretnutí 
starosta Neustadt an der Orla, potom sa tisícka 
Novomešťanov stretla v miestnej športovej hale 
na slávnostnom programe. Naše mesto  repre-
zentovali viceprimátorky  mesta Ing. V. Viene-
rová a PhDr. K. Hejbalová a vedúci oddele-
nia  ŠMaTK Mgr. D. Hevery (na foto s ďalšími
Novomešťanmi).
 V sobotu dopoludnia  bolo rokovanie  na rad-
nici o ďalšej spolupráci a zvolili tu i nové vedenie 
spoločenstva. Zároveň sa na viacerých pódiách 
začal celodenný kultúrny program. Popoludní na 
hlavnom pódiu na námestí dostali všetky dele-
gácie príležitosť predstaviť svoje mesto.       -dh-

Z I Š L I  S A  N O V O M E ŠŤA N I A  Z  3 6  M I E S T

 Na najvyššej hore Bielych Karpát sa chystajú 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Uskutočnia
sa v ostatnú júlovú nedeľu 29. júla.
 Na návštevníkov Veľkej  Javoriny čaká boha-
tý kultúrny program. Po položení venca  kvetov k 
pamätníku o 9,00 h na  hlavnom pódiu o 9,45 h 
vystúpi DH  Šarovec. 
 Slávnostné otvorenie  Slávností sa  uskutoční
o 10,30 h, po ňom sa na pódiu vystriedajú rôzne 
muziky a súbory, napr. Boršičané, FSK Kubra, FS 
Buchlovice + CM Rubáš,  FS Kopaničiar z Myjavy, 
mažoretky Emča z Vlčnova, Korzo Dance  z Tren-
čína, Radošov + CM Radošov z Veselí n. Mor., 
Hradišťan s J. Pavlicou a i. O 15,15 h z pódia zaz-

nie záverečná
pieseň v inter-
pretácii troch 
hudieb. Malé 
pódium od 
11,30 h bude 
postupne patriť:
ĽH Borovienka, 
Country Mix 
z Uh. Brodu, 
Dolněmčané, 
B o r o v i e n k a , 
Boršičané a 
Country Mix, 
ktorý urobí bod-
ku za progra-
mom na malom 
pódiu.
 Deťom bude vyhradený  Detský kútik a usku-
točnia sa aj tradičné sprievodné akcie, napr. Beh 
bratstva  z Miškech Dedinky na Javorinu. K prí-
jemnému prežitiu voľného dňa prispejú aktivity 
rádioamatérov a členov Klubu historických vozi-
diel. Chýbať nebudú  predaj občerstvenia a pro-
duktov tradičných ľudových remesiel a suvenírov. 
 Na Slávnosti bratstva mesto zabezpečí  kyvad-
lovú dopravu tam i späť.                                  -r-

SLÁVNOSTI BRATSTVA S BOHATÝM PROGRAMOM

 68. výročie SNP si v našom meste pripome-
nieme  pietnym aktom kladenia vencov na cin-
toríne 28. augusta o 14,00 h.

Krajské oslavy sa uskutočnia 26. augusta o 
14,00 h pri pamätníku na vrchu Roh pri Lubi-
ne. V kultúrnom programe vystúpia: DH Bučko-
vanka, FS Kasanka, cimbalovka zo Starej Turej, 
D. Grúň a M. Klimentová. V predvečer osláv  25. 
augusta o 18,00 h sa na Roh -u  rozhorí Vatra 
bratstva.                                              OV SZPB

OSLAVY SNP
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NAJVÄČŠÍ ÚSPECH: ÚRADY POD JEDNOU STRECHOU
 Po vlaňajšom premiérovom verejnom 
odpočte činnosti Obvodného úradu (ObÚ) v 
Novom Meste nad Váhom, ktorý po nástupe do 
funkcie zaviedol prednosta ObÚ Tibor Hlobeň,
sa 29. mája v zasadačke ObÚ konal verejný 
odpočet činnosti ObÚ za ďalší rok, rok 2011. „Šéf“ 
obvodu sa v ňom zameral hlavne na skutočnosti,
ktoré neobsahuje, príp. len  okrajovo zachytáva 
Výročná správa ObÚ Nové Mesto nad Váhom 
2011 zverejnená aj na webovej stránke ObÚ.
 - Za najväčší úspech, čo sa  nám vlani po-
darilo, považujem, že po presťahovaní pobočky
Sociálnej poisťovne na Hiezdoslavovu ul. sa náš 
ObÚ stal vôbec prvým na Slovensku, ktorého 
všetky  orgány miestnej a špecializovanej  štátnej 
správy sídlia v jednom areáli. Občan už ne-
musí behať po celom meste, keď  potrebuje čosi
vybaviť. Zájde do domu štátnej správy, kde  pod 
jednou strechou nájde sedem úradov miestnej 
štátnej správy i ďalšie špecializované praco-
viská.

Ďalším veľkým krokom vpred bola elektro-
nizácia činnosti na odbore živnostenského podni-
kania, resp. JKM, vďaka čomu sa  takmer všetky 
podania dajú od januára 2012 robiť cez  internet, 
teda  bez toho, aby  podnikateľ či živnostník dis-
ponujúci  elektronickým podpisom opustil svoju 
kanceláriu. Zefektívni sa tým práca v štátnej 
správe. Živnostenský odbor sa napr. bude môcť
viac venovať  poradenskej  a kontrolnej činnosti.
Ďalšie pozitívum pre zjednodušenie komunikácie 
s  občanmi predstavuje nová webová stránka 
ObÚ. O tom, že občanov zaujala, svedčí jej 
týždenná návštevnosť  okolo 600 ľudí. -
 Podľa  slov  T. Hlobeňa ObÚ zaznamenal aj 
mínusy. 
 - Nepodarilo sa nám zbaviť prebytočného
majetku štátu, konkrétne budovy pracoviska ObÚ 
na Myjave, ktorá sa  využíva  na  menej ako  50 %
a v súčasnosti sa dostáva do havarijného stavu. 
Žiaľ, nikto o tieto priestory  neprejavil záujem. 
 Druhá vec, ktorú sa nám nepodarilo roz-
behnúť, je plánované vytvorenie plnohodnotného 
policajného okresu v novomestskom obvode, za-
hŕňajúceho okresy Nové Mesto nad Váhom a 
Myjava. Mali sme súhlas starostov okresu Nové 
Mesto nad Váhom na pokračovanie v tejto aktivite, 
čo, žiaľ,  nemožno povedať na adresu samospráv 
okresu Myjava, odkiaľ  neprišla  žiadna  odozva. 

 Plnohodnotný policajný okres by  bol  veľkým
prínosom pre zvýšenie bezpečnosti na tomto 
území. Sprevádzalo by ho i preorganizovanie 
jednotlivých  obvodných oddelení,  veď napr. za 
Váhom  nie je žiadny. Preto je dôležité v budúc-
nosti pokračovať v tejto iniciatíve s podporou 
všetkých samosprávnych orgánov  obvodu. 
 Z obdobia zhruba 1,5 roka, čo pôsobím vo 
funkcii prednostu ObÚ, ak by som  mal  vysloviť
nejaké osobné sklamanie, tak je to z úplnej 
absencie zmysluplnej  komunikácie medzi ús-
trednou a miestnou štátnou správou. Tiež vy-
jadrujem  počudovanie, že v čase, kedy sa hovorí 
o zefektívnení činnosti štátnej správy, ktorá by 
mala byť  aj  v tom, že  sa  zjednotí elektronický 
systém, aby bola jednoduchšia  komunikácia s 
občanom, sa  v jednotlivých rezortoch zavádzajú 
samostatné  informačné  systémy. 
 Verím, že v budúcnosti sa táto komuniká-
cia zlepší tak, aby obvodné úrady boli akousi 
predĺženou rukou štátu, aby  vedeli pomôcť aj sa-
mosprávam  viac  ako doteraz. Prajem  všetkým, 
ktorí tu budú na  budúci rok pri výročnej správe 
za  rok 2012,  aby  mali viac  pochopenia a viac 
sa  im  v týchto veciach darilo.-
 V prípade  záujmu o bližšie oboznámenie 
sa s kompletnou výročnou správou ObÚ za  rok 
2011,  k dispozícii je na webovej stránke obvod-
ného  úradu:  www.ounm.sk .

Viete o tom, že ...
... v poradí 33. Novomestský jarmok sa uskutoční
v dňoch 14. - 16. septembra? Popri zábave prine-
sie tradične  príjemné kultúrne vyžitie, možnosť
nákupu v početných predajných stánkoch i 
ochutnať čo – to z jarmočných špecialít.

 Výročie  príchodu vierozvestov sv. Cyrila  a 
sv. Metoda  na  naše  územie si pripomenieme 
5. júla  o 9,30 h v evanjelickom kostole a.v. 
ekumenickou pobožnosťou.
 Jej organizátori: Mesto Nové Mesto nad 
Váhom, Farské úrady Rímskokatolíckej cirkvi 
a Evanjelickej cirkvi a.v. a Miestny odbor MS 
a MsKS v Novom Meste  nad Váhom vás  na 
toto tradičné podujatie srdečne  pozývajú. 

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
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 Tohoročnú cenu primátora mesta OSOB-
NOSŤ MESTA získala pätica ľudí, ktorá svo-
jou prácou prispela k zviditeľneniu a propagácii 
nášho mesta.

ELENA BARÁTOVÁ
 Pani Elena Barátová, ktorá 
v apríli oslávila vzácnych 97 
rokov (pozri 4/2012 NS), získala 
ocenenie za celoživotnú peda-
gogicko - výchovnú prácu.
 Jej prvou učiteľskou za-
stávkou bola jednotriedka vo 
Višňovom. Nasledovali ďalšie 

pôsobiská, kým nadobro nezakotvila v našom 
meste.  Za štyri desaťročia za novomestskými 
katedrami vychovala niekoľko generácií žiakov, 
ktorých viedla k láske k rodnému jazyku a vlasti. 
    Charizmatickú, s pozitívnym prístupom k 
životu rodáčku zo Starej Turej ocenenie úprimne 
potešilo.
  - Titul Osobnosť mesta si veľmi vážim. 
Skutočnosť, že mi ho udelili, je znakom toho, že 
moja celoživotná práca či skôr poslanie, pretože 
prácu za katedrou, so žiakmi, som milovala, 
nezostala bez povšimnutia. Dodnes som s niek-
torými mojimi bývalými zverancami v kontak-
te. Už roky si dopisujeme s mojím niekdajším 
druhákom, dnes 85 – ročným  M. Miklášom z 
Trnavy. Nielen on sa zaujíma o to, ako sa mi darí 
a či mi  slúži zdravie. - 
 Svedčí  to o tom, že naposledy pedagogička
III. ZŠ na Nálepkovej ul. a dlhoročná prispievateľ-
ka do regionálnych periodík a členka mnohých, 
národne orientovaných organizácií a ustanovizní 
zanechala v srdciach svojich žiakov nezmazateľnú
stopu.
 Z ocenenia svojej mamičky, babičky a 
prababičky, dodnes v úlohe rodinnej kronikárky, 
majú radosť jej tri dcéry, sedem vnúčat a osem 
pravnúčat.

JÁN HLUCHÝ
 Cenu Osobnosť mesta za celoživotnú úspeš-
nú športovú činnosť  udelili  Ing. Jánovi Hluché-
mu in memoriam (1925 – 1995), známemu bas-
ketbalistovi a trénerovi z povolania. 
 Rodák z nášho mesta a absolvent GMRŠ 

patril k všestranným športovcom, ale najväčšie
úspechy dosiahol v basketbale ako hráč a profe-
sionálny tréner. Bol 30 - násobným čsl. reprezen-
tantom, členom „zlatého“ mužstva na ME vo 
Švajčiarsku v r. 1946.
 V r. 1948 - 50 trénoval mužov a ženy Jednoty 
Košice, v r. 1952 - 69 bol  trénerom prvoligového 
družstva žien Lokomotívy Bratislava, v r. 1958 
- 71 trénoval čsl. reprezentačné družstvo bas-
ketbalistiek, ktoré na svetovom šampionáte v 
Brazílii v r. 1971 doviedol k cennému striebru. Od 
r. 1972 pôsobil v Rakúsku ako tréner rakúskeho 
národného mužstva. Basketbalový klub mužov v 
Prievidzi pod jeho vedením v r. 1989 získal titul 
majstra ČSSR.
 Nielen skvelý hráč a tréner, ale i človek Ing. 
Ján Hluchý získal v r. 1959 titul majstra športu 
a  v r. 1971 zaslúžilého trénera. V r. 1990 sa stal 
1. prezidentom Slov. basketbalovej asociácie.  

JURAJ KOUTNÝ
 Za celoživotné dielo v 
oblasti kultúry a umenia titul 
Osobnosť mesta „sa ušla“ 
rodenému Novomešťanovi p. 
Jurajovi Koutnému.
 Po skončení novomest-
ského gymnázia budúci básnik, 
publicista a vydavateľ odišiel 
do „mekky“ kultúry. Prvým jeho pracoviskom v 
Bratislave bola redakcia pre deti a mládež v Čs.
rozhlase. Ako redaktor o. i. v  živých rozhovo-
roch predstavoval verejnosti  známe osobnosti 
kultúrneho a  umeleckého života. V ďalších ro-
koch sa vlaňajší sedemdesiatnik vydal na dráhu 
vydavateľa. Po práci  vo vydavateľstve technickej 
literatúry Alfa sa v r. 1990 stal spolumajiteľom
vydavateľstva Alfa – press, ktoré sa o. i. zameria-
valo i na vydávanie kníh autorov novomestského 
regiónu. Okrem toho recenzoval nové knihy a 
výstavy najmä novomestských výtvarníkov. Bol 
spolutvorcom koncepcie autorských výstav výt-
varníkov spätých s naším mestom s dlhoročnou
podporou pri organizovaní výtvarných Návratov 
do Nového Mesta nad Váhom. Pri tejto príležitosti 
vydal aj zbierku básní Návraty (1998), ktorú 
venoval návratistom. Svoju poéziu uverejňoval
v rôznych literárnych periodikách. Stál tiež pri 

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA
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zrode Klubu Petra Matejku v Novom Meste n.V. 
 Juraj Koutný, hoci dlhodobo žije v Bratislave 
aj prostredníctvom týchto aktivít, ale aj svojimi 
pozimnými návratmi do rodného domu, dnes 
chalupy   pri rímskokatolíckom kostole, zostáva 
v stálom kontakte so svojím rodiskom a rád sa 
doň vracia. 

PAVOL MEŠŤAN
 Cenu Osobnosť mesta za 
celospoločenskú angažovanosť
si 22. júna prevzal prof. PhDr.
Pavol Mešťan, DrSc.
 Rodený Bratislavčan 
(1946)  detstvo a mladosť
prežil v Novom Meste n. V. 
Po maturite na tunajšom gym-
náziu pokračoval v štúdiu na FFUK v Bratislave, 
aprobácia slovenský jazyk a dejepis. Potom 
pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Obzor, 
neskôr sa stal vysokoškolským pedagógom 
(1971 - 89). Po obhajobe  doktorandskej  práce 
z politológie ho menovali za vysokoškolského 
profesora. Po r. 1989 pracoval ako redaktor v 
slobodnom povolaní. V r. 1992 založil a dodnes 
je riaditeľom SNM - Múzea židovskej kultúry v 
Bratislave. Múzeum sa vo svojej činnosti  zame-
riava  na vývin duchovnej a hmotnej židovskej 
kultúry a dokumentáciu holokaustu v SR. V 
edičnom zozname múzea sa nachádza aj jeho 
vedecká publikácia Antisemitizmus v politickom 
vývoji Slovenska v rokoch 1989 - 1999. 
 Hoci už dlhé roky žije v Bratislave, Nové 
Mesto stále nosí vo svojom srdci so spomienkami 
na priateľstvá, ochotnícke divadlo a profesorov 
vo svojej alma mater, ktorí ovplyvnili jeho ďalšie

životné smerovanie. V roku 1996  minister kultúry 
udelil prof. PhDr. P. Mešťanovi, DrSc. poctu 
Ch. Sofera za rozvíjanie a uchovávanie tradícií 
židovskej kultúry na Slovensku. 

PAVOL SCHULTZ
MUDr. Pavla Schultza

ocenili titulom Osobnosť mesta 
za jeho činnosť v oblasti zdravot-
níctva. Patrí  k lekárom - rádio-
diagnostikom veľkého výz-
namu.
 Po ukončení štúdia na 
Lekárskej fakulte UK (1959)  v 
Bratislave  rodák z maďarskej obce Nagybatony 
(1934) pracoval 10 rokov v OÚNZ v Trenčíne
ako lekár a po atestácii II. stupňa, ktorú získal v 
odbore rádiodiagnostika, bol 14 rokov primárom 
RTG oddelenia v Novom Meste n. V. (1969 
- 1983). Ďalších 10 rokov pôsobil ako primár 
rovnakého oddelenia v Trenčíne (1984 - 1994). 
Od r. 1967 pracoval tiež ako konziliárny lekár 
špecialista pre Výskumný ústav reumatických 
chorôb v Piešťanoch.                   
 V r. 2000 sa vrátil do novomestskej nemoc-
nice ako primár RTG oddelenia a zároveň ako 
vysokokvalifikovaný lekár v odbore rádiodiag-
nostika s cieľom  skvalitnenia odboru a výchovy 
nových pracovníkov. 
 MUDr. Pavol Schultz patrí k vyhľadávaným
odborníkom v odbore rádiodiagnostiky nielen 
v našom regióne, ale aj v celoslovenskom merad-
le. Pod jeho rukami vyrástli desiatky odborníkov 
a jeho rady a konzultácie boli prínosom tak pre 
kolegov, ako aj pacientov.
                  Foto: Mgr. J. Šišovský a V. Mádr

OSOBNOSTI MESTAOSOBNOSTI MESTA (zľava): prof. Mešťan, E. Barátová, MUDr. Schultz, (zľava): prof. Mešťan, E. Barátová, MUDr. Schultz, 
R. Motola (prevzal ocenenie pre Ing. Hluchého in memoriam) a J. KoutnýR. Motola (prevzal ocenenie pre Ing. Hluchého in memoriam) a J. Koutný 
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POSOLSTVO LETNÝM OLYMPIJSKÝM HRÁM
 Naše  mesto sa 
11. júna stalo za-
stávkou olympijskej 
štafety Londýn 
2012, ktorá  do 23. 
júna putovala s 
olympijským ohňom
po Slovensku. 
  Potrebu šíriť olym-
pijské myšlienky a 
ideály s mottom: 
SME JEDEN TÍM 

vyzdvihol vo svojom príhovore aj primátor  mesta 
Ing. Jozef Trstenský, ktorý v tričku Olympijský 
deň pripevnil stuhu  novomestských farieb k 
stuhám dovtedy navštívených obcí a miest (foto).
 V  duchu piatich olympijských kruhov sa niesli 
aj o čosi neskôr odštartované letné športové hry 
mládeže O pohár primátora mesta v atletike 
žiakov I. st. Kým sa  tak stalo, žiačka školy 
odovzdala zástupcovi SOV kartičky s odkazmi 
žiakov pre slovenských olympionikov, ktorí budú 

reprezentovať našu vlasť na  XXX. LOH 27. 7. 
-12. 8. v Londýne.  Dievčatá zo športových tried 
v slovenčine, angličtine a nemeckom jazyku 
k nim pridali pomyselnú stuhu s pozdravom 
žiakov športových a ostatných tried, učiteľov a 
vychovávateľov IV. ZŠ. Ďalším cieľom štafety na 
pôde mesta, ku ktorej sa pripojili aj novomestskí 
žiaci, bola  ZŠ Tematínska ul., kde  po zapálení 
olympijského ohňa začala Detská olympiáda ma-
terských škôl a kde Nové Mesto n. V. odovzdalo 
olympijskú štafetu zástupcom trnavskému olympij-
skému klubu.                      foto: Vladislav Mádr

 Počas  prázdnin sa  uskutoční tradičný, v pora-
dí už ôsmy letný prázdninový tábor v Belušských 
Slatinách. Deti, ktoré na základe stanovených 
kritérií vybrali riaditelia škôl a ktorých konečný
zoznam schválil primátor mesta, tak budú môcť
od  14. do  21. júla prežiť nezabudnuteľné chví-
le v tábore, ktorý organizuje mesto v spolupráci s 
centrom voľného času.
 Najmä  pre deti zo sociálne slabších rodín, 

ktoré by inak nemali šancu príjemne sa zrekreo-
vať, oddýchnuť si a nabrať nové sily pre zvládanie 
nielen školských povinností, bude pobyt v tábore 
dozaista  nezabudnuteľným zážitkom.
 Vďaka iniciatíve mesta jeho účastníci prežijú v 
prostredí prekrásnej  prírody zaujímavý program 
s hrami, súťažením, zábavou, športom, aktívnym 
odpočinkom a výletmi za poznávaním krás Slo-
venska.                                                           -dh-

DO TÁBORA VĎAKA PODPORE MESTA

 Malej Laurike ťahalo na piaty mesiac, keď sa 
spolu s mamou Máriou Polákovou zúčastnila
slávnostného prijatia v obradnej  miestnosti MsÚ.
 Prvého občianka roka 2012 spolu s maminou 
prijali v závere mája viceprimátorky  mesta  Ing. 
V. Vienerová a PhDr. K. Hejbalová spolu s pred-
nostom  MsÚ  Ing. D. Današom. Spoločne zotr-
vali v družnej debate, pripili si na  zdravie malej 
slečny s  prívlastkom prvá (narodila sa 5. januára 
v piešťanskej pôrodnici) a pyšnej mamine odov-
zdali peňažný dar, ktorý prvému bábätku roka 
2012 venovalo Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Z PRIJATIA PRVÉHO OBČIANKA MESTA TOHTO ROKA

Foto: TV PohodaFoto: TV Pohoda
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 V po-
lovici  júla 
u p l y n i e 
polstoročie, 
čo 15. 
júla 1962 
začala svo-
ju činnosť

novomestská nemocnica. Históriou  „jubilantky“ 
nás previedol  riaditeľ NsP v Novom Meste n.V. 
MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
 - Nemocnica v našom meste začínala  so 40 
lôžkami  „interny“ a prechodne 20  lôžkami pre 
psychiatrických pacientov z Trenčína v uvoľnenej
budove po okresnom úrade na Ul. M. R. Štefánika, 
kde  sídli dodnes. Jej primárom sa stal MUDr. I. 
Trnovský, vrchnou sestrou A. Stanová. O pa-
cientov, ktorých sa tu za necelý rok liečilo vyše 
700, sa staralo  šesť zdravotných sestier.  Od 
polovice r. 1964 do septembra 1965 prebe-
hla rekonštrukcia budovy pre zdravotnícke účely. 
15. 9. 1964 boli otvorené interné oddelenie 
(IO) so 60 lôžkami a doliečovacie oddelenie  s 
rovnakým počtom lôžok. Pribudli  röntgenové 
pracovisko a laboratóriá. V tom  istom roku pover-
ili vedením nemocnice  na  ½ -ný úväzok MUDr. 
V. Kiss -Tótha. V r. 1972 ho vystriedal MUDr. 
M. Zámečník, ktorý vo funkcii riaditeľa  pôsobil 
do r. 1976. Po ňom riaditeľské  posty postupne 
zastávali: MUDr. P. Schultz, MUDr. M. Mach, 
doc. MUDr. V. Krišlo, CSc., MUDr. L. Dostálová a 
MUDr. J. Bľanda. -
 Od r. 1996 je riaditeľom NsP MUDr. Miroslav 
Šorf, CSc.
 - Už za mojich predchodcov nastal rozvoj 
zdravotníctva v meste. V r. 1982 nemocnica 
zakúpila prvý sonografický prístroj. V ďalšom
pribudol prístroj na vyšetrenie žalúdka a hrubého 
čreva priamou zobrazovacou metódou. Prístroje 
patrili medzi prvé v spádovej oblasti a boli veľkým
prínosom tak pre zdravotníkov, ako i pacientov. 
R.1986 priniesol zriadenie Jednotky intenzívnej 
starostlivosti (JIS) s 9 lôžkami a monitorovacím 
systémom každého pacienta.
 K 1. 7. 1991 došlo k delimitácii – odčleneniu
novomestskej nemocnice od OÚNZ Trenčín; stala 
sa z nej štátna rozpočtová organizácia. V druhej 
pol. 90. rokov XX. stor. sa doc. MUDr. V. Krišlo, 
CSc. pričinil o vznik plazmaferetického  centra 
pre odber krvi a plazmy od bezpríspevkových 

darcov krvi. V decembri pred 10 rokmi bol za-
registrovaný neinvestičný fond Zdravie v núdzi. 
Medzníkom pre  nás bol 1. január 2003, kedy sa 
nemocnica stala neziskovou organizáciou. Jej 
hroziaci zánik  pred  piatimi rokmi pomohla v apríli 
2007 odvrátiť úspešná petícia za jej záchranu. 
MZ SR  rozhodnutím z 30. 9. 2009 povolilo pre-
vádzkovanie nášho zdravotníckeho zariadenia 
aj ako špecializovanej nemocnice pre vnútorné 
lekárstvo, JIS a v odbore  fyziatria, balneológia a 
liečebná rehabilitácia (FBLR).
 V súčasnosti NsP, n.o., poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo pre 
spádovú oblasť so 65 000 obyvateľmi. K dispozí-
cii má 54 interných lôžok, šesť lôžok JIS a 20 
lôžok liečebne v odbore FBLR a k tomu celý rad 
odborných ambulancií a spoločné vyšetrovacie a 
liečebné zložky s oddeleniami klinickej biochémie 
a klinickej hematológie.-
 Podľa ďalších slov MUDr. M. Šorfa NsP sa 
usiluje kráčať s dobou a popri odbornom  raste 
svojich lekárov a ostatného zdravotníckeho per-
sonálu skvalitňovať vyšetrovacie metódy a diag-
nostiku dopĺňaním svojho vybavenia o moderné 
vyšetrovacie prístroje. 
 -Disponujeme napr. denzitrometrickým
prístrojom na meranie kostnej hustoty, od 
r. 2006 prevádzkujeme CT pracovisko. Vlani 
sme spustili prevádzku viacerých moderných 
prístrojov a doplnili diagnostickú techniku i na 
JIS-ke, všetko vďaka grantu z EÚ za takmer  1,5 
mil. €, o čom sme čitateľov na vašich stránkach 
informovali. Takisto aj o tom, že ďalšia časť gran-
tu nám umožnila rekonštrukciu budovy nemoc-
nice. Po nej v podkrovných priestoroch pribudne 
nadštandardné interné oddelenie s 35 lôžkami 
1 a 2 – posteľovými  izbami, sprchou a WC a 
klimatizáciou na  každej  izbe. Nové priestory pre 
pacientov a zdravotné sestry budú prepojené na 
doterajšie III. IO. Priestory jedálne s dovozom 
stravy sa zmenia na  ambulantnú časť s inter-
nou ambulanciou, diabetológiou, reumatológiou 
a neurológiou. Tieto  odborné ambulancie sídlia-
ce  na  2. posch. budú prepojené na  spoločné
vyšetrovacie zložky. Rekonštruuje sa aj rádioiag-
nostické oddelenie s novým digitálnym röntge-
nom. V priestoroch dvora  sa vybudovala kuchyňa
s jedálňou, v suteréne  sa robí i nová kotolňa, roz-
vody. Rekonštrukcia by sa mala ukončiť v decem-
bri 2012.                                                       →

NEMOCNICA - PÄŤDESIATROČNÁ JUBILANTKA
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BOLA TO PARÁDA, TÁ PARÁDA
Čo povedať o podujatí Slovenského para-

lympijského výboru, Mesta Nové Mesto n. V. 
a fa Bolton 2. júna na Zelenej vode? Bola to 
paráda, a nielen podľa názvu. Počasie  prialo, 
bolo priam parádne na zábavu a súťaženie v 
SPP centre zábavy i na zmysluplné napĺňanie
obsahu tohto dňa. Bavili sa malí i veľkí. Jedných 
zaujímali ukážky paralympijských športov, ďalších
program na pódiu. Deti sa vyšantili na nafukova-
com hrade a museli si vystáť rad, ak chceli mať
na tvári namaľovanú ozdobu. Žiaci sa vydali Na 
kolesách do škôl, súťaž s ocenením najlepších 
jazdcov. Záujemcov prilákala aj symbolická jazda 
Na  kolesách proti rakovine, ľahostajní nezostali 
ani k pokladničkám, do  ktorých prispievali každý 
podľa svojich možností. 
 I rodičia a starí rodičia, ktorí sprevádzali 
svoje ratolesti. Veľkej  pozornosti i s dávkou 

napätia sa tešilo žrebovanie 
účastníckych čísiel súťa-
žiacich, ktorí zdarne zdolali 
stanovištia so súťažami. Bolo 
skrátka fajn. Bola to paráda, 
tá Paráda. Tešíme sa o rok.

 Siedmy ročník
tradičného rezbárske-
ho sympózia v auguste 
nebude úplne tradičný.
Po prvýkrát bude bez 
rezbára Miroslava
Hochmana (na foto),
ktorý v marci navždy 
odišiel. Od rodiny, z 
ateliéru, ktorý si spravil 
z garáže, rezbárskeho 
náčinia, ktoré používal, 
od  kamarátov, kole-

gov – ľudových rezbárov,  s ktorými rok čo rok, 
od  prvého ročníka sympózia v roku 2006  vytvá-
ral súčasti novomestského betlehema. S nimi sa 
podieľal na tom, že vlani začiatkom decembra pri-
niesol sv. Mikuláš  „darček“ nášmu mestu v podo-
be  zápisu ľudového betlehema do Knihy sloven-
ských rekordov.

 K pastierovi, ktorého M. Hochman vytvoril 
naposledy, vlani počas VI. ročníka rezbárskeho 
sympózia, nepribudne  žiadna  postava, zvierat-
ko či iný artefakt ... Ale občanom a návštevníkom 
mesta budú M. Hochmana pripomínať i ďalšie
jeho dielka, ktoré stihol vytvoriť – ovečky, psa, 
somárika, ženu s 
čašou a anjela. 
Z úcty k nim a 
odkazu, ktorý do 
nich vložil, budú 
ľudoví rezbá-
ri pokračovať
v zveľaďovaní
a rozširovaní 
novomestské-
ho betlehema 
s jeho doteraz 
tridsiatimi štyrmi 
súčasťami.

TRADIČNÉ REZBÁRSKE SYMPÓZIUM NETRADIČNÉ

→ Prínosom pre poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti bude aj vybudovanie bezbariérových 
priestorov ortopedickej a chirurgickej ambulancie 
s malou zákrokovou sálou pre ambulantné chirur-
gické výkony na prízemí v budove nemocnice. 
Pre napredovanie NsP Nové Mesto n. V., n. o.,  je 
neoceniteľná nezištná pomoc vedenia mesta pri 
realizácii našich zámerov jej rozvoja, takisto spon-

zorov z radov živnostníkov, úspešných firiem, ako 
aj  občanov nášho regiónu, za čo všetkým patrí 
naša nesmierna vďaka. -
 Zavŕšenie rekonštrukcie nemocnice v roku 
50. výročia  jej zriadenia bude jeden z najkrajších 
darčekov, ktorý NsP a jej 189 zamestnancov spolu 
s pacientmi môžu dostať.
                                                                    -r-

Foto: Mgr. M, ŠimovecFoto: Mgr. M, Šimovec
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NIELEN KU DŇU ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

 Neprítomnosť DS Kultúrno - umelec-
kého strediska Zvolen Kulpín na vyhlasovaní 
výsledkov XV. Festivalu A. Jurkovičovej (FAJ) 
nám neumožnili získať bezprostrednú reakciu 
víťazného súboru. Vzdialenosť medzi Srbskom 
a naším mestom sme prekonali e-mailovou  ko-
munikáciou, vďaka čomu  vám v rozhovore s 
Michalom Čiliakom (na foto), vedúcim súboru, 
prinášame festivalové dozvuky. Sú reakciou 
Kulpínčanov na získanie titulu laureáta FAJ, 
navyše zapadajú do kontextu nadchádzajúceho 
Dňa zahraničných Slovákov (5. júla) 
 *Neúčinkovali ste  u nás po prvý raz. Ale 
až na  XV. ročníku ste  triumfovali... 
 FAJ sme sa zúčastnili po 4 - krát. Pri každej 
účasti na divadelnej prehliadke sme získali po-
zoruhodné ocenenia, ale  až tentoraz sa nám 
podarilo získať titul laureáta festivalu.

*Čo pre  vás tento titul znamená?
 Je to pre náš súbor veľká česť i záväzok do 
budúcnosti. Za posledných 25 rokov náš kolektív 
získal veľa vysokých ocenení na festivaloch doma 
i v zahraničí, nejedno z nich bolo to najvyššie 
rovnako ako  teraz. Všetky ocenenia, ktoré sme 
získali za herecké výkony, za šírenie slovenskej 
kultúry v zahraničí, zvlášť cena primátora vášho 
mesta,  znamenajú pre nás veľmi veľa. Tým, že 
sme sa po prvýkrát stali laureátmi FAJ, je to pre 
nás najvzácnejšie ocenenie. 

* Očakávali ste víťazstvo?
 Klamal by som, keby som povedal, že sme 
neočakávali vysoké ocenenia, ale víťazstvo...?
Samozrejme, že sme si ho potajme priali, presne 
ako  doteraz. Keď máte za sebou vysoké oce-
nenia a keď sa  festivalu, na ktorom ste dosiaľ
nezvíťazili, zúčastňujete po 4. - krát, očakávate,
že sa to stane práve tentoraz. Pravdou však je, 
že sme urobili skutočne kvalitné predstavenie, o 
čom svedčia aj najvyššie ocenenia na všetkých 
domácich festivaloch. Mali sme teda právo dúfať
v reálne šance víťazstva. No aby sme predišli 
prípadnému sklamaniu, naše očakávania sú vždy 
skromnejšie.
 * Spolupráca s kulpínskym  rodákom 
žijúcim v SR  M. Babiakom  sa  vám vyplatila...
 Áno, a nie po prvýkrát. Za naše víťazstvo
vďačíme predovšetkým jemu,  autorovi a režisérovi 

nášho predstavenia. 
S M. Babiakom sa 
poznáme dlhé roky a je 
pre nás akosi samozrej-
mé, že spolupráca s ním 
prináša ovocie. Veríme, 
že i v budúcnosti na 
našu radosť urobíme 
pod jeho taktovkou 
ešte nejedno pekné a 
kvalitné predstavenie. 
Zároveň využívam príležitosť, aby som sa mu v 
mene celého DS aj touto cestou poďakoval za 
roky  plodnej spolupráce. Nemôžem opomenúť,
že pri realizácii tohto predstavenia nám jeho 
finančnou podporou veľmi pomohol Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo mu patria 
naša úcta a vďaka.
 * Ako sa  vám v našom  meste hralo?
 Rovnako ako v minulých rokoch tak aj teraz 
sa nám hralo vynikajúco. Je to zásluha ľudí,
ktorí sa podieľali na organizovaní a realizácii 
FAJ. Poďakovanie zvlášť patrí členom Divadielka 
galéria. Sú to naši kamaráti, ktorí nám vždy vyšli 
v ústrety a vyhoveli našim požiadavkám, len aby 
sme mali čo najlepšie podmienky na vystúpenie 
a pobyt u vás.
 * Čím podľa  vás  hra a herci oslovili po-
rotu, keď vám udelili titul laureáta?
 Stačí zopakovať slová predsedu odbornej po-
roty M. Timka, ktorý povedal, že naša inscenácia 
pôsobila ako plastický divadelný útvar, ktorý mal 
svoju výpoveď a napätie, tempo i rytmus. Všetko 
toto i samotná téma inscenácie oslovili nielen po-
rotu, ale aj diváka a prinútila ho zamyslieť sa nad 
našou hrou.
 * Prezraďte na záver, aký je váš vzťah
k Novému Mestu a novomestskému divadlu ?
 Spolupráca medzi novomestskými ochod-
níkmi a naším súborom začala našou prvou 
účasťou na FAJ, zdá sa mi, že to bolo v r. 2006 
s predstavením Pani Rafiková a tí druhí, ktoré 
tiež režíroval M. Babiak. Intenzívnejšie kontakty 
začali, keď sme u nás v Kulpíne po prvýkrát 
privítali bábkové divadlo Divadielka galéria. S 
jeho členmi sme si vybudovali krásne priateľské
vzťahy. Preto je aj náš vzťah k Novému Mestu 
n. V. výnimočný a priateľský. Vždy sme tu zažili 
srdečné prijatie a pohostenie, do vášho mesta i 
na festival sa budeme vždy radi vracať.

FESTIVALOVÉ DOZVUKY
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 Nástup  leta  dáva zelenú návštevnosti  zná-
meho rekreačného  areálu.
 - Sezóna na Zelenej vode začala v podsta-
te Parádou, Novomestským kotlíkom a už vlani 
objavenými  remnými eventami, - upresňuje
Ing. Henrich Hritz, riaditeľ rekreačného areálu 
a pokračuje ďalej:
 - Spokojnosť návštevníkov z roka na rok s 
rozširujúcimi sa službami nášho rekreačného
areálu  vracia  na  Zelenú vodu nielen dovolen-
károv zo Slovenska, ale hlavne z Čiech i ďalších
krajín. Upravený lesopark sa stal lákadlom pre 
karavanistov na organizované podujatia i pre jed-
notlivcov. Pre nie až tak náturisticky založených 
návštevníkov, ktorí si potrpia na istý komfort, je k 
dispozícii 24 klimatizovaných mobilných domče-
kov s nadštandardným vybavením - piatimi lôžka-
mi s možnosťou prístelky, sociálnym  zariadením 
(WC, sprchový kút) a spoločenskou miestnosťou
s televíziou. Kuchynka má plynový sporák, mik-
rovlnnú rúru, chladničku, mrazničku a kompletný 
kuchynský servis. Príjemné letné večery „pozvú“ 
hostí na posedenie na krytej terase, pri spoloč-
nom ohnisku s prestrešením a za príplatok i pri 
vonkajšom grile. Súčasťou  služieb sú recepcia, 
nonstop strážna služba, parkovanie v blízkos-
ti chatky i možnosť postaviť si pri nej stan. Za 
príplatok sú k dispozícii  raňajky formou bufeto-
vých stolov, večere, tiež  možnosť wi  pripojenia 
na internet v celom areáli.-
 Celková ubytovacia  kapacita areálu podľa
slov Ing. H. Hritza  je 144 osôb  v mobilných dom-
čekoch, kemping pojme od 600 do 800  stanov. 
 - Stravovacie možnosti poskytuje reštaurácia 
Ardea, na  pláži funguje Barbar a i tento rok  bude 
počas akcií a  remných eventov  k dispozícii  bar 
pri am teátri. V  blízkych potravinách pri reštau-
rácii  si návštevníci budú môcť  doplniť svoje 
zásoby a zakúpiť  chýbajúci drogériový a sezón-
ny tovar ako nafukovačky, kolesá, rukáviky ... 
 Na športové vyžitie sú určené dve beachvolej-
balové a jedno basketbalové ihrisko,  minifutbal, 
obrie šachy, požičovňa vodných bicyklov, leža-
diel, vodné gule ... Návštevníci pláže  si už zvykli 
na štandard, ktorý im poskytuje budova so sociál-
nymi zariadeniami,  sprchami a prvou pomocou.- 
 O kultúrne vyžitie nielen rekreantov  sa posta-
rajú 14. júla od 19,00 h Revival Night + Inotéka a 
o necelý týždeň neskôr najväčší slovenský jazzo-
vý open-air festival. Jubilejný - 5. Open Jazz Fest 

sa usku-
t o č n í 
20. až 
21. jú-
la so 
z a č i -
a t k o m 
vždy o
1 9 , 0 0 
h.-
  Headlinerom tohtoročného džezového sviat-
ku na „vode” bude slávny džezový bubeník Bil-
ly Cobham so skupinou. Tento hudobný sveto-
bežník a svetoobčan sa na Slovensko vracia po 
šiestich rokoch. Známy je prepájaním jednotli-
vých hudobných vplyvov z rôznych kútov sveta 
nielen ako bubeník a perkusionista, ale aj ako 
skladateľ, producent a pedagóg. Spoluzaklada-
teľ slávneho Mahavishnu Orchestra hral s naj-
jagavejšími hviezdami jazzového neba ako sú G. 
Benson, bratia Breckerovci, J. Sco eld ...  Hral 
u Milesa Davisa, ale nebránil sa ani prienikom 
do iných žánrov. Koncom 70. rokov  20. stor. bol 
lídrom kapiel Atlantic, CBS, Elektra a GRP. V r. 
2000 Cobham predstavil série The Art of Jazz, 
ktoré nahral a prezentoval na turné. Niekoľko
rokov pracoval aj pre UNICEF s autistickými a 
hyperaktívnymi deťmi v hudobných projektov 
v Santos (Brazília).-
 Vystúpenie legendárneho bubeníka bude zla-
tým klincom OJF, ktorý sa stáva pojmom na mape 
jazzových podujatí a festivalov v Európe. 
 - Milovníci džezu sa ešte predtým môžu tešiť
na ďalšie džezové bonbóniky - na  azda najlepšie-
ho poľského džezového speváka a improvizátora 
Mareka Bałatu i na  nový objav - Afroameričana
Justina Echolza. Fanúšikom ponúkneme aj rýdzo 
autorský slovenský projekt Pavla Bodnára Ecce 
Jazz v interpretácii InterJAZZional Band-u. Takže 
je sa na čo  tešiť. –
 Ako ďalej  uviedol Ing. H. Hritz,  hudobný prog-
ram na Zelenej vode bude pokračovať 23. júla 
o 19,00 h  podujatím Fun Tour s hip - hopovou 
slovenskou i zahraničnou špičkou. 18. augus-
ta bude mať svoje  druhé pokračovanie Revival 
Night + Inotéka.
 Zostáva  len  dúfať, že  letnej turistickej sezó-
ne na Zelenej vode okrem kvalitných služieb a 
zaujímavého programu  bude  priať aj  počasie,
čo prispeje  k spokojnosti jej návštevníkov.

ZELENÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV ZELENEJ VODY
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FRANCÚZŠTINA STÁLE V KURZE 

 Úspechy študentov Gymnázia sv. Jozefa 
v Novom Meste nad Váhom potvrdzujú, že 
francúzsky jazyk je medzi mládežou stále 
obľúbený a populárny. V celoslovenskom kole 
Olympiády vo francúzskom jazyku naša študentka 
Patrícia Proksová v silnej konkurencii  získala 
1. miesto. Tento rok sme sa po prvýkrát  zapojili 
do súťaže Jazykový kvet II – prehliadka vlastnej 
divadelnej tvorby vo francúzskom jazyku. Z celo-
slovenského finálového kola si naši divadelníci 
priniesli víťaznú trofej - 1. miesto.
 Hovorovú reč si študenti mali možnosť preveriť
počas poznávacieho zájazdu po Francúzskej 
riviére. Azúrové pobrežie s prekrásnymi luxus-
nými letoviskami európskej aristokracie ako Nice, 
Cannes, Saint Tropez učarovali všetkým, ktorí 
milujú more, piesok a pláže lemované palmami, 
pobrežné promenády a bohatú stredozemnú 
flóru. Svoje neopísateľné čaro mali aj stredoveké 
dedinky Saint Paul de Vence a Antibes s úzkymi 

uličkami, kaviarničkami a obchodíkmi so suveníra-
mi. Hlavne dievčatá si prišli na svoje v parfumérii 
Fragonard, v hlavnom meste parfémov Grasse, v 
ktorej sme obdivovali prácu parfumérov, výrobu 
jednotlivých esencií, z ktorých parfémy vyrábajú. 
Svojou vôňou zlákali viaceré dievčatá na kúpu. 
Najväčší dojem v nás zanechala návšteva 
Verdonského kaňonu, ktorý je druhým najväčším
kaňonom na svete. Je to jeden z najúžasnejších 
prírodných útvarov v Európe, ktorý po stáročia
do skaly vytrvalo zarezávala provensálska riečka
Verdon. Malebná riečka s množstvom vodopádov 
pretekajúca útesmi a vlievajúca sa do jazera 
Sainte Croix je neopísateľne tyrkysovo modrá. 
Túto nádhernú scenériu sme mali možnosť vidieť
priamo z rieky, po ktorej sme sa plavili. Nakoniec 
sme navštívili Monaco, najstaršie kniežatstvo 
na svete, v ktorom sme si prezreli katedrálu, 
výmenu stráží, oceánografické múzeum s ob-
rovskou žraločou lagúnou a akváriom s pravým 
koralovým útesom. Popri prístave sme prešli do 
Monte Carla, ktoré je známe luxusnými hotelmi, 
kasínami, okruhom F 1 a opäť bohatou flórou.
 Vďaka týmto aktivitám, ktoré sme v ostatnom 
čase zrealizovali, záujem o návštevu našej školy 
a stretnutie so študentmi prejavil francúzsky atašé 
pre jazykovú spoluprácu Pascal Schaller. Zavítal 
k nám 12. júna (na foto) a ponúkol zoznámiť sa 
so školou vo francúzskom Rouen s možnosťou
výmenných pobytov. 
 Veríme, že aj táto spolupráca prispeje k 
zvýšeniu záujmu o francúzsky jazyk a kultúru 
krajiny galského kohúta  na našej škole. 

Mgr. I. Fuhrmannová a Mgr. L. Domsová

 Počas  leta  častejšie ako inokedy  naše 
mesto navštívia dovolenkári a turisti z rôznych kú-
tov Slovenska  i spoza jeho hraníc. Zaujímavým 
tipom na suvenír z dovolenky, príp. ako darček na 
venovanie, najmä pre ľudí s určitým vzťahom  k 
nášmu mestu, môže byť  obsahovo i po výtvarno 
- dizajnérskej stránke zaujímavé a rozsiahle dielo 
o našom meste – monografická publikácia Nové 
Mesto nad Váhom. Aj tým, ktorí by si chceli vzác-
nou knihou obohatiť vlastnú knižnicu, je určená
informácia, že  ju dostanú kúpiť na  námestí v tzv. 
skleníku Fontána.                                        -r-

MONOGRAFIA VO FONTÁNE
 V piatok trinásteho v rozpore so všetkými 
poverami a strašením odštartuje v neďalekej
históriou dýchajúcej obci tradičné trojdňové 
podujatie.
 V nádhernom prostredí historického Beckova 
po roku ožije všetko skvelou zábavou.
 V čase od 13. do 15. júla bude  tento prekrás-
ny kút Slovenska  dýchať atmosférou tradičných
Letných beckovských slávností. Uličky Beckova 
zaplaví množstvo najrôznejších stánkov, svoju 
zručnosť predvedú majstri ľudových remesiel. 
K tomu bohatý program, pre ktorý stojí za to 
v týchto dňoch navštíviť neďalekú obec.      -da-

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI
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 Meno Henrich Kliment v našom meste určite
nie je neznáme. Je to mladý,  inteligentný, u-
melecky veľmi nadaný 17 - ročný mladý muž, 
ktorý sa narodil do hudobníckej rodiny.
 Už odmalička bol jeho hudobný talent zjavný. 
Keďže rodičia sú muzikanti, hudba bola všade 
okolo neho a veľmi skoro si ju obľúbil. Ako dieťa
spieval so starším bratom pesničky z autorskej 
dielne  rodičov, ktoré zneli v televíznych detských 
hitparádach.
 Vo svojich šiestich rokoch začal študovať
hru na klavíri v novomestskej ZUŠ u p. uč.
Vilmy Struhárikovej. Z jej rúk ho neskôr pre-
vzala a do absolventského ročníka priviedla p. uč.
Magdaléna Kotlebová. Medzitým sa učil hrať na 
zobcovej flaute u p.uč. Slavomíra Ježka. Chcel 
skúsiť aj niečo náročnejšie, vybral si preto klari-
net, avšak nestotožnil sa s ním. Postupom času
si zamiloval hru na priečnej flaute a v 13 rokoch 
sa tomuto nástroju začal intenzívne venovať pod 
vedením p. uč. Evy Masárovej. O rok neskôr sa 
znova prebudil Henrichov talent skladať hudbu, 
pretože už v útlom detstve komponoval drobné 
skladbičky. V 14 rokoch táto jeho záľuba nabrala 
úspešnejší, zrelší a intenzívnejší spád. Počas
hrania v domácom prostredí mu napadli rôzne 
melódie, ktoré, ako hovorí Henrich, mali hlavu aj 
pätu. Spočiatku bol v kompozícii samoukom, učil
sa intenzívnym štúdiom diel svetoznámych hu-
dobných velikánov.  Za  najväčší a najobľúbenejší
skladateľský vzor považuje známeho autora z 
obdobia impresionizmu - Clauda Debussyho, 
ktorého klavírnu Arabesku interpretoval na svo-
jom prvom absolventskom koncerte v ZUŠ. 
 Mladý skladateľ svoju tvorbu začal najprv 
sólami pre klavír, neskôr písal diela pre štvorručnú
hru na klavír a potom vznikli skladby v kombinácii 
klavír a flauta. Časť Henrichovho repertoáru je aj 

na CD, na ktorom sa sám podieľal hrou na klavíri, 
flaute a  spevom.
 Úspech nenechal na seba dlho čakať. Prišiel 
vďaka celoštátnej súťaži mladých skladateľov v 
roku 2011 v Revúcej, kde Henrich získal prven-
stvo vo všetkých kategóriách. Svojimi sklad-
bami porotu pod vedením hudobného skladateľa
Milana Nováka  natoľko očaril, že mu udelili titul 
laureáta súťaže. I diváci s údivom pozorovali jeho 
nezvyčajný skladateľský talent, pričom neverili, že 
pri tvorbe diel mu nikto nepomáhal. 
 Henrich sa s myšlienkou študovať kompozíciu 
na konzervatóriu pohrával už dlhší čas, ale na 
prijímacie pohovory išiel až krátko po víťazstve
v Revúcej. V súčasnosti ako konzervatorista  ab-
solvoval 1. ročník štúdia kompozície, hry na klavír 
a dirigovania popri zavŕšenom štúdiu 3. ročníka na 
Bilingválnom slovensko - španielskom gymnáziu 
v našom meste. Popritom stíha aj drobné kon-
certy v Novom Meste n. V.  a Topoľčanoch.
 K Henrichovým najväčším úspechom patrí aj 
uznanie od významného slovenského skladateľa
Petra Breinera, ktorý žije a pôsobí v New Yorku, 
kam Henrichove CD s 28 skladbami putovalo z 
rúk novomestského rodáka, operného speváka 
p. Mariána Pavloviča.
 Mladý skladateľ sa v tomto roku zapojil do 
stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Umenie 
a kultúra. Vo svojej práci sa zaoberal umeleckou 
tvorbou C. Debussyho a jej vplyvom na počiatky
vlastných hudobných prvotín. Henrichova práca 
sa v jednotlivých kolách  dostala krok za krokom 
až na prvé miesto v rámci Slovenska. Zo všetkých 
študentov získal prvenstvo práve novomestský 
umelec, ktorý za odmenu pocestuje počas let-
ných prázdnin do ruského mesta Tula (165 km od 
Moskvy), kde prebehne šesťdňová prezentácia a
 výstava prác mladých študentov z celej Európy.
 Nášmu mladému umelcovi držíme palce a 
želáme mu veľa úspechov v jeho budúcom živote. 
Prajeme mu, nech aj naďalej reprezentuje nielen 
Nové Mesto nad Váhom, ale  i celé Slovensko!
                       Michaela Fojtíčková

NÁDEJNÝ HUDOBNÝ SKLADATEĽ 21. STOROČIA

     UTEKAJÚCICH  LUPIČOV ZADRŽALI.
5. mája požiadali MsP o spoluprácu pri pátraní 
po dvoch podozrivých utekajúcich smerom na 
Čachtice. Podarilo sa ich zadržať. Išlo o Lukáša 
T. a Jána Š. z Brezovej pod Bradlom, ktorí sa pri 
supermarkete Hájovky dopustili lúpeže.

NA LINKE MsP
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 UNICEF - Linka detskej istoty zorganizovala už 
5. ročník detského čitateľského maratónu Čítaj-
me si ... 2012. Do projektu sa tradične zapojila aj 
MsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste n. V. 
 31. mája   ju navštívilo 104 detí. Každé z nich 
prečítalo nahlas jednu stranu z vopred určených
kníh. Menšie deti čítali o dobrodružstvách Grázli-
ka Gaba  a staršie sa začítali do knihy Motýlik od 
slovenskej autorky S. Mozerovej. Aj naša účasť
napomohla vytvoriť slovenský  rekord v simultán-
nom čítaní, keď bolo o ciálne zaregistrovaných 
35 542 čítajúcich detí. 
 MsK ďakuje za spoluprácu všetkým základným 
školám a 8 - ročnému gymnáziu. Vďaka patrí aj 
čítajúcim žiakom, bez ktorých by slovenský rekord 

nevznikol. Veríme, že sa budú čítaniu venovať i
v lete. Veď vďaka  knižkám môžu navštíviť vzdia-
lené exotické krajiny, spoznať neznáme kontinen-
ty a zažiť nevídané dobrodružstvá, ktoré nemajú 
šancu zažiť ani počas  prázdnin.                                                           
               M. Stuparičová, vedúca MsK

DOPOMOHLI K REKORDU

*ÚSPEŠNÉ  ESEJISTKY. Z 21 súťažiacich
v písaní esejí zo škôl v meste a okolí porota v 
zložení:  preds. PhDr. I. Machala, Mgr. M. Kuri-
šová a Mgr. Ľ. Jančárová vybrala päť najlepších 
autoriek bez určenia poradia. Najlepšími esejistka-
mi sa stali: Martina Dubinová, Spojená škola sv. 
Jozefa, Lenka Kratochvílová, GMRŠ, Martina
Vojtasová, ZŠ Odborárska ul., Katarína Dedíková 
a Simona Štefková, obe zo ZŠ Čachtice.     -ms-

 „Domováci“  sa  dlho nezohrejú v detskom 
domove (DeD) a po tom, čo sa  22. júna vráti-
li z pobytu v Detskej ozdravovni Slniečko v 
Kremnických Baniach, opäť balia kufre. 
 - Na rozdiel od Kremnických Baní, kde bolo 
11 detí z Nového Mesta a deväť z Myjavy  vo 
veku od šesť do 15 rokov, do letného tábora 
na chatu Javorinka na Dubníku pôjdu všetci, 
vrátane  škôlkárov, dvoch dvaapolročných drob-
cov, ktorí v septembri nastúpia  do materskej 
školy i stredoškolákov, - upresňuje riaditeľka DeD 
v Novom Meste n. V.  PhDr. Patrícia Maráková
a pokračuje ďalej:
 - Tábor sa uskutoční v dňoch 1. až 15. júla.
Organizuje ho Občianske združenie Bublina s 
dobrovoľníkmi, ktorí svoj voľný čas venujú deťom
z detských domovov. Na  Dubníku sa po prvýkrát 
stretnú  deti zlúčeného detského domova z nášho 
mesta a Myjavy. 
 Pripravený je pre nich kopec zábavy, hier, 
súťaží a ďalšieho pútavého táborového programu. 
V blízkom Dubníku sa budú kúpať, člnkovať,
bicyklovať  na vodných bicykloch.  Čakajú na  nich 
koníky, pštrosy, opekačka, noc pod hviezdami, 
spoznávanie  krás  prírody Veľkej Javoriny, lá-
manie kliatby Čachtickej  hradnej pani  a iné...-
 Ak náhodou nebude priať počasie, organizá-
tori tábora majú pre deti v zálohe  náhradný prog-
ram.
 - Pôjdu do blízkej Starej Turej kúpať sa do kry-
tého bazénu, zájdu  do kina a športového areálu, 
kde sa dosýtosti vyšantia.  -
 Podľa slov P. Marákovej popri zábave sa 

účastníci tábora Bublina 12´ budú nenásilnou for-
mou, prostredníctvom hier a súťaží zdokonaľovať
a rozvíjať v sociálnych a komunikačných 
zručnostiach a budovaní sociálnych vzťahov a 
vlastného sebavedomia. 
 - Po návrate z letného tábora na  Ul. Klčové
č. 32  počas zvyšku  prázdnin deti k hrám naplno 
využijú vynovený dvor s trampolínou, šmykľavkou,
hojdačkami  a bránkami. DeD ich získal ako spon-
zorský dar (trampolína) a na  základe úspechu 
vlastného projektu. 
 K estetizácii prostredia prispeli i samotné 
decká, ktoré  farbami natreli lavičky a stojany 
na  hojdačky. Skutočnosť, že sa samy pričinili
o skrášlenie dvora, prispeje k tomu, že si  budú 
jeho vynovené a nové súčasti vážiť a chrániť. -
 Spolu s ďalšími návykmi, ktoré zverenci DeD 
získavajú a prehlbujú si počas celého roka, - i 
cez prázdniny, - je to cesta, ako „domovákov“  čo
najlepšie pripraviť do života, ktorý ich čaká po 
osamostatnení sa.

LETO DOMOVÁKOV S BUBLINOU

S REZNOU RANOU A NOŽOM V RUKE.
25. mája hliadka MsP preverovala oznam o 
mužovi ležiacom pri autobusovej zastávke  na Ul. 
Tematínskej. Na mieste zistila, že Novomešťan
R. K. má na ľavej ruke  reznú ranu a v  pravej drží 
vreckový nôž. Hliadka zranenému nôž odobrala 
a na miesto  privolala RZP, ktorá ho prevzala na 
ošetrenie.

mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP
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 Keď 1. júna predpoludním prestalo pršať,
zavládla na Štúrovej ul. 31 obrovská radosť.
Mokrý variant sme mohli odložiť nabok a naplno 
začať s prípravou Dňa detí u nás,  v Materskom 
centre (MC) BAMBI. S tým, že oslava to musí byť
ako sa patrí, s plným priehrštím prekvapení. Tak 
šup - šup, o chvíľu štartujeme!
 O štvrtej popoludní sa otvorili brány, rozozvu-
čala sa hudba a zvedaví návštevníci začali prúdiť
dnu. Pri vstupe návštevníkov vítal vyzdobený 
stánok vo farbách materského centra, kde každý 
oslávenec dostal žltý balón, fľašu detskej mine-
rálky, aby nezabudol na pitný režim a kupón, s 
ktorým sa ponáhľal o pár metrov ďalej.  K miestu, 
kde sa vo veľkom nakrúcala cukrová vata! Deti sa 
fascinovane prizerali,  ako na drievku rastie nadý-
chaný chuchvalec a na zasnených pohľadoch
rodičov sa dalo badať, že v nich nezameniteľná
sladká vôňa prebudila zabudnuté spomienky na 
bezstarostné časy.  
 Program Slnečným tancom otvorila brušná 
tanečnica Yasmin, ktorej vystúpenie s veľkolepý-
mi zlatými krídlami pôsobilo priam rozprávkovo. 
So zatajeným dychom ho veru sledovali nielen 
deťúrence, ale i oteckovia. A to sa k nej o chvíľu
mali pridať ďalšie tri tanečnice!
 Lenka Fraňová, naša predsedníčka MC Bam-
bi, srdečne privítala nielen oslávencov a ich rodi-
čov,  ale i významného hosťa,  primátora Nového 
Mesta nad Váhom. Pre Ing. Jozefa Trstenského
sme mali,  - po jeho príhovore - , pripravenú ešte 
jednu špeciálnu úlohu. Bolo ňou o ciálne otvore-
nie nového detského ihriska pred budovou centra 
voľného času, a teda i nášho MC. Hneď ako  pán 
primátor slávnostne prestrihol pásku, prítomný 
drobizg sa  s vervou pustil do testovania nových 

hojdačiek,  preliezok,  kolotoča a šmýkalky... Hoci 
treba ešte pár vecí dokončiť, užívateľom  detské-
ho ihriska to zjavne neprekážalo. Nikto sa však 
nenechal ponúkať ani na pripravené atrakcie. V 
permanencii boli skákacie nafukovacie hrady pre 
väčších i menších,  trampolína a veľký záujem bol 
i o maľovanie na tvár.
 Ale to už z reproduktorov zneli chytľavé tóny 
latino hitov a ohlásená zumba pod taktovkou 
výborného Paliho Kačereka rozhýbala malých i 
veľkých. Veselú náladu zúročili animátori na čele
s milým a trocha popleteným šašom, s ktorými 
sa nikto nemohol nudiť.  Deti sa ochotne zapájali 
do preťahovania lanom, súťaží, vláčika, pesni-
čiek a tančekov, no najmä do chytania  „kvapiek“ 
šašovho cukríkového dažďa, ktorý, nanešťastie,
nahradil ten skutočný. Tých pár kvapiek spadnu-
tých z neba nikomu neprekážalo, aspoň sme sa 
zahrali aj v herni!
 S dobrým pocitom, že všetko vyšlo na jednot-
ku, sme sa rozlúčili pol hodinu po šiestej s vyteše-
nými, no únavou už badateľne zmáhanými  oslá-
vencami.
 Pár slnečných lúčov, iniciatíva členiek MC, 
nadšenie účinkujúcich, radosť z nového ihriska, 
no najmä energia sálajúca z vyše stovky vysmia-
tych a rozbláznených detí  sa postarali o to, že 
oslava Dňa detí v MC Bambi bola naozaj skvelou 
a vydarenou akciou.
 Otvorené dvere bude mať materské centrum 
i počas leta. Deti sa budú môcť vyšantiť v herni 
od 9.00 do 13.00 h. Kurzová činnosť síce bude 
mať prázdninovú  prestávku, no členky MC už 
usilovne pripravujú pestrý a bohatý program, kto-
rý začne opäť od septembra.

Lenka Fraňová a Radana Krausová 

BAMBI S PRIEHRŠTÍM PREKVAPENÍ
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    V slnečnom období leta 
paradoxne zapadlo slnko 
jeho života. 7. augusta u-
plynú už dve desaťročia, čo
PhDr. Jozef Barát nie  je 
medzi nami.  No nezhaslo 
nadobro, jeho lúče žiaria v 
podobe spomienok, diela
a odkazu, ktoré nám stre-
doškolský pedagóg a pu-
blicista zanechal pre 

súčasné a budúce dni a generácie. 
 Pôvodom „Prešpurák“ sa narodil 9. marca 
1908 v Bratislave. V rodnom meste navštevoval 
gymnázium a na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského absolvoval štúdium slovenského a 
nemeckého jazyka. Jeden letný semester 1931 – 
32 strávil na  FF Univerzity B. Wilhelma v Berlíne. 
Po ukončení štúdia pôsobil ako stredoškolský 
profesor v  Kežmarku, Nových Zámkoch, Banskej 
Štiavnici a Púchove. Posledným jeho pedagogic-
kým pôsobiskom bolo novomestské gymnázium. 
 Do Nového Mesta nad Váhom ako čerstvého
tridsiatnika zaviala v roku 1938 mobilizácia. Tu 
spoznal aj svoju celoživotnú lásku Elenku, tiež 
učiteľku, s ktorou sa  oženil. Usadili sa v meste. 
Najstaršia stredná škola v meste sa stala jeho 
pedagogickou alma mater od 1. februára 1939 až 
do odchodu do  dôchodku v roku 1971, v rokoch 
1950 – 1953 vo funkcii riaditeľa Gymnázia v 
Novom Meste n. V. Študentov viedol k láske  k ma-
terinskému jazyku a rodnému kraju. Nové Mesto 
nad Váhom a kraj pod Javorinou si zamiloval 
a svoj vzťah k domovine odovzdával svojim
dcéram a mladým ľuďom v školských laviciach.
 Popri i v rámci pedagogickej práci sa venoval 
literárnej a publicistickej činnosti.
 Organizoval literárno - historické exkurzie na 
pamätné miesta v okolí Nového Mesta n. V., 
prednášal o osobnostiach regiónu a významných 
národných dejateľoch. Na sklonku svojho života 
pripravil na vydanie knižku o regionálnych osob-
nostiach pod  názvom Regionálna literatúra  pod-
javorinského kraja (1980). Žiaľ, jej vydania sa 
nedočkal. Zostala v rukopise, ale materiál sa stal
cenným zdrojom informácií pre publikáciu Literár-
ne osobnosti podjavorinského kraja autoriek: 
PhDr. E. Berkovej a Mgr. Ľ. Fraňovej, ktorá vyšla 
v roku nedožitých 100. narodenín prof. Baráta.
 Vnučka Andrea si v knižke v slovách Namiesto 

záveru takto zaspomínala na  svojho starého otca 
– dedinka, ako ho vnúčatá volali:

„...Je  to už viac ako 20 rokov, čo som na-
posledy počula veselý klepot dedinkovho písa-
cieho stroja. Sedával pri ňom v malinkej  pracovni, 
izbičke s výhľadom do verandy a záhrady. Na 
stenách viseli obrázky Bernoláka, Štúra, Hurbana, 
Francisciho,  Škultétyho a Štefánika. 
 Bol veľkým národovcom. Jeho životom bola 
slovenčina, vzorom národní buditelia a velikáni 
slovenských dejín a literatúry. V tej malej izbičke
vzniklo veľa  prednášok, úvah a štúdií... Dôkazom 
jeho neúnavnej práce je  súhrnná bibliografia ob-
sahujúca  viac ako 300 záznamov....
 Na  sklonku života  sa  vrátil  k svojej obľúbenej
téme a rozhodol sa  napísať knihu o významných 
ľuďoch kraja  pod  Javorinou. Písal sa  rok 1986. 
Kniha s fotografiami zostala v rukopise ...“  Pred 
štyrmi rokmi dostala posledná najväčšia práca 
J. Baráta konkrétnu podobu. V rukopise  zostalo 
ďalších jeho  67 literárno – historických článkov o 
živote a diele našich a svetových literátov.
 Prof. Barát pravidelne prispieval do jazykoved-
ných, matičných a hlavne regionálnych periodík 
- Kultúra, Sborník Matice slovenskej, Slovenská 
reč, Trenčianske noviny, Učiteľské noviny a i. 
Vyštudovanú aprobáciu a znalosti z nej využil na
napísanie niekoľkých gramatických štúdií. Publi-
koval tiež články a štúdie o živote a tvorbe M. 
Bela. Tomuto polyhistorovi, pedagógovi, jazyko-
vedcovi, historikovi, geografovi, evanjelickému 
farárovi sa venoval vo svojej, vyše 260 - stranovej 
dizertačnej práci s názvom Matej Bel a jeho 
obrodenecké prvky. V nej na vyše 70 stranách 
vyvrátil Škultétyho výčitku voči Belovi, ktorého 
obvinil z maďarónstva. Priateľské vzťahy s Dr. 
Barátom a jeho rodinou udržiavala i spisovateľka
Ľ. Podjavorinská.
 V roku 1941 sa za zásluhy v oblasti jazykovedy 
stal mimoriadnym členom Slovenskej jazykoved-
nej spoločnosti. V rokoch 1945 - 48 bol kroni-
károm mesta. 
 Za pedagogickú, publicistickú a kultúrno - 
vzdelávaciu činnosť udelili PhDr. Jozefovi Barátovi 
viaceré ocenenia. Patrí k tým osobnostiam, ktoré 
zanechali svojím  životom a dielom  hlbokú stopu. 
Nezanikla ani po dvoch desaťročiach od úmrtia 
významného Novomešťana.
 (Z publikácie Literárne osobnosti podjavorin-
ského kraja spracovala:  -eg-)

DVE DESAŤROČIA, ČO NIE JE MEDZI NAMI
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 Aktuálnou sa opäť stáva téma dovolenkových 
zájazdov a ochrana objednávateľov zájazdov ako 
spotrebiteľov služieb poskytovaných cestovnými 
kanceláriami a cestovnými agentúrami (ďalej len 
CK).
 Právny poriadok SR chráni práva spotrebiteľa
aj v oblasti služieb, a to platí i pre oblasť ces-
tovného ruchu. Posunom v ochrane práv týchto 
spotrebiteľov je zákon č. 281/2001 Z. z. o zá-
jazdoch, podmienkach podnikania cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr, na základe 
ktorého sa Občiansky zákonník (OZ) doplnil o 
samostatný zmluvný typ Zmluva o obstaraní 
zájazdu. Ide o spotrebiteľskú zmluvu, nakoľko
jednou zo zmluvných strán je práve spotrebiteľ
ako slabší subjekt zmluvného vzťahu. Účelom
tejto zákonnej úpravy je zvýšenie ochrany práv 
spotrebiteľov, najmä garancia realizácie služieb 
tak, ako boli dojednané, resp. zabezpečenie ná-
pravy v prípade porušenia týchto dojednaní. 
 Za zájazd sa považuje vopred pripravená 
kombinácia služieb, ktoré zahŕňajú dopravu na 
miesto konania zájazdu a zabezpečenie uby-
tovania alebo poskytnutie inej služby, ktorá je 
doplnkovou službou k zabezpečenému uby-
tovaniu alebo doprave (napr. stravovanie, sprie-
vodca, spoločensko-kultúrny program alebo 
rekreačno-športový program). Tieto doplnkové 
služby musia tvoriť významnú súčasť zájazdu a 
musia sa ponúkať klientom na predaj za súhrnnú 
cenu.  Podľa zákona zájazdom nie je kombinácia 
ubytovania a dopravy, ktorá je zostavená na 
základe individuálnej požiadavky klienta, alebo 
ak ide o zabezpečenie takýchto služieb pre iného 
podnikateľa. Za zájazd sa taktiež nepovažuje 
individuálne zabezpečenie a uskutočnenie do-
pravy, predaj dopravných lístkov a vstupeniek na 
kultúrne, športové a iné podujatia alebo predaj 
sprievodcovských služieb. 
 POVINNOSTI CK A NÁLEŽITOSTI ZMLUVY 

O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
 Platné zákony prispievajú k ochrane práv 
klientov CK najmä tým, že stanovujú základné 
pravidlá a povinnosti pre cestovné kancelárie. 
 CK musí už pri propagácii zájazdu (v 
katalógoch, letákov, na internete) presne, jasne, 
pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať
o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe 
a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie klienta 

o kúpe daného zájazdu, najmä však o termíne 
začatia a skončenia zájazdu a mieste pobytu; o 
cene zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb 
a výšky požadovaného preddavku; o výške a 
podmienkach platenia zmluvných pokút; o druhu 
dopravného prostriedku, úrovni jeho vybavenosti, 
kvality, triedy a o trase cesty; o ubytovacom zaria-
dení, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenos-
ti a o hlavných charakteristických znakoch; 
o rozsahu a forme poskytovania stravovania; 
o všeobecných údajoch týkajúcich sa pasových 
a vízových požiadaviek a o zdravotných for-
malitách, ktoré sú nevyhnutné na cestu a pobyt, 
ako aj o zvyčajných cenách a lehotách na ich 
vybavenie; o požiadavke na minimálny počet
účastníkov zájazdu vrátane termínu, kedy sa 
najneskôr pred odchodom musí klientovi oznámiť,
že sa nedosiahol minimálny počet účastníkov, a 
teda zájazd sa ruší; o rozsahu a podmienkach 
poistenia zájazdu a o poistiteľovi, s ktorým má 
CK uzatvorené poistenie zájazdu; o programe 
v mieste pobytu; o lehote, v ktorej je možné 
oznámiť, že sa zájazdu zúčastní iná osoba, ak 
sú dôvody na jej určenie, a o podmienkach, ktoré 
musí účastník poskytovaného zájazdu spĺňať,
ak sú dôvody na ich ustanovenie; o možnosti 
uzatvoriť individuálne poistenie klienta, ako aj o 
rozsahu a kvalite všetkých ostatných plnení, ktoré 
sú obsahom zájazdu.
 Jednou zo základných povinností CK je po-
vinné poistenie CK proti úpadku a povinnosť
poskytnúť klientovi  dôkaz o takomto poistení. 
Doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku je 
CK povinná vydať klientovi spolu so zmluvou o 
obstaraní zájazdu.

Ďalšou povinnosťou CK je poskytnúť pri uza-
vieraní zmluvy dostatok informácií o zájazde 
a najneskôr do 7 dní pred odjazdom odovzdať
klientovi ďalšie podrobné informácie, ak už nie 
sú obsiahnuté v zmluve či katalógu, a to najmä 
odovzdať doklady potrebné na čerpanie služieb, 
napr. letenku či kontakt na zástupcu CK.
 Každá zmluva o obstaraní zájazdu musí mať
písomnú alebo inú vhodnú formu, ako je napr. elek-
tronická forma a musí povinne obsahovať určité
náležitosti. Ak by nemala zákonom predpísané 
náležitosti, takáto zmluva by sa  považovala za 
neplatnú.
 Základnými náležitosťami zmluvy o obstaraní 

OCHRANA PRÁV ZÁKAZNÍKOV CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
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zájazdu sú najmä: označenie zmluvných strán 
– klienta, cestovnej agentúry; charakteristika 
zájazdu určená najmä: termínom jeho začatia
a skončenia, uvedením služieb zahrnutých 
v cene, uvedením miesta a času zájazdu, prípadne 
jeho trvania alebo odkazom na číslo zájazdu 
v katalógu, ak tento obsahuje všetky informácie 
a bol odovzdaný objednávateľovi; cena zájazdu; 
lehota a spôsob podania prípadnej reklamácie 
a uvedenie storno-poplatkov s podmienkami. 
 Zmluva s CK obyčajne obsahuje aj ďalšie in-
formácie (ktoré však nie sú podstatné pre platnosť
zmluvy – takže ich môže a nemusí obsahovať): o 
ubytovaní, polohe ubytovania, kategórii, triede; 
údaje o stravovaní; o ďalších platbách za služby 
nezahrnuté v cene; údaje o spôsobe prepravy, ak 
je súčasťou zájazdu, charakteristika dopravného 
prostriedku a i. 
 Avšak o všetkých informáciách ohľadne zá-
jazdu (tak podstatných ako i ďalších) musí byť
každý klient informovaný bez ohľadu na to, či sú 
v zmluve priamo zahrnuté alebo nie – nakoľko ide 
o podmienky poskytnutia zájazdu a informácie, 
ktoré sú pre klienta rozhodujúce.
 Z hľadiska ochrany práv zákazníkov CK je 
totiž  nevyhnutné,  aby pri objednávaní zájazdu 
dostali úplné, ucelené a pravdivé informácie o 
zájazde, ktoré majú vplyv na rozhodnutie o jeho 
kúpe.
 CK si môže v zmluve s klientom dohodnúť jed-
nostranné zvýšenie ceny zájazdu, ak je súčasne
presne určený spôsob výpočtu zvýšenej ceny, 
pričom takto možno cenu zvýšiť len v prípade, 
ak  a) sa zvýšia náklady za dopravu vrátane cien 
pohonných látok, b) dôjde k zvýšeniu platieb spo-
jených s dopravou, napr. cena letenky, palivové 
príplatky, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, c)
dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie
ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak  k 
tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím
zájazdu.
 CK je povinná zaslať klientovi písomné ozná-
menie o zvýšení ceny najneskôr 21 dní pred 
začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na za-
platenie rozdielu v cene zájazdu.  CK nemá právo 
jednostranne zvýšiť cenu v priebehu 20 dní pred 
začiatkom zájazdu.
 AKO ZÁJAZD REKLAMOVAŤ?
 Ak po príchode na miesto pobytu podmienky 
nezodpovedajú tomu, čo sa prezentovalo klien-
tovi pri zakúpení zájazdu, je dôležité bezod-
kladne žiadať zástupcu CK (obyčajne delegáta) 

o bezodkladné vykonanie nápravy. Ak to nie je 
možné, je potrebné spísať reklamačný protokol 
priamo s delegátom alebo iným zástupcom CK, 
ktorý bude klientovi po návrate z dovolenky slúžiť
ako podklad na uplatnenie reklamácie z vadne 
poskytnutých služieb (podrobnejšie v budúcom 
čísle).

ZRUŠENIE ZÁJAZDU
 Pre ochranu práv objednávateľa je dôležitá  aj 
skutočnosť, že CK  môže pred začatím zájazdu od 
zmluvy odstúpiť výhradne len v prípade porušenia 
zmluvných povinností objednávateľom alebo z 
dôvodu zrušenia zájazdu. V 1. prípade pôjde 
najčastejšie o neuhradenie dohodnutej sumy 
ako ceny zájazdu. V 2. prípade ide o zrušenie 
zájazdu, ktoré bolo v zmluve vymienené pre prí-
pad nedosiahnutia potrebného počtu účastníkov
zájazdu. Ak sa zájazd zruší, má objednávateľ
právo žiadať, aby mu CK na základe novej 
zmluvy poskytla zájazd v kvalite zodpovedajúcej 
predošlým dojednaniam v pôvodnej zmluve, ak 
takýto zájazd môže ponúknuť. Ak k uzavretiu 
novej zmluvy nedôjde, CK musí objednávateľovi
bezodkladne vrátiť všetky už uskutočnené platby. 
Ak ale dôjde k tejto situácii vyžadujúcej zrušenie 
zájazdu v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom 
začatia, má objednávateľ právo na primeranú 
náhradu škody.
 Zaujímavou a v súvislosti s dianím v Egypte aj 
aktuálnou je otázka rušenia zájazdov v prípadoch 
výstrahy ministerstva zahraničných vecí pred 
cestovaním do určitých destinácií. Právna úprava 
nerieši povinnosť vrátenia úhrady za zájazd v 
takomto prípade. CK však spravidla ponúkajú 
možnosť cestovať do danej destinácie v inom 
termíne alebo príp. do inej destinácie, inak cenu 
zájazdu vrátia.  Ak CK odmietne cenu zájazdu v 
tomto prípade vrátiť, je tu ešte možnosť preplate-
nia ceny zájazdu vo forme poistného plnenia za 
predpokladu, že zájazd bol poistený.                      
   JUDr. Adriana  Ručkayová,
              advokátka  (www.akruckay.sk)

 *LETO S NODAM – om. Novomestské zdru-
ženie  detí a mládeže - NODAM organizuje poby-
tový tábor v zariadení Planinka v termíne od 16. 
do 22. júla a ešte  predtým prímestský tábor v 
čase od 9. do 13. júla s výletmi do okolia.
 * CVČ uskutoční v dňoch 2. - 6. júla. a 9.-13. 
júla prímestské tábory. 

LETNÉ TÁBORY 
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 Na krajskom sneme MS Trenčianskeho sa-
mosprávneho (TSK)  kraja 5. mája  v Dubnici 
nad Váhom udelili Mgr. Márii Poriezovej Cenu
Matice slovenskej in memoriam za dlhoročnú
činnosť pri napĺňaní programu MS. Ocenenie 22. 
júna v Novom Meste nad Váhom z rúk riaditeľky
Domu Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom 
Janky Valigurčinovej prevzal manžel zosnulej 
Ing. Martin Poriez. 
 Zároveň sa matičiari poklonili pamiatke 
dlhoročnej predsedníčky MO MS v Novom Meste 
n. V., Okresnej  rady MS okresov  Nové Mesto n. 
V. a Myjava a členke Krajskej rady MS TSK  pri 
hrobe  Mgr. M. Poriezovej na  novomestskom 
cintoríne.                                                                                      

 Do Nového 
Mesta n. V. 
putovalo aj ďal-
šie ocenenie. 
Bronzovú cenu 
MS za dlhoročnú
činnosť pri na-
pĺňaní progra-
mu Matice slo-
venskej  získala
aj ďalšia Novo-
mešťanka - 
matičiarkaPhDr. 
Eva Berková.

- v+s-

MATICA SLOVENSKÁ OCEŇOVALA

DEŇ MATICE SLOVENSKEJ SPREVÁDZA SPOMIENKA
 Z príležitosti  Dňa Matice slovenskej 4. augus-
ta si na novú etapu činnosti matičiarov pod vede-
ním Mgr. M. Poriezovej, ktorej 1. výročie  úmrtia 
si pripomíname, zaspomínala členka výboru MO 
MS  v Novom Meste  n. V. Mgr. D. Urbanová:
 - Členkou výboru som sa  stala v r. 1993, v 
období veľkého nadšenia, ale aj hľadania cesty 
ako ďalej. V tom čase na čele MO MS stál MUDr. 
Porubský, ktorého vystriedal  p. Ježko. Po jeho 
odchode do Beckova, kam sa presťahoval,  začal
v r. 1996 pracovať nový výbor v  zložení: predsed-
níčka: Mgr. Poriezová, tajomníčka: Mgr. Urbano-
vá, pokladník: Ing. Eľko, neskôr p. Kováčová, kro-
nikárka: Mgr. Honeizerová. Členmi  výboru boli: 
Dr. Berková, Mgr. Šteklerová, p. Struháriková, p. 
Straková a p. Kolínek.
 Ešte v tom istom roku  nový výbor usporiadal 
prvý zájazd do Gabčíkova a zájazd na Bradlo a 
Myjavu. Zaujímavé  a hodnotné boli aj výlety do 
Martina, Bratislavy, Komárna, Ostrihomu, Modry, 
Hlbokého a i.
 Pod  vedením p. Poriezovej sa výbor pravidel-
ne stretával v prvú stredu v mesiaci, ale i častej-
šie, lebo vždy bolo čo riešiť. Niektorí členovia pre 
pracovnú zaneprázdnenosť z výboru odišli a  boli 
zvolení noví. Spomeniem  p. Širokú, p. Kováčovú,
Mgr. Skrúcanú, RNDr. Gregušovú, ktoré pracujú 
vo výbore dodnes.
 Vďaka obetavej a nezištnej práci preds. Porie-
zovej a členov výboru MO MS sa  podarilo usku-
točniť veľa besied, literárnych  pásiem, stretnutí s 
hercami, politikmi, historikmi nielen pre matičiarov, 

ale aj pre  žiakov, študentov a širokú verejnosť.
MO sa podieľal na vydaní knihy p. Černochovej
a Dr. Kubicu: Klenotnica Považian. Zviditeľnili
sme osobnosti nášho mesta i regiónu. Sme spo-
luorganizátormi Festivalu A. Jurkovičovej, súťaže
Šaliansky Maťko, Literárnych rozletov, Vansovej 
Lomničky. Spolupracujeme so SZ Cantabile, 
MsKS i s MsK Ľ. V. Riznera. Veľmi  dobrá  je 
spolupráca s vedením  mesta - primátorom Ing. 
Trstenským,  viceprimátorkami Ing. Vienerovou a 
PhDr. Hejbalovou, Ing. Podhradskou, riaditeľom
MsKS akad. mal. Mikuškom, tiež  s cirkvami 
– s  p. dekanom RKC Ľ. Malým a evanj. farárom 
p. Ľ. Ďuračkom.
 Aktivity MS, ktoré sme  pod vedením  preds. 
M. Poriezovej uskutočnili, v r. 2010 stopla záker-
ná choroba, ktorej, žiaľ, Mgr. M. Poriezová 
3. augusta 2011 podľahla.
 Bolo treba zvoliť jej nástupkyňu. Stalo sa tak 
na tohoročnej výročnej schôdzi MO MS. Novou 
preds. MO MS sa stala Mgr. Zuzana Skrúcaná a 
členkou výboru p. T. Zajoncová.
 Medzi hosťami matičného snemovania boli 
viceprimátorka mesta Dr. K. Hejbalová, ktorá vo 
svojom príhovore vyzdvihla činnosť MS a prisľúbi-
la  pomoc a spoluprácu, Ing. J. Kahan, dlhoročný
sponzor MO MS a riad. TSM Ing. Poriez, manžel 
zosnulej predsedníčky MO MS.
 Novému vedeniu výboru prajem veľa úspe-
chov v matičnej činnosti, a hlavne  prílev mladých 
ľudí, ktorým záleží na  poznávaní histórie a krás 
nášho Slovenska -.
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 Poznáme ešte toto slovo? Vieme, aký je 
jeho význam? Ak áno, prečo sa úcta vytratila z 
nášho života? Sme svedkami toho, ako si deti 
nevážia svojich rodičov, žiaci a študenti svojich 
učiteľov, pracujúci svojich vedúcich, občania svo-
jich volených zástupcov atď. Podobne môžeme 
konštatovať aj neúctu v opačnom smere: politi-
ci si nevážia svojich voličov, zamestnávatelia 
svojich pracovníkov, obchodníci svojich záka-
zníkov, manželia jeden druhého, rodičia svoje 
deti, atď. Deň čo deň sa k nám dostávajú správy 
o vulgárnosti a nezdvorilosti. Horšie je, že stále 
pribúda aj správ o hrubosti a násilí. Zvykli sme si 
už na to? Zdá sa nám to normálne, prirodzené? 
Kde sú všetci tí, ktorí tvrdili a ešte vždy tvrdia, že 
spoločnosť sa vyvíja a napreduje? Napreduje, ale 
kam?
 Dieťa drzo odpovie matke v obchodnom 
dome. Okoloidúci sa neprestávajú čudovať, aké 
nevyberané slová počuli z úst malého dieťaťa.
Možno zopakovalo iba to, čo počulo pri komu-
nikácii svojich rodičov, resp. matky a jej priateľa, s 
ktorým momentálne žije. Rozvody sú len výsled-
kom neúcty vo vzťahu muža a ženy. Nevážia si 
jeden druhého. Zabudli na to, čo si vzájomne 
sľúbili. Zrazu je niekto iný atraktívnejší, milší, 
lepší... Dokedy? Kým sa v ňom nesklame a neob-
javí sa opäť niekto vyzerajúci milo, príťažlivo?
 Obchodník šikovne oklame zákazníka – 
spotrebiteľa. Samozrejme, že bez výčitiek sve-
domia. Neštíti sa fungovať takto ďalej a nehanbí 
sa svojimi reklamami zavádzať, chytať akoby do 
siete tých, čo naletia. Mnohí obchodníci sú bez 
chrbtovej kosti. Veď biznis je biznis. A vždy sa 
nájdu takí, čo naletia... Niektorí aj opakovane.
 Slovníky vysvetľujú slovo úcta ako prejav 
toho, že si niekoho alebo niečo vážime. Úcta k 
druhému však má svoj počiatok v tom, ako pristu-
pujeme sami k sebe. Iným slovom: v sebaúcte. Ak 
hľadím na seba ako na produkt náhody (alebo ne-
hody), na výsledok chemických reakcií a zlúčenín,
budem sa podľa toho aj tak správať. Veď ak som 
tu náhodou, môj život nikam nesmeruje, a preto je 
úplne jedno, ako strávim dnešný deň a čo sa bude 
so mnou diať.
 Ak človek niečo dlho tvorí, vynaloží veľké
úsilie – povedzme aj niekoľkoročnú prácu –, 
výsledok má pre neho veľmi veľkú hodnotu. 
Postará sa o to, aby jeho dielo bolo chránené, za-

chované, aby sa nepoškodilo, či nezničilo. Písmo 
Sväté vydáva svedectvo, že naším tvorcom je 
Boh. On si s každým z nás dal veľkú námahu. V 
jednom žalme čítame nádherné obrazné prirov-
nanie: „... v matkinom živote Ty si ma utkal“ (Ž 
139,13). Naša hodnota pramení z Boha. Každý 
z nás je veľmi cenný v jeho očiach. Kvôli každému 
z nás poslal Boh na tento svet svojho Syna. 
Kristus trpel a zomrel aj kvôli mne, a tak môj život 
má veľkú hodnotu. Môžeme túto správu odmietať
a žiť ako produkt náhody. No potom si musíme 
nájsť iný zdroj sebaúcty, lebo ak ho nenájdeme, 
nebudeme mať úctu ani k ostatným.
 To, čo som práve opísal, je dôsledkom toho, 
že naša spoločnosť odmietla Boha. Stratili sme 
najskôr úctu sami k sebe, preto sa nemôžeme 
čudovať, že to tak vyzerá v našich rodinách, 
na pracoviskách, v susedských vzťahoch, atď.
Nevážime si toho druhého ako dar od Boha. 
Nevidíme v ňom to nádherné dielo, ktoré Boh 
vybudoval kvôli každému z nás, teda aj kvôli 
mne. Naučil som sa, že prostredníctvom každého 
človeka, s ktorým prichádzam do styku, ma Boh 
chce určitým spôsobom obohatiť. Dal mi rodičov, 
ktorí ma naučili tým základným životným postojom 
a ja som im za to nesmierne vďačný. Niekedy 
sa mi zdalo, že boli na mňa až priveľmi prísni a 
že sa mi nedostávalo toľko voľnosti ako mojim 
spolužiakom. Až po čase som spoznal, že to bolo 
pre moje dobro. 
 V živote som stretol množstvo vzácnych ľudí,
ktorí mi pomohli. Stretol som však aj nečestných
ľudí, ktorí ma chceli využiť, oklamať a zarobiť na 
mne. Avšak aj prostredníctvom nich ma Boh obo-
hatil: Dal mi skúsenosť, aby som druhýkrát nielen 
nenaletel nepoctivcovi, ale aby som ho aj dáko 
pozitívne ovplyvnil. Veď aj on je Božím stvorením, 
aj jeho Boh veľmi miluje. Jeho problém je dôsled-
kom toho, že sa on sám dal chytiť do pasce, 
bol oklamaný. Možno nikdy v živote nepoznal 
skutočnú lásku, porozumenie ani uznanie.
 Všetci máme dáke chyby, správame sa se-
becky a nie v každom vždy hľadáme a nachá-
dzame priateľsky naklonenú dušu. Každý z nás si 
však zaslúži porozumenie. Aj ten, koho nechápem 
a vždy, keď ho stretnem, mám dojem, že má stále 
dačo proti mne. Veď ja som tiež iba nedokonalý 
človek.
 Našťastie, Boh má s každým veľkú trpezlivosť.
Všetkých nás miluje. A čo je najdôležitejšie – On sa 
neunáhľuje. On trpezlivo zhovieva, a to každému 
jednému z nás.         Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ÚCTA
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 „Veni, vidi,vici“, presnejšie: prišla, prednies-
la, zvíťazila. Takto stručne možno zhodnotiť

účinkovanie p. Oľgy  Nápokyovej 
- Žákovej v celonárodnom kole 
45. Vansovej  Lomničky. 
 Účasti v tomto roku jubi-
lujúcej Novomešťanky  v 
Banskej Bystrici predchádzali 
víťazstvá v Novom Meste 
n. V. a Trenčíne. A napokon 

grandiózne v meste pod Urpínom. Bol to veľký
comeback Novomešťanky po neskutočných  55 
rokoch, kedy  naposledy súťažila v prednese.
 Bolo to v niekdajšom Pionierskom dome v 
Bratislave. Pamätá si to dodnes.
 - Mala som 14 rokov. Ako na potvoru som 
dostala vysokú horúčku a zlyhal mi hlas. Musela 
som zo súťaže odstúpiť. Ale aj  keby som bola 
zdravá, nemala by som  šancu. Nikto ju nemal 
v porovnaní s bravúrnym výkonom vtedy 15 
- ročného Bratislavčana Jula  Satinského, ktorý 
na súťaž prišiel s prózou Maturita. Popri su-
verénnom recitačnom triumfe Julo stihol spraviť
aj karikatúry nás, súťažiacich. Škoda, že som 
si tú svoju neodložila. Svoje víťazstvo Julo 
zopakoval aj o čosi neskôr v prednese v rus-
kom jazyku. Stranu novín s obrázkom mladého 
štíhleho chlapca  som si  odložila a ukazovala 
ho všetkým s dôvetkom, že  z tohto mládenca 
čosi bude. Nemýlila som sa. Keď neskôr známa 
dvojica  Lasica – Satinský oslavovala 40 rokov 
svojej spolupráce, poslala som mu fotografiu 
recitujúceho mládenca spred mnohých rokov 
s krátkym  listom o tom, že sme sa pred rokmi 
zúčastnili rovnakej recitačnej súťaže.  Poďakoval
mi za ňu a pridal milé slová na zadnej strane 
fotografie celej jeho rodinky stojacej  na  balkóne 
(pozri str. 23 dole).
 S Júliusom Satinským som sa stretla omnoho 
neskôr aj osobne, keď ho povinnosti  zaviali do 
Nového Mesta  nad Váhom.-
 Epizóda s J. Satinským a jeho úžasným pred-
nesom pani O. Nápokyovej pripomenula časy, 
kedy  naposledy v prednese  súťažila. Potom sa 
nadlho odmlčala.
 Ale ako sa k recitácii vlastne dostala?
 - Moja staršia sestra Mária sa venovala 

próze a ja  som bola  jej  prvou poslucháčkou
i šepkárkou. Raz sa ma spýtala: „A ty by si  to 
nevedela?“ Skúsila som a - išlo to. V tretej 
ľudovej som  začala recitovať. Najprv poéziu, po 
roku som  presedlala  na  prózu. Vystupovanie 
na verejnosti ma  zbavilo trémy,  ktorou som ako 
malá školáčka trpela. 12 rokov som chodila na 
recitačné preteky, ešte aj ako vysokoškoláčka. -
 K prednesu, i keď  nesúťažne, sa 0. Nápoky-
ová  vrátila v r. 2000. 
 - Vďačím za  to vtedajšej  pani riaditeľke MsK 
Ľ. V. Riznera  Dr. E. Berkovej, ktorá ma prijala 
za členku literárneho klubu, ktorý pri knižnici 
pracoval. Medzi regionálnych autorov, hoci som 
nepísala, literárne netvorila. Súhlasila som s jej 
ponukou prednášať dielka členov literárneho 
klubu. Tak uzreli svetlo sveta  literárno - hudobné 
pásma klubu. -
 Recitačný návrat pani Oľgy sa stretol s priaz-
nivou odozvou verejnosti. Otvoril jej dvierka 
do ďalších aktivít. Sprevádzala regionálnu 
spisovateľku M. Pomajbovú pri prezentáciách 
jej  štyroch knižiek, čítala z nich úryvky. Dovedna 
navštívili do 60 obcí a miest. S prednesom sa 
spája aj ďalší projekt O. Nápokyovej. Pre re-
gionálne televízie v našom meste a Piešťanoch
natočila 43 rozprávok. Deti z MŠ sedeli okolo 
svojej Rozprávkovej babičky, ako ju volali a 
ona  ich slovom vovádzala do sveta dobra. 
K detskému divákovi sa prihovorila i prostred-
níctvom CD  s rozprávkami pod  názvom Ako sa 
ježibaba vydávala.
 K ostatnom období svojou recitáciou oslovuje 
dospelé publikum počas hudobno – literárnych 
programov skupiny  Premeny, kde  číta spo-
mienky na staré Nové Mesto.
 Odtiaľ už bol len krôčik k súťažiam.
 - Ženy, ktoré ma počuli recitovať, ma začali
prehovárať, aby som išla súťažiť. Márne som 
dôvodila obavami, či sa v mojom veku dokážem 
ešte  naučiť nový text. Ale nikdy nehovor nikdy. 
Toľko do mňa dobiedzali, až ma nakoniec „zlo-
mili“, a tak som sa na Vansovej Lomničku pri-
hlásila. Problém bol, čo si vybrať. Po akom žánri 
a po ktorom autorovi siahnuť. Nakoniec mi neter 
odporučila, nech zájdem za pedagogičkou gym-
názia Mgr. M. Kurišovou, že  tá mi iste  poradí. 

ZAČÍNALA S JULOM SATINSKÝM, 
PO DLHEJ PAUZE - VEĽKÝ NÁVRAT
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Aj sa tak stalo. Ako z rukáva mi hneď vysypala 
názvy dvoch  knižiek. Sadla som na bicykel a trie-
lila do knižnice. Jedna z nich nebola  k dispozícii, 
druhú, od Veroniky Šikulovej: Domček jedným 
ťahom, som si požičala. Po prečítaní prvej  po-
viedky Dušinka som si povedala: toto alebo 
nič. Vzbudila vo mne nostalgické spomienky na 
moju babičku, na  jej život. S textom som sa plne 
stotožnila, ako keby  som hovorila  svoj vlastný 
príbeh. Ani neviem, ako mi šiel  do hlavy.-
 Obnovená recitačná premiéra O. Nápokyovej 
dopadla nad očakávanie. S Dušinkou vyhrala 
okresné i krajské kolo a postúpila do Banskej 
Bystrice.
 -  Po víťazstve v Novom Meste n. V. som 
sa postavila na  zadné, odmietala som ísť na 
kraj. Zdalo sa mi, že tam s mojím výberom po-
horím. Funkcionárky a členky novomestskej  únie 
žien ma presviedčali o opaku, povzbudzovali. 
P. Evička Berková sa  ponúkla, že do Trenčína
pôjde so mnou. Prvenstvo v meste Matúša Čáka
ma  posunulo do celoštátneho kola.
 S Dušinkou som do Banskej Bystrice išla 
s malou dušičkou. Veď  išlo o moju  premiéru 
v celonárodnej Vansovej Lomničke! No len čo
som otvorila ústa, všetok strach, - vlastne nebol 
to ani strach, skôr  pocit zodpovednosti,- skrátka, 
všetko to zo mňa opadlo a vložila som sa plne 
do recitácie. Vedela  som, že som pripravená na 
100 %. Poviedku V. Šikulovej by som dokázala 
odrapkať aj o polnoci. Pri recitácii som nemusela 
rozmýšľať nad každou ďalšou vetou, mohla som 
sa  sústrediť na prednes.- 
 Víťazstvo napriek tomu neočakávala.
 -Tipovala som, že  laureátkou sa  stane  reci-
tátorka  od  Bratislavy. V Banskej Bystrici bola  už 
tretíkrát, zatiaľ bez  víťazstva. Mala veľmi vtipný 
text, predniesla ho vynikajúco, všetci sme  sa 
bavili.
 O to viac ma  prekvapilo, keď pri oznamovaní 
výsledkov zaznelo moje  meno pri umiestnení 
v najvyššom – zlatom pásme. Ledva som si 
sadla, keď pri vyhlasovaní laureátok 45. Festivalu 
umeleckého prednesu žien v poézii a próze 
hneď ako prvé vyslovili moje meno. Preberajúc 
ocenenie  hovorím: „Mne sa chce plakať...“,  no 
nečakala som, že  s tým p. H. Somorová z ÚŽS 
vyjde na bubon. Zrazu len počujem, ako pri 
ďakovaní usporiadateľom hovorí: „ Mne  sa  chce 
plakať ako p. Nápokyovej.“ Vtom  sa všetky oči
upreli na  mňa. Na  moju tvár, po ktorej stekali 

slzy. Slzy dojatia, možno úľavy, určite  šťastia. -
 Porota, v ktorej o. i. sedeli herec, recitátor a 
vysokoškolský pedagóg J. Sarvaš a riaditeľ nit-
rianskeho Divadla A. Bagara J. Greššo, ocenili u 
pani Nápokyovej prirodzenosť a pokoru, s akou 
text predniesla a výber prózy, ktorý jej sadol i 
hlasovo. A tiež skutočnosť, že poviedka niesla v 
sebe posolstvo, nebola bezduchá.
 - Zaujala i účastníčky súťaže. Recitátorka 
z Novej Dubnice, s ktorou som sa stretla už v 
Trenčíne, ma pred súťažou potľapkala po pleci 
a pošepkala mi: „Už sa teším na Dušinku...“ A 
po skončení  mi gratulovala s konštatovaním, 
že som sa pre tento priestor, na  recitáciu pred 
publikom, narodila.
 Bola som zvedavá, ako môj výkon hodnotí 
člen poroty J. Greššo a v čom by  som sa mala 
podľa neho ešte zlepšiť. Počas recitácie som 
totiž stihla  zaregistrovať, ako pozorne, podopie-
rajúc si bradu  rukou, so záujmom a úsmevom na 
tvári počúval môj prednes.
 „Nemám vám čo vytknúť“, povedal a na zadnú 
stranu pozvánky mi napísal krásne slová: „Milá 
pani Olinka, ďakujem Vám za  krásny zážitok z 
Vášho vystúpenia.“  Nemenej ma  potešil odkaz 
J. Sarvaša: „ Olinka, som rád, že ste  tu boli.“
 Nás samozrejme tiež teší úspech p. O. 
Nápokyovej a jej vzorná reprezentácia mes-
ta. S malým zrniečkom smútku, že vynikajúca 
recitátorka z nášho mesta sa na budúci rok 
nechystá ísť obhajovať získaný titul laureátky 
45. Vansovej Lomničky. Vraj chce  dať šancu 
ďalším. Ale poznáte to a svoje o tom vie i p. Oľga
Nápokyová: Nikdy nehovor nikdy...

Milá pani 0ľga!              21. nov.1998
Ďakujem za  krásny  darček z Nového Mesta 

nad Váhom. Som šťastný, že sa  hlásite 
k starým recitátorom.

Julo Satinský
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PROGRAMY MsKS
júl - august 2012

 V  lete sa uskutoční tradičné podujatie Leto
s hudbou (viac na 2. str.prog. prílohy).

LETO S HUDBOU

15. júla o 14,00 h  sa v Divadielku galéria 
uskutoční repríza bábkovej hry: Dlhý, Široký a 
Bystrozraký.

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

14. júla o 18,00 h 
FLAMENCO CLAN S M. BIESOM

 21. júla o 18,00 h 
HS BANDA

4. augusta  o 18,00 h
HS PREMENY 

18. augusta o 18,00 h
COUNTRY LIMIT CLUB 

so speváčkou R. Križanovou,
semi nalistkou Česko - Slovensko má talent  

 V prípade Divadielka 
galéria nemožno hovo-
riť o divadelných práz-
dninách. Za obľúbenými
bábkovými  predstavenia-
mi  môžu Novomešťania
a návštevníci mesta so 
svojimi ratolesťami zájsť
aj do neďalekého Becko-
va, kde na Beckovskom 
hrade odohrá Divadielko galéria 3 - x za deň
známe  rozprávky:  8. 7. Dlhý, Široký a Bystro-
zraký a 22. 7. Adamko medzi chrobáčikmi.
 Po krátkej prestávke sa bábkové divadlo 
na  Beckovskom  hrade predstaví opäť 19. 8.
so Zlatou priadkou. V našom meste začiatok
školského roka DG  privíta 2. 9. ďalšou rozpráv-
kou  zo svojho repertoáru.

BÁBKOVÉ DIVADLO DG 
NA HRADE

 MsKS otvorí v škol. roku 2012/13 tieto kur-
zy: anglický jazyk, joga, cvičenie pre ženy, bruš-
ný tanec a kalanetika. Zápis sa uskutoční 10. 9.
do 17,00 h, v priebehu septembra od 7,30
 do 15,30 h alebo na č. t.  771 2770, 771 06 40.

OTVÁRAME KURZY V MsKS

Pondelok od  8, 00 - 14,00 h 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
16. 7. a 20. 8. o 14,00 h - SZI
Utorok 10. 7. a  14. 8. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. Ján Dedík
Streda 11. 7. a 8. 8. o 14,00 h  
Klub chorých na skler. multiplex
Štvrtok
Len v auguste od 18,00 h - Klub  latelistov

KLUBY V LETE

     Od 28. júna do 1. júla  prebieha na námes-
tí Bažant kinematograf s ponukou  lmov z r. 
2011:  Dom (réžia Z. Liová, SR/ČR, 100 min.), 
Cigán (r. M. Šulík, SR/ČR, 103 minút, Perfect
Days (r. A. Nellis, ČR, 108 min.), Czech Made 
Man (r. T. Řehoř, ČR, 79 min.) a Nevinnosť (r. 
Jan Hřebejk, ČR, 98 min.) spolu s uvedením 
krátkych animovaných pred lmov I. Laučíko-
vej, M. Snopeka a M. Čopíkovej.
 Začiatok projekcie je o 21,30 h.

BAŽANT KINEMATOGRAF

KONCERTY PRI FONTÁNE

Bezplatná právna poradňa, ktorú posky-
tuje AK JUDr. A. Ručkayovej sídliaca na Ul. 
Inoveckej 8, v lete nebude. Pokračovať bude v 
septembri.

PRÁVNA PORADŇA



KRIZOVIˇ



KINO POVAŽAN  JÚL - AUGUST 2012
JÚL
streda 4.   o 19.00 h  
STOCKHOLM EAST                                                                                          FILM EUROPE
Láska znamená pravdu, všetko ostatné je lož. Dojemný a podmanivý milostný príbeh  
dvoch udí, ktorých spojí tragédia.  
Švédsko             dráma             95 min.           eské titulky             vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 5., piatok 6., sobota 7. o 17.00 h, nede a 8. o 15.00 h
DOBA ĽADOVÁ 4 Zem v pohybe                                                                        TATRA FILM 
Týždeň po svetovej premiéra uvidíte v našom kine! Najob úbenejšia zvieracia parti ka
na svete je kone ne spä .                                                                                                          
USA         animovaná rodinná komédia      94 min.      slovenský dabing        vstupné: 2,80 €      
tento film je vhodný pre maloletých         
sobota 7., nede a 8.  o 19.00 h 
TANEC MEDZI ČREPINAMI                                                                              FILM EUROPE 
Dramatický príbeh o udskom bytí, láske, vzletoch a pádoch v strhujúcom a fascinujúcom  
tanci života medzi repinami. 
SR             tanečný          79 min.             slovenská verzia             vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
streda 11. o  19.00 h  
VÍLA                                                                                                                    FILM EUROPE
Jednej noci dorazí do hotela, v ktorom pracuje Dom, žena, ktorá nemá žiadnu batožinu  
ani topánky. Volá sa  Fiona a hovorí Domovi, že je vílou, ktorá mu môže splni  tri priania…
 Fr.             komédia               93 min.            eské titulky               vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov        
sobota 14. o 17.00 h, nede a 15. o 15.00 h
MUPPETS                                                                                                                    SATURN
Muppets je zábavný self-help film zložený z vtipne naivných muzikálových scén, absurdného  
humoru a príjemne staromódnych morálnych posolstiev.  
USA           rodinná komédia          103 min.            slovenský dabing             vstupné: 2,30 €    
                                                                       tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov 
16. – 31. 7. D O V O L E N K A 

AUGUST
streda 1. 8.  o 19.00 h
LONO                                                                                                                                 ASFK  
Eva Green v príbehu osudovej a zakázanej lásky vo ve mi blízkej budúcnosti... 
Nem., Ma ., Fr.        dráma          111 min.         eské titulky           vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 
sobota 4., nede a 5. o 19.00 h
DIKTÁTOR                                                                                                              TATRAFILM 
Mystifikátor Sacha Baron si po Boratovi a Brunovi navliekol mužnú bradu neobmedzeného  
vládcu zemi ky Wadiya, ktorú chce zo všetkých síl zachráni  pred demokraciou. 
USA            komédia                    83 min.           slovenské titulky                     vstupné: 2,50 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
utorok 7., streda 8.  o 19.00 h
TADY HLÍDÁM JÁ                                                                                                  MAGIC BOX  
Nová eská komédia pre všetky generácie, ktorej poslaním je nielen dobre pobavi  diváka,
ale aj otvori  v om emocionálnu rovinu chápania medzi udských vz ahov.

R               rodinná komédia             107 min.              eská verzia              vstupné: 2,30 €  
                                                                                             tento film je vhodný pre maloletých

Pokračovanie na str. 4 →



   

Prázdninovú pozvánku do  kina  tvorí dvojica  lmov: 
TANEC MEDZI ČREPINAMI -  sobota 7. a nedeľa 8. júla o 19,00 h: 
  Dva  týždne po slovenskej  premiére máme  možnosť pozrieť si  dielo režiséra  Mareka  Ťapá-
ka. Príbeh stavia na predstavách hlavného hrdinu, vynárajúcich sa z hĺbky pamäte, ktorý prežíva 
svoje silné životné situácie a zážitky prostredníctvom tanca, podmanivej hudby ... 

Tanečný  lm SR trvá 79 minút a je MN do 12 rokov.

LONO  -  streda 1. augusta o 19,00 h (ASFK):
 Eva Green sa v úlohe mladej Rebeccy vracia do domu starého otca na chladnom anglickom 
pobreží, kde pred rokmi prežila svoju prvú, ešte detskú lásku. Rebecca a Tommy nadviažu presne 
tam, kde sa ich cesty rozišli. Renomovaný maďarský režisér Benedek Fliegauf nerozpráva klasic-
ký príbeh o osudovej láske, ale zamýšľa sa nad podobou lásky. 
 Dráma z koprodukcie SRN, Maďarska a Francúzska trvá 111 minút a je  MN do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX

sobota 11., nede a 12.  o 19.00 h 
PRCI, PRCI, PRCIČKY: Stretávka                                                                        TATRA FILM      
Prci, prci, prci ky sa vracajú vo svojej pôvodnej a najlepšej zostave. Dobrá kombinácia  
teen-romantiky a perverzného humoru s kvalitnými hláškami.  
USA           komédia            113 min.                   slovenské titulky              vstupné: 2,50 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 
utorok 15., streda 16.   o 19.00 h
ŽELEZNÁ LADY                                                                                                     MAGIC BOX  
Meryl Streepová v úlohe britskej politi ky Margaret Thatcherovej v pútavom životopisnom filme.
Oscar za najlepší ženský herecký výkon a najlepšie masky. 
VB                biografický                 105 min.              eské titulky                    vstupné: 2,30 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
sobota 18., nede a 19. o 19.00 h
ÚTEK Z MS - 1                                                                                                        MAGIC BOX 

udstvo našlo spôsob, ako ochráni  svet pred zlo incami. Tí najhorší z najhorších sú držaní  
na mieste, z ktorého niet úniku. Mimo Zemi, uprostred hlbokého vesmíru.  
VB                akčný sci-fi                95 min.                   eské titulky                 vstupné: 2,30 €    
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

streda 22. o  19.00 h   
MARIEKE, MARIEKE                                                                                         FILM EUROPE
V náru í starších mužov h adá silu eli  minulosti a by  kone ne sama sebou.
Belg., Nem.             dráma            95 min.         eské titulky           vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 25., nede a 26.  o 19.00 h 
ŠTYRI SLNKÁ                                                                                          CONTINENTAL FILM      

ahko humorná dráma o veciach prirodzených a nadprirodzených. 
Hrajú: Karel Roden, A a Geislerová, Ji í Mádl, Zuzana Kronerová, Jaroslav Plesl, … 

R            dráma s humorom           105 min.                   eská verzia            vstupné: 2,30 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
streda 29. o  19.00 h  
VOLÁM SA OLIVER TATE                                                                                               ASFK
Má 15 rokov a dva ciele: zachráni  manželstvo svojich rodi ov prostredníctvom dobre  
premysleného plánu a prís  o panictvo pred šestnástymi narodeninami.   
USA, VB           komédia                97 min.           eské titulky        vstupné: 2,50 €, FK 2,00 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
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ZÁHRADNÝ NÁBYTOK
Tel/fax:  771 5291        mobil:    0911 590 596

 www.drevoskladzahrady.sk
modrapex@mail.t-com.sk

Doplnky do záhrad – fontány, krby, sochy, 
kvetináče, hojdačky, lehátka, slnečníky, 
pergoly, bazénová a jazierková chémia.

Dosky, laty, hranole, OSB, DTD, DVD dosky, 
preglejky, tatranský pro l, palubovka, dlažkovica, 

výkup paliet, palivo do krbov a kotlov
Trenčianska 55, Nové Mesto nad Váhom 

Otvorené: Po – Pia: 7,00-16,00; So: 8,00-12,00 h

ĎAKUJEME
všetkým  spoluobčanom, ktorí podporili 

prebiehajúcu petíciu za výstavbu

riadnej mestskej komunikácie 

na Dubčekovej ulici.

Obyvatelia Dubčekovej ul.
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   Balíte si kufre na dovolenku? Nezabudnite 
si pribaliť nejakú dobrú knihu na letné čítanie.
Prinášame vám niekoľko tipov z ponuky MsK Ľ.
V. Riznera. 

Verghese, Abraham: REZ DO ŽIVÉHO 
 Strhujúca rodinná sága, ktorá vzdáva hold 
všetkým lekárom, najmä chirurgom. Umožňuje
nám ich vidieť ako obyčajných ľudí, ktorí ani na 
chvíľu nezabúdajú, že na operačnom stole je 
ľudská bytosť. Je to príbeh bratov - dvojičiek,
ktorých celé detstvo spája veľká duševná 
spriaznenosť, no v dospelosti ich dokáže rozdeliť
láska k žene.

Läckberg, Camilla: SMOLIAR 
 Dej svojich napínavých kníh autorka vkladá 
do prostredia svojho rodného mesta. Podobne  je 
to aj v románe Smoliar. 
 Do mestečka prichádza filmový štáb nakrúcať
reality šou. No to, čo najskôr vyzerá ako bežná 

dopravná nehoda, je v skutočnosti vražda a 
vyšetrovateľom začína byť postupne jasné, že 
ide o sériového vraha...

Ogino, Denisa - Urbaníková, Evita:
 SUSHI V DUŠI 

 Autorka spomína na 10 rokov prežitých v ma-
lom japonskom meste s manželom, ktorého ľúbila
a ktorý ľúbil ju. No kultúrne rozdiely boli také 
veľké, že sa rozhodla vrátiť aj so synom domov 
na Slovensko. Spojením skutočného príbehu D. 
Ogino a rozprávačského talentu E. Urbaníkovej 
vznikla kniha, ktorú napísal sám život...

Satinský, J.: NEVARÍM, NEVARÍŠ, 
NEVARÍME!

 Milá knižočka, ktorú  z autorových textov zos-
tavili jeho manželka a dcéra. Je v nej azda všetko 
o nádherných nedeľných predpoludniach, keď by 
sa nemalo variť, ale zdravo leňošiť. Ako hovorí 
autor, knihu by nemali čítať tí, čo varia! „Tí nech 
sa sústredia na varenie, aby im dačo neprihorelo, 
alebo aby nepresolili, chudáci!“

Marta  Stuparičová, vedúca MsK

S KNIHOU NA DOVOLENKU

www.katkatours.skwww.katkatours.sk

  Jedinečné a štýlové 
WELLNESS CENTRUM 
LIBRIS dopĺňa svojou 
ponukou komplexnosť
zdravotných programov 
a kompletnú starostli-
vosť nielen o telo, ale aj 
o dušu. 
 Doprajte si relax 
a regeneráciu zo sauno-
vania.
  Doprajte si pôžitok 

a blahodárne účinky saunovania, využite intimitu 
a luxus v modernom Wellness centre LIBRIS!

Otvoríme pre Vás 
1. júla 2012 

- Sauna budúcnosti (sauna s himalájskou soľ  nou
 stenou, náladovým podsvietením v interiéri)
- Infra sauna
- Fínska sauna s aromaterapiou
- Vybavenie sauny dopĺňajú LCD televízor, DVD,
  chladnička ponúkajúca občerstvenie pre telo aj 
  dušu ...

- US SPA - masážna vaňa pre 5 - 6 osôb 
s pieskovou  ltráciou a ozonizáciou, ktorá zaruču-
je 100% čistotu vody, trisky na  podvodnú  masáž 
so  svetelnou terapiou.
- Andulančné masážne lôžko RELAX
-  Bohatý výber klasických aj relaxačných masáží
 (blahodárne športové masáže, ukľudňujúce
    relaxačné tradičné masáže, aromatherapia ...)

Členovia Wellness klubu LIBRIS
majú k dispozícii nielen certi kovaných masérov,  

ale aj diplomovaných fyzioterapeutov.
Kontakt:  0944 33 63 63, 032/7704 111

W E L L N E S S  C E N T R U M  L I B R I S
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DOSPELÁČKA MIŠKA A JEJ TALENTY

 Mladá študentka s výzorom nápadne pri-
pomínajúcim výsostne ženskú postavu z ob-
razu svetoznámeho secesného maliara, tak 
trochu archaický typ, a to nielen vďaka jej 
neprehliadnuteľným bohatým kučeravým vlasom, 
ale najmä vďaka jej obdivuhodným vlastnostiam, 
ktoré sa už dnes medzi mladými, takpovediac, 
nenosia...
 Reč je o čerstvej dospeláčke Miške, po práz-
dninách študentke štvrtého ročníka Gymnázia M. 
R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom.
 Do vienka dostala danosti, ktoré sa u nej 
začali prejavovať už v útlom detstve, kedy sa ako 
predškoláčka často stávala stredobodom pozor-
nosti počas kultúrnych a spoločenských podujatí, 
kde  naplno prejavovala svoj spevácky i rečnícky
talent.
 Celkom prirodzene sa Michaeline schop-
nosti  postupne rozvíjali nielen vďaka štúdiu hry 
v základnej umeleckej škole na ňou vysnívanej 
zobcovej flaute, ale i vďaka podpore a výchove jej 
matky i pedagógov v základnej škole. 
 Zobcovú flautu však Michaela po čase vy-
menila za priečnu, na ktorej hrá už ôsmy rok a 
neustále sa zdokonaľuje, aj keby sa mnohým 
mohlo zdať, že už dnes je z nej vynikajúca inter-
pretka. Dôkazom je aj to, že je neodmysliteľnou
súčasťou viacerých hudobných komorných zos-
kupení. Pôsobí vo flautovom kvartete v ZUŠ, kde 
spravidla hráva hlavné - náročnejšie party, alebo 
je možné ju vidieť i počuť ako sólistku s klavírnou 
korepetíciou Henricha Klimenta. Svoje hudobné 
schopnosti uplatňuje aj v hre významnejších 
sólových partov v Malom komornom orchestri. 
Pôsobí však aj ako flautistka a vokalistka v zbo-
rovej skupine ECAV. S týmito zoskupeniami sa 

úspešne prezentuje pri rôznych príležitostiach 
v rodnom Novom Meste nad Váhom i za jeho 
hranicami.
 Prirodzená suverenita Michaely a jej jazykové 
zručnosti z nej robia dokonca i skvelú mode-
rátorku či herečku. Mnoho ocenení získala aj 
ako recitátorka, keď reprezentovala v rôznych 
súťažiach Základnú školu na Ul. kpt. Nálepku. 
Ešte výraznejšie úspechy v tomto smere sa 
dostavili až počas štúdia na gymnáziu, akoby 
jej talent s pribúdajúcim vekom postupne doz-
rieval. Svedčí o tom jej tohtoročné víťazstvo
v celoslovenskom kole súťaže Koyšove Ladce 
v prednese ľúbostnej poézie, ale i popredné u-
miestnenie v striebornom pásme celoslovenského 
kola Vansovej Lomničky či trenčianskej súťaže
Majster Rétor. Na nejaký čas sa ocitla aj ako 
detská herečka súboru Javorinka  pod ochran-
nými krídlami a umeleckým vedením p. Štefana 
Psotného.
 Michaela je nesmierne pracovitá, húževnatá 
a zodpovedná, vďaka čomu je spolupráca s ňou
veľmi príjemná a bezproblémová a  projekty, na 
ktorých sa podieľa, predurčuje k zaručenému
úspechu. Je však otázne, či aj ona priebeh svo-
jich aktivít považuje za hladký, alebo máva občas
pocit, že je jednou z mála tých, ktorí sú určení na 
vyhynutie, ako sa i sama raz vyjadrila...
 V každom prípade jej držíme palce, aby sa 
jej ambície, ktoré iste nie sú malé, naplnili do 
najmenších detailov a aby jej život bol pretkaný 
umením, ktoré tak veľmi miluje...

Henrich Kliment

 Centrum pomoci človeku by k 1. júlu malo 
opustiť svoje dočasné sídlo v pastoračnom cen-
tre a presťahovať sa do nových priestorov pre-
najatých od  mesta. 
 V čase  našej  uzávierky  do úvahy  pripada-
li dve miesta - priestory na 1. poschodí rožnej 
budovy na  námestí nad Prima bankou a na Ul. 1. 
mája, kde  v minulosti sídlilo Tele – fax centrum. 
Po schválení  prenájmu MsZ konečné rozhodnu-
tie po preskúmaní  podmienok   povie Trnavská 
arcidiecézna  charita.                                      -p-

CENTRUM POMOCI 
NA NOVOM?
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REMUR - VYMUR ALEBO: KEĎ SA CHCE ...
Čo sa stane, keď sa stretne skupina aktívnych 

mladých ľudí?  V našom prípade výsledkom je 
vymaľovaný múrik  na autobusovej stanici. A to 
vďaka dobrovoľníckemu projektu Remur – Vymur 
(Renovuj múrik – Vymaľuj múrik), ktorého cieľom
bolo zlepšenie životného prostredia okolo nás a 
skrášlenie priestoru stanice. Projekt pripravila a 
realizovala študentka Gymnázia M. R. Štefánika 
Eva Šimončičová spolu s ďalšími dobrovoľníkmi
v rámci národného projektu KomPrax, ktorý sa 
v SR financuje zo zdrojov EÚ a je koordinovaný 
IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže. 
 - Jedným z hlavných zámerov KomPraxu je, 
- objasňuje  realizátorka  projektu, - mobilizovať
mladých ľudí, aby boli schopní nájsť vo svojej 
komunite veci, ktoré sa im nepáčia, alebo ktoré 
treba vyriešiť a spolu so skupinou kamarátov 
tento stav zlepšiť.
 Počas školení získa účastník KOMPRAX-u 
potrebné kompetencie a zručnosti a zároveň
dostane podporu až do 200 €, aby pripravil 
vlastný malý projektový zámer. -
 Tak to bolo i v prípade E. Šimončičovej.
 - Zišli sme sa na stanici. Bolo nás 15 a tešili 
sme sa na realizáciu projektu. So zvedavými 
pohľadmi, ktoré sa na nás upierali, sme začali so 
skrášľovaním okolia múriku. Vyzbierali sme šesť
veľkých mechov odpadkov. Potom sa začala tá 
zábavnejšia časť - maľovanie. Vtedy sa už pri nás 
začali pristavovať aj okoloidúci a pochvaľovať
našu prácu. Mnohí nás aj volali, aby sme išli 
vymaľovať múrik aj k nim domov. Namodro na-

tretý múrik sme 
nakoniec spestrili 
rôznymi kresbami, 
doplnenými o 
vlastné originálne 
nápady. S pocitom 
dobre vykonanej 
práce sme projekt 
večer úspešne 
dokončili.
 Podľa slov 
budúcej oktávanky 
8 - ročného 
GMRŠ sa okrem 
tohto projektu 
uskutočnili, príp. 
čakajú na svoju realizáciu aj ďalšie „kompraxové“ 
projekty. Pred pár mesiacmi sprejeri vytvorili gra-
fity v Skateparku na Banskej ul. a krátko potom sa 
konal projekt pre deti v MŠ na Hviezdoslavovej ul. 
V priebehu mája mládež opravovala a maľovala
lavičky v Parku D. Štubňu - Zámostského.-
 A prečo to mladí ľudia robia?
 - Realizáciou projektu Remur – Vymur sme 
ľuďom chceli ukázať, aké je jednoduché spraviť
niečo pre svoju komunitu a okolie. Vďaka to-
mu múrik teraz so svojimi veselými kresbami a 
žiarivou modrou farbou poteší každého, kto sa 
naň pozrie. Navyše, aj druhých to môže podnietiť
k tomu, aby sa aj oni pokúsili o niečo podobné. 
Mrzí nás však, že okolie múrika na autobusovej 
stanici sa pomaly dostáva do pôvodného stavu. -

 Múry haluzického opevneného kostolíka v 
lete opäť ožijú múzou. V prostredí prírody a  zrú-
canín  dýchajúcom mystikou i  romantikou budú 
po roku  opäť znieť  hudba a  hovorené slovo. 
Tentoraz iba v druhom letnom mesiaci -,  keďže
„duša“,  dá sa  povedať už tradičného podujatia 
Haluzické múz(r)y Mgr. Mária  Volárová je  od 
vlaňajšieho decembra maminou  (takmer) na  plný 
úväzok.
 - Na  IV. ročníku Festivalu  hudby a zaují-
mavých persón v nedeľu 19. augusta o 19,00 h
privítame Slovak guitar duo, hosťom večera bude 
Ing. arch. Július Bruna z Trenčína, zakladateľ
Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, - pre-

zrádza do odchodu na materskú dovolenku 
učiteľka ZUŠ v Čachticiach, mimochodom, i veľká
nadšenkyňa harmónia a hry na ňom  a pokračuje
ďalej:
 - Gitarové duo tvoria niekdajší študenti VŠMU 
v Bratislave, zverenci prof. J. Zsapku D.  Benčová
a V.  Ondrejčák. Na  svojom  konte  majú niekoľko
ocenení  z medzinárodných gitarových súťaží.
Svoje virtuózne majstrovstvo onedlho predvedú 
v Haluziach ako duo i sólovo. Srdečne vás na 
koncert Slovak guitar duo pozývam, je prísľubom
pekného umeleckého zážitku.-
 K príjemnej  atmosfére prispeje i tradičný
dúšok dobrého vína. Neprekazí ju ani nepriaznivé 
počasie, v takom prípade sa podľa slov M. 
Volárovej koncert presunie do farského kostola 
v Bošáci.

HALUZICKÉ MÚZ(R)Y
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IZBICE DÁVNYCH ČIAS
 Som rodená Novomešťanka, no moje korene 
siahajú do dnešnej časti mesta  - Izbíc. Vďaka
záznamom a častému rozprávaniu v rodine si 
dovoľujem niečo o tejto usadlosti  napísať.
 Dnes už málokto vie, čo boli Izbice. Nebola 
to časť Nového Mesta ako Lúka, Pažite alebo 
Samoty, ale neboli to ani Mnešice, hoci ako 
farnosť patrili spolu do Moravského Lieskového. 
Boli to Izbice. Nemali názov ulice iba číslo domu, 
no list z Ameriky alebo Argentíny s adresou Izbice 
pri Novom Meste si našiel  svojho adresáta. Dnes 
už z názvu Izbice  poznáme len Izbickú ul., ktorá 
za čias môjho pradedka vôbec neexistovala. 
Až po II. sv. vojne dostali Izbice pomenovanie 
Ul. Viliama Širokého, komunistického politika a 
predsedu vlády. V Izbiciach mal príbuzných a bolo 
to i rodisko jeho matky. 
 Izbice boli len skupina domov  medzi krížom, 
ktorý  sa zachoval do dnešných čias, po riečku
Klanečnicu, Izbičania ju volali Važina.  Rozlohou 
by Izbiciam zodpovedala len dnešná Riečna ul. 
Stredom viedla prašná cesta na šírku jedného 
väčšieho voza, rebrináka. Končila spúšťom do 
Važiny. Tam sa chodili vozy otáčať. Skôr než 
sa spustil furman s vozom a nákladom dolu 
briežkom, - hovorilo sa tomu dolu Rieckou, - vyslal 
chlapca pozrieť, či sa niekto nechystá ísť hore, 
počkal a až keď bolo voľno, pokračoval v ceste do 
svojho dvora.
 Od kríža smerom k mestu bol široký lán 
úrodného poľa v strede s chodníkom, ktorým 
si Izbičania krátili cestu do mesta. Nestáli tam 
žiadne domy, iba dve chatrče cigánov. Dnešnou 
Ružovou ul. začínalo Nové Mesto n.V. Do r. 
1876, kedy bola  vybudovaná železnica, medzi 
Izbicami a Rakoľubami boli len sihote a často roz-
vodnený Váh. Veľká povodeň v r. 1894  narobila 
veľké škody, ale čo sa dialo v noci 11. júla 1903, 
nepamätali ani starí ľudia. Bolo to práve v čase
žatvy. Váh sa rozvodnil od Trenčína po Nové 
Mesto,  na mnohých miestach prúd vody pretrhol 
železničnú dráhu  a zalial nielen Izbice, ale i celé 
Považie.
 Izbice od Mnešíc delila riečka Klanečnica  a 
široký lán úrodného poľa zvaného Ráte. 
 Podľa rodinných záznamov môjho  pradedka 
Michala Vrbu, ktorého rodný list z r. 1835 vlastním, 
mali Izbice v roku 1914 okolo 200 obyvateľov a 18 
domov. Z toho niekoľko gazdovských, ostatné boli 

domy košikárov a čižmárov.  Počet by zodpovedal, 
pretože v tých časoch nebolo vzácnosťou, že 
rodina mala 10 i viac detí a v ich spoločenstve
dožívali i starí rodičia. Až po r. 1913, kedy sa pos-
tavil železobetónový most s oblúkmi cez rieku Váh 
a vybudovali sa 4 km betónovej cesty smerom na 
Rakoľuby, na poli Ráte sa začali z oboch strán 
stavať domy. Dnes je to Beckovská ul. V tom čase
pribudlo i niekoľko domov na dnešnej Izbickej ul. 
Ešte stále to boli Izbice. Okrúhla tabuľa s názvom 
Mnešice stála až pred mlynom p. Ondru. Za 
tabuľou bolo len niekoľko domčekov a kamenným 
mostom cez riečku Klanečnicu sa vchádzalo do 
obce Mnešice.
 Možno historici nebudú so mnou súhlasiť, ja 
píšem len podľa  rozprávania mojich predkov a 
starších obyvateľov Izbíc.
 Rieka Váh, latinsky Vagus, čo znamená blúdi-
vý, túlavý, pretekala omnoho bližšie k Novému 
Mestu ako dnes. Vody Váhu slúžili ako najkratšia 
cesta prepravy od Tatier k Dunaju. Drevo a neskôr 
i rôzny iný tovar sa prepravovali na pltiach. Plte 
sa plavili v skupinkách od piatich až po 10, aby 
si na svojej dlhej ceste v čase nepriazne počasia
mohli pltníci navzájom pomáhať. V strede každej 
plte bolo malé ohnisko, pri ktorom sa mohli pltníci 
ohriať, príp. niečo zohriať k jedlu. V noci oheň
slúžil ako signalizačné zariadenie. Koryto Váhu 
od Trenčína, Beckova i pod vrchom Turecko sa 
kľukatilo. Pred Novým Mestom boli už vody po-
kojné, okolo rovina, k Dunaju ešte ďaleko, miesto 
ako stvorené na  prenocovanie a oddych. Pltníci 
pripútali plte k brehu, založili si ohnisko, pripravili 
večeru a uložili sa k spánku pod šírym nebom. 
Časom si na tomto osvedčenom mieste postavili 
jednoduchú  chyžu, izbicu, ktorá ich chránila →
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pred nepriazňou počasia. Tak podľa záznamov 
mojich predkov i ústneho podania starších vznikla 
osada Izbice. 
 Kedy sa moji predkovia usadili v týchto mies-
tach, neviem, viem iba, že tu žilo päť generácií 
mojej rodiny. Dnes už, žiaľ, v Izbiciach nežije nikto 
z takej veľkej a zakladajúcej rodiny. Poslednou 
pamiatkou je už len jeden dom s vežičkou na 
Beckovskej ul., ktorý obýva potomok tohto rodu. 

Zo starých Izbíc nezostalo takmer nič, dnes ich 
už krášlia nové pekné domy. Na chodník krížom 
cez pole do mesta si už málokto pamätá. Tým, 
čo sa ešte rozpamätajú,  im aspoň názov ulice a 
Kristov kríž Izbice pripomínajú.
 Tento  môj „návrat“ do  Izbíc dávnych čias je 
dostatočným vysvetlením, prečo má Nové Mesto 
n. V. aj Izbickú ulicu.                                                  

 Anna Paulechová, rod. Vrbová

 Tematika tohoročného skautského stanové-
ho tábora zameraná  na prežitie v prírode čo
- to  o jeho obsahu naznačuje. Sľubuje kopec 
zážitkov a  dobrodružstva pri plnení zaujíma-
vých i náročných úloh, ktoré pre najmladších 
členov od šesť do 12 rokov, v skautskej termi-
nológii - vĺčatá a včielky vymysleli a  pripravia 
vodca 15. zboru Javorina v Novom Meste n. V. 
Adrián Dedík spolu so svojimi spolupracovník-
mi. Podrobnosti nám prezradil A. Dedík:
 - V poradí 22. letný skautský  stanový tábor 
sa  uskutoční od 21. júla do 4. augusta tradične
v Hôrčianskej  doline. Okrem úloh súvisiacich 
s táborovou tematikou „survival“ jeho účastníci
si popri zábave budú plniť povinnosti nutné pre 
fungovanie stanového podsadového tábora.- 
 No ani predtým sa novomestskí skauti ne-
nudili.
 - Pod tajomne znejúcim názvom  Odklínanie 
hradu „sa  skrývala“  júnová brigáda s úpravou 
chodníkov a čistenie prírody na Čachtickom
hrade a jeho okolí pred nastupujúcou letnou 
turistickou sezónou. Súčasťou Parády na 
Zelenej vode bol trojdňový Ringo turnaj (1. - 3. 
júna), ktorý usporiadal 15. zbor Javorina. Tohto 
netradičného športu s hádzaním dvoch krúžkov 
medzi dvoma štvorčlennými tímami na  ihrisku 
vo veľkosti zhruba volejbalového ihriska sa 
okrem  domáceho zboru zúčastnili aj  iné zbory 
zo Slovenska a keďže  išlo o otvorený turnaj, 
vyskúšať si ho mohli aj návštevníci Parády. 
Podujatie  dopĺňali ďalšie  sprievodné akcie i
s fotodokumentáciou z činnosti 15. zboru.-
 Ako ďalej  uviedol jeho vodca, počas  otvára-
nia Beckovského hradu 19. mája absolvovali 
skauti cyklotúru  z mesta do Beckova. Pozreli 
si  zaujímavý program a niektorí z nadšencov 
pre  lezenie si  nenechali ujsť príležitosť zdolať
umelú stenu.
 -Týždeň predtým 12. mája decká  absol-

vovali Novomestský pozdrav. Táto celodenná 
zborová hra, na  ktorú sme pozvali aj iné zbory, 
pozostávala z plnenia  rôznych  úloh z obdobia 
20. rokov 20. storočia; jednotlivé stanovištia 
sa nachádzali v historickom centre  mesta, 
Mnešiciach a na Kamennej. Počas nej účastníci
zažili veľa  zábavy, varili, strieľali, uzlovali... –
 Niečo  podobné, len omnoho viac, ich čaká
na blížiacom sa skautskom tábore, počas 
ktorého, - napriek tomu, že sú prázdniny a 
pôjde  im o prežitie, - si nedajú voľno od plnenia 
skautského príkazu vykonať denne aspoň jeden 
dobrý skutok.

MLADÝM SKAUTOM PÔJDE O PREŽITIE!

Anna Černochová (4. 7. 1947 - 4. 2. 2012) 
– spisovateľka,  publicistka, poetka - Nové Mesto 
n. V.: pôsobenie a úmrtie, nedožitých 65 rokov; 

MUDr. Karol Ľudovít Doležal (15. 7.1827 
- 1859) - entomológ, priekopník vedeckého bá-
dania hmyzu v trópoch, lekár - Nové Mesto n. V.: 
rodák, 185. výr. narodenia;

Ladislav Senecký (25. 7. 1932) - vynálezca, 
kybernetik - Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, 
80. výr. narodenia;
 Július Kontšek  (27. 7. 1907 - 11.11.1974) 
- hudobný skladateľ - Nové Mesto n. V.: úmrtie, 
105. výr. narodenia.                                      -
 Ján Abrahámfi (2. 8. 1662 - 16. 4. 1728) 
- kňaz, spisovateľ - Nové Mesto n. V.: rodák, 140. 
výr. narodenia;
 PhDr. Jozef Barát (9. 3. 1908 - 7. 8. 1992) 
- pedagóg, publicista, historik - Nové Mesto n. V.: 
pôsobenie, úmrtie, 20 r. od úmrtia;
 Alojz Martinec (26. 8. 1917 - 2. 3. 1996) 
- kňaz, prekladateľ, profesor Starého zákona 
- Nové Mesto n. V.: pôsobenie, 95. výr. narode-
nia.

OSOBNOSTI LETA
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Pomôcky :
PAKA, dobrá 3. časť orol, staršia starší 2. časť rozumové

ENATA, kri a vô a tajničky po esky predmet ŠPZ dookola taliansky tajničky schopnosti
OKTAVIÁN pomôc Olomouca futbalista

potrubie opoj
na vodu alkoholom

ma ina
stalo sa trávy
chorým citoslovce

dovtípenia
námorný
dôstojník

po ovník vojenská
jednotka

pletivá
koralový z t stia
ostrov juhoameric-

ký hlodavec
49 rím.

polovica  íslicami
sekal nikel, lesný

po esky prežúvavec
Pomôcky : grécka

ODDO, obeta existujete
TRÉN, milenec po pohrebe

ERNIKA krájal kruh
lie ivá vresk,
bylina škrek

so žltými zásobníky
kvetmi obilia

nábožens-
ké centrum znelka

moha-
medánov kr ma

politické zošívala rozse-
úto isko dratva, mládenec kávala

po esky
zna ka mi-

kanón lisekundy
tu máš  ! druh

omamuje papagája
ktorá prira ova-

chem. zn. sa dá ora cia spojka
tália vrchol zásobovací

vrchu oddiel
ohorok
cigarety popruh

otec
srknutie pozná

porušenie
nestály vernosti

rádioaktív- solmiza ná
ny prvok slabika

1. časť neprie-
tajničky pustná

hornina
mocný
triumvir E V
v starom Krupiny

Ríme

Autor
krížovky:

 Ing. Jozef 
Vaško
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Á, raz - dva - tri, 
dva  - dva -  tri ...
ešte  donedávna sa 
rozliehalo tančiarňou 
kultúrneho stredis-
ka.  Smiem prosiť?, 
k žiadosti o rozhovor 
si prepožičiavam 
neodmysliteľné slovné 
požiadanie o tanec 
(zároveň je i názvom 
jednej  z jej troch 
tanečných škôl). Mirka
Kosorínová, ktorú 

viacerí Novomešťania poznajú nielen z televíznej 
obrazovky v Let´s Dance, ale i z kurzov 
spoločenského tanca, ktoré v našom meste 
viedla, neodmietla.

Čo zavialo mediálne známu tanečnicu s 
niekoľkými oceneniami vo vrecku (jej profe-
sionálna kariéra trvala vyše 10 rokov, ak  k 
tomu nepočíta šesť rokov v baletnej škole, 
ďalej v ľudovom súbore a modernej tanečnej
skupine) do nášho mesta, doslova na perifériu 
spoločenského záujmu bez zvedavých kamier a 
dotieravých paparazzov?
 - Myšlienka s kurzami v Novom Meste 
n. V. skrsla v hlave mojej veľmi dobrej ka-
marátky a bývalej spolužiačky Katky, za vydata 
Baranovičovej z právnickej fakulty,  ktorá sa do 
Nového Mesta nad Váhom vydala. Kedysi dávno 
navštevovala moje lekcie v Bratislave a  túžila 
po tom, aby mohla u mňa absolvovať tanečný
kurz i s manželom. Dochádzanie do Bratislavy 
bolo však pre nich nepredstaviteľné, keďže majú 
malé dieťa. A tak sme sa jedného dňa dohodli, 
že osloví ďalších záujemcov v Novom Meste, 
pre  ktorých  by som spravila akýsi „ výjazdový“ 
kurz. Skladal sa viac - menej z jej známych, v 
podstate išlo o uzavretú skupinu. Postupne však 
o kurz prejavili záujem ďalší potenciálni tanečníci
a z mojich piatkových výjazdov do vášho mesta 
sa pomaly, ale isto stala pravidelnosť.
 V čase kurzov v Novom Meste mi často
kládli otázku, ako zvládam po týždni plného 
pracovného nasadenia v piatok podvečer sadnúť
ešte do auta, odšoférovať sto kilometrov a 
následne odučiť kurzy v MsKS. Jednak som 
tak nastavená, navyše, partia ľudí, ktorá sa tu 

stretla, je taká fajn, že pre mňa samotnú boli 
tieto tanečné lekcie skôr relaxom a zábavou ako 
prácou.
 Kurzy vo vašom meste sa pekne rozbehli, 
s čím som spočiatku ani nepočítala. Nie žeby 
som si myslela, že azda nebudú populárne. 
Skôr som si  myslela, že tu pôjde viac – menej o 
jednorazovú záležitosť. -
 O tom, že nejde o žiadnu „jednorazovku“, 
svedčí, že pôvodne vyštudovaná právnička 
v našom meste usporiadala už štyri kurzy 
spoločenského tanca. A vraj bude i ďalší.
 - No, vyzerá to tak, že áno, keďže moji absol-
venti majú záujem pokračovať. Prisľúbila som im 
svoju účasť opäť v jeseni. -
 Akí sú Novomešťania, resp. páry z okolia 
tanečníci? Kedysi v meste frčali kurzy tanca. 
Známym „tancmajstrom“ bol p. Tiroler, neskôr 
kurzy tanca viedol Ing. Gago. Mirka, zdá sa, 
vypĺňa jestvujúce tanečné vákuum v našom 
meste...
 - Musím povedať, a teraz celkom bez 
preháňania, že sú úplne úžasní! Veľmi šikovní 
a snaživí. Mám pocit, že ich tanec baví, a to 
ma teší najviac. S takými ľuďmi je potom radosť
pracovať. Partia ľudí, čo sa tu zišla, je naozaj 
veľmi fajn a ja som sa sem každý piatok vyslo-
vene tešila! -
 Odlišovali sa v niečom účastníci kurzu v 
našom  meste od  frekventantov Mirkiných  lekcií 
v Bratislave?  Sú napr. nesmelší, hanblivejší?
 - Skôr by som povedala, že sú otvorenejší 
a plne ma rešpektujú. Absolútne mi dôverujú, čo
sa týka výberu tancov a figúr. Ešte nikto z nich 
nikdy neprotestoval.  Aj keď sambu, - musím 
podotknúť, -  až tak veľmi nemusia.-
 Koľko trvá taký kurz pre začiatočníkov a čo
všetko sa v ňom jeho frekventanti naučia? Majú 
počas  kurzu „domáce úlohy“, musia trénovať?
 - Kurz spoločenského tanca pre dospelých 
začiatočníkov trvá 10 týždňov, resp. 10 lekcií. 
Aj keď práve tu, v Novom Meste, už niektorí 
absolvovali aj intenzívny, akýsi  rýchlokurz tanca,
t. j. päť týždňov po 2- x 60 min. Tanečníci sa 
na ňom naučia základy najfrekventovanejších 
spoločenských štandardných aj latinsko-ame-
rických tancov, ako sú ANGLICKÝ WALTZ, 
VIEDENSKÝ VALČÍK, TANGO, CHA –CHA, JIVE 
ČI RUMBA. Je len na úžitok, ak si páry, príp. 

NAUČÍ TANCOVAŤ AJ TIE NAJVÄČŠIE DREVÁ
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jednotlivci, ktorí tiež môžu absolvovať kurz, tance 
cez týždeň občas zopakujú. -
 Mnohí by sa  do kurzu radi prihlásili, ale  ne-
trúfajú si. Povedia si: som poleno, ja sa  tancovať
nikdy nenaučím! Ako je to, existujú beznádejné 
prípady, čo sa  týka tanca a schopnosti naučiť sa 
ho?
 - Niet vari dňa, aby  mi niekto nezavolal  a 
nespýtal sa ma, či naučíme tancovať aj úplné 
„drevo“. Vtedy odpoviem, že to nikdy nie je až 
také zlé, ako si človek o sebe myslí. A keby aj, 
my sme práve na túto skupinku odborníci. Za 
seba môžem s čistým svedomím povedať, že 
som naučila tancovať každého, kto mi prišiel 
takpovediac „ pod ruky“. -
 Je tu leto, čas prázdnin. Ako sa ho M. 
Kosorínová chystá prežiť?  Dá si „dovolenku“ od 
tanca, alebo bude  pokračovať v organizovaní 
kurzov?
 - Ešte celkom sama presne neviem, aký bu-
dem mať cez leto program. Stále mám angažmán 
vo Veľkej Británii, kde som už štyri roky cez letné 
prázdniny vyučovala tanec. Tentoraz po prvýkrát 
zvažujem, či využijem túto ponuku. Ak pôjdem, 

určite len na kratšiu dobu. Už  ma to trošku ťahá
byť cez leto aj tu, na Slovensku.
 Okrem toho pripravujem viaceré tanečné
sústredenia pre deti z mojej tanečnej školy, ale 
aj  pre iných tancuchtivých záujemcov. Ešte pred 
letnými prázdninami  som si stihla dobiť baterky 
s partiou na dovolenke v zahraničí, aby som 
mala  dostatok síl a chuti pokračovať v tanečných
lekciách, vystúpeniach, organizovaní  tanečných
škôl a kurzov  nielen v Bratislave, ale i v Novom 
Meste  nad  Váhom.- 

 Už po tretí raz  v poslednú májovú sobotu 
v stánku kultúry zneli prekrásne  slovenské 
sakrálne,  žartovné i vážne piesne. Na  pódiu 
sa vystriedalo 8 seniorských súborov nášho 
regiónu. Dva z nich sa  predviedli v krojoch 
– Modrovanka z Modrovej a Povoja z Piešťan.
Nielen  krásny ľudový odev, známy po celom 
svete, ale aj ich spev spojený s tanečnými prvka-

mi obohatil  okresnú prehliadku spevokolov.
 Každý zo súborov prispel svojím  vkladom 
k dobrej  pohode a nálade. Škoda len, že sála 
nebola  zaplnená do posledného miesta, veď
kde ešte možno  počuť a vidieť spievať, a to 
veľmi dobre  spievať, 90 – ročné ženy ako v 
súbore Zvonky pri KD v Novom Meste  n. V.?!
 Veľká vďaka  patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom  prospeli  k uskutočneniu prehliadky 
spevokolov.          A. Balkovicová, preds. KD
                a A. Ďurinová, org. ved. SZ Zvonky

S LETNÝM HUMOROM VLADA PAVLÍKA

SENIORI SPIEVALI
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Ľudia s dobrodružnou povahou, tešte sa!. 
Novomestské občianske združenie Slovenské 
podzemie a Spolok čachtického ringu po roku opäť
v Čachticiach pre verejnosť sprístupnia tamojšie 
katakomby. 
 Do 18. augusta, kedy sa tak stane, čaká  ich 
členov a sympatizantov nemálo  práce. Po tom, 
čo pred  dvoma rokmi urobili do podzemných cho-
dieb provizórny vchod, chcú do ich sprístupnenia 
nadšencom pre históriu a archeológiu i odvážnym 
zvedavcom urobiť nový vstup do katakomb. 
 A že ľudia, ktorí chcú poraziť čas a zachrániť
čo najväčšiu časť historického podzemia,  majú 
zmysel  nielen pre dobrú vec, ale i recesiu, pár dní 
pred 398. výročím smrti A. Báthoryovej (zomrela 
21. 8. 1614,  o dva  roky bude 400. výročie jej 
smrti) uskutočnia  v Čachticiach bezpríspevkový 
odber krvi.
 Traduje sa, že neslávne  preslávená čach-
tická pani v katakombách, pôvodne vykopaných 
na  uskladnenie vína a ako úniková cesta pred 
nájazdmi Turkov, svoje  obete mučila. Podľa M. 
Stupavského z OZ Slovenské podzemie sa v nich 
v 19. storočí síce  našli nejaké kosti, ale nikto ich 
odborne  nepreskúmal. Zastáva  názor, že „krvavú“ 
grófku  sa snažila zdiskreditovať vtedajšia sloven-
ská šľachta a veľa z jej údajných hrozných skutkov 
považuje za legendy. Inak podzemie poskytovalo 
dosť  priestoru na takéto ohavné činy.
 Pod Čachticami sú kilometre chodieb, niekto-
ré labyrinty mali vraj až  tri poschodia a do niek-
torých  sa  muselo vstupovať štvornožky. Podľa
tohto sprievodcu podzemím okrem  zachovaných 
gra tov zo 16. storočia a erbu Nádašdyovcov sa 
tu našiel aj kamenný stôl s vytesaným znakom 
slobodomurárov, ale  nateraz  nikto nevie, kde  sa 

nachádza. V podzemí je celoročne stabilná teplo-
ta, dodnes tu skladujú víno i potraviny, zo živočíš-
nej  ríše je príbytkom  pavúkov a netopierov.
 Na Slovensku je viacero takýchto miest. 
Čachtickými chodbami sa  vraj  v minulosti dalo 
dostať až do Vrbového, údajne spájali aj obec s 
naším  mestom,  pod  ktorým sa  nachádzajú  tiež 
podobné chodby.
 Kým kedysi chodby ľudí chránili, dnes ich 
ohrozujú. Zdokumentovaný je dávny prípad z 
Čachtíc,  keď  matka  zobrala  dieťa  z kolísky a 
odišla  z izby.  O pár minút bolo po izbe, celá sa 
prepadla. Preto ľudia  začali katakomby  zasypá-
vať.
 V súčasnosti je potrebné dbať o to, aby sa 
do katakomb  nedostala voda, ktorá dokáže  na-
robiť najviac šarapaty, môže porušiť  aj statiku 
domov. Preto  snahu nadšencov z OZ možno len 
vítať a podporovať. Členovia Slovenského pod-
zemia chodby  nielen vyhľadávajú a mapujú ich, 
ale  pokúšajú sa aj o ich záchranu. Okrem nich 
do čachtických katakomb prichádzajú aj hľada-
či pokladov. Nádejajú sa, že neodkryté labyrinty 
môžu odhaliť mnohé tajomstvá.
        (Zdroj: internet a A. Dedík, foto. M. Palkovič)

ZA DOBRODRUŽSTVOM DO KATAKOMB

RUŽE NA KRIŽOVATKE
(Pamiatke spisovateľky p. A. Černochovej

 k nedožitým 65 - nám)

Dnes pre ňu ruže kvitnú
Do diaľky pozdrav posielajú

Čítajú v čase
jej láskavé Križovatky,

ktoré rozdávala 
ako vôňu z rodnej záhradky

Pre ňu dnes ruže kvitnú
voňajú tymiánom večných tém 

K letnému sviatku
spieva jej rodná zem
rodná dedina i mesto

ako ona spievala
im deň čo deň

Dnes pre ňu ruže kvitnú 
a budú rok čo rok žiariť
Sú ako jej dobré slová
 a živý úsmev na tvári.

M. Chajmová
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Denis Bím je neprehliadnuteľný mladý 
človek, žiadna  „šedá myš“. Vyčnieva  z radu. 
Oproti svojim rovesníkom už ako tínedžer mal 
jasno v tom, čo chce robiť, akým smerom by 
sa mal uberať jeho život. Už niekoľko rokov sa 
venuje  písaniu. Keď  sme  s ním boli naposledy 
na love múz  (S Denisom Bímom na love  múz  - 
NS 10/2010)  bol študentom maturitného ročníka
na novomestskom gymnáziu. Uplynuli takmer 
dva roky. Už nemá „... násť“ . Priblížil sa k svo-
jim snom, ich  naplneniu? I o tom je rozhovor
s mladým  autorom.  
 *Denis, čo sa zmenilo od  nášho posledného 
rozhovoru? Okrem toho, že  už nie ste študentom 
najstaršej  strednej  školy v meste... 
 Dal som si neplánovane rok „voľna“ od školy. 
Na vysokú sa chystám až teraz, medzitým sa 
zoznamujem so životom dospelého človeka, s 
cestou osamostatnenia sa a upevnenia sa v tom, 
čo  naozaj chcem. Nechcem po piatich rokoch 
vybehnúť do sveta s titulom a postojom á la 
môžete mi bozkať nohy.

* Venujete sa naďalej písaniu, literárnej 
tvorbe? Stáva sa,  nie  je  to až také nezvyčajné,
že odchodom  tínedžerských  rokov  odchádza aj 
chuť písať...
 Samozrejme, v písaní pokračujem, momen-
tálne pracujem na svojom, dúfajme, nadchádza-
júcom debute. Medzičasom sa venujem aj písa-
niu textov pre miestnu kapelu Like A Poison, čo
je pre mňa tak trochu oddychom od prílišného 
odosobnenia v rámci prózy a zároveň jediná 
prijateľná forma poézie. 
 S tou chuťou je to rôzne. Sú dni, kedy sa 
písaniu vyhýbam ako čert krížu a zasa dni, kedy 
sa nie a nie zastaviť. Jediné, čím si môžem byť
istý, je, že sa mu nikdy neprestanem venovať
natrvalo.

* Zúčastňujete sa naďalej literárnych súťaží?
Naposledy sme písali o vašom  úspechu, keď ste 
v jednej z najvýznamnejších žánrových súťaží
s československým dosahom - Cene Karla Čapka
2010 získali nomináciu do prvej päťky v kategórii 
poviedka a  so svojím Strašiakom  ste sa  umies-
tnili na veľmi solídnom štvrtom mieste.
 Mám dojem, že toto bola aj posledná súťaž,
ktorej som sa zúčastnil. Osobne si myslím, že je 
to dobrá vec pre začiatočníka, pre človeka, ktorý 
potrebuje, aby mu niekto iný než len jeho blízki 

odobril, že si vy-
bral správny smer. 
Ako motivačná 
záležitosť doko-
nale postačujúca.
S odstupom času
som si však uve-
domil, že prišla 
chvíľa postaviť
sa na vlastné 
nohy. Pretože 
pravdepodobnosť,
že práve vy pre-
razíte s konkrét-
nym dielom u 
všetkých porotcov 
a na dôvažok vás sám od seba osloví vydavateľ
ochotný riskovať a schopný do vás investovať
značné finančné prostriedky, nie je príliš veľká.
Bez ohľadu na to, aký máte talent. Môžete 
premárniť celé roky účasťou na podobných 
súťažiach bez toho, aby o vás niekto zakopol. 
Alebo si môžete zvoliť cestu priebojnosti, prísť s 
nápadom, zaujať a nepoľaviť. A to je cesta, hoci 
neľahká, ktorú som si zvolil.

* Kedysi ste uvažovali  aj o románe, napokon 
ste odložili tento svoj zámer o rok – o dva, aby 
ste  získali dostatočný rozhľad. Ten čas je tu...
 Ten čas tu je, i nie je zároveň. Ako som už 
spomínal, práve pokračujem v prácach na svojej 
prvotine, no nebude to román, ale zbierka povie-
dok, spojenie viacerých diel obsahovo zdanlivo 
nesúvisiacich, no ako celok spojený jedným kon-
ceptom. Nesie pracovný názov Dobrú chuť, ktorý 
reprezentuje jej spoločensko-kritický nádych, 
akúsi odvrátenú stranu konzumu, z umeleckého 
hľadiska exotické jedlo, ktoré sa človek štíti 
ochutnať, no napriek tomu ho niečo núti prekonať
sa. A táto špecialita bude určená najmä pre 
silnejšie žalúdky. Čo sa týka románu, myšlienky 
naň, pravdaže, mám, zatiaľ sú však neaktuálne.

* Ste o dva roky starší, skúsenejší a 
rozhľadenejší: zostávate naďalej pri svojej 
pôvodnej  tematike, alebo ste  ju obohatili, príp. 
prešli na úplne iné oblasti  literárneho záujmu a 
žánre umeleckého stvárnenia?
 Pokiaľ je nevyhnutné škatuľkovanie, v tom 
prípade áno, stále píšem horor. V konečnom
dôsledku sa však vyhýbam akýmkoľvek 

SEDÍ NAD PRVOTINOU A „ŽELÁ“ DOBRÚ CHUŤ
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žánrovým obmedzeniam. Nadobudol som a stále 
nadobúdam širší rozhľad v umeleckej sfére, tým 
pádom aj v zdrojoch svojej inšpirácie. Nebránim 
sa iným žánrom. Čomu sa bránim, je prísť o svoj 
štýl písania a zapredať sa tomu, čo sa odo mňa
očakáva.

* Je  tu leto, čas  prázdnin a  oddychu. Ako 
sa ho chystáte  prežiť?  Dáte si voľno aj  od  písa-
nia?
 V poslednom čase nie som príliš plánovačný.
Každopádne rád by som ho strávil s priateľmi,
cestovaním a na festivaloch. Popri tom všetkom 
nemienim zanedbať ani svoje autorské ambície, 
takže načerpám nové zážitky a energiu do písa-
nia.

* Aké sú Vaše plány do blízkej a vzdialenejšej 

budúcnosti ako Denisa Bíma a ako Damiána 
Samsona, čo je pseudonym, pod ktorým  píšete?
 V rozsahu, v akom si dovolím niečo plánovať,
som sa k príliš vzdialenej budúcnosti ešte nedos-
tal. Také tie povrchnejšie predstavy sú ísť na 
vysokú školu, nájsť si popritom prácu a bývanie 
a neprestávať s úsilím presadiť sa na literárnej 
scéne. Avšak nijako výrazne neoddeľujem tieto 
dve „zložky“, pripadá mi z môjho uhlu pohľadu
nepatričné hovoriť o Damiánovi Samsonovi 
v tretej osobe. Denis Bím je moje meno v 
občianskom preukaze, meno, ktoré som dostal, 
zatiaľ čo Damián Samson som ja ako osobnosť
(samozrejme, v psychologickom zmysle slova), a 
to nie je niečo, čo mi bolo pridelené, je to niečo,
čo som získal životom samotným.

94 rokov
Ilona Šimovičová

‹ › ‹ ›
93 rokov

Jozef Tinka
Štefan Svorada

‹ › ‹ ›
92 rokov

Vlastimil Gajda
Anna Kvasničková

‹ › ‹ ›
90 rokov

Anna Horňáková
Emília Predinská

JUDr. Karol Šulovský
‹ › ‹ ›

Štefan Pollák
‹ › ‹ ›

75 rokov
Mária Antoňáková
Zuzanna Hladká

Jarmila Hrušovská
Ján Jurák 

Vladislav Košnár
Helena Košťálová

Eva Kovárová
Eva Medková
Milan Popelár

Rudolf Slováček
Zita Šimunová

‹ › ‹ ›
70 rokov

Oľga Bírová
Jozef Čongrády

85 rokov 
Helena Hanzlíková

Jozef  Huna
Elena Naďová

Jarmila Osvaldová
Emília Salicová
Emília Šupejová

‹ › ‹ ›
80 rokov

Janka Bekešová
Erika Fehrová

Eduard Hrehorovský
Oľga Kokrhelová
Pavel Kucharovič
Mária Lapšanská

Margita Martinkovičová
Tibor Mrázik

93 rokov 
Ružena Matějková

‹ › ‹ ›
92 rokov

Mária Brečková
‹ › ‹ ›

90 rokov
Viera Klímová

František Koreň
‹ › ‹ ›

75 rokov
Ing. Ján Bielik

Štefánia Bubancová
Anna Gajdošechová

Oľga Kopasová
Jozef Kurnický

Irena Lendelová
Anna Malinová

Milan Mikšík
Anna Stančíková
Milan Želibapka

‹ › ‹ ›
70 rokov

85 rokov
Rudolf Huna

80 rokov
Jarmila Baisová
Anna Bušová

Margita Dobošová
Ján Ftáček

PhDr. Rudolf Huna 
Anna Jordanová

Jozef Kufel
Anna Podhradská

Ing. Ladislav Senecký
Helena Vidová  

Emília Buzeková
Ferdinand Gašpar 

Monika Hausdorfová
Eva Hulínková

Helena Justhová
Jiří Páleníček
Pavel Palko

Ing. Rudolf Pardubický
Anna Prasličáková

Ing Ján Trangel
Vlasta Trúsiková
Ing. Ivan Vaško
Janka Vrbová

V júli oslávia životné jubileá 
títo naši spoluobčania:

Vladimír Dobrovodský
Ing. Milan Durec

Kristína Gregurová
Irena Hermanová

Pavol Horňák
Eva Kudelová
Andrej Németh
Ľudmila Repková
Anton Roháček
Emília Samotná
Emil Súčanský
Miloš Ševcech 

Mária Tatranská
Anna Tesariková
Elena Uherčíková
Valéria Varačková

Emil Vlašic
Ivan Zatkalík

V auguste oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:

B L A H O Ž E L Á M E
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Lea Danková 
Terézia Kozáková
 Nina Ošváthová
Miriam Mangová

Klaudia Halaňuková
 Denis Herák 
Mário Chudý 
Sára Hricová

Michal Begala
Adam Janečka

 Nina Kopuncová
 Matej Kurjak 
Alan Klement
Alexej Gábor
Matúš Gregor
Ema Osuská

UVÍTANIA A  KRSTY V  MÁJI
Andrej Berák a Zuzana Petrovská
Jaroslav Číž  a Ľubica Ferancová

 Ján Zachara a Michaela Pastorková
Mário Dvoran a Anna Miklánková

Pavol Zámečník a Lucia Zemanová 
Milan Koník a Gabriela Hodulíková
Ľuboš Baluška a Marta Lišková

Michal Osuský a Michaela Čičová
Martin Valo a Zuzana Miklánková

SOBÁŠE V MÁJI

Emília Blažková         (1923)
Bedřich Hudeček       (1925)
Štefan Bunčák           (1931)
Ivan Kubán                (1934)

Karol Kučera             (1936)
Anastázia Krúpová    (1942)
Galina Chadimová     (1942)
Magdaléna Ligová     (1945)

Jozef Blažek               (1946)
Ing. Ivan Steiner         (1951)
Jiří Toráč                     (1966)

ÚMRTIA V MÁJI

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí  prišli 30. apríla 
odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca 

Štefana KRCHNAVÉHO.
Ďakujeme za poslednú dôstojnú rozlúčku p. farárovi Ďuračkovi

  a všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
                                          Smútiaca rodina 

Neplačte, že odišla som, len pokoj mi prajte, 
v srdci večnú spomienku na mňa zachovajte.

14. mája sme sa rozlúčili s našou drahou 
Annou TREBATICKOU.

Ďakujeme  všetkým  príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť, za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smúitiaca rodina 

SMÚTOČNÉ  POĎAKOVANIA

SPOMÍNAME
29. júna sme si pripomenuli 11. výročie,

čo nás navždy opustila manželka, mama a babička
Jaroslava  DUHAROVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel a deti Dana, Jana a Jozef  s rodinami

4. júla si pripomenieme nedožité 65. narodeniny našej mamičky
spisovateľky Anny ČERNOCHOVEJ.

Odišla náhle, nečakane 4. februára 2012.
 Zároveň si 25. júla pripomenieme nedožité 91. narodeniny nášho otecka 

Jozefa ČERNOCHA,
ktorý nás opustil 17. apríla 2010.

                                                 Dcéry Ivanka a Katka
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V našich srdciach si stále s nami…
14. júla si pripomenieme 2. výročie úmrtia 

nášho drahého manžela, otca, deda a pradeda
Imricha BIRKUŠA.

 Kto  ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Milka, dcéra Hana s manželom, vnučka Monika s manželom

 a deťmi a vnučka Andrejka s priateľom Zdenkom
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou dnes Ti môžeme dať...

Hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať.
 17. júla uplynú tri roky, čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a deduško 
Jozef  PEKAROVIČ.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
V spomienkach prichádzaš medzi nás, našim očiam si vzdialený, 

ale v našich srdciach si stále s nami. Čas nezahojí rany...
 22. júla si so žiaľom v srdci pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatičko, deduško a pradeduško
Rudko OLAŠ.

                        S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami 

Dni plynú ako tichej rieky prúd, 
len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.

Ako to veľmi bolí položiť kvety na Tvoj hrob, 
postáť v tichom zamyslení, rozprávať a nepočuť odpoveď.

Smutné dni striedajú dlhé tmavé noci, 
milión prázdnych chvíľ a len jedna veta znie, 

keď už ani jednej slzy niet:
 „Prečo musíme bez Teba žiť?“

26. júla uplynie sedem rokov od tragickej smrti 
nášho milovaného syna, brata a uja 

Mariána MALINU.
Kto ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

27. júla si pripomenieme rok od úmrtia našej drahej mamičky a babičky
Věry  HORŇÁKOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Syn František s rodinou

 Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach...
3. augusta si pripomenieme prvé smutné výročie,

čo nás navždy opustila naša drahá
Mgr. Mária PORIEZOVÁ,

učiteľka a preds. MO MS v Novom Meste nad Váhom.
Kto ste  ju poznali a mali radi, venujete jej, prosím, 

spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti a ostatná rodina
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V oku slza, v srdci žiaľ, prečo nám osud to najdrahšie vzal? 
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 

v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
5. augusta uplynie 11 rokov od náhleho úmrtia nášho milovaného syna a brata

Ing. Rudka HUČKU.
 Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú rodičia, sestry s rodinami a priatelia 

 5. augusta si pripomenieme  7. výročie smrti nášho drahého 
Pavla MALÍČKA.

Ďakujeme Pánu Bohu za jeho život plný lásky, dobroty, 
obetavosti a ochoty každému pomôcť.

S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry Daniela, Anna a syn Pavel s rodinami

8. augusta si pripomenieme 20 rokov, čo nás opustil náš drahý syn 
Zdenko  KONÍČEK.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia a bratia s rodinami

                      13. augusta uplynie šesť rokov, čo nám navždy odišiel
vzácny, nadaný a tvorivý človek, umelec, priateľ a manžel 

Mirko ĎURŽA.
 Bol to človek iskrivého ducha, ktorý plným priehrštím rozdával radosť zo života. 

Som hrdá a bolo mi cťou byť, žiť a kráčať spolu s ním životom a tvorbou. 
Nielen ja, ale mnohí budeme  na neho spomínať s láskou až do chvíle,

kým sa nestretneme pri nebeskej bráne.
Manželka Martina s deťmi a priateľmi

Odišiel si od nás ako krásny deň, nepovedal si ani zbohom, už neprídem.
Keby sa tak dalo, Paľko, vrátiť čas, otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas. 

 19. augusta si pripomenieme 10. výročie smrti nášho milovaného brata 
Paľka PLAVINU

a 27. augusta jeho nedožitých 60 rokov.
 S láskou a úctou naňho spomínajú súrodenci: sestra Anka, Evka, Marta a brat 

Jaroslav s rodinami, manželka Kvetoslava, dcéry Paulínka a Kvetka.
Paľko, odpočívaj v pokoji, nech je Ti staroturianska zem ľahká.

DUŠU ZA FUTBAL ALEBO
ČITÁK, HATIAR, ONDRÁŠIK A TÍ OSTATNÍ ...

Futbal v našom meste neznamenal vždy len 
poloprázdnu tribúnu a takmer prázdne hľadisko.
Nezáujem, zunovanosť, apatiu či presýtenosť z 
televíznej všehochuti, ktorá možno oveľa viac 
berie, ako dáva.
 Keď som ako chlapec s otcom prišiel v nede-
ľu na staré ihrisko, náladu ste mohli krájať. Chlapi 
nervózne postávali okolo lajnových čiar, niektorí 
ešte dojedali šniclu od obeda, špárali sa v zuboch 

a brúsili si ich na sudcu, ak by náhodou poriadne 
nevidel to, čo vidieť má a príliš sa snažil vidieť to, 
čo sa podľa nich vlastne ani nestalo.
 Neviem, koľko dostávali hráči za zápas, ale 
podľa veľkosti srdca. ktoré do hry dokázali dať, asi 
dosť.
 Stáli sme za bránou a keďže na nich vtedy nebý-
vali sitá, pri góle lopta preletela bránou ako riede-
ným vzduchom a letela ďaleko až kdesi do hus-
tých lopúchov, kam som pre ňu zakaždým behal.
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 Keď som nedávno videl  lm Skalní v ofsajde, 
pri scéne návratu fanúšikov zo zápasu som si 
spomenul na staré novomestské futbalové časy. 
Tie rákoše chlapov zoširoka zaberajúcich cestu 
i chodníky, decká motajúce sa im pomedzi nohy, 
ženy čakajúce s kočíkmi za bránou štadióna, celú 
tú uvoľnenú pochodujúcu energiu - pozitívnu alebo 
negatívnu podľa toho, aký bol v teň deň výsledok. 
 Áno,  mesto vtedy žilo futbalom. Fanúšikovia 
mali svojich hráčov, ktorých velebili, alebo pre-
klínali, každopádne mená futbalistov boli aj zná-
me i populárne. Čiták, Paták, Hatiar. Ondrášik, 
Kováč... Ako boží bojovníci s víťaznou piesňou na 
perách. Tak sa odchádzalo na zápas o živote či
smrti do Galanty. Vlak, ktorý odchádzal zo stani-
ce, bol ovešaný strapcami ako hroznový vinič po 
horúcom lete. Zneli chorály a viali zástavy. Dostať
sa doň bolo nemožné. Ale : „V těžký chvíli jen král 
ví sobě rady“ , ako hovoril Jan Werich v známej 
rozprávke. A tak vyrazili nákladné autá s lavicami, 
stoličkami, kysničkami, šamlami... Polovica štadi-
óna Galanta, druhá Nové Mesto.
 Zápas o postup do divízie v takmer maďarskej
Galante asi pamätníci nikdy nezabudnú. 

 -

 I v takom malom mestečku sa raz za čas zrodí 
hviezda. Spočiatku maličká, ale napokon zažiari a 
vtedy je ju vidieť doďaleka.
 Takou hviezdou, ktorá prekročila hranice pro-
vinciálneho futbalu a zažiarila i na brazílskej Mara-
cane, bol chlapec z mesta - Ján Ondrášik. 

Ľavé krídlo vždy s perfektne vyčesanou frizú-
rou, čo si po každej hlavičke musel dať pekne do 
poriadku, na ktoré starí chlapi pokrikovali: „ Jano, 
choj povedat mame, že kopeš mrkvu.“ 
 Lenže tento Jano mal vycibrenú techniku a 
talent od Boha, na ktorý sa ulakomil prvoligový 
Inter Bratislava i národné mužstvo vtedajšieho 
Československa.

 -

 Keď sa potom z času na čas objavil doma, bol 
to pán futbalista, frajer a fešák, parádne oblečený,
na ktorého sme tu všetci hľadeli so zbožnou úctou 
a patričným odstupom. Tak to už chodí. Doma nie 
je nikto prorokom. 
 Futbal, čarovná hra, ktorá nikdy neprestane 
baviť. To je fakt. Ani v takom meste ako je to naše. 
A budú ju hrať i pre tých pár desiatok fanúšikov, čo
znesú vietor, dážď i zimu. 
 Ale z tej horúčavy v srdci zostala iba vlažnosť.
Veď kto aj so zanietením v hlase ešte v pondelok 

na ulici, v obchode, u holiča, v kancelárii prebe-
rá premenené či premárnené šance včerajšieho
zápasu:
 „Keby nebol Ondrášik zahodil tú šancu v šest-
nástke..., veď bol celkom - a on baran ide prihrá-
vať. Nohy bych mu polámal. Stačilo vystreliť... a 
on sa tam točí jak paragraf...., skoro ma porazi-
lo...  Ale ten kretén nás tiež poškodil, šak sa aj bál 
vyliezt ze šatne. Dobre vedel, kolká bije! Dostat ho 
tak do rúk, strčím mu tú píšťalku do gágora. Aby 
vedel, kedy má pískat...“ 
 „No, bývali časy“, ako hovoril kedysi starý 
Valér, keď sa poobede postavil pred svoj obchod 
na námestí. 
 Dnes nám zostali tak – Superstars. Ale za tie, 
za tie nikto dušu ani srdce nedá.

Milan Hurtík

ŽATVA DŽUDISTOV
 Mladí džudisti sa zúčastnili viacerých podujatí 
v SR i mimo nej. Prvou previerkou boli majstrov-
stvá žiakov Bratislavského kraja a Zsl. regiónu, 
kde sa na medailových pozíciách  umiestnili v 
kat. mini žiaci 1. miesto – M. Petrovičová, v kat. 
ml. žiaci 1. miesto – K. Košťál, 3. miesto – P. 
Zmatek,  v kat. st. žiaci 2. miesto – T. Gavalec
a o priečku nižšie bronzový H. Havalec.
 V Hulíne sa uskutočnil turnaj najmladších 
kategórii, z ktorého si R. Gavalec a S. Kobelárová 
v kat. mini žiakov priviezli zhodne bronz.  Medzi 
dorastencami sa nestratil ani náš M. Lhotský,
ktorý si na veľmi dobre obsadenom turnaji v 
Prahe vybojoval pekné 5. miesto a v Moravskej 
lige dorastencov pomohol piatimi víťazstvami
zmiešanému družstvu z Břeclavi a Kostic k 
2. miestu.
 Vrcholným podujatím boli M SR 2012 →

Pred priateľským stretnutím zo SlovnaftomPred priateľským stretnutím zo Slovnaftom 
Bratislava z r. 1963Bratislava z r. 1963 
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 Po krátkej dvoj-
týždňovej prestávke zač-
ne  AFC Nové Mesto nad 
Váhom  2. júla prípravu na 
nový ročník  2012/2013 
III. ligy západ. Prvý prí-
pravný a v júli vôbec 
jediný domáci zápas odo-
hrajú Novomešťania už 
dva dni na to, 4. júla so 
Zlínom. Súťaž odštartuje 

presne  o mesiac neskôr,  4. augusta. Novomest-
ské „Áčko“ vstúpi do nej so staronovým kádrom. 
Po odchode  niekoľkých futbalistov do mužstiev 
z vyšších súťaží  realizačný tím  káder doplnil o 
niekoľkých svojich niekdajších hráčov.
 U nich, rovnako ako v prípade trénera Vla-
dimíra  Hyžu, zdá sa, neplatí známe „Nevstúpiš 
dvakrát do tej istej rieky.“
 Fanúšikom novomestského futbalu je meno
niekdajšieho trénera Spartaka Myjava  a v rokoch 
1997 - 2007 hráčskej posily viacerých nemec-
kých mužstiev dobre známe. Do povedomia 
novomestskej verejnosti sa dostal po tom, čo sa 
mu v  jesennej časti súťaže vtedy  II. ligy západ 
roč. 2010/2011 podaril s mužstvom husársky 
kúsok, keď AFC z dna tabuľky vytiahol na nesku-
točné  4. miesto. 
 S trénerom z Vrboviec, ktorý od januára 
2012 opätovne  prevzal v našom meste  trénerskú 
taktovku, sme sa ohliadli za jarnou časťou zavŕ-
šeného ročníka 2011/2012.
 -  V príprave na  jar sme odohrali  9 zápa-
sov. Nebolo to bohviečo. Len dva sme vyhrali, tri 
remizovali a štyri prehrali so skóre 14 : 14. Na  nie 

vábnom výsledku sa podpísala skutočnosť, že v 
príprave sme skúšali viacero hráčov. Z 23 sme si 
napokon ponechali 19. Po  „žatve“ inkasovaných 
gólov sme defenzívnu činnosť posilnili o obrancu 
Rolanda Szabóa, ktorý k nám prišiel na hosťova-
nie z prvoligového Trenčína.
 V jarnej časti sme odohrali 14 zápasov. 
Z  nich 9  sme vyhrali, dva  remizovali a tri pre-
hrali, čo nám prinieslo celkovo pekné 3. miesto 
v tabuľke. -
 Aká bola teda jar z pohľadu V. Hyžu?
 - Do jari sme išli s ambíciou hrať pre divákov 
atraktívny futbal, aby sme ich čo  najviac  pritiahli 
na štadióny, a samozrejme, dosiahnuť čo najvyš-
šie umiestnenie v tabuľke.
 Začali sme veľmi dobre, prvých päť zápasov 
sme  vyhrali. Najmä u lídra  súťaže - v Šali  nik-
to neočakával našu výhru 0 : 1. Potom  ale prišli 
tri zbytočné prehry v Dunajskej Lužnej, doma s 
Nemšovou  a v Šamoríne. 
 Po Šamoríne  sme  sa  znova  dostali  na 
víťaznú vlnu, v ktorej  sme  pokračovali až do 
záveru súťaže. Víťaznú bodku sme spravili aj
v ostatnom zápase ročníka vonku 17. júna so Slo-
vanom B, ktorý sme vyhrali 2:3.
 Najlepšími strelcami jari boli Lukáš Šebek s 
10 gólmi a  Tomáš Marček so siedmimi gólmi.-
 Do nového ročníka 2012/2013 vstupuje AFC 
s rovnakou ambíciou ako počas  jari - prinášať
fanúšikom herne a pokiaľ možno i na  góly zaují-
mavý  a bohatý futbal.
 Prispieť k tomu môžu i samotní diváci svojou 
bohatou účasťou na zápasoch, a hlavne slušným, 
bez prejavov  vulgarizmov či nebodaj vandalizmu, 
povzbudzovaním.                                           -eg-

PO ŠAMORÍNE NA VÍŤAZNEJ VLNE AŽ DO KONCA

→ ml. a st. žiakov v Pezinku, kde naši borci 
dokázali uspieť v konkurencii oveľa väčších od-
dielov. Z lesku bronzu sa tešili v kat. ml. žiakov do 
30 kg M. Kočár a v kat. st. žiakov T. Gavalec.
 Judo halu v Pezinku ovládli  9. júna dorasten-
ci. Uskutočnila sa tam MVC mesta Pezinok. Na 
kvalitne obsadenom turnaji za účasti pretekárov 
z Maďarska, Čiech a SR sa darilo aj nášmu 
zástupcovi M. Lhotskému (na foto druhý sprava).
V 1. kole síce podľahol vedúcemu pretekárovi 
z tohtoročného ranking listu ČR V. Kovářovi
zo Zlína, ale následne zdolal domáceho pretekára 
z Pezinka a v boji o bronz porazil majstra SR 
a víťaza niekoľkých Veľkých cien P. Boršoša z Rimavskej Soboty.                                     -lý-
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   12. ročník
ME histo-
r i c k ý c h 
motocyklov 
a sajdkár 
odštar tu je 
12. augusta 
2012 (s tré-
ningom deň
predtým).
  Počas
uplynulých 
rokov sa na 

štart Podjavorinského okruhu postavilo množstvo 
pretekárov, medzi  nimi i takí, ktorí nechýbali ani 
na jednom ročníku. Z domácich je to určite Dali-
bor Žiška, ktorý neskôr zo sebou priviedol aj  mla-
dého Jožka Ježovicu, ktorý začal žať úspechy 
v jazdách pravidelnosti práve na tomto okruhu. 
Počas uplynulej sezóny sa Jozefovi darilo, keď
v seriáli medzinárodných majstrovstiev získal 
v kategórii A2 pre motocykle 175cc  a 250cc do 
r. výroby 1970 2. miesto a rovnakú - striebornú 
pozíciu dosiahol aj v seriáli UEM Cup, t. j. v ME 
v jazde pravidelnosti. Jeho učiteľovi  D. Žiškovi sa 
ušlo v UEM Cup 4. miesto.
 Medzi stálice okruhu patrí aj niekoľko zahra-
ničných pretekárov prevažne z ČR, ktorí už tra-
dične tvoria väčšinu štartového poľa. Z tých naj-
vernejších sú to: Antonín Kružík, Jaroslav Jančík,
Miran Velkoborský, Jiří Nechanický, Josef Chvoj-
ka, Vladimír Kotland, Láďa Málek, ale i Saša 
Vysloužil, Miroslav Medek, Rostislav Lux a i. 
Nezabudnuteľný bol aj Josef Chalupský, ktorý už, 
žiaľ, nie je medzi nami. Z Rakúšanov  spomeňme
zastúpenie zo ZV Motor Wien – Franz Dworak, 
Alfred Worel, Franz Ritter, Tadeusz Wallach, Franz 
Kleeman, Walter Guldan  a dnes už 80-ročný Hel-
mut Hafner. Spomienku treba venovať aj Martino-
vi Loichtovi, ktorý tragicky zahynul na pretekoch v 
r. 2010 na Isle of Man. Nemec Frank Seidl takisto 
patrí k stáliciam štartového poľa, za spomienku 
určite stoja otec a syn Ilmebergerovci, ktorí sa už 
na štart v meste už niekoľko rokov nepostavili. 
Nie preto, že by na Podjavorinský okruh zanevre-
li, ale Julius ml. sa venuje kat. Sound of Thunder 
a vytrvalostným pretekom a termíny pretekov mu 
kolidujú.
 Najzaujímavejšiu kategóriu predstavujú určite

sajdky, ktoré však na všetkých ročníkoch neštar-
tovali. Obľube sa teší najmä posádka Jaroslav
Zatloukal a „Žlutý pes“ Jan Exner či nezabudnu-
teľný Karel Matuš senior, pri ktorom sa vystriedalo 
viacej pasažierov. Zaujímavú kategóriu predsta-
vuje aj trieda Special, zastúpená prevažne ta-
lianskymi účastníkmi, medzi ktorých  patria stálice 
Cantoni, Gandol , Mordacci a i. Osobitnú pozor-
nosť vždy venujeme pretekárovi G. Sandronimu,
ktorý okrem súťažného motocykla pribalí aj svoje 
Ducati Desmosedici. Vlastní  dva tieto stroje, pred-
tým ich mali pretekári T. Ballis a L. Capirossi. San-
droni je milovníkom cestných motocyklov, ktorých 
zbierka sa blíži k číslu 200. Okrem  spomínaných 
Ducati vlastní aj viacero skvostov, napr. motocykel 
s názvom Sandroni, na ktorom famózny Valenti-
no Rossi získal v r. 1995 titul majstra Európy, čím
odštartoval svoju skvelú kariéru. V r. 2007 odštar-
toval v rámci Podjavorinského okruhu aj Ducati 
Cup, ktorý predstavuje seriál v rámci  medzinárod-
ných M SR pre motocykle zn. Ducati, kedy Clas-
sic Club (CC) Hlohovec začal spolupracovať s p. 
Ľ. Gréčom, zástupcom  Ducati  v SR. 12. ročník
Podjavorinského okruhu prinesie divákom zážit-
ky podobné z uplynulých ročníkov. Za  tradične
skvelú atmosféru, perfektnú organizáciu treba 
predovšetkým poďakovať vedeniu mesta na čele
s primátorom Ing. J. Trstenským, organizačnému
výboru, TSM a ich zamestnancom, MsP, HaZZ, 
S0Š na Bzinskej a Piešťanskej ul. a vedeniu NsP 
na čele s jej riad. MUDr. M. Šorfom, CSc.
 Osobitné poďakovanie vyjadrujeme všet-
kým sponzorom, ktorí celé roky podporujú pre-
teky, predovšetkým  ich generálnemu sponzorovi 
Zväzu strojárskeho priemyslu SR, v zastúpení 
Ing. M. Cagalom,CSc.
 Dvojdňový program pretekov odštartuje už v 
sobotu 11. 8. od 9,00 h, kedy začínajú tréningové 
merané jazdy.  Po ukončení tréningov v ten istý 
deň prebehnú preteky UEM Cup I.  Hlavný prog-
ram v nedeľu 12. 8. odštartuje okolo 10,00 h jaz-
dami, ktoré sa započítavajú do medzinárodných 
M SR i do ME. Prestávku v nedeľňajšom progra-
me už tradične vyplnia ukážkové jazdy majiteľov
historických automobilov a motocyklov. 
 Všetkých milovníkov motocyklov srdečne
pozývame a veríme, že aj 12. ročník pretekov 
O cenu Jána Horvátha splní ich očakávania.

Peter Baláž, riaditeľ pretekov

DVANÁSTKA DOMINUJE MOTOCYKLOVÝM PRETEKOM
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 Návrat do doby elegancie historických vozi-
diel 26. mája  prinieslo podujatie VI. Veteran 
rally – MEMORIÁL  PAVLA ČIRKU na počesť
jeho zakladateľa Ing. P. ČIRKU. Zaznamenalo 
135 účastníkov s 50 historickými automobilmi a 
18 motocyklami. 
 Jednodňová veteran rally s dvomi etapami 
viedla podjavorinským krajom a jeho obcami. O 
bezpečnosť a plynulý priebeh súťaže sa staral 
vedúci trate Ing. P. Kušnír.
 Začiatok 1. etapy od hotela Perla na Zele-
nej vode odštartovala viceprimátorka mesta 
PhDr. K. Hejbalová za tónov HS Funny Fellows. 
Súťažiaci pokračovali do Bziniec pod Javorinou, 
kde na nich čakala prvá súťažná úloha. Po jej 
absolvovaní pokračovali do Cetuny na malé 
občerstvenie. Na  zastávke sa veteránisti posil-
nili aj pagáčikmi od rodiny p. I. Kozáčka z Bošá-
ce – to boli „mňamky“!
 Trasa potom viedla na Roh, kde si účast-
níci v  dvoch súťažných úlohách preverili svoje 
šoférske zručnosti a umenie. Mali tiež možnosť
navštíviť tamojší pamätník i  povoziť sa na koní-
koch. Po obede sa kolóna presúvala naspäť do 
mesta,  na Námestie slobody, kde ich už netr-
pezlivo očakávali priaznivci veteránov. Príjem-
nú atmosféru  dotvárala hudba Funny Felows. 
Zástupkyňa primátora mesta odovzdala cenu 
primátora Nového Mesta n. V. pre najkrajšie his-
torické vozidlo p. Naglreiterovi z Rakúska, ktorý 
predviedol nádherný Mercedes 220A Cabrio z r. 
1952. Osobitná cena pre posádku s „najlepším 
imidžom“ zaslúžene skončila v rukách  MUDr. 
Rebryho s manželkou, ktorí svoje Aero 30 prišli 

predviesť z Novej Dubnice v štýlovom dobovom 
oblečení.
 Po príjemných chvíľach oddychu  prišiel 
čas vydať sa na 2. etapu  smerom na Považany, 
Potvorice, Hornú Stredu až do Piešťan. Odtiaľ
kolóna smerovala cez Banku, Moravany n. V., 
Hrádok, Hôrku n. V., Kočovce, Rakoľuby späť
do cieľa v meste na Ul. Hviezdoslavovu . Počas
nej účastníci navštívili Classic Car Museum 
p. J. Horňáka v Moravanoch n. V., kde boli na 
obdiv nádherné a vzácne vozidlá, motocykle a 
iné exponáty. Tu absolvovali poslednú - štvrtú 
súťažnú úlohu.
 Záver podujatia sa uskutočnil v príjemnom 
prostredí Blue Note. Kým si súťažiaci pochut-
návali na výbornej večere a vínku, rozhodcovia 
Mgr. Ingrid Fuhrmannová a Peter Melicher  spo-
lu s riaditeľkou pretekov Mgr. Ing. Janou Drá-
palovou  vyhodnotili súťažné úlohy a pristúpili
k  vyhláseniu výsledkov.
 V kat. automobily na 1. mieste skončila Len-
ka Žišková z Nového Mesta n. V., ktorá súčasne
získala aj cenu Najúspešnejšia žena vodička.
Tento titul dosiahla s automobilom Tatra 603 z 
r. 1974.  V kat. motocykle zvíťazil Novomešťan
Tomáš Samek s Jawou 250 z r. 1957.
 Celá veteran rally sa niesla v duchu spo-
mienky na Ing Pavla Čirku. Veteránisti súťažili
o Putovný pohár Memoriálu P. Čirku, ktorý sa 
tento rok odovzdával už po tretíkrát. Po F.  Friš-
tákovi z Piešťan v r. 2010 a Ing. R. Trebatickom 
z Považian v r. 2011 tento rok Putovný pohár
Memoriálu P. Čirku zaslúžene získal T. Samek,
ktorý dosiahol najvyšší počet bodov zo všetkých 
účastníkov Veteran rally.
 Hlavným organizátorom podujatia bola fa 
CREDO – TRADE, spol. s r. o., v spolupráci s 
AMK Veteran Car Clubom Piešťany, generálnym 
partnerom bolo Mesto Nové Mesto nad Váhom. 
Podujatie by samozrejme nebolo možné usku-
točniť bez sponzorov, ktorí prispeli  nančne či
vecne. Všetkým patrí srdečná vďaka.
 Veľké ďakujem patrí aj mojej dcére Mgr. Ing. 
J. Drápalovej, jej priateľom a celému organizač-
nému výboru Veteran rally - Memoriál P. Čirku.
 Tešíme sa na stretnutie v roku 2013! 

Mgr. Viera Čirková

NA VETERAN RALLY BODOVALI NOVOMEŠŤANIA
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 Dievčatá v ich veku bývajú zvyčajne zalás-
kované. Milujú spevácke či herecké idoly, snívajú 
každá o svojom princovi. Prázdniny sú pre všetky 
tie  „lovestory“   ako stvorené. 
 Iné starosti majú tínedžerky Veronika Rich-
weissová (1995) a Erika Rešutíková (1996). Na 
rozdiel od svojich rovesníčok ich láskou je - volej-
bal.
 Veronika a Erika. Je medzi nimi jednoročný
vekový rozdiel, každá hosťuje v inom klube, no 
majú veľa spoločného: v posledných ročníkoch
základnú školu (ZŠ Odborárska), kde sa zdoko-
naľovali vo volejbale, domovský klub VK Nové 
Mesto nad Váhom, a predovšetkým to, že sú 
hráčskou dvojicou nominovanou na majstrov-
stvá Európy v plážovom volejbale do 18 rokov 
5. - 8. júla v Brne.

VERONIKA, NAJLEPŠIA SMEČIARKA 
Čo - to o V. Richweisso-

vej napovie stručná cha-
rakteristika a bilancia  jej 
doterajšieho účinkovania.
Členka VK Nové Mesto 
n.V. v súčasnosti trénuje 
v KP v Brne, kde  študu-
je. Hosťovala v extraligo-
vom tíme UKF Nitra. Táto 
smečiarka, diagonálna 
hráčka a  blokárka siahla 

na M SR 2009 žiačky  po tzv. zemiakovej medai-
le. 5. miesto získala zhodne na M SR v plážovom 
volejbale 2011 U18, na M SR 2011 vo volejbale 
žiačok a na M SR 2011 kadetiek. Od vlaňajška
je kadetskou reprezentantkou SR, na M SR 2011 
v Spišskej Novej Vsi mladú Novomešťanku vyhlá-
sili za najlepšiu smečiarku SR za rok 2011. Od 
tohto roka je reprezentantkou SR v plážovom 
volejbale.
 Dnes  17 - ročná Veronika sa volejbalu venuje 
od 5. triedy ZŠ. Dostala  sa k nemu  cez rodičov. 
Plážový volejbal po prvý raz okúsila,  keď  mala 
asi 13 rokov, ako k jednej z foriem prípravy na 
súťaž a odvtedy ho hráva aj súťažne.
 - Rodičia kládli veľký dôraz na to, aby som 
robila nejaký šport, tak ma dali na volejbal. Zo 
začiatku mi to veľmi nevoňalo, bavil ma viac fut-
bal, ale po čase sa mi tento šport zapáčil. Zistila 
som, že to bola dobrá voľba. -
 Medzi volejbalistkami má niekoľko príkladov, 

ale jej najväčší vzor je  pre volejbalistku vskutku 
netypický...
 - Je ním hokejista Sidney Crosby. Obdivujem 
na ňom jeho nasadenie a cit pre hru. Raz by som 
chcela byť taká dobrá vo volejbale, ako je on v 
hokeji.-
 Kvôli volejbalu na  konci 7. ročníka prešla zo 
ZŠ na  Hájovkách na „štvorku“ do triedy so zame-
raním na volejbal. Po 1. ročníku na novomestskej 
obchodnej akadémii odišla za  volejbalom do Brna 
na športové gymnázium, kde  kvôli češtine  muse-
la  začať znovu od 1. ročníka.
 - Žiaľ, keďže tento rok FIVB schválila predpis, 
že hráči do 18 rokov nemôžu hrať v zahraničí, v 
Brne len trénujem s extraligovým tímom žien KP 
Brno. Doma hrám kadetskú súťaž a v prestávke 
hosťujem v tíme UKF Nitra, kde hrám extraligu.-
 Nemá to jednoduché zvládať školu i šport. Ale 
nesťažuje si, naopak.
 - Volejbal mi dáva veľa, hlavne ľudia s ním 
spojení. Oberá ma síce o dosť voľného času, ale 
človek, ktorý sa niečomu takému nevenuje, nikdy 
nezažije pocit z vyhraného dôležitého zápasu, zo 
zisku medaily alebo nejakej osobnej ceny, ale i 
prehry. Stojí to za všetku tú námahu, odriekanie i 
zvládanie školských povinností, učiva v češtine. -
 Zvlášť, keď sa dostavujú výsledky. Ktoré z 
nich si Veronika najviac cení?
 - 2. miesto v Kalokagatii, medzinárodných M 
SR žiakov ZŠ a ocenenie najlepšej smečiarky M 
SR kadetiek v r. 2011.  Ale  potešilo  ma aj 4. mies-
to na M SR žiačok v r. 2009 v Žiline a 5. miesto na 
M SR kadetiek v Spišskej Novej Vsi v r. 2011.-
 A čo by chcela vo volejbale dosiahnuť?
 - Chcela by som sa s volejbalom dostať čo
najďalej, ako sa len bude dať a byť profesionálnou 
hráčkou. Ale to je ešte ďaleko, najskôr treba tvrdo 
trénovať, bez toho to nepôjde.

Čo je nutné k tomu, aby sa človek stal dobrým 
volejbalistom?
 - Treba hlavne chcieť, vtedy dosiahnete všet-
ko...

NAHRÁVAČKA A SMEČIARKA ERIKA
 Od tohto roku posila reprezentácie SR kade-
tiek v šesťkovom volejbale a  reprezentantka SR 
v plážovom volejbale študuje v SOŠ na Bzinskej 
ulici. Nie je  jednoduché skĺbiť študijné povinnosti 
so športom na  úrovni, ktorý Erika robí. Ale  ako 
hovorí, keď sa  chce, všetko ide.

S NOMINÁCIOU NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
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 Volejbalu sa venuje 
od 5. triedy, od svojich 
10 rokov, kedy prešla do 
športovej triedy ZŠ na 
Odborárskej ul. so zame-
raním na volejbal dievčat.
Jednou z foriem prípravy 
bol aj plážový volejbal, 
ktorý vyplňoval jej letné 
prázdniny. Už v začiat-
koch veľa času trávila na 

ihrisku, čo sa jej nakoniec hodilo pri súťažiach.
 - Nedá sa povedať,- spomína si na  svoje 
volejbalové začiatky Erika, -  že by som už vtedy 
chcela byť profesionálnou volejbalistkou. Postu-
pom času ma šport a jeho kolektívne poňatie zau-
jali naplno.-
 Konkrétny vzor však nemá.
 - Je mnoho výborných volejbalistiek, od kaž-
dej  sa snažím niečo si  zobrať pre svoju profesio-
nálnu kariéru a osobný rast.-
 Kým spolužiačky si počas školského roka uží-
vajú  voľnosť víkendov a momentálne prázdnin, 
diskotéky či randenie, Erika maká v telocvični, potí 
sa pod volejbalovou sieťou. Volejbal „zhltne“ celý 
jej voľný čas. Nie je viac toho, čo jej volejbal berie, 
ako dáva?
 - Volejbal mi dáva možnosť spoznať nových 
ľudí, prežívať úspechy so svojím tímom a hlavne 
veľa zážitkov počas volejbalu i mimo neho. Naj-
krajší pocit pre mňa je, keď môj tím vyhráva a 
môžeme si to všetky spolu vychutnať, užiť!
 Diskotéky patria k životu mladých, aj tie tre-
ba zažiť, ale v našom tíme fungujeme s presne 
dohodnutými pravidlami, preto si túto stránku 
života  môžeme naplno užiť len cez letné práz-
dniny, kedy máme mesiac voľno. No tohoročný júl 
vzhľadom na nadchádzajúce majstrovstvá Európy 
v plážovom volejbale bude pre  mňa hektický.
 Doterajšie Erikino úsilie a všetka tá drina pri-
niesla ovocie. Erika Rešutíková  získala na M SR 
v plážovom  volejbale 2010 U 18 5. miesto, vlani 

skončila o priečku lepšie. Na M SR vo volejbale 
2011 v kat. žiačky skončila piata. V ten istý rok 
dosiahla rovnaké umiestnenie v rovnakej  súťaži
už ako kadetka. V tomto roku je reprezentantkou 
SR kadetiek a v plážovom volejbale. S volejba-
lom sa dostala do  Slovinska (Maribor) a nedávno 
absolvovala turnaj v belgickom  Bruseli.  Zaujímalo 
nás, ktorý z doterajších úspechov ju najviac teší.
 - Najviac ma teší, že môžem byť v reprezen-
tácií SR a mať na sebe reprezentačný dres. Pocit 
hrať za Slovensko sa nedá slovami ani opísať!
Teší ma i množstvo účastí na záverečných turna-
joch M SR, aj keď povestná čerešnička v podobe 
medaily doteraz stále ešte chýbala .-
 Celoživotné snaženie vyvrcholilo na M SR 
žiačok, ktoré sa konali v našom meste 18.- 20. 
mája. Naše dievčatá sa stali prvýkrát v dlhej histó-
rii ženského volejbalu majsterkami SR. Erika bola 
zároveň vyhodnotená ako najlepšia žiačka roka 
2012, čo je najvyšším ocenením pre žiačku!
  V ostatnom období  mala toho Erika viac ako 
dosť, a nielen čo sa týkalo možnej nominácie  na 
ME.
 - Po skončení súťaží v šesťkovom volejbale 
sme mali  niekoľko zrazov  v Brne, ktoré vyvrcho-
lili 10 - dňovým sústredením v Taliansku. Predtým 
som ešte absolvovala už spomínaný turnaj v Bel-
gicku a na M SR žiačok a kadetiek som  so svoji-
mi spoluhráčkami z  klubu zabojovala o medailu! 
Kadetské M SR nám síce nevyšli, ale na žiackych 
sme si všetko vynahradili!-
 A čo podľa Eriky potrebujú dievčatá, ktoré 
zatúžia stať sa tiež volejbalistkami? Aké predpo-
klady a vlastnosti by mali mať?
 - V začiatkoch hlavne trpezlivosť, dobre tréno-
vať, dávať pozor na zdravie a mať dobrého tréne-
ra. -
 To všetko, zdá sa, dostali do  vienka Veronika 
Richweissová a Erika Rešutiková, ktoré  ako dvoji-
ca budú reprezentovať Slovensko na júlových ME 
v plážovom volejbale v Brne. Ako správni lokál-
patrioti im budeme držať palce!

 Súťaž v taktike a divácky pútavých súbo-
joch, tak možno charakterizovať nedávne M 
SR ml. a st. žiačok a žiakov vo vzpieraní vo 
Veľkom Mederi. 
 V jednotlivých hmotnostných  kategóriách 
si v tomto olympijskom športe prišlo zmerať sily 
64 žiakov a žiačok. Medzi nimi boli aj žiaci CVČ

v Novom Meste nad Váhom
 V kat. ml. žiaci do 36 kg farby mesta hájil D.
Mago. Výkonom  233 bodov (b.) si v štvorboji 
vybojoval striebro. Z rovnakého kovu v štvor-
boji  sa tešil aj ml. žiak M. Košnár v kat. do 
50 kg výkonom 191 b. Do tretice zopakovala 
strieborný úspech v štvorboji v skupine dievčat

PREDVIEDLI DIVÁCKY PÚTAVÉ SÚBOJE
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ml. žiačka L. Mikušová  v kat. do 40 kg ziskom 
235 b. Na 1. mieste skončila pretekárka z Mor. 
Lieskového K. Trebichavská z nášho mesta 
výkonom 261 b.
 St. žiačka P. Burianová v kat. nad 58 kg 
výkonom v dvojboji 42 kg obsadila 2. miesto. V 
kat. do 44 kg  výkonom v dvojboji 41 kg  siahla 
po zlate S. Neštáková. V trhu dosiahla výkon 
17 kg a v nadhode dostala nad hlavu 24 kg, 
viac ako ½ svojej hmotnosti. V kat. do 58 kg st. 
žiačok súboj o titul majsterky SR zviedli naša 
pretekárka a zároveň reprezentantka SR  M.
Skovajsová a E. Fernézová, pretekárka Bob-
rova. Miriam však predviedla nielen fyzické 
schopnosti, ale aj dobrú psychickú pohodu a 
nedala sa vyviesť z rovnováhy. V trhu výkonom 
36 kg už viedla nad pretekárkou z Bobrova 
o 2 kg a v nadhode sa jej podarilo dostať nad 
hlavu 48 kg, čím si v dvojboji zvýšila svoj náskok 
nad súperkou o 7 kg. Výkonom v dvojboji 86 kg 
získala svoj tretí majstrovský titul SR.
 V silno obsadenej kat. do 62 kg  st. žiakov 
nastúpil náš pretekár M. Kubák, ktorý absolvo-
val súboj o 2. miesto s pretekárom zo Soko-

la Mor. Lieskové J. M. Trebichavským. V trhu 
sa obidvom podarilo dostať nad hlavu činku
o hmotnosti 55 kg. V nadhode 13 - ročný Matej 
pekným technickým pokusom zdolal činku o 
hmotnosti 70 kg, a  zvýšil si tak svoj náskok nad 
súperom o 2 kg  a skončil na 2. mieste. Pote-
šujúce je, že tieto špičkové výkony na majstrov-
stvách SR dosiahli pretekári  nášho okresu.
 V kat. do 69 kg  st. žiakov za novomestské 
farby nastúpil M. Holič, ktorý útočil na 1. mies-
to. V trhu výkonom 62 kg viedol nad svojím 
rivalom  M. Poštekom z Krásna nad Kysucou 
o 2 kg. V nadhode sa nášmu pretekárovi poda-
rilo dostať nad hlavu 70 kg. Súper reagoval na 
Novomešťanov pokus a nadhodil 75 kg, čo mu 
zabezpečilo náskok 3 kg v dvojboji a titul maj-
stra SR. V kat. nad 69 kg st. žiakov bojoval 
v novomestskom drese D. M. Daniel, ktorý v 
trhu bojovným pokusom zdolal hmotnosť 45 kg 
a v nadhode dostal nad hlavu 58 kg. Výkonom 
v dvojboji 103 kg sa umiestnil na 3. mieste.
 Naši vzpierači získali celkovo jednu bronzo-
vú, 6 strieborných a dve zlaté medaily, k čomu
im srdečne gratulujeme. Milan Kubák, tréner 

 Na Slovensku jediná 
motocyklová pretekárka 
Barbora Jakubičková sa 
v auguste chystá  na ME 
historických motocyklov - 
Podjavorinský okruh. Ako 
diváčka,  pozrieť sa na 
svojich  kolegov, ak to tak 
možno povedať, pretože 
jej  pretekárska motorka 

je predsa len  trošku iný kaliber. Ale s prete-
kármi na motocyklových „deduškoch“  má veľa
spoločné, predovšetkým lásku k motorkám. 
Tá sa u bývalej žiačky  III. ZŠ a absolventky 
novomestskej  priemyslovky prebudila už v 
detstve. Ako  3 – ročná absolvovala s otcom 
Romanom, veľkým  fanúšikom rýchlych kolies, 
svoju prvú návštevu motocyklových pretekov 
v Piešťanoch. V 16 rokoch jej  kúpil prvú prete-
kársku  motorku, ešte  v tom  istom roku s ňou
štartovala na podujatí  Európa 70  vo Vysokom 
Mýte. Odvtedy momentálne  druháčka na Mate-
riálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pre-
teká stále. Na  podporu mladej, čosi  vyše 21 
– ročnej   novomestskej  jazdkyne vznikol Bora 

Racing Team sídliaci  na Podjavorinskej ul. v 
našom meste. Otec je jej manažérom, techni-
kom i šoférom.
 Po dvoch motocrosových motorkách, s kto-
rými Barbora jazdila rekreačne, v súčasnosti
má dve  cestné motorky, obe s číslom 63, čo sú 
čísla dňa a mesiaca  jej  narodenia. S motor-
kou 70 ccm začínala  jazdiť preteky Európa 70. 
So 125 GP jazdí seriál majstrovstiev ČR a Alpe 
Adria Cap, už štvrtú sezónu.
 V nej prvé preteky absolvovala na Slo-
vakiaringu, kde skončila tretia. Umiestnenie 
o priečku nižšiu si odniesla z Brna. Začiatkom
júna na Pannoniaringu získala bronz, takže 
v celkovom hodnotení Alpe Adrie je pred 
zostávajúcimi pretekami v Čechách na  okruhu 
Most  zatiaľ na 2. mieste, čo je o stupeň lepšie 
ako vlani na pretekoch v poľskej Poznani, kde 
v Alpe Adrii skončila na 3. mieste.
 Rýchla jazda a adrenalín, ktoré miluje, sú 
spolu s bojovnosťou, ktorú má Barbora Jaku-
bičková v krvi, hnacím motorom pre dosahova-
nie čo najlepších výsledkov, ktorými neraz do 
vačku  strčí  svojich mužských kolegov  v tomto 
takmer výlučne  mužskom športe.

STRČÍ DO VAČKU AJ OSTRIEĽANÝCH PRETEKÁROV
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 Úctu športovému velikánovi, Slovákovi
Ondrejovi Hekelovi, ktorý činku dvíhal na 
troch olympijských hrách (r. 1968 Mexiko, 1972 
Mníchov  a 1976 Montreal) a na MS v Peru v r. 
1970 mal na dosah svetový rekord v trhu nad 
hlavou, prišli 9. júna do CVČ okrem  domácich 
borcov vzdať hold  žiaci z Hurbanova, Ružom-
berka, Trenčína, Krásna nad Kysucou, Košíc 
a Veľkého Medera na 2. ročníku memoriálu 
nesúceho jeho meno. 
 Z našich zverencov v kat. do 36 kg CVČ
reprezentoval Dávid Lukáč, ktorý výkonom  25 
kg v dvojboji si zaistil striebro. Adam Benka
v kat. do 40 kg si za celkových 29 kg vyslúžil 
zlato. O priečku nižšie skončil Martin Mikuš 
výkonom v dvojboji 18 kg. Lesk striebra potešil 
v kat. do 50 kg aj Mareka Košnára  (35 kg v 
dvojboji). Radosť zo zlatej medaily mal  i Jakub
Kubačka v kat. do 56 kg výkonom v dvojboji 72 
kg. V kat. do 62 kg  nastúpil Matej Kubák, ktorý 
sa za 121 kg v dvojboji  postavil na 3. stupeň
víťazov. V  kat. do 69 kg farby mesta hájil Mar-
tin Holič, ktorý získal striebro  za 138 kg v dvoj-
boji. V kat. nad 69 kg  bojoval Dominik Markus 
Daniel, ktorý sa svojím výkonom v dvojboji 105 
kg  umiestnil na 5. mieste. 
 Aj medzi dievčatami sme mali zastúpe-
nie. Ml. žiačka Laura Mikušová v kat. do 40 
kg výkonom v dvojboji 37 kg získala zlato. Po 
najcennejšom kove v kat. do 44 kg siahla výko-

nom v dvojboji 44 kg i Simona Neštáková. V 
kat. do 58 kg naša pretekárka a reprezentantka 
SR Miriam Skovajsová vyhrala svoju kategóriu 
výkonom v dvojboji 89 kg. Petra Burianová v 
kat. nad 58 kg si z memoriálu odniesla zlatý kov 
za 45 kg  v dvojboji.
 Naše  mesto  s počtom 649 b. a  6 zlatými, 
tromi striebornými a jednou bronzovou medai-
lou  získalo na Memoriáli O. Hekela pekné 
3. miesto.  Milan Kubák, tréner 

VÝKONMI VZDALI HOLD ONDREJOVI HEKELOVI

RYBÁRI NA ZELENEJ VODE
 Kým v lete Zelenú vodu „okupujú“ dovolen-
kári, v máji patrila hlavne rybárom. Prvý pretek 
sa konal 8. mája. Lovu rýb udicou (LRU) podľa
CIPS sa zúčastnilo 18 pretekárov. Dovedna ulo-
vili 56,83 kg bielych  rýb. Najlepšie  sa darilo M.
Machačovi z Trenčína, na udici ktorého skončilo
celkovo 10,2 kg rýb. Na pretek dospelých 12. 
mája  prišlo 228 pretekárov. Pochváliť sa mohli 
úlovkom 136 kaprov a 25 kg bielych rýb. Najlep-
šie  sa  darilo V. Lackovi, ním  ulovený kapor vážil 
5,20 kg. Bielych rýb najviac  ulovil (13,90 kg) 
P. Sedlák. O deň neskôr preteky detí do 14 rokov 
s 18 pretekármi  priniesli ulovených 14 kaprov 
a 6  kg bielych rýb. Najlepšie  sa  darilo D. Srnco-
vi, ktorý ulovil 4,02 kg kapra. Najviac bielych rýb 
- 2,98 kg -  skončilo na udici K. Keňovej.
 Najlepší pretekári získali  nančné odmeny a 
poháre MO SRZ .             Ing. Jozef  Dvorštiak

     V Trnave 9. júna sa ko-
nali majstrovstvá Zs. oblasti 
v atletike žiactva a dorastu.
Naši mladí atléti si napriek 
prudkému nárazovému vet-
ru počínali ozaj skvelo. Šim-
lovičová v diaľke (na foto) a
Krchnavý v behu na 1 500 
m prek. vytvorili najlepšie 

tohoročné slovenské výkony, čo ich favorizu-
je aj na víťazstvo na septembrových M SR. Aj 
ďalší si na záver sezóny  vytvorili svoje osobné 
rekordy. Dúfame, že cez prázdniny nepovesia 
tretry na vešiak, ale po zaslúženom oddychu 
plní nových síl budú úspešne bojovať a potešia 
priaznivcov atletiky ziskom medailí v jeseni na 

vrcholnom slovenskom podujatí, a stanú sa 
vzorom aj pre ostatných mladých ľudí, ktorých 
pritiahne príklad úspešných športovcov.
 Výsledky: ŽIACI: M. Bigaz: 60 m - 3. - 7,82 
s; 800 m - 2. - 2,24,32 min.; A. Krchnavý: 1 500 
m prek. - 1. - 5,09,68 min; D. Gajdoš: kladivo 
- 1. - 36,83 m, guľa - 3. - 10,68 m a disk - 3. 
- 29,47 m; M. Šimlovičová: 60 m - 1. - 7,95 s., 
150 m - 3. - 19,10 s., diaľka: 1. - 538 cm; L. 
Beláková : 800 m - 2. - 2,34,27 min.,  S. Kusen-
dová: kladivo - 2. - 24,91 m, P. Vojteková: kla-
divo - 3. - 23,79 m. DORAST: K. Vallášová - 
diaľka 2. 509 cm.
 Celková bilancia: po štyri zlaté a strieborné 
a 7 bronzových medailí. Blahoželáme!

                                   Ján Juráček, tréner

ATLÉTI S NAJLEPŠÍMI SLOVENSKÝMI VÝKONMI
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Členovia Cerberos  Gym – u (CG) si v súčas-
nosti dopriavajú  prestávku  po náročnej sezó-
ne a následne ich čaká sústredenie na Zelenej 
vode. Zápasy z ostatného obdobia potvrdzujú, že 
si oddych plne zaslúžia.

5. mája v Kroměříži na galavečere thajského 
boxu v zápase večera, ktorý prebiehal podľa pra-
vidiel K1, nastúpil proti domácemu borcovi náš 
Ján Čajka. Keďže Janko sa sústavne zodpoved-
ne pripravuje, nemal problém vziať tento zápas 
na poslednú chvíľu, aj keď jeho súperom bol 
bývalý boxer údajne so 100 zápasmi na konte. 
Súper mal pred naším borcom hneď od začiatku 
veľký rešpekt, nakoľko Janko je známy výbor-
nou kondičnou prípravou a neustálym tlakom na 
súpera. To potvrdil i v tomto súboji, keď svojmu 
oponentovi nedal možnosť vážne ho ohroziť,
naopak. Dokázal súpera poraziť v 3. kole RSC, 
keď mu uštedril na nohu také množstvo kopov, 
ktoré už Čech nedokázal  rozchodiť.

V Banskej Bystrici sa 20. mája konalo 
posledné kolo Euroligy Muay Thai, na ktorom 
sa zúčastnili prevažne borci z prvých priečok v 
tabuľkách  za účelom zaistenia si dostatočného 
množstva bodov, aby sa mohli uchádzať o titul 
amatérskeho šampióna Euroligy. Za CG nastúpili 
Lukáš Trgiňa (do 60 kg), Ján Čajka (do 75 kg) 
a Stela Čechvalová (do 66 kg).

L. Trgiňa nastúpil proti domácemu borcovi 
z Banskej Bystrice. Tento  ght bol veľmi vyrov-
naný, verdikt rozhodcov  preto znel: remíza. Rov-
nakým výsledkom sa skončil aj zápas J. Čajku.
Keďže v ženskom súboji vo váhe do 66 kg bol 
nepárny počet bojovníčok, víťazka prvého zápa-
su dostala možnosť odboxovať ďalší  ght so sú-
perkou, ktorej nevyšla žiadna oponentka. 
 Stela nastúpila do prvého zápasu proti sú-
perke z Bratislavy,  ktorý vyhrala už v 1. kole 

RSC, keď Bratislavčanku dala v klinči hneď dva-
krát do počítania. Tu využila možnosť po krátkej 
prestávke ísť do ďalšieho zápasu proti súperke 
z Čiech. Tu Stela využila svoju výškovú prevahu, 
kedy Češku neustále tlačila najmä boxerskými 
technikami a kolenami. Tento súboj sa skončil 
opäť víťazne pre našu  ghterku, a to výhrou v 
2. kole, kedy dostala svoju oponentku dvakrát do 
počítania.  
 O necelý týždeň 26. mája opäť v meste  pod 
Urpínom  sa konal galavečer thajského boxu. 
V Pro lige XII. mali diváci možnosť vidieť 14 kva-
litných zápasov za účasti bojovníkov zo SR, Čes-
ka, Maďarska, Holandska, Bieloruska, Ukrajiny, 
Poľska a Thajska.
 V zápase 3 x 3 minúty vo váhovej kategórii 
+ 95 kg sa predstavil za novomestský CG Ivan 
Bartek (na foto vpravo), ktorého čakal súboj 
so skúsenejším borcom Mateom Zentaiom z 
Maďarska. Kým Ivan do tohto  ghtu nastupoval 
s bilanciou 13 zápasov - 11 výhier (8 KO),  po 
jednej  remíze a prehre, jeho oponent ich mal 
„odbúchaných“  tridsať, z toho 21 výhier (15 KO) 
a 9 prehier.
 Na začiatku 1. kola sa chlapci trochu prebíjali 
a snažili sa preberať a kontrovať, ale ani nie po 
minúte obaja prešli do šetriaceho režimu, kom-
binácie si odložili na neskôr a skúšali sa jednot-
livými údermi. V 2. kole to bol práve Ivan, ktorý 
začal stupňovať tempo a tlak na súpera, ktorého 
nakoniec aj dostal do počítania, keď ho zatlačil 
do rohu a priklincoval lakťom. Mate síce pokračo-
val, ale pred rozbehnutým Bartekom ho zastavil 
koniec kola. V poslednom -  3. kole Ivan pokra-
čoval v nasadenom tempe a hneď v úvode poslal 
lakťom Matea opäť k zemi. Maďarského  ghtera 
opäť počítali, na osem pokračoval, ale Ivan ho 
opäť knokautoval  a rozhodca zápas ukončil. 
Ivan tak zvíťazil RSC v 3. kole.
 V poslednú júnovú sobotu CG reprezentovali 
na gala v Trenčíne Andrej Morávek vo váhe do 65 
kg a Rado Petkov do 86 kg (pozn. red.: vzhľadom 
na  uzávierku výsledky nepoznáme).
 Na záver  sa chceme touto cestou poďakovať
všetkým fanúšikom thajského boxu, ktorí našim 
borcom držali po celý rok palce a samozrejme aj 
sponzorom, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť
aj akcie,  ako bolo gala Youngblood 13.        
                                 Mgr. Veronika Fraňová

PO ÚSPEŠNEJ SEZÓNE ZASLÚŽENÝ ODDYCH



JÚL
1. júl  Divadlo PIKI - ELA a HOP               o 14,30 h
5. júl  Cyril a Metod        
6. júl  Letné kino - Pán Prsteňov: Dve veže              o 21,00 h

              6. júl  Cyril a Metod              
              7. júl  Cyril a Metod                

8. júl  Divadielko Galéria - Dlhý, široký a bystrozraký    o 11,00; 13,00 a o 15,00 h
13. júl Letné kino - Muži v nádeji                o 21,00 h
14. júl Beckovské slávnosti 
15. júl  Beckovské slávnosti  
20. júl Letné kino - Nehanební Bastardi              o 21,00 h
21. júl  Tvorivé ateliéry - spoznajme slovenské remeslá           od 13,00 do 17,00 h
21. júl  Nočná prehliadka s fakľami               o 21,00 h
22. júl  Divadielko Galéria - Adamko medzi chrobáčikmi o 11,00; 13,00 a o 15,00 h
27. júl  Letné kino - Mamma Mia               o 21,00 h
28. júl Život na hrade               od 10,00 do 16,30 h
29. júl Harry Teater - Ježibaba Klotilka              o 14,30 h

AUGUST
3. august Letné kino - Pán Prsteňov: Návrat kráľa             o 21,00 h
4. august  Trh starých remesiel              od 9,00 do 17,30 h
5. august  Antidivadelní spolek Merza (CZ)                                od 11,00 a 14,30 h

10. august  Letné kino - Eštebák                o 21,00 h
11. august  Život na hrade             od 10,00 do 16,30 h
12. august  Divadlo Maškrta - Maškrtníček            od 14,30 h
17. august  Letné kino - Robin Hood                   o 21,00 h
18. august  Tvorivé ateliéry - ekologická myseľ                      od 13,00 do 17,00 h
18. august  Nočná prehliadka s fakľami              o 21,00 h
19. august Divadielko Galéria - Zlatá priadka      o 11,00; 13,00 a o 15,00 h
24. august  Letné kino - Sherlock Holmes              o 21,00 h
25. august  Život na hrade               od 10,00 do 16,30 h
25. august  Koncert PINK FLOYD revivel            od 20,00 h
25. august  Nočná prehliadka s fakľami                o 21,00 h
26. august  Túlavé divadlo - Cyrano               o 14,30 h
31. august  Letné kino - Lidice                o 21,00 h

SEPTEMBER
    1. september  Becko deťom               od 10,00 do 16,30 h
     1. september  Nočná prehliadka s fakľami               o 21,00 h
    2. september  Staré Divadlo K. Spišáka-Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych o 14,00 h
    7. september Letné kino                o 21,00 h
    8. september  Trh starých remesiel                              od 9,00 do 17,30 h
    9. september  Divadielko Galéria - Adamko medzi chrobačikmi o 11,00; 13,00 a o 15,00 h

15. september  Tekvicová párty              svätá omša o 10,00 h ; program od 11,00 do 16,00 h
16. september  Divadlo Žihadlo - O Kráľovi Jonášovi            od 14,30 h
22. september  Jablková párty                svätá omša o 10,00 h ; program od 11,00 do 16,00 h
23. september  Divadielko Galéria - Princezna Kukulienka           o 11,00; 13,00 a o 15,00 h
28. september  Život na hrade              od 10,00 h do 16,30 h
29. september  Život na hrade            od 10,00 h do 16,30 h
30. september  Živý stredoveký šach              od 14,30 do 16,30 h

Zmena programu vyhradená: www.hrad-beckov.sk,  v iac na www.hrad-beckov.sk

HRAD BECKOV -  PROGRAM AKCIÍ
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
 Na snímke je  bývalá škola v Mnešiciach. Foto: Ing. Bohuš Snopek


