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D N I M E S T A F O T O O B J EKTÍ VOM
K 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom mesto uvilo pestrú kyticu kultúrneho programu, z
ktorej si každý mohol vybrať ten svoj „kvet“ a privoňať k nemu.
Sedemdňové oslavy Dní mesta začalo Divadielko galéria
16. júna premiérou bábkovej rozprávky Začarovaný les (1).
O deň neskôr bola v Galérii Petra Matejku vernisáž výstavy
k 100. výročiu narodenia prof. akad. mal. P. Matejku.
Zúčastnil sa jej aj umelcov syn Fedor, ktorý na otvorenie
výstavy svojho otca,
v ktorého šľapajach
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kráča, prišiel až z
ďalekej SRN (2). Odborný výklad o výtvarníkovi stredoeurópskeho formátu
a jeho diele prítomným priblížila kurátorka výstavy Dr. E.
Porubänová (3). Na
maestra si zaspomí2
nal jeden zo zakladateľov Návratov do Nového Mesta nad Váhom M. Resutík
(4). Súčasťou podujatia bolo odhalenie bronzovej busty
3
prof. Matejku. Slávnostného aktu sa ujali tí najpovolanejší:
primátor mesta Ing. Jozef Trstenský a akad. sochár Milan Struhárik,
keďže mesto zanancovalo odliatie sadrovej busty
do bronzu, ktorú nezištne
ako dar mestu poskytol
novomestský
výtvarník
(5).
Kvízy o Novom Meste nad Váhom 18. júna
4 začali sériu podujatí pre
deti a mládež, k ďalším
patrili o. i. 20. júna v ZUŠ vyhodnotenie výtvarnej
5
a fotograckej súťaže Podoby Nového Mesta nad
Váhom a 21. júna vyhodnotenie najlepších
žiakov a študentov ZŠ a SŠ (6).
VYZNANIE mestu v rovnomennom
hudobno - poetickom pásme v DG 18. júna
priniesla Poetická scéna DG v réžii Mgr.
D. Arbetovej. Umelecké slovo veľkých
i malých recitátorov prestriedané klavírom
a projekciou starých a nových pohľadov na
mesto chytilo za srdce vo švíkoch praskajúce DG. V pásme odzneli o.i. i verše osobne prítomných M. Chajmovej a PhDr. J.
6
Jablonskej.
(Ďalej na 3. str. obálky.)

N A P RO G R A M E A K T U Á LNE OTÁZ KY
Krátko pred prázdninami 25. júna sa konalo
15. zasadanie MsZ v Novom Meste nad Váhom.
14. júna mu predchádzala 15. schôdzka mestskej rady (MsR).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení zo 14. schôdzky MsR sa na program dostalo
Nakladanie s majetkom mesta. V ňom o. i. MsZ
schválilo spôsob prevodu vlastníctva majetku
mesta – pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa medzi mestom a MUDr. Róbertom
Zehetnerom.
MUDr. R. Zehetner je vlastníkom nehnuteľnosti - budovy s pozemkom v areáli bývalých kasární.
Odkúpil ju v obchodnej verejnej súťaži od mesta
za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie
- zubnej chirurgie. Aby budova mohla slúžiť účelu, na ktorú mu ju mesto odpredalo, je potrebné
vyčleniť časť pozemku okolo budovy na dobudovanie samostatného vstupu pre pacientov, bezbariérového prístupu pre imobilných pacientov,
vytvorenie prístupovej cesty k služobnému vchodu a predpísanému počtu parkovacích miest.
Samospráva t. č. rieši problém vstupu do
areálu bývalých kasární, keďže PZ SR nesúhlasí
s trvalým využívaním jestvujúceho vstupu. Nový
vstup mesto plánuje zriadiť medzi budovu bývalého kina a vodným zdrojom. Slúžil by i ďalším
subjektom v areáli. Z tohto titulu predložilo MsZ
návrh na schválenie zámeny pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa medzi mestom a manželmi Ing. Miroslavom a Ing. Tatianou
Zehetnerovou, ktorí nehnuteľnosť odkúpili od M0
SR.
Na rokovanie sa potom dostal Operačný
program Informatizácia spoločnosti - elektronizácia služieb miest pre fyzické a právnické osoby.
Vzhľadom na nevyjasnenosť niektorých pripomienok poslancov i výšky ročných nákladov na
údržbu a prevádzkovanie informačného systému
primátor mesta stiahol tento bod z rokovania. MsR
sa ním mala zaoberať 25. júna na rokovaní s
účasťou rmy CENTIRE Bratislava, ktorá má pre
mesto spracovať žiadosť o nenávratný nančný
príspevok.
Po schválení návrhu na vzájomné vyrovnanie
pohľadávok a záväzkov medzi mestom a MsBP
Nové Mesto nad Váhom, s.r.o., pričom odpustenie pohľadávky mesta voči MsBP vo výške 185
019,77 € nebude mať žiadny vplyv na ekonomické

ukazovatele mesta ani MsBP s.r.o., MsR schválila
návrhy na Osobnosti mesta.
Po Správe o výsledkoch následných nančných kontrol v Meste Nové Mesto n.V. a Spoločnom obecnom úrade, zriadeným zmluvou medzi
obcami a návrhu plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, ktorý MsR odporučila
poslancom MsZ schváliť, po odpovediach na pripomienky poslancov prišiel na rad bod rôzne.
V ňom o. i. vystúpil Ing. Zelenay, konateľ rmy Bolt, s.r.o, ktorý má s mestom uzavretú zmluvu
o prenájme rekreačného areálu Zelená voda. Prítomných informoval o súčasnej situácii a ďalších
zámeroch s rekreačným areálom. Ďalej odznela
informácia o pohľadávkach mesta za roky 2009
- 2012 a tlmočenie požiadaviek občanov MsČ
Hájovky, o. i. na uzamykanie kontajnerových státí,
možnosť parkovania v priestoroch cvičiska autoškoly.
Primátor mesta Ing. J. Trstenský informoval
o pripravovanej novele zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a jej dopadoch na nových
poskytovateľov sociálnych služieb, a teda i na
zariadenie pre seniorov, ktoré mesto buduje.
Informoval aj o príprave druhej zmeny rozpočtu
mesta pre rok 2013.
15. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.
(Spracovala -red.-)

OSLAVY SNP
69. výročie SNP si v našom meste pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov na
cintoríne 28. augusta o 14,00 h.
Krajské oslavy sa uskutočnia 25. augusta o 14,00 h pri pamätníku na vrchu Roh
pri Lubine. Po pietnom akte bude v amteátri
bohatý kultúrny program.
Deň predtým, v sobotu 24. augusta o 18,00 h
sa uskutoční na vrchu Roh stretnutie mládeže
pri Vatre bratstva
s odchodom autobusu
o 17,00 h zo stanice
a
zastávkami
pri
MsKS a na Kollárovej ul. pri Plešivci.
Srdečne vás pozýva
Oblastný výbor SZPB.
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MÁM M ES T O R Á D . M A J ME MESTO RADI !
Deň pred hlavným piatočným programom
na námestí odznela pieseň Mám mesto rád. Pri
počúvaní textu skladby, špeciálne zloženej k 750.
výročiu prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom, si mnohí uvedomili jedno: nejde
tu len o pieseň. Aj ľudia, ktorých 21. júna ocenili,
museli mať a majú radi svoje mesto. Bez lásky
k nemu by neurobili nič naviac, neusilovali by sa
o jeho zveľadenie či o jeho úspešnú prezentáciu.
V tom však netkvie výnimočnosť šestice ocenených. Veď mesto má rád každý správny lokálpatriot. Ich výnimočnosť spočíva v tom, že dokázali preň a jeho občanov čosi spraviť, vykonať
nadprácu, ktorá neunikla pozornosti druhých.
K jednej výnimočnosti sa tento rok priradila
ďalšia.
Nestáva sa často, aby Osobnosti mesta prevzali ocenenie z rúk samotného premiéra SR.
Tentoraz áno. Prvýkrát v histórii usporadúvania
Dní mesta od roku 2007. Skôr ako doc. JUDr.
Róbert Fico, CSc. spolu s primátorom mesta
Ing. J.Trstenským a jeho viceprimátorkami Ing.
V. Vienerovou a PhDr. K. Hejbalovou prikročili
k tomuto slávnostného aktu, predseda Vlády SR
sa prihovoril k občanom mesta. Vyzdvihol skutočnosť, že mesto dobre hospodári, bez dlhu, čo
je dnes skôr výnimočné ako pravidlo. Podčiarkol
činorodosť Novomešťanov i fakt, koľko dalo Nové
Mesto nad Váhom a obce v jeho okolí Slovensku
vzácnych osobností - napr. otca Ľ. Štúra Samuela Štúra z Lubiny, hurbanovských dobrovoľníkov
z r. 1848, ktorí sa pod zástavami 1. predsedu
SNR J. M. Hurbana, rodáka z Beckova, grupovali
z okolitých dedín. Ďalej Novomešťanku A. Jurko-
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vičovú, Hurbanovu manželku a jednu z prvých
slovenských herečiek, matičiara M. Chrásteka,
letcov RAF... Máme byť na čo a na koho hrdí. Je
preto dôležité poznať dejiny mesta a osobnosti,
ktoré ich spoluvytvárali.
Jednou z možností, ako sa zoznámiť s históriou nášho mesta je popri 1. diele monograe
o Novom Meste nad Váhom jej 2. časť. K svojmu
staršiemu súrodencovi pribudla po troch rokoch
práve počas osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Novom Meste nad Váhom. Uvedenie do života II. dielu monograe vodou z Váhu
spoločne vykonali poslanec NR SR Bc. D. Bublavý, primátor mesta spolu s jej zostavovateľom
PhDr. J. Karlíkom a jej ďalšími spoluautormi.

Navečer na slnkom rozhorúčené námestie
občanov a návštevníkov mesta prilákali piesne P.
Lipu a čsl. hity v interpretácii Starmanie. Bodku za
hlavným programom spravil ohňostroj.
I v sobotu námestie žilo hudbou a tancom,
zlatým klincom popoludnia bola prezentácia nového CD v súčasnosti víťaza v Šlágri
v TV, novomestskej Bučkovanky, s názvom Šikovní mládenci. „Krstilo“ sa opäť vodou, tentoraz nie
vážskou, ale z vodovodného kohútika. Na cestu
k poslucháčom ho vyprevadili primátor mesta
a jeho zástupkyňa Ing. V. Vienerová.
Mnohí občania dali predpoludním prednosť
kostolu. Nie preto, aby sa schladili za hrubými
múrmi v jeho útrobách. Dôvod, prečo prišli do
Kostola Narodenia Panny Márie, bol omnoho
vážnejší a dôležitejší - sv. omša za mesto a jeho
občanov za účasti predstaviteľov mesta. Celebroval ju otec biskup Mons. J. Orosch.
DNI MESTA AJ MIMO NÁMESTIA
Oslavy Dní mesta sa roztiahli nielen na

niekoľko dní, ale aj do viacerých priestorov.
Do rámca osláv v
piatok popoludní zapadlo
slávnostné
odhalenie
pamätnej tabule na budove
detského
domova,
niekdajšieho židovského
starobinca a sirotinca Ohel
David, ktorý, ako v prí-

hovoroch zvýraznili Ing. Jozef Trstenský a riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave prof.
PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., sa najmä zásluhou
posledného novomestského rabína E. Friedera
stal v období II. sv. vojny útočiskom tých najbezbrannejších - židovských detí a starcov z celého
Slovenska.
V priestoroch spoločenského domu sa uskutočnila prezentácia 100 rokov skautingu na Slovensku, v sobotu akciu obohatili súťaže a hry
v parku.
O kúsok ďalej a o pár dní skôr sa v MsKS
– DG, Galérii P. Matejku a v sále MsKS uskutočnili ďalšie akcie Dní mesta. „Zabrali“ i areály škôl,
CVČ i ZUŠ J. Kréna. Mesto skrátka od 16. do 22.
júna žilo oslavami.
Slávnostné chvíle vystriedali bežné dni. Mať
mesto rád, ako sa spievalo počas Dní mesta na
tribúne, my ako občania môžeme dokázať, podobne ako dokázali Osobnosti mesta 2013, svojím
záujmom o rozkvet Nového Mesta nad Váhom.
Hronským krédom, že najkrajšími slovami sú skutky, dokážme, že máme mesto radi.

MESTO DOBUDOVÁVA DETSKÉ IHRISKÁ
Podobne ako v minulosti mesto sa snaží
dobudovať detské ihriská v drevenom programe
v lokalitách, kde doteraz neboli.
- Dokončilo sa nové detské ihrisko v priestore
medzi dvoma bytovými domami za potravinami
Pevala pod Parkom D. Štubňu, konkretizuje Ing.
Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad
Váhom a pokračuje ďalej:
-Vlani sme osadili detské ihrisko na Dolných
Samotách, teraz k nemu pribudlo nové detské
ihrisko pod Parkom D. Štubňu.
Pôvodné zdevastované ihrisko, staré zo
30 rokov, technické služby mesta zlikvidovali.
Odstránili zvyšky, čo po ňom zostali, opravili
zničené lavičky, vyrovnali terén. Následne po
tom sa mohlo prikročiť k inštalovaniu nového
detského ihriska v drevenom programe. Bude
slúžiť pre lokalitu bytových domov na Ul. M. R.
Štefánika. Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, na základe výberového konania zhotoviteľom tejto
investičnej akcie je firma Kupas, s.r.o., Trenčín.
V Novom Meste nad Váhom nie neznáma
spoločnosť, ktorá už v našom meste budovala
veľkú časť detských ihrísk. I teraz na základe

objednávky zabezpečovala výrobu jednotlivých
súčastí detského ihriska. Ňou vyrábaný drevený
program je certifikovaný, masívny, dobrej kvality,
spĺňajúci i náročné požiadavky „ŠOI-ky“.
- Aj v druhom prípade sa víťazom výberového konania stala táto trenčianska firma. V Parku
J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom však
ide len o doplnenie jestvujúceho detského ihriska. V zóne, kde sa nachádza spolu s detskými
atrakciami, ho chceme doplniť o úplnú novinku
v meste, o tzv. lanové systémy. Ide o pyramídové
a priestorové hracie štruktúry určené rôznym
vekovým skupinám, tak menším, ako aj väčším
i o čosi starším deťom. Umiestnenie troch nových
prvkov do detského ihriska bude doplnené
úpravou chodníkov, osadením ďalších lavičiek
a lampy verejného osvetlenia.Spolu s úpravou a opravou doterajších častí
detského ihriska dreveného programu a jeho
doplnením o lanový systém bude detské ihrisko
v Parku J. M. Hurbana po dokončení určite patriť
k najnavštevovanejším miestam nielen počas
leta, ale i po ňom. A čo tiež nie je zanedbateľné,
vynovené a doplnené detské ihrisko vhodne
zapadne a dotvorí perspektívne zrekonštruovaný
park.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA
Prof. VLASTA HUDECOVÁ
Rodáčka z Moravského Lieskového, rod. Rojková, sa hudbe
venovala už od 6 rokov, keď sa
rodina presťahovala do Nového
Mesta. Spievala v škole, učila
sa hrať na klavíri, neskôr na organe v novomestskom kostole.
Spev študovala na konzervatóriu
a VŠMU v Bratislave. Po štúdiách pôsobila o.i.
ako pedagogička spevu na bratislavskom konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Absolvovala stáž
na Akadémii Santa Cecilia v Ríme a speváckej
škole pri divadle La Scala v Miláne. Viac ako
20 rokov pôsobila na Foniatrickej klinike FN
v Bratislave ako hlasová pedagogička pri hlasových poruchách. V spolupráci s doc. Krbaťom
vypracovala metodickú štúdiu o fonačných
poruchách spevákov a hlasových profesionálov,
nasledovala ďalšia o odstraňovaní hlasových
porúch u hlasových profesionálov. K tejto problematike organizuje aj odborné semináre.
Vychovala desiatky operných a koncertných
spevákov, napr. Ľ. Vargicovú a P. Bršlíka, ktorí
bývajú hosťami Metropolitnej opery v New Yorku,
Royal Opera House v Londýne a i.
V súčasnosti V. Hudecová pôsobí ako profesorka spevu na Cirkevnom konzervatóriu
v Bratislave a AU v Banskej Bystrici.
V r. 1990 sa stala docentkou pre odbor spev
a v r. 1998 ju prezident republiky vymenoval za
profesorku pre odbor hudobné umenie - spev.
VLADIMÍR KYŠKA
Šport ho sprevádza po celý život. Po štúdiu na inštitúte
telesnej výchovy sa takmer 40
rokov venoval mladej generácii.
Učil na GMRŠ. V r. 1958 sa stal
majstrom okresu v stolnom tenise
a 9. hráčom Zsl. kraja. V r. 1970
- 73 viedol družstvo volejbalistiek
v krajskej súťaži. Je zakladateľom MFL, viedol ju
tri roky a odohral 20 ročníkov. V tabuľke strelcov
figuruje na 2. mieste. Vsietil 704 gólov. V r. 1993
- 95 bol asistentom trénera SR v malom futbale
a ako hlavný tréner viedol reprezentáciu v 17 zápasoch vrátane kvalifikácie na MS v Hongkongu.
Bol predsedom hokejového oddielu po jeho ob-
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nove po 30 rokoch. Založil úspešnú mládežnícku
prípravku, bol i kapitánom seniorského družstva
hrajúceho okresnú a krajskú súťaž. Zberateľská
vášeň mu priniesla zápis v Knihe slovenských
rekordov. Ako jediný v SR má kompletnú zbierku
odznakov všetkých národných olympijských výborov. A to vďaka priamym účastiam na 7 OH;
na poslednej v Číne ako jediný Novomešťan. Je
jediným slovenským členom Amerického klubu
zberateľov olympijských odznakov. Má takmer
kompletnú zbierku odznakov futbalových federácií sveta, nechýbajú ani hokejové federácie. K
vzácnym exponátom patria aj hokejky od legiend
- hokejistov, dresy, puky, fotografie, futbalové lopty
a i. Svoje rodné mesto dostáva do povedomia aj
po tom, čo sa športu venuje už iba pasívne, a to
práve vďaka zberateľským úspechom, ktoré ho
preslávili po celom svete.
Akad. mal. JÁN MIKUŠKA
Po štúdiách na VŠVU
v Bratislave sa vrátil do rodiska,
aby tu ako výtvarník a neskôr
aj ako riadiaci pracovník zasiahol do rozvoja kultúry. Vyše
22 rokov sa podieľal na rozvoji
výtvarného diania v meste a organizoval jeho bohatý kultúrny
život. Inicioval, resp. úspešne pokračoval v tradícii
a podporoval divadelnú, hudobnú a knižnú kultúru.
Podpísal sa na zrode festivalov s celoslovenskou pôsobnosťou i kvalitných koncertov vážnej
hudby. S jeho menom sa spája vznik, príp. rozvoj
činnosti MKO, folklórnych a divadelných súborov
a bohatá výstavnícka činnosť (Novomestský osteň
a Návraty do Nového Mesta nad Váhom), ale aj
individuálne prezentácie výtvarníkov nielen zo SR.
Vďaka jeho úsiliu sa podarilo naplniť dlhoročnú
myšlienku novomestských výtvarníkov zriadenia
Galérie P. Matejku. Pri galérii vzniklo i Divadielko
galéria pre malé javiskové formy. Pre mesto vytvoril grafické návrhy erbu mesta, plagátov k podujatiam, katalógy k výstavám, mnohé logá (i MsKS),
fotografie, sedem novomestských kalendárov.
Zostavil tri publikácie: Nové Mesto nad Váhom
vo fotografii, Galéria Petra Matejku a Slovenský
kreslený humor a satira. Ako výtvarník realizoval
diela pre interiérovú a exteriérovú architektúru.
Zúčastňuje sa výstav doma i v zahraničí – SRN

a Poľsku. I vďaka týmto aktivitám sa mesto i náš
región dostáva do hlbšieho povedomia kultúrnej
obce na Slovensku i za jeho hranicami.
MUDr. MILAN PAŠMÍK
Rodák z Košarísk po
skončení strednej zdravotnej
školy pokračoval v štúdiu stomatológie na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave. Od r. 1969 žije
a pracuje v Novom Meste nad
Váhom, kde vyvíjal rôzne aktivity.
Najbližší mu bol šport. Pracoval
ako lekár oddielu boxu, neskôr bol lekárom
družstva mužov ľadového hokeja TJ Považan.
Aktívne sa venoval hokeju: 11 rokov pôsobil ako
tréner detského, neskôr mládežníckeho hokeja.
V rokoch 1988 -1992 bol prezidentom klubu VTJ
Nové Mesto n. V., neskôr premenovaného na
DUKLA Trenčín „B“. Za túto činnosť dostal čestné
uznanie za rozvoj telesnej výchovy a športu 3.
stupňa. Venuje sa i záhradkárčeniu. 8 rokov
bol predsedom záhradkárskej osady Doprastav.
V 90. rokoch 20. storočia sa začal aktívne zaujímať
o politiku, najmä komunálnu. Od roku 1994 je
nepretržite poslancom mestského zastupiteľstva
za HZDS. Tretie volebné obdobie je členom mestskej rady. Šesť rokov bol členom komisie zdravotníctva pri Trenčianskom samosprávnom kraji.
MUDr. Milan Pašmík je spoluzakladateľom
novomestskej pobočky Klubu podjavorinských
rodákov a aktívne sa podieľa aj na realizovaní
podujatí KPR v Bratislave. Za túto činnosť získal v
roku 1997 titul Významná osobnosť Podjavoriny.
Napriek dôchodcovskému veku sa naďalej venuje
svojej profesii zubného lekára.
MUDr. IGOR PLÁNOVSKÝ
MUDr.
Igor
Plánovský
sa narodil v Bratislave (11. 4.
1939). Po absolvovaní Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave pracoval v rokoch
1962 - 67 ako odborný lekár na
krčnom oddelení v Kežmarku.
V r. 1967 ho životné osudy zaviali do Nového Mesta nad Váhom, kde sa
natrvalo usadil. Štyridsať rokov - do roku 2007
pracoval ako odborný lekár pre choroby ušné,
nosné a krčné v ambulancii na tunajšej poliklinike.
V rokoch 1985 - 2000 bol zároveň primárom
nelôžkového oddelenia. Odbornú kvalifikáciu si

zvýšil prvou a druhou atestáciou, ako aj pravidelnou účasťou na rôznych seminároch a odborných
stretnutiach s ORL pracovníkmi.
Dlhé roky tiež úzko spolupracoval s logopedickými pracovníkmi pri liečbe rôznych porúch
reči. V r. 1978 MUDr. Igorovi Plánovskému udelili čestné uznanie Spoločnosti pre špeciálnu
a liečebnú výchovu v Bratislave práve za dlhoročnú
prácu na úseku logopédie.
V roku 2004 ho ocenili pamätnou medailou pri
príležitosti 55. výročia založenia ORL oddelenia
v Trenčíne.
Za štyridsať rokov odbornej lekárskej praxe
navštívili jeho ambulanciu stovky dospelých
i detských pacientov, ktorým svojím vysoko
odborným, ale i ľudským prístupom pomáhal
prinavracať zdravie.
Mgr. INOCENCIA ZNÁŠIKOVÁ
Poslanie robiť prácu s láskou sa podarilo naplniť Mgr.
Inocencii
Znášikovej.
Do
Nového Mesta n. V. v prišla
v r. 1991. Výzvou sa pre ňu stala obnova cirkevného školstva.
Po vzniku cirkevnej ZŠ bola
jej riaditeľkou 13 rokov až do
odchodu na dôchodok.
Nové povinnosti jej pribudli po presťahovaní
školy do pôvodnej budovy na Ul. Klčové. Celá budova sa zrekonštruovala a zateplila, nadstavbou
a prístavbou pribudli nové učebné priestory,
školská jedáleň, dielne, šatne. Spojovacou chodbou sa prepojili školské objekty. Dnes sa CŠ môže
pýšiť nielen svojím vzhľadom, ale aj záujmom zo
strany rodičov. V r. 1996 bolo otvorené aj cirkevné
gymnázium. Popri rozvoji školy Mgr. I. Znášiková
nezabúdala ani na jej hlavné - pedagogické
poslanie, v ktorom škola dosahovala výborné
výsledky. Popri tom sa organizovali púte, prázdninové tábory, misijné aktivity, kultúrne vystúpenia
detí a i. Úzko spolupracovala so Združením sv.
P. Fouriera. Krédo pomáhať druhým I. Znášiková
naplnila aj v misijnej činnosti: 9 mesiacov strávila
v náročných podmienkach Kazachstanu, kde
pomáhala rodinám v núdzi, sirotám a osamelým
ľuďom. Ani po odchode na zaslúžený odpočinok
nezostala mimo diania: o. i. vedie komunitu sestier
v NMnV a je členkou rady Slovenskej provincie
Školských sestier de Notre Dame. Vďaka jej osobnej obetavosti a schopnostiam sa CŠ stala plnohodnotnou súčasťou novomestského školstva.
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MONOGRAFIA 2 NA SVETE!
V
ťažiskovom
dni
niekoľkodňových
osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o
Novom Meste nad
Váhom 21. júna,
v jeho hlavnom
programe,
sa
uskutočnila
prezentácia
druhého dielu monograe o Novom
Meste
nad
Váhom.
Do 200 - stranové dielo, ktorého zostavovateľom, podobne
ako v prvej časti, bol vedúci Podjavorinského mú-

zea v Novom Meste nad Váhom PhDr. J. Karlík
a výtvarnú podobu mu opäť dal Mgr. Viliam Polák, má 12 kapitol od šiestich autorov. Zaoberá sa
stavebným vývojom a objektmi mesta v zrkadle
archívnych prameňov, šľachtickými rodmi sídliacimi v našom meste a ľudovou kultúrou Nového
Mesta nad Váhom a Mnešíc.
Veľkú časť monograa venuje práve Mnešiciam a ich dejinám: Mnešice ako významná
archeologická lokalita, pravek Mnešíc; História
Mnešíc do roku 1918; Prehľad šľachtických rodov
v Mnešiciach; Mnešice v rokoch 1919 - 1949;
Historický symbol Mnešíc; Hlavní predstavitelia
Nového Mesta nad Váhom a Mnešíc; Významné
osobnosti Nového Mesta nad Váhom a Mnešíc
a Bibliograa Nového Mesta nad Váhom a Mnešíc.
Kniha, ktorá sa dostane i do predaja, končí
resumé.
-r-

PO ROKU SA OPÄŤ NAPLNÍ KRÉDO SLÁVNOSTÍ
V poslednú júlovú nedeľu 28. júla sa na
Veľkej Javorine uskutočnia tradičné Slávnosti
bratstva Čechov a Slovákov. Po roku sa opäť
naplní ich krédo: TU BRATIA VŽDY STRETAŤ
SA BUDÚ.
Stretávanie sa spriatelených národov má
dlhoročnú tradíciu. V auguste 1845 na Javorine
„nitrianski Slováci“ s priateľmi z Moravy oslávili
prvé číslo Štúrových Slovenských národných novín a pred 166 rokmi tu slovenskí a českí študenti privítali zrod ich prílohy s názvom Orol
Tatránski.
Na tohoročnom prvom stretnutí prípravného
výboru Slávností bratstva, ktoré sa konalo 12.
apríla v Uherskom Hradišti, za predsedu prípravného výboru javorinských slávností 2013 zvolili
primátora nášho mesta Ing. Jozefa Trstenského. Podpredsedmi výboru sa stali zástupkyňa
primátora Starej Turej Soňa Krištofíková a miestostarosta Uherského Brodu Petr Vrána. Okrem
toho na plenárnom zasadaní prípravného výboru odznela informácia, že na slovenskej strane
vzniklo občianske združenie Bratstva Čechov a
Slovákov Javorina.
Hlavným bodom ďalšieho zasadania javorinských slávností 28. mája v Brezovej pod Brad-
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lom bolo kreovanie kultúrneho programu. Hoci
sa denitívne doladil až na stretnutí koncom
júna, ako prítomní skonštatovali, jeho skladba je
vyvážená. Program bude pozostávať predovšetkým z vystúpení folklórnych a dychových telies
a speváckyh zborov z prihraničného regiónu.
Podľa predbežného návrhu programu po
položení kytíc pri pamätníku o 9,00 h a ociálnom otvorení slávností o 10,35 h na hlavnom
pódiu sa postupne na ňom vystriedajú: DH Stříbrňanka (Stříbrnice), MPS Kunovice, FS Otava
(Nové Mesto nad Váhom), FSPT Olšava (Uherský Brod), FS Kýčer (Turá Lúka), FS Družba
(Trenčín), FS Kunovjan (Uherské Hradište), FS
Kopa (Myjava), FSk Kasanka (Moravské Lieskové), Bzenecké Drmolice + CM (Bzenec), ŽSSk
Dolinečka (Soblahov).
Na malom pódiu sa predstavia ĽH Borovienka (Lančár), Bzenecké Drmolice + CM (Bzenec),
Helemese (Kyjov) a Dostavník (Bánovce nad
Bebravou).
Súčasťou tradičného podujatia budú aj sprievodné akcie, detský kútik s hrami a zábavou pre
najmenších návštevníkov a chýbať nebude ani
kyvadlová doprava smerujúca z nášho mesta na
Veľkú Javorinu a späť.
-dd-

AD: POŠKODENÝ PLOT V BÝVALÝCH KASÁRŇACH

AREÁLY ZÍSKALI NA CENE
Obyvateľ nášho mesta G. Růžička, mjr.let.
v.v., sa podelil s nami so svojím kritickým postrehom ohľadom poškodeného oplotenia bývalých
kasární od Ul. J. Kréna v dôsledku výrubu stromov. Zaujíma ho, čo s tým mieni mesto robiť, či
plot opraví, alebo ráta s jeho likvidáciou, príp. či
má s ním iné plány.
O odpoveď sme požiadali Ing. Dušana
Macúcha, vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad
Váhom.
- Na vysvetlenie začnem trochu obšírnejšie.
V areáli bývalých kasární na Bzinskej ul. a dolných skladov bolo množstvo prestárlych stromov
- orechov a topoľov a tzv. samonáletov. Mestu
sa podaril takmer husársky kúsok, keď zohnalo
firmu z Ilavy, ktorá vyše 200 starých stromov bezplatne vyrúbala a areály vyčistila i od samonáletov. Samospráva s tým nielenže nemala žiadne
výdavky, ale naopak, za každú tonu podrvenej
drevnej hmoty nám fa Biopalivo, a. s., Dubnica
nad Váhom v intenciách podpísanej zmluvy
zaplatila. Práce prebehli v mimovegetačnom období koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013.
Vďaka tomu dnes oba areály vyzerajú úplne
inak. Po „džungli“, cez ktorú sa nedalo ani
prejsť, niet ani stopy. Lokality sú vyčistené, proti
rozrastaniu samonáletov TSM použijú biologický
postrek a i v budúcnosti sa budú nenáročnou
údržbou, myslím tým kosením, starať o udržanie
súčasného stavu.
Zo spomínanej vyše dvestovky stromov bolo
okolo 180 vyrúbaných v lokalite niekdajších
kasární. Nebola to jednoduchá práca, existovala
reálna hrozba poškodenia jestvujúcich budov
od padajúcich konárov a ďalších častí likvidovaných stromov. Našťastie, vďaka profesionalite
„akciovky“ sa nič také nestalo. Za obeť sčasti
padlo oplotenie od Ul. J. Kréna, ktoré na dvoch
- troch miestach utrpelo ujmu. V porovnaní
s veľkosťou a náročnosťou akcie ide však o minimálne poškodenie, ktoré dubnická firma spolu
s TSM v Novom Meste nad Váhom opravia. Podľa ďalšieho vyjadrenia vedúceho výstavby, perspektívne možnože dôjde i k úprave
oplotenia.

- Súvisí to so zámerom mesta na využitie
bývalých kasární. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili 1. úpravu rozpočtu
v spojitosti s pripravovanou rekonštrukciou jedného objektu na bytový dom. Už sa začala súťaž
na projektanta. Ozvali sa tiež záujemcovia o jestvujúcu telocvičňu a kurty, vo výhľade sú i ďalšie
súkromné investície v tejto lokalite. I z pohľadu
potenciálneho predaja jestvujúcich budov má
spomínané odstránenie prestárlych drevín a
vyčistenie areálu veľký význam. Podnikateľský
subjekt bude inak pristupovať k možnej investícii, ako keby sa mal cez samonáletmi zarastený
areál predierať k obhliadke budovy, čo by ho,
- dá sa predpokladať - odradilo od pôvodného
zámeru. Lebo ako je známe, v nemalej miere, ak
nie predovšetkým, i oči „kupujú.“
V lokalite dolných skladov sa zase likviduje
železničná vlečka, ktorá pred zásahom firmy bola
schovaná v 2 - metrových samonáletoch, odkiaľ
ju nebolo možné ani dostať. Ako Ing. Macúch dodal na záver, oba areály
úpravou získali na cene.

Milí čitatelia,

s príchodom letných mesiacov sa ohlásili
prázdniny a čas dovoleniek.
Želáme vám, aby ste čas sladkého
ničnerobenia využili podľa svojich predstáv.
A potom oddýchnutí, po aktívnom odpočinku,
ste sa plní nových síl vrátili do práce.
B u d e m e
radi, ak jedným
z
príjemných
spoločníkov, s
ktorým prežijete
čas pri vode,
na
chate
či
na
horách,
bude náš - váš
Novomestský
spravodajca.
Príjemné leto
prajú vydavateľ,
redakčná rada
a redakcia.
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UZÁVIERKA OSTŇA V POLOVICI AUGUSTA
Voda v septembri „zaplaví“ výstavnú sieň
mestského kultúrneho strediska. Nie, nešírime
poplašnú správu ani nevyrábame katastrocké
scenáre. Naopak, ide o veľmi príjemnú vec.
Po tom, čo karikaturisti nielen zo Slovenska
sa v kresliarskej skratke vyjadria k vyhlásenej
téme 17. ročníka Novomestského ostňa, ktorou je voda, mestské kultúrne stredisko z najlepších prác usporiada výstavu kresieb s touto
tematikou. Jej vernisáž sa uskutoční v úvodný
deň Novomestského jarmoku 20. septembra.
Na to, aby sa autori stali potenciálnymi držiteľ-

mi Zlatého, Strieborného a Bronzového ostňa,
musia spraviť jednu vec - svoje kresby zaslať
najneskôr do 15. augusta na adresu organizátora festivalu kresleného humoru a satiry
(Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom).
Podmienky účasti na súťaži sú „zavesené“
na medzinárodnom webe, preto očakávame
zastúpenie i zahraničných autorov, ale nájdete
ich aj na webovej stránke mestského kultúrneho
strediska (www.msks.sk).
-r-

NAVŠTÍVILI EURÓPSKY PARLAMENT V ŠTRASBURGU
Štrasburg, čarovné mesto plné nádherných
stavieb, pamiatok, kanálov, a hlavne sídlo
Európskeho parlamentu (EP). Presne tento kúsok Francúzska snívali navštíviť dve študentky
gymnázia, Petra Zemaníková zo sexty a Eliška
Herinková zo septimy. Ale ako sa dostať do rokovacej haly EP v Štrasburgu?
Raz sme si tak veselo vykračovali po chodbe a našli sme na nástenke plagát Euroscoly,
ktorej víťazstvo znamenalo práve návštevu EP
v Štrasbourgu. Neváhali sme a zapojili sme sa.
Našou témou boli ľudské práva, mali sme mnoho
aktivít, nosnou bola diskusia s europoslankyňou
Monikou Smolkovou (SMER-SD) spolu s dvoma
poslancami NR SR. Pani europoslankyňa nám
ku koncu diskusie oznámila, že hoci by sme
Euroscolu nevyhrali, posiela súkromne autobus
na návštevu EP a nás v Štrasburgu rada uvíta.
A tak sa aj stalo.
V Euroscole sme
sa umiestnili v
polovici, napriek
tomu sme mohli
na malú chvíľu
okúsiť atmosféru
EP a debatovať.
Mysleli sme
si, že na zájazd
pôjdu mladí ľudia
v našom veku. V
nedeľu 9. júna v
čase odchodu z
Trenčína sme zis-
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tili, že sme sa trochu ,,sekli“. V autobuse sme
boli najmladšie, obklopovali nás samí starostovia
a ľudia z vyšších miest z Trenčianskeho kraja.
Cítili sme sa na ceste tam trochu divne, pretože
sme vekovo nezapadali do kolektívu. Nakoniec to
bolo super, žiadny problém. Zoznámili sme sa so
starostami Novomestského okresu, viceprimátorkou mesta Dr. K. Hejbalovou a i. Cesta trvala asi
14 hodín. V Rakúsku a Nemecku sme z autobusu
videli vážne záplavy. Keby exkurzia bola o pár dní
skôr, neviem, či by sme prešli. Každopádne som
si obľúbila, a nebola som sama, nášho sprievodcu
- asistenta M. Smolkovej, Miroslava Ňakata, ktorý
po celú dlhú cestu autobusom bavil pasažierov
a každému bol nápomocný. Večer asi pred siedmou sme dorazili na miesto ubytovania - Ersteine,
približne 20 km od Štrasburgu. Bol to nezvyk mať
večeru s tromi chodmi. V pondelok 10. júna
sme po raňajkách išli do Štrasburgu, kde sme
absolvovali spoločný výlet a prehliadku loďou.

Potom sme mali individuálne voľno. Od 17,00
do 19,30 h nás čakala prehliadka EP a beseda
s europoslancami. Parlament bol pre nás skvelým
zážitkom, či už to bola účasť na rokovaní, alebo
beseda. Jediné, čo sa mi v parlamente nepáčilo,
bol slovenský preklad, takže som ho prepla na
český, ale to je iba môj puntičkársky detail. Večer
sme opäť zavítali späť do hotela v Ersteine a mali
trojchodovú večeru, po ktorej som mala pocit, že
týždeň nemusím jesť. V posledný deň nášho pobytu utorok 11. júna sme po raňajkách a dobrom

spánku svieži nastúpili do autobusu a prešli cez
SRN a Česko na Slovensko. Pri veselej jazde
niečo pred 23,00 h sme boli naspäť v Trenčíne.
Táto cesta mňa a Elišku inšpirovala k rozhodnutiu, že budúcu Euroscolu vypracujeme čo
najlepšie, aby sme po roku mohli znova navštíviť
Štrasburg. Možnože priblížením našich dojmov
z tohto zaujímavého a poučného „výletu“ motivujeme aj ďalších mladých ľudí, aby sa zapojili do
septembrovej Euroscoly.
Petra Zemaníková

CEZ PRÁZDNINY KULTÚRA BEZ PRÁZDNIN
Obdobie dovoleniek neznamená dovolenku
v kultúre. Aj keď niektoré akcie sa v rámci nevyhnutného šetrenia neuskutočnia (napr. rezbárske
sympózium), občania mesta a dovolenkári, ktorí
počas leta do nášho mesta zavítajú, budú mať
možnosť kultúrne sa vyžiť.
Do 10. júla bude v Galérii P. Matejku
sprístupnená výstava k 100. výročiu narodenia
prof. akad. mal. P. Matejku. Pokochať sa krásou
diel novomestského rodáka bude možné aj
počas nedieľ od 14,00 do 17,00 h. Vo výstavnej
sieni MsKS budú počas prázdnin (okrem dvoch
júlových týždňov) k videniu diela stálej expozície galérie. 8. - 12. júla od 9,00 do 13,00
h v stánku kultúry zažijú deti PRÁZDNINY S
DIVADLOM. Ešte predtým sa pod holým nebom
na námestí (5. - 9.7.) uskutoční Bažant kinematograf s ponukou zaujímavých filmov. Osem

prázdninových nedieľ od 17,00 h bude patriť Letu
s hudbou. Kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii parku
sa koncerty uskutočnia na tribúne v centre mesta.
V prípade nepriaznivého počasia sa presunú do
spoločenského domu. Teda nie do sály MsKS,
kde budú prebiehať stavebné práce a výmena
sedadiel. Z tohto dôvodu bude kino Považan
premietať len do polovice júla.
Hudobný život bude pulzovať i pri fontáne.
Jednu sobotu v júli (13. 7.) a jednu v auguste
(3. 8.) si na koncerty vyhradila novomestská
HS Premeny. Okrem toho sa 6. júla predstavia
Neznámi, country skupina, ktorá pre našich
občanov nie je až taká neznáma. Rovnako ani
HS Lucas Band (10. 8.), ktorá úspešne účinkovala
na vlaňajšom jarmoku.
Podrobný prehľad akcií počas leta nájdete
v programovej prílohe NS.

K VÝ ROČ I U MA T I C E S LOVENSKEJ
Miestny odbor MS v Novom Meste nad
Váhom pripravuje z príležitosti 150. výročia
založenia Matice slovenskej (MS) pre svojich
členov a sympatizantov MS zájazdy na niektoré
z podujatí Roka Matice slovenskej, ktorý vyvrcholí v auguste.
Okrúhle výročie našej najvýznamnejšej národnej ustanovizne si matičiari a sympatizanti
pripomenú viacerými akciami. 4. – 7. júla bude
v Košiciach Svetové stretnutie Slovákov, 5. júla
sa uskutoční Cyrilo-metodská národná púť v Nitre, ktorej sa plánujú zúčastniť aj Novomešťania.
O deň neskôr sa budú v Hronskom Beňadiku
konať Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho
rozhodnutia. 17. augusta bude Národný výstup
na Kriváň.

Oslavy 150. výročia založenia MS vyvrcholia
Národnými matičnými slávnosťami v Martine
v dňoch od 1. do 4. augusta. Novomestskí
matičiari chystajú jednodňový zájazd na toto
celonárodné podujatie.
Súčasťou programovej ponuky bude o. i.
slávnostná prezentácia poštovej známky
a striebornej zberateľskej mince, odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda v matičnej záhrade
v Martine, vernisáže výstav, kongres slovanských matíc, vystúpenia folklórnych súborov,
dychových hudieb, divadelných a speváckodramatických skupín z celého Slovenska, multižánrové koncerty kapiel z rôznych kútov SR
a iné zaujímavé podujatia pre všetky vekové
kategórie.
-zs-
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PARÁDA SO ZÁBAVOU I POSOLSTVOM ĽUĎOM

Foto: Mgr. M. Šimovec
Paráde počasie prialo. V slnkom zaliatom
známom rekreačnom areáli 8. júna sa zišli zhruba
dve tisícky ľudí, aby si užili IV. ročník PARÁDY.
Súťažné
stanovištia
programu
Paralympijského dňa pre malých aj veľkých absolvovalo viac než 600 detí. Mladí odvážlivci si
vyskúšali niektoré paralympijské športy (streľba,
boccia, stolný tenis, lukostreľba), športové
trenažéry i cyklistický slalom v rámci projektu Na
kolesách do škôl. Atrakcie si decká užili v zóne
zábavy, kde sa mohli do vôle vyšantiť. Inšpiráciu
našli v stánku Veselé maľovanie či medzi skautmi.
Veľký úspech mala i autogramiáda medailistov z Parylympijských hier 2012 v Londýne.

Záujmu verejnosti sa tešil najmä Ján Riapoš (o. i.
predseda Slovenského paralympijského výboru),
najúspešnejší slovenský paraolympionik, ktorý si
z hlavného mesta Anglicka priviezol dve zlaté
medaily v stolnom tenise bez jedinej prehry na
turnaji.
Popoludní svojimi vystúpeniami program,
ktorý moderovala Patrícia Jariabková, spestrili
Robo Opatovský, Marcela Molnárová a Lazzaro
(foto). Desiatku detí potešili pekné ceny z tomboly.
Po prvýkrát mali návštevníci možnosť zakúpiť si
odznak PARÁDA a jeho kúpou podporiť mladých
paralympijských športovcov.
V minulosti jedným z nich bol i slovenský
paralympijský reprezentant v cyklistike Radovan
Kaufman, ktorý sa na Parádu pozeral už len z neba. Odkaz zlatého medailista z Paralympijských
hier v Sydney 2000 v cyklistických pretekoch na
1 km s pevným štartom v olympijskom rekorde
je tu však naďalej. Predovšetkým v projekte Na
kolesách proti rakovine, ktorý založil. Rodák z
Partizánskeho, ktorého zákerná choroba ukončila
jeho mladý život práve pred 10 rokmi v júni,
je príkladom veľkého bojovníka dokazujúceho,
že človek sa nemá vzdávať a má bojovať so
životnými prekážkami.
To bolo i posolstvo tohoročného Paralympijského dňa pre malých i veľkých.

ESEJE TENTORAZ NAOSTRO, BEZ PRÍPRAVY
Tradične pred záverom školského roka sa
stretli v MsK Ľ. V. Riznera talentovaní študenti
deviatych ročníkov, aby slovom a perom vyjadrili svoje postrehy a myšlienky v literárnej súťaži
ESEJ 2013 na jednu z troch tém: Ďalších 750...,
Monitor. Maturita. Štátnice a Globálne otepľovanie – životné pohromy.
Do súťaže sa prihlásilo 26 žiakov z novomestských ZŠ a okolia, nechýbali ani gymnazisti z príslušného ročníka 8 - ročného štúdia. Po prvýkrát
v histórii podujatia si súťažiaci nepripravovali eseje vopred, ale až na mieste konania súťaže.
Porota napokon vybrala päť najlepších prác.
Ich autormi sú: H. Havalec zo ZŠ Odborárska,
N. Koníčková, ZŠ Nálepkova, J. Vlčková z
GMRŠ, D. Fabián zo ZŠ Nálepkova a J. Žáková
z Pobedima, ktorí si okrem cenných skúseností
z ESEJÍ 2013 odniesli ako cenu knihu Literárne
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osobnosti Podjavorinského kraja z pera E. Berkovej a Ľ. Fraňovej. Osobný vklad mladých esejistov, gramatická správnosť a svieže postrehy opäť
potvrdili úroveň a opodstatnenosť súťaže. -mk-

V SEPTEMBRI
PREZENTÁCIA KNIHY
4. júla si pripomíname nedožité 66. narodeniny spisovateľky A. Černochovej. Avizovaná
kniha Medzi životom a smrťou (Príbehy priamych účastníkov I. svetovej vojny 1914 - 1919)
z jej pera je už na svete. Do života bude uvedená na spomienkovom večere, venovanom
autorke v septembri. Presný dátum sa včas
dozviete na stránkach septembrového vydania
Novomestského spravodajcu.
-eb-

ZELENÁ VODA: ODDYCH I KULTÚRNE VYŽITIE
- Na leto sme prichystaní, - konštatuje Ing.
Henrich Hritz, riaditeľ rekreačného areálu (RA)
Zelená voda v odpovedi na otázku, ako je na
tom známe rekreačné stredisko s prípravou
letnej turistickej sezóny, no vzápätí dodáva:
- Otázne je, ako je na letné obdobie „pripravené“ počasie, meteorológovia nás strašia
mizerným letom. Dúfam, že im predpovede
nevyjdú.
Sezónu na Zelenej vode v júni predznamenalo tradičné podujatie Paráda, summer start
spravila Kuca Paca. Pre návštevníkov máme
k dispozícii 24 nadštandardne vybavených
a klimatizovaných mobilných domčekov celkovo pre 144 osôb. Príjemné letné večery môžu
hostia prežiť posedením na krytej terase, pri
spoločnom ohnisku s prestrešením a za príplatok i pri vonkajšom grile. Súčasťou služieb okrem recepcie sú nonstop strážna služba, parkovanie blízko chatky
i možnosť postaviť si pri nej stan.
- Kapacita kempingu je do 800 stanov. Za
príplatok sú k dispozícii raňajky formou bufetových stolov, večere, tiež možnosť wifi pripojenia na internet v celom areáli.
Stravovacie možnosti ponúkajú reštaurácia
Ardea a Barbar na pláži. Počas akcií a firemných
eventov býva v prevádzke i bar pri amfiteátri.
V blízkych potravinách pri reštaurácii si
návštevníci môžu doplniť svoje zásoby potravín
a zakúpiť chýbajúci drogériový a sezónny tovar.
Doslova rajom pre karavanistov na organizované
podujatia i pre jednotlivcov je neďaleký lesopark,
ktorí sme ešte v minulosti upravili. Športuchtiví
dovolenkári a rekreanti majú po ruke dve beachvolejbalové a jedno basketbalové ihrisko, minifutbal, obrie šachy, požičovňu vodných bicyklov,
ležadiel, vodné gule ... K štandardu služieb na
pláži patrí budova so sociálnymi zariadeniami,
sprchami a prvou pomocou.Podľa riaditeľa RA na Zelenej vode sa starajú aj o kultúrne vyžitie rekreantov.
- Pripravili sme pre nich niekoľko podujatí.
13. júla o 19,00 h sa v amfiteátri bude konať
Pop fest, na ktorom sa predstavia: Frequency,
Fuera Fondo, M. Bagárová, R. Opatovský
a Peter Bič Projekt. 18. júla o 19,00 h privítame na
Zelenej vode Pražský výběr v pôvodnom zložení.

Koncertu rockovej legendy budú predchádzať
vystúpenia hudobných skupín Fermáta a The
Button. Pozornosť hudobných fajnšmekrov
chcem upriamiť na tradičný, už 6. Open Jazzfest
19. a 20. júla so začiatkom po obidva dni o 19,00
h. Pod holým nebom na brehu jazera sme pre
nich pripravili celkovo osem hudobných prezentácií. Na Zelenej vode o. i. vystúpi rakúsky hammond organista R. Wressnig a jeho sextet The
Big Boogaloo Horns. Spomínaný hudobník patrí
k najlepším organistom sveta a jeho koncert
je prísľubom strhujúceho zážitku zmesi funky,
jazzu, soulu a blues.
Ďalším účinkujúcim bude napr. Daniel Čačija
Quintet. Ide o projekt mladého chorvátskeho speváka a jeho talentovaných súpútnikov
z Grazskej univerzity. Quintet tvoria hudobníci
z piatich krajín Európy. SR v bande reprezentuje gitarista Ľuboš Brtáň. Vystúpením Chorváta
a spol. plní festival svoj záväzok dávať priestor
aj mladým perspektívnym hudobníkom na
začiatku kariéry.V auguste ožije areál polnočnými akciami
– 3. augusta bude Metal Fest a 9. augusta sa
uskutoční Revival Night s účinkujúcimi: Taktici,
Lucie Revival a The Backwards.Na hudobné festivaly a ďalšie akcie na
Zelenej vode novomestská firma Bolt pozýva
nielen v pravidelných intervaloch striedajúce sa
osadenstvo rekreačného areálu z rôznych kútov
SR, ČR a ďalšieho zahraničia, ale i domácich
návštevníkov pláže z mesta, pre ktorých je
tiež Zelená voda príjemným miestom oddychu
a relaxu.
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ZABODOVAL FOLKLÓR V MODERNOM ŠATE

Mesto zažilo superstarovské šialenstvo v
novomestských podmienkach. Sála MsKS praskala vo švíkoch. Deti, mládež, spolužiaci, rodičia
aj ďalší z rodiny prišli povzbudiť svojich favoritov na nále Nové Mesto nad Váhom hľadá
NovoStar - Novostar 3. Po udelení dvoch divokých kariet porotou na seminále sa zamýšľaná
šestica koncom mája rozrástla na osem nalistov; šesť dievčat, dvoch chlapcov (foto).
V prvej nálovej časti boli na rade duetá.
Novostaristi vytvorili štyri páry a s hudobnými
podkladmi spievali vybrané piesne. Počínali si
vynikajúco, obzvlášť vydarený bol duet, ktorý
uchvátil divákov i porotu, v interpretácii L. Šnábela a M. Bôžikovej.
Súťaž vygradovala v druhej časti, keď nádejné hviezdy spievali v sprievode hudobnej kapely. Dala sa dohromady špeciálne kvôli Novostar,
časť z nej tvorili chalani z bývalého Experimentu
pri CVČ. Zoskupenie hudobníkov dostalo meno
kapela Novostar. Súťažné skladby zvládla vynikajúco, na pódiu si počínala suverénne, ostatne ako aj mladí nalisti, ktorým nerobil problém spievať s mikrofónom naživo s kapelou.
Kvality skupiny ocenil i hlavný hosť podvečera
- Ego. Svojou ústretovosťou, bezprostrednosťou
a absenciou hviezdnych manierov milo prekvapil
i organizátorov.
- Bol neskutočný. Pri autogramiáde sa opýtal
aj toho najmenšieho dievčatka na meno, napísal
mu venovanie a pridal podpis,- pochvaľuje si riaditeľka CVČ PhDr. Jana Heveryová.
Ego a ďalší hostia podujatia - bývalí novostaristi J. Vlčková a L. Trautenberger vystupovali
počas sčítavania hlasov. A ako dopadlo hlasovanie divákov a poroty?
- Vyhral 22 - ročný Matúš Macháč z Kál-
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nice. Pieseň Zbohom buď! v jeho prevedení
zaujala porotu i publikum. Stal sa suverénnym
víťazom, zhodli sa na tom odborníci i diváci, čo
býva zriedkakedy. Folklór v modernom šate na
plnej čiare zabodoval. V ľudovom kroji oblečený Matúš, mimochodom, člen FS Máj v Piešťanoch, si okrem vynikajúceho spevu všetkých
získal aj vynikajúcou choreograou skladby. Na
pódiu mu „vypomáhali“ dvaja tanečníci - J. Tinka a F. Petrgalovič. 2. miesto „si vyspieval“ len
10 - ročný Lukáš Šnábel z Lúky a 3. miestom
reputáciu dievčat - speváčok zachránila študentka gymnázia Patrícia Cagalová z Čachtíc. Hoci
na pomyselný stupeň víťazov nevystúpil žiadny
Novomešťan, mesto malo želiezko v ohni.
- Napr. Miriam Šimončicová z Nového Mesta sa nemusela hanbiť za svoj spevácky výkon.
Bola vynikajúca, chýbala jej však podpora v publiku, ktorá by jej zaistila dostatočný počet hlasov.Podľa slov riaditeľky CVČ rovnako ako celý
priebeh a úroveň Novostar 3 úžasná bola i after párty, kde si jej účastníci pochutnali na torte
Novostar. Víťaz Matúš Macháč si možno dodnes
vychutnáva pocit z víťazstva a hlavnej ceny,
ktorým je nahratie vlastného albumu skladieb
v nahrávacom štúdiu Milo rec v Čachticiach.
To najlepšie z NOVOSTAR III. mohli diváci
vidieť počas Parády a Dní mesta. V budúcnosti
úspešní novostaristi vystúpia na rôznych príležitostných akciách. Riaditeľka CVČ PhDr. Jana
Heveryová s nimi ráta i v uvažovanom novom
muzikáli, akomsi pokračovaní Takí sme boli, ktorý nosí v hlave i pri vianočnom muzikáli, s ktorým
vlani z organizačno - technických príčin zostali na
polceste.Tentoraz spolu s mladými talentami by
ho chceli dotiahnuť do zdarného konca. Držíme
im palce!
-r-

KAKAO S EUROPOSLANCOM KUKANOM

Youthweek alebo Európsky týždeň
mládeže, aj takto by sa dal preložiť tento
anglický výraz. Čo sa skrýva pod týmto pojmom a čo sa počas tohto týždňa dialo, nám
priblíži „duša“ tohto podujatia v našom meste
Alexandra Kurišová (na foto s E. Kukanom),
mimochodom, od februára 2013 držiteľka titulu
Dobrovoľníčka roka 2012 Trenčianskeho kraja
v kategórii výchovná činnosť (práca s deťmi
a mládežou).
- Európsky týždeň mládeže je podujatie,
ktoré sa organizovalo naprieč celou Európou
už po šiestykrát. Hlavným organizátorom
v SR bola Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
a Národná agentúra Mládež v akcií. Cieľom
tohto týždňa, ktorý prebiehal od 28. mája, bolo
predviesť úspechy tohto programu pred tým,
ako ho v roku 2014 vystrieda ďalší.
Podujatie oslavy mládeže prebiehalo nielen v hlavných európskych mestách, ale i v
menších mestečkách a práve jedným z nich
bolo aj to naše. Novomestský Youthweek organizovaný mládežníckymi organizáciami: o.z.
Yes! a Osvetovým centrom Rómov sa niesol
v neformálnej atmosfére opan-space prostredia.
Celý program sa z dôvodu nepriazne
počasia odohrával v novom spoločenskom
dome, kde sa zišli študenti stredných škôl, ale
i mladá verejnosť z Nového Mesta.A čo všetko sa pod jednou strechou dialo?
K prítomným sa prihovorila a zmysel podujatia
osvetlila A. Kurišová, reprezentujúca Osvetové
centrum Rómov i novovzniknuté novomestské
občianske združenie Yes!
- Po mojom vystúpení o programe Mládež

v akcii čo - to povedala Silvia Štefániková,
regionálna konzultanta tohto programu v
Trenčianskom kraji. Nasledovali príhovory
Mgr. Dušana Heveryho, vedúceho oddelenia
školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ a
Eduarda Kukana, europoslanca, ktorý poctil
naše mesto svojou prítomnosťou, a priniesol tak
kúsok hlavného mesta Európskej únie, Bruselu,
aj k nám, do Nového Mesta.
Potom sa prešlo k neformálnejšej časti
Youthweek - u. Po spoločnej aktivite spojenej so súťažou o zaujímavé ceny nasledovalo už spomínané opan-space prostredie, kde
si účastníci mohli sami zvoliť svoj program.
K dispozícii mali možnosť zoznámiť sa bližšie
s programom Mládež v akcií, podiskutovať
pri šálke horúceho kakaa s naším hosťom
z Bruselu, naučiť sa niečo o skautingu od členov
a členiek z novomestského 15. zboru, alebo sa
dozvedieť o možnostiach, ako aktívne tráviť čas
v spolupráci s mládežníckymi organizáciami.
Práve občianske združenia, organizujúce
aj toto podujatie, sú príležitosťou pre sebarealizáciu mladých v Novom Meste a aktívne trávenie ich voľného času. Vďaka takýmto podujatiam, aké sa konalo 31. mája v bývalých priestoroch kina Považan, sú akcie, ktoré zviditeľňujú
činnosť združení a rozširujú ich rady o nových
mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje
okolie. –

STRETNUTIA
ONKOPACIENTOV
„Stretnutie onkologických pacientov z Nového Mesta nad Váhom bude 25. septembra
v klubovni MsKS,“ hovorí Novomešťanka p.
Stanová, ktorá iniciuje posedenia pre ľudí s týmto typom ochorenia. „Navzájom sa povzbudzujeme, rozprávame svoje príbehy a skúsenosti,“
pokračuje p. Stanová. „Ak bude dostatočný záujem, chceli by sme popri Slovenskom zväze telesne postihnutých vytvoriť klub onkologických pacientov z nášho mesta,“ hovorí Novomešťanka.
„Je dobré sa stretávať a podeliť sa o svoje problémy,“ dodáva.
-heň-
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T O , Č O VYTVÁRA GÉN IUS L O C I
Jiří Voskovec sa kedysi vyslovil v takom
zmysle, že človek má domov tam, kde si môže
zavesiť klobúk. A veľký slovenský básnik Miroslav
Válek zas tvrdil, že domov sú ruky, na ktorých
smieš plakať. Aby som sa k obom prihlásil,
klobúk som v živote musel viackrát prevesiť, no
často sa vraciam k tým rukám, na ktorých smiem
plakať...
Genius loci vytvárajú predovšetkým ľudia,
ktorými je priestor zaľudnený. Pre mňa je
nezabudnuteľným (ale aj významným) rok 1958:
Bolo leto, mal som čerstvo po maturite, nemal
som ani sedemnásť. Lýtka som mal zapálené, až
horeli. Zamestnal som sa v Slovenskej knihe, kde
sa na celý rok mojimi mentormi stali manželia
Nováčikovci a pán Lahvička. Moji spolužiaci z
gympla odišli na letné brigády pred nástupom
na vysoké školy, ja som však na školu nešiel,
pretože Národný výbor v Novom Meste na
návrh svojho odboru školstva neodporučil, aby
som študoval ďalej, musím sa vraj najmenej rok
zbližovať s pracujúcim ľudom. (Mimochodom,
aj neskôr celých päť rokov štúdia som mal
naťahovačky s MsNV, ktorého rada mi tvrdohlavo
odmietala udelenie štipendia či internátu.)
Bolo teda leto, mesto vyľudnené a do môjho
života začali vstupovať noví ľudia. Keď som sa
prechádzal po novomestskom korze (námestie - koniec parku - námestie), všimol som si
mladého muža, tenkého, až takmer vychudnutého, ktorého som predtým v meste nevídal.
Za krátko sme sa po korze prechádzali spolu
s Milanom Struhárikom, ktorý sa odvtedy stal
mojím celoživotným priateľom. Rozprával mi
o vzdialenom krásnom svete, o svojich pražských
profesoroch, najmä o profesorovi Wagnerovi,
o skvelých spolužiakoch na pražskej Akadémii
- Andrejovi Rudavskom, Paľovi Binderovi a iných.
Fascinovalo ma jeho zanietenie, umelecké plány,
ktoré sa spájali s Novým Mestom. Rozprával
o Jurajovi Krénovi, Petrovi Matejkovi... O tunajšom priaznivom prostredí pre výtvarné umenie.
Takto za pochodu vymyslel aj ideu Návratov do
Nového Mesta nad Váhom, celkom prirodzene
ma do nej zatiahol a potom aj ďalších a pozrite
sa, ako to dodnes funguje...!
Leto čo leto sme sa takto stretali a myslím,
že nás oboch tieto letá obohacovali. Niekedy
sme zašli do ateliéru Juraja Kréna pod katolíckym kostolom. Neskôr po Milanovom návrate do
Prahy som za ním chodil aj sám, lebo Juraj bol
nielen prívetivý, ale doslova studnicou múdrosti,
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citlivosti, dobra, empatie... A skromnosti. Možno
by som tohto vynikajúceho umelca a človeka
ani nebol spoznal, nebyť osudovej nepriazne
vtedajších úradov... Bol by som snáď tiež býval
na brigáde, a tak by sme sa boli aj s Milanom
minuli...
V lete roku 1958 som pochopil, aké dôležité
miesto v mojom živote zohral pán profesor
Koloman Babilonský, ktorý svoju pedagogickú
púť dokončil našou maturitou. Ako študenti sme
hrávali v ochotníckom divadle. Dával nám rady
nielen ako režisér, ale odovzdával nám svoje
životné skúsenosti. Hral sa na drsňáka, ale
predovšetkým nás chcel uchrániť pred zbytočnými
omylmi. Nikdy mi nepriznal, že moju prihlášku
na vysokú školu odoslal súkromne napriek odmietnutiu zo strany mesta, nechcel vďačnosť. Bol
som šťastný, keď som neskôr mohol v rozhlase
publikovať jeho články o histórii a mal som pocit,
že sa mu „odplácam“...
Naše posledné „stretnutie“ bolo korešpondenčné: List od neho som dostal po jeho
smrti, rok a pol bol napísaný a čakal na odoslanie. Požiadal ma, aby som sa prišiel s ním
rozlúčiť do bratislavského krematória za jeho
poslednú triedu. Mám pocit, že prinajmenšom
v tomto som ho nesklamal.
A ešte: Po rokoch blúdenia, keď som sa mal
zle, ba najhoršie, so svojím klobúkom som sa
vrátil do Nového Mesta po svoje šťastie. Aby som
tam objavil ženu, ktorá sa stala mojím dobrým
osudom.
Ak niekam cestujem, nie sú pre mňa až
také dôležité múzeá, stavby, parky. Hoci aj to.
Nemôže však byť krásne, čo je bez ľudí, ktorých
mám rád. Bez človečiny. Každých päť rokov sa
vraciam na pomaturitné stretnutie. Tohto roku
to už bolo 55. výročie. Veď to je to, čo vytvára
genius loci.
Milan Resutík

NOV INK O U L E T A
PIVNÝ FESTIVAL
Novinkou tohoročného leta by mal byť
Novomestský pivný festival, ktorý na 24. augusta pripravuje v spolupráci s Mestom Nové
Mesto nad Váhom Double agency, s.r.o.
Okrem rôznych druhov pív organizátori
pripravujú ochutnávky všakovakých špecialít
k zlatému moku. Návštevníci sa môžu tešiť i na
„pivnú muziku“.

ÚROKY Z OMEŠKANIA Z OMEŠKANÉHO VÝŽIVNÉHO
Národná rada SR prijala novelu zákona č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 15. júna 2013, ktorá reaguje na
faktický stav v našej spoločnosti, t.j. že v súčasnosti sa zameškané výživné vôbec neúročí úrokom z omeškania, ako je to pri iných omeškaných
platbách.
Možnosť vymáhať úroky z omeškaných platieb
výživného má upraviť situáciu osôb, ktoré čakajú
a sú odkázané na plnenie vyživovacích povinností
a pri omeškaní s platbou výživného sú odkázané
na dočasné vykrytie svojej nančnej situácie inými spôsobmi.
Prijatá novela zakotvuje priamo v ustanovení §
76 Zákona o rodine nárok na úroky z omeškania
v prípade, ak sa povinný dostane do omeškania
s plnením svojej vyživovacej povinnosti. Predpokladom na uplatnenie nároku na úroky z omeškaného výživného je, že vyživovacia povinnosť
bola určená na základe právoplatného súdneho
rozhodnutia.
Úroky z omeškania má oprávnený právo
požadovať z nezaplatenej sumy výživného podľa

predpisov občianskeho práva.
Zákon ďalej stanovuje, že pri plnení výživného
sa uhradené sumy omeškaného výživného započítavajú najskôr voči istine a až po úplnom uhradení istiny sa započítajú na úroky z omeškania.
Dôležité je uviesť, že vyššie uvedené ustanovenia
o nároku na úroky z omeškania sa vzťahujú len na
omeškanie, ktoré vzniklo po 15. júni 2013, takže
na omeškanie vzniknuté pred touto novelou sa
právo požadovať úroky z omeškania nevzťahuje.
V tejto súvislosti však považujeme za dôležité
uviesť, že neplnenie vyživovacej povinnosti je
trestné, a to podľa § 207 Trestného zákona.
Zanedbanie povinnej výživy, podľa ktorého ten,
kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov
neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť
vyživovať, alebo zaopatrovať iného, tak sa dopustí trestného činu.
Predmetná novela zákona o rodine sa však
nedotýka náhradného výživného vyplácaného za
povinné osoby štátom.
JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka
(www.akr.sk)

O ŽI J Ú H A L U Z I C K É MÚZ ( R) Y

Zrúcanina opevneného kostolíka v Haluziciach
ožije 7. júla o 19,00 h hudbou a slovom.
V históriou dýchajúcich priestoroch sa uskutoční
V. ročník festivalu hudby a zaujímavých persón
Haluzické múz(r)y. Priblíži nám ho organizátorka podujatia Mgr. art. Mária Volárová, ktorá
v roku 2009 po prvýkrát zrealizovala svoju ideu
koncertov pod holým nebom v romantických ruinách románskeho kostolíka vzdialeného 10 km
od Nového Mesta n.V.
-Tohoročný koncert bude venovaný 1 150.
výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu a budú v ňom účinkovať: Sláčikový

kvintet ZOE, Marianna Hochelová, soprán, Peter
Hochel, klavír, čembalo a Novomestský oktet.V rámci večerného programu odznejú premiéry
dvoch skladieb slovenských autorov: Víťazoslava
Kubičku a Ľuboša Bernátha na text básne Janka
Hubinského: Vraj na počiatku bolo slovo, venované výročiu Cyrila a Metoda.
-V lone prírody tiež odznejú skladby kremnického skladateľa Antona Aschnera (1732 1793), autora, ktorý podľa hŕstky muzikológov
patrí k najvýznamnejším predstaviteľom hudobného klasicizmu na našom území. Jeho meno
i kvalita tvorby sú však širšej kultúrnej verejnosti
neznáme.
Hosťom večera, ktorý bude tradične moderovať
výtvarník Ján Hubinský, bude prof. PhDr. Ján
Lukačka, CSc. Známy historik návštevníkov
podujatia prevedie po stopách dávnej minulosti
na strednom Považí.Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou
MK SR. V cene vstupenky 4 € je aj dúšok dobrého vína. V prípade nepriaznivého počasia sa
koncert presunie do Kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Bošáci.
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DOVIDENIA, PÁN DUBČEK ...
Počas práce na scenári o Alexandrovi Dubčekovi sa mi vynárali obrazy spomienok na osobné stretnutia s ním priamo v Novom Meste nad
Váhom. Boli to síce iba letmé dotyky s Dubčekom
ako človekom, no dávali mi neuveriteľné súvislosti, akési skratkovité rozprávanie o jeho a našom
spoločnom osude, takže si teraz dovolím podeliť
sa s vami o tých pár akoby lmových obrazov
viažucich sa k nielen k Novému Mestu, ale aj
k významnej časti našej histórie.
Obraz prvý. Túto situáciu som nezažil osobne,
dostal som sa však k nej počas štúdia historických
materiálov. Dubček je v nej sotva plnoletý mládenec. Vracia sa so svojím otcom zo Sovietskeho
zväzu, kde celá rodina žila a budovala Pišpek,
(neskôr pomenovaný Frunze) v rámci pomoci
Interhelpo. Sašov brat sa zaplietol do šarvátky,
s matkou musel takmer tajne opustiť Sovietsky
zväz a pomoc nachádzajú u otcovho brata Michala v Novom Meste nad Váhom. Strýko Michal
tu vybudoval krajčírske družstvo, ktoré stálo za
rampami a fabrička fungovala na tom istom mieste aj za socializmu. Mladý Alexander prichádza
do Nového Mesta v búrlivých časoch pred II. sv.
vojnou, jeho otec a neskôr on sám sa zapája do
odboja a do Povstania.
V tejto scéne sa však ešte iba vítajú s tetou
a strýkom Michalom. Scéna sa odohráva v rodinnom dome, pár domov za súčasným hostincom
Plešivec, kde Dubčekovci našli na čas pomoc
rodiny a svoj dočasný domov.
Obraz druhý. Píše sa rok 1968 a ja mám čosi
okolo štrnásť, takže túto udalosť si jasne pamätám.
Bývali sme vtedy pri gymnáziu, len pár desiatok
metrov od domu Dubčekovej tety. Strýko Michal
už síce nežije, najznámejší československý a vtedy azda aj európsky politik prichádza tetu navštíviť
na služobnej Tatre 603. Ktorýsi z Novomešťanov
ho spozná a o chvíľu sa v našej štvrti zhromaždí
dav. Všetci čakajú na Alexandra Dubčeka a keď
vychádza z domu svojej tety, dav skanduje na
jeho slávu. Vyzerá to, akoby sa ho každý chcel
dotknúť, scéna pripomína zábery z beatlemánie.
Dubček si dokonca vyzlečie sako a ako slávna
hviezda ho hádže davu. Ľudia sa trhajú o kúsky
látky z Dubčekovho oblečenia. Tak ho všetci
milujú. Usmievavý politik socializmu s ľudskou
tvárou si napokon sadá do auta a šofér si pomaly
a opatrne kliesni cestu davom Novomešťanov.
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Obraz
tretí. To som
už
vysokoškolák,
študujem
v Bratislave lmovú
scenáristiku a som
na návšteve vo svojom meste.
S priateľmi
sa stretám
v záhradke
Plešivca,
dávame
si
pivo
pod rozložitým orechom, keď cez bránu vojde
dnu chlapík v ošumelom šedom saku s koženou
aktovkou. Sprevádza ho nejaká pani. Píšu sa
sedemdesiate roky, zúri normalizácia. V mužovi
spoznáme A. Dubčeka. Bol na návšteve svojej
tety. Nikto sa však k nemu neodváži priznať. Dubček robí čosi ako nákupcu, jeho dom i každý jeho
pohyb sleduje tajná polícia. Sleduje aj tých, čo by
sa mu prihovorili. Keď príde vrchný, tvári sa, že
Dubčeka nepozná. Ten si objednáva guláš, ale
vrchný zamietavo pokrúti hlavou, že „nemáme“.
Ale máme... My vieme, že guláš je, nie však pre
Dubčeka. Dubček sa usmeje, poďakuje, vstane
a aj so ženou odchádza. My, študenti, sa cítime
trápne a previnilo. Musíme urobiť aspoň nejaké
gesto, aby sme sa necítili ako zbabelci. „Dovidenia. pán Dubček“, povieme, keď vstaneme zároveň s ním. Dubček sa na nás usmeje tým svojím
„ľudským“ úsmevom. „Dovidenia, chlapci...,“ povie,
mávne rukou a za mlčania hostí Plešivca, odchádza bránou, rovnako nenápadne, ako vošiel.
Obraz štvrtý. Historické udalosti menia charaktery. Takí sme my ľudia...Tí, ktorí vás počas
doby na výslní velebia a obdivujú, otočia sa vám
chrbtom, ak ste dolu. Píše sa rok 1989 a my, teraz
už takmer štyridsiatnici, naivne veriaci v novú
spravodlivosť a reálnu demokraciu, pomáhame
Alexandrovi Dubčekovi na tribúnu na novomestskom námestí. Vlastnými autami dovážame Magdu
Vášáryovú, Hanu Ponickú a Alexandra Dubčeka.
Tentokrát reční Dubček na tribúne. Naše „dovide-

nia“ sa vyplnilo. A dav znova skanduje na slávu
tomuto, takmer už zabudnutému mužovi; nuž, takí
sme my, ľudia...
Obraz piaty. Ponáram sa do rozsiahleho štúdia
o Dubčekovom živote, čítam jeho spomienky, stretám sa s tými, ktorí ho poznali osobne. Dochádzajú mi súvislosti. Jeho život, sláva, pád i nové uznanie a napokon rozporuplná smrť...
Režisér projektu mi hovorí, že základnú myšlienku lmu dokáže dobrý scenárista vyjadriť tak,
aby sa svojím rozsahom vošla do zápalkovej škatuľky. Aká je základná myšlienka môjho scenára?
Vynára sa mi jediné slovo: ĽUDSKOSŤ.
Dubček bol pre mňa ako autora predovšetkým človekom. Aj keď jeho osud skončil záhadne
a dramaticky ako osud Štefánika, jeho odkaz,
hlavne pre ľudskosť v politike, ostane pre mňa
nádejou aj v časoch morálnej krízy a korupčných
káuz súčasnosti. Tak teda dovidenia, pán Dubček...
Mgr. Karol Hlávka

TIP NA VÝLET
V období prázdnin máme pre občanov mesta a dovolenkárov zaujímavý tip na voľné chvíle
– tradičné Beckovské letné slávnosti. Počas
nich sa neďaleký Beckov ponorí do nezabudnuteľnej atmosféry. Kto ju chce zažiť, má vynikajúcu
príležitosť v dňoch 19. až 21. júla. Po tieto dni
bude z každej uličky známej obce dýchať kúzlo
pradávnych čias. Lákavé vône šíriace sa éterom
návštevníkov neomylne nasmerujú k prehýbajúcim sa stolom s voňavým jedlom a lahodnými
nápojmi.
Súčasťou trojdňového podujatia budú obľúbené majstrovstvá sveta v hode vidlami - Vidlomet,
chýbať nebudú diskusné fóra a vystúpenia spevákov a skupín zo SR, Čiech i Moravy. Do Beckova o. i. zavítajú Kristína, Hrušky a Smola. Je sa
na čo tešiť.
-da-

PRIČINIL SA O ZÁCHRANU KAPLNKY
Je to priam rituál. Každý posledný piatok v máji
absolventi novomestskej jedenásťročenky, ktorí
na najstaršej strednej škole v meste maturovali
v roku 1956, sa od istého času, s pribúdajúcimi
rokmi, rok čo rok stretávajú vo svojej alma mater.
Všetky tri ročníky spolu.
Jedným z tých, ktorý 31. mája na pomaturitné stretnutie po 57 rokoch prišiel a doteraz
nevynechal ani jedno, je JUDr. Ivan Poláček.
Pôvodom Novomešťan, ktorý 16. októbra oslávi 75 rokov, spolu s rodičmi a dvomi sestrami
býval na Pažitiach v domčeku oproti Palme. Otec
robil v stolárskych dielňach, matka bola domáca. Mladý Ivan, hoci pochádzal zo skromných
pomerov, túžil po vzdelaní. Po gymnáziu sa dostal
na právo, v roku 1961 na Právnickej fakulte promoval. Jeho spolužiakmi boli napr. prof. Bajcura
a prof. Milan Číč, s ktorým mal doslova familiárny
vzťah. Pred dvoma rokmi mal ich ročník po
50 rokoch ako jediný na Slovensku repromócie
so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane prevzatia
vysokoškolských diplomov.
Napriek tomu sú niekdajšiemu riaditeľovi odboru právneho, sťažností, milostí a legislatívy
kancelárie prezidenta ČSSR (1973 - 81) srdcu
bližší konškoláci zo strednej školy.
-S niektorými sa vídam i mimo každoročných
stretávok. Napr. s Ing. M. Štubňom. Sme priatelia
odmlada, spolu sme športovali, hrali volejbal a

basketbal nielen za školu, ale i mesto. I na stretnutí sme si zaspomínali, aká basketbalová elita
bola v našich časoch v meste – Tarek, Stacho,
Hrúz ...
Svoje rodné mesto mám rád, navštevujem ho
pomerne často, veď okrem priateľov v ňom žijú aj
moje dve sestry - M. Ševčíková a A. Trebatická.
Intenzívne vnímam jeho premeny... Keď som
vošiel do kultúrneho strediska, aká nádhera! Nedá
sa porovnať s trenčianskou Odou. Pritom som kedysi v jame, kde dnes novomestský stánok kultúry
stojí, hrával futbal!Odvtedy Váhom pretieklo veľa vody. JUDr.
Ivan Poláček, žijúci v Trenčianskych Tepliciach,
je už sedem rokov na dôchodku. Dovtedy však
prešiel mnohými postami a funkciami. Bol sudcom okresných a krajských súdov, pracoval na
generálnej prokuratúre. Mal 33 rokov, keď sa
stal vedúcim právneho oddelenia prezidentskej
kancelárie za prezidentovania armád. gen.
L. Svobodu. Raz sa stalo, že na Hrad, kde mal
kanceláriu priamo nad kanceláriou prezidenta,
prišiel za ním Novomešťan, Ing. Lifka, jeden z
troch synov kominárskeho majstra z Vajanského
ul. Poprosil ho o pomoc pri záchrane kaplnky
na dnešnej Holubyho ul., ktorú sa chystali kvôli
ceste zbúrať. Jediný jeho telefonát do Bratislavy
zabránil likvidácii vzácnej historickej pamiatky.
Pričinením JUDr. I. Poláčka stojí dodnes.
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PRISPELI K PREKONANIU REKORDU V ČÍTANÍ
MsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom
sa 4. júna zapojila do 6. ročníka najpočetnejšieho
detského čitateľského maratónu Čítajme si...
2013.
Cieľom projektu, ktorého hlavným organizátorom je Linka detskej istoty pri SV UNICEF, je
podporiť čítanie, návštevu knižníc a poukázať na
význam čítania a vôbec literatúry pre detského
čitateľa. „Krstnou mamou“ projektu je známa
slovenská spisovateľka a glosátorka Oľga
Feldeková.
Čitateľský maratón knižnica zorganizovala v
spolupráci so všetkými ZŠ školami a osemročným gymnáziom v meste. V čase od 9.00 do 15.00

h v našej knižnici čítalo postupne 155 detí. Staršie
sa začítali do knihy Z. Šinkovicovej: Kráľovská koruna a mladšie spoznávali príbehy G. Futovej a R.
Brata: Zmätené dvojičky zo slepej uličky. Oproti
minulému roku prišlo podporiť čítanie o 49 detí
viac. Preto môžeme smelo konštatovať, že i naši
čitatelia prispeli k vytvoreniu nového slovenského
rekordu v simultánnom čítaní, do ktorého sa na
Slovensku zapojilo celkovo 36 321 detí.
Zúčastneným deťom a ich učiteľom ďakujeme
za podporu a veríme, že čítanie sa stane pre našich
najmladších ich každodennou záľubou, ktorá ich
bude privádzať do knižnice čo najčastejšie – i cez
prázdniny.
-ms-

V LETE NAVŠTÍVIA ROZPRÁVKOVÝ SVET

Novomestské združenie mládeže NODAM
pripravilo pred deti na leto prímestské a pobytové
tábory.
V Rozprávkovom svete sa 1. až 4. júla ocitne zhruba 50 účastníkov prímestského tábora
vo veku od 7 do 12 rokov. Počas výletu do
Piešťan navštívia Kostol sv. Cyrila a Metoda,
kde si porozprávajú o histórii ich misie. V parku,
kde má NODAM svoj dom, budú čítať rozprávky.
Každý deň ich bude sprevádzať jedna rozprávka s posolstvom, ktorej dej sa bude prelínať
s niektorou udalosťou z Biblie. Pôjdu tiež na
hrad do Trenčína, kde si prezrú dobové remeslá: razenie mincí, strieľanie lukom, vyrezávanie
z dreva a pod. Popri tom sa zastavia pri nápise
na trenčianskej skale a dozvedia sa čo - to o
jeho histórii. Návšteva ZOO v Bojniciach bude
venovaná ochrane zvierat a prírody. Posledný
táborový deň strávia deti v areáli školy, kde budú
športové, tvorivé, zábavné, tanečné a iné hry.
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Na záver každé dieťa z toho, čo prežilo počas
týchto dní, vyrobí vlastnú rozprávkovú knihu. Pri
organizovaní tábora budú sestrám ako animátori
pomáhať žiaci Gymnázia sv. Jozefa.
Pobytový tábor BAJBLFON v Starej Lesnej
vo Vysokých Tatrách čaká na novomestské deti
od 8. do 16. júla. Prihlásených je 111 účastníkov,
z toho je 91 detí vo veku od 7 do 15 rokov.
O celodenný program pre ne sa bude starať 20
animátorov.
Centrálnou myšlienkou tábora je telefonovanie
s Bohom, a to srdcom a mysľou. Preto každé
dieťa dostane na začiatku svoju SIM kartu, ktorú
bude používať pri všetkých táborových aktivitách.
Každý deň bude deti sprevádzať jedna biblická
postava zo Starého zákona. Večer budú spoločne
vyhodnocovať celodenné aktivity.
Na deti okrem toho čaká turistika v nádhernom vysokohorskom prostredí, olympiáda, terénne hry, pevnosť Boyard, tvorivé dielne, biblické
tance, mnohé súťaže a kvízy. Majú sa na čo
tešiť.
sr. Xavera

V RETROTÁBORE BEZ TECHNICKÝCH VYMOŽENOSTÍ
Slovenský skauting - 15. zbor Javorina v
Novom Meste nad Váhom tak ako po iné roky
i cez toto leto pripravuje pre svojich členov 15
- dňový pobyt v lone prírode v tzv. podsadových
stanoch.
- Keďže si tento rok pripomíname storočnicu
skautingu na Slovensku, skautský tábor sa bude
niesť v tomto duchu, - upresňuje Adrián Dedík,
vodca novomestského zboru skautov a pokračuje
ďalej:
- Jeho aktuálny 23. ročník má názov
RETROTÁBOR. V rôznych aktivitách a činnostiach, bez vymožeností techniky, sa vrátime
o 100 rokov späť do začiatkov skautingu.
Tábora, ktorý sa uskutoční tradične v skautskom táborisku v Hôrčianskej doline v čase od
20. júla do 3. augusta, sa zúčastnia členovia zo
všetkých družín nášho zboru. Bude vyvrcholením
skautského roka, akousi previerkou teoretických
a praktických znalostí a zručností skautov, ktoré

si osvojovali v predchádzajúcich mesiacoch.Podľa slov A. Dedíka jún bol zvlášť bohatý
na aktivity skautov. V predprázdninovom mesiaci
sa na Zelenej vode počas Pohody uskutočnil VI.
ročník tradičného RINGOturNAJ-a za účasti
všetkých vekových kategórií, t. j. vĺčat a včielok
od 7 do 11 rokov, skautov a skautiek od 11 do 16
rokov, roverov a roveriek od 16 do 26 rokov.
Do tejto zaujímavej hry s dvoma gumenými
krúžkami sa na vyhradených plochách s elánom
pustili na každom ihrisku proti sebe dve štvorice,
nechýbala ani kategória rodičov a dospelých.
Významnou akciou bola výstava 100 rokov
skautingu na Slovensku vrátane prezentácie
činnosti 15. zboru Javorina počas Dní mesta a
stretnutia jeho členov a všetkých, ktorí prešli
skautskou výchovou.
Okrem týchto aktivít príslušníci skautingu
pokladajú za samozrejmé denne napĺňať skautské
heslo urobiť za deň aspoň jeden dobrý skutok.

PRÍBEH S NÁZVOM PREMENY ALEBO
JE ŤAŽKÉ ZAČAŤ, EŠTE ŤAŽŠIE VYDRŽAŤ
Hudobná skupina Premeny sa už nejaký ten
rôčik pohybuje na novomestskej hudobnej scéne.
Aby sme boli presní, od jej prvého verejného koncertu v marci 2003 uplynulo 10 rokov.
Všetko sa to začalo v knižnici na stretnutí
literárneho klubu v októbri 2001. Komornú atmosféru pri čítaní literárnych prvotín vtedy prvýkrát
spríjemnili svojím spevom a hrou na gitare jeho
dvaja členovia Marta Viteková a Milan Hurtík. Nie
je dôležité pátrať po tom, kto z nich ako prvý prišiel
s nápadom založiť skupinu, ale už vtedy sa v ich
hlavách začali rodiť plány, ako sa pohnúť ďalej,
aby sa z koníčka stal nielen zdroj potešenia, ale
aj prostriedok určitej sebarealizácie a dokázania
si vlastných schopností, najmä keď obidvaja už
mali v minulosti s hudbou čo-to spoločné. A tak
nasledovali stretnutia aj mimo literárneho klubu,
na ktorých sa k dvojici postupne pridali noví
ľudia. Nie všetky pokusy o rozšírenie pôvodnej
dvojice boli úspešné. Niektorí stratili záujem už
po niekoľkých skúškach, ale napr. violončelistka
a speváčka Eliška Magálová, gitarista Vladimír
Kunert či mladý talent Jakub Kačic si s nimi
zahrali aj dlhšie a boli kvalitnou oporou aj na
prvých verejných koncertoch. Tí najskalnejší však

vydržali a podieľali sa na formovaní kapely do
tej podoby, ako ju poznáme dnes. K pôvodným zakladajúcim členom M. Vitekovej (spev)
a M. Hurtíkovi (gitara, spev) sa postupne pridali
Ján Hendrych (gitara), Ján Cisár (spev), Milan
Kyselica (akordeón, klávesy) a Miloš Juriga (gitara, aranžmá, foto a video kapely). Spojil ich
predovšetkým záujem o rovnaký hudobný žáner,
ktorým bola folková hudba, ale aj radosť z každej
novej pesničky a každého dosiahnutého úspechu.
Priestory klubovej miestnosti v knižnici, kde
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spočiatku skúšali, sa z rôznych dôvodov stávali
nevyhovujúce, a tak sa kapela presunula do
MsKS, ktoré je dodnes ich domovskou scénou.
Čo sa týka názvu skupiny, nevznikol náhodou.
Kapelu inšpirovala rovnomenná pieseň Premeny
obdivovanej hudobnej formácie Čechomor. A
keďže prvý repertoár Premien tvorili piesne tejto
populárnej česko-moravskej hudobnej skupiny,
bolo prirodzené, že spočiatku sa aj návštevníci
ich koncertov formovali z priaznivcov Čechomoru.
Bolo veľmi príjemné počuť zabudnuté ľudové
piesne z moravsko-slovenského pomedzia, ktoré
aj vďaka ním ožívali. Po čase sa ukázalo, že ak
sa chcú pohnúť ďalej, zmena sa musí dotknúť
najmä repertoáru. A tak ho postupne rozšírili o
populárne a ľudové piesne upravené vo vlastnej
réžii a čo je najdôležitejšie, aj o vlastnú tvorbu,
pod ktorú sa ako autor textu i hudby najčastejšie
podpisuje M. Hurtík, ale i M. Viteková. Nedalo
sa prehliadnuť, že tieto pesničky boli jedinečné:
zaujali nielen hudbou, ale i textom, ktorý zväčša
vypovedá o ich vzťahu k mestu, k jeho histórii.
Prvé koncerty v rokoch 2003 – 2005 mali skôr
charakter sprievodných vystúpení na prezentáciách kníh autorov spomínaného literárneho
klubu či na výtvarných vernisážach. Neskoršie
koncerty už neboli postavené iba na samotnej
hudbe, každý mal svoju tému alebo myšlienku,
realizovali sa v nich pôvodné nápady. Kultúru
v meste tak obohatili o vlastný tvorivý rozmer.
V predvianočnom čase sa zrodil napr.
benefičný koncert (2003), výťažok ktorého bol
venovaný na záchranu mladého ľudského života,
ale aj program Keď spadne opona...alebo Čo
nebolo v scenári (2004), v ktorom išlo o úsmevné
rozprávanie zážitkov ochotníckych hercov DS
Javorina v Novom Meste nad Váhom. Veľkú
popularitu u Novomešťanov mal aj niekoľkoročný
cyklus koncertov Ľudia od fontány, v ktorom
ako hostia vystúpili mnohé zaujímavé osobnosti
kultúrneho a spoločenského života: moderátorka
J. Hargašová-Lajčáková, herečka Z. Moravcová,
lekár J. Mitana, cestovateľ P. Ondrejovič, operný
spevák M. Pavlovič, modelka I. Bíliková a rad
ďalšich. Jednotlivé časti úspešne moderovala M.
Viteková.
Kapela tiež niekoľko rokov pravidelne vystupuje aj v rámci letných koncertov na Námestí
slobody a na vianočných koncertoch, ktoré pripravuje s pozvanými hosťami. S úspechom sa stretol
aj cyklus s názvom Návraty do Nového Mesta,
ktorý už štvrtý rok ponúka program postavený
na pesničkách a príbehoch zo starého Nového
Mesta. V úsmevných retropríbehoch, ktoré číta
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Oľga Nápokyová, sa ich autor M. Hurtík vracia
v spomienkach do 60. a 70. rokov minulého
storočia a navodzuje v nich atmosféru doby, v
ktorej sme mnohí prežívali detstvo, mladosť, prvé
lásky i sklamania. Nie bez nostalgie spomína
na obchody, ktoré už neexistujú, domy, ktoré už
nestoja a na ľudí, ktorých už dávno nestretávame.
Toto všetko vytváralo jedinečný neopakovateľný
kolorit nášho mesta, ktoré čas zmenil za tých pár
desaťročí na nepoznanie.
Každý koncert predstavoval starostlivo pripravený program slova a hudby, v ktorej prebratým
pesničkám úspešne konkurovala vlastná tvorba.
Bolo načase vydať svoj album, čo sa po šiestich
rokoch od vzniku skupiny aj podarilo. Prvé CD
s názvom Pri morovom stĺpe (2009) obsahovalo
16 skladieb, z toho 9 ľudových a sedem vlastných. Textovo i hudobne sa na nich podieľali
M. Hurtík, M. Viteková a P. Šíma: Ten kamenný
kostol (M. Hurtík, P. Šíma/M. Hurtík), Pri morovom stĺpe (M. Hurtík/M. Hurtík), Pieseň o Zelenej
vode (M. Viteková, P. Šíma/M. Viteková), Hriech
(P. Šíma, M. Hurtík/M. Viteková), Námestie svätej
Alžbety (M. Hurtík/M. Hurtík), Hviezda (M. Hurtík/
M. Hurtík), Epilóg (M. Hurtík/M. Hurtík)
Po dvoch rokoch bol na svete druhý album
nazvaný podľa titulnej piesne Do Nového Mesta
(2011). Je na ňom 13 piesní, z nich až 9 je vlastných. Názov albumu napovedá, že sú väčšinou
o našom meste. V jubilejnom roku 2013 by
Premeny radi potešili svojich priaznivcov tretím
albumom, ktorý, ak sa podarí vydať, bude mať
názov Premeny Best.
V súčasnosti má skupina umiestnených na
internetovej stránke YouTube asi 20 hudobných
klipov, ktoré si do konca roku 2012 pozrelo asi
50 000 návštevníkov.
Ak človek chce, aby všetko, čo robí, robil
dobre, musí to mať predovšetkým rád a robiť to
zo srdca. Platí to o každej ľudskej činnosti, čoho
dôkazom je aj 10 rokov účinkovania novomestských Premien.
Eva Berková

BÁRTORIČKINA KVAPKA KRVI OTVORÍ KATAKOMBY
Rok pred 400. výročím úmrtia neslávne
preslávenej čachtickej pani (21. augusta 1614)
potečie Bátoričkina krv! Samozrejme, symbolicky, nie doslova. Krv darcov však bude reálne
tiecť do pripravených odberných vakov Národnej
transfúznej stanice 17. augusta. V tento letný deň sa v priestoroch Kultúrneho domu
v Čachticiach uskutoční odber krvi. Ide o súčasť
celodenného festivalu nazvaného Bátoričkina
kvapka krvi s bohatým programom.
- Bude do neho patriť aj sprístupnenie
katakomb, na čom okrem hlavného organizátora - Spolku čachtického ringu - budeme
participovať aj my,- prezrádza člen občianskeho
združenia Slovenské podzemie v Novom Meste
nad Váhom Adrián Dedík.
- Desať metrov hlboké katakomby sa
sprístupňujú len raz do roka, práve počas
Bátoričkinej kvapky krvi. Táto nie dlhá tradícia,
ktorá sa teší veľkému záujmu návštevníkov,
trvá tretí rok. Pred dvoma rokmi sme do katakomb urobili provizórny vchod. Vlani sme už
tajuplným podzemím opradeným množstvom
legiend previedli okolo 860 ľudí. Z kilometrov
dlhých čachtických katakomb si návštevníci
postupne po 15 - členných skupinkách v asi
20 - minútových prehliadkach pozreli sprístupnených 300 - 400 metrov podzemných
chodieb. Ďalšie možno prejsť len štvornožky,
ale väčšina chodieb je zavalená, nebezpečná,
s krátkymi, asi 5 - metrovými slepými, nikam
nevedúcimi úsekmi.
Podzemné priestory, ktorých jedinými
obyvateľmi sú pavúky a netopiere, sú úplne
ponorené do tmy. Svetlo reflektorov aj tento rok
ich návštevníkom 17. augusta odhalí viaceré
zaujímavosti, napr. starodávne grafity zo 17.
storočia, Nádašdyho erb na strope či do stien
vyryté roky a mená, predovšetkým maďarské,
pochádzajúce najmä z 19. storočia. Podľa A. Dedíka dĺžka chodieb svedčí o
tom, že vznikli predovšetkým zo strategických
dôvodov ako miesto úniku najmä pred nájazdmi
Turkov. Slúžili však aj ako pivnice na uskladnenie a dozrievanie vína (oblasť Čachtíc, Nového
Mesta nad Váhom a Mnešíc boli známe svojimi
vinicami). Svojho času tam habáni po tom, čo

ich vyhnali zo Švajčiarska, údajne mali svoje
modlitebne.
Zaujímavosťou je, že v podzemných chodbách je stabilná teplota 8 stupňov, či je leto alebo mráz. Interesantné sú i tým, že sú rôznych
druhov. Okrem sprašových, bez akejkoľvek
kamennej výstelky, niektoré chodby sú z tehiel,
iné obložené kameňom.
Traduje sa, že v nich Bátorička páchala
svoje ohavnosti. V katakombách sa síce našli
v 19. storočí nejaké kosti, ale nikto ich neskúmal, v tom čase nebola k dispozícii potrebná
technika.
Katakomby lákajú aj hľadačov pokladov.
Lákadlom sú i pre dobrodruhov, zvedavcov
a fanúšikov histórie. Im je určené pozvanie 17.
augusta na ojedinelú, len raz do roka opakujúcu
sa obhliadku podzemného sveta katakomb. -r-

NOVÉ VLAKY DO
ČESKEJ REPUBLIKY
Od 9. júna sa zmenil grakon vlakovej
dopravy. Zmeny sa dotkli aj trate 121 Nové
Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava Vrbovce - Veľká nad Veličkou.
Našťastie, tentoraz ide o pozitívne zmeny.
Zmenou č. 2 Cestovného poriadku Železníc
Slovenskej republiky sa posilnili vlakové spojenia do a z Českej republiky, Uľahčí to cestovanie napr. do Brna či Prahy. Vlaky jazdiace
doteraz na trati zostávajú, k nim pribudli nové
spoje.
-ah-
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SLOVENSKÉ MAMIČKY SPIEVALI PESNIČKY
V stánku kultúry v hĺbke javiska svietilo heslo
Zlato v hrdle, striebro vo vlasoch ... Z pódia ako
nádherné šumenie v lese zneli slovenské piesne
speváckych zborov seniorov.
Tóny slávnostných, veselých i clivých slovenských ľudových i hymnických piesní ôsmich
zborov napĺňali srdcia poslucháčov a hriali ako tie
vzácne slnečné lúče toho dňa (8. júna).
Postarali sa o to SZ Kapoše z Brezovej
pod Bradlom, Bukovčané z Bukovian, Klenotnica
zo Bziniec pod Javorinou, SZ sv. Cecílie
z Nového Mesta nad Váhom. Z Hrachovišťa
prišla Hrachovienka, z Hrušového Dolinka, zastúpenie mala i Drietoma a Zvonky boli ďalším
domácim reprezentantom mesta.

Diváci sa pozorne započúvali do nádherných
známych i menej známych piesní a potleskom
odmieňali seniorské kolektívy, ktoré spevom rozdávali radosť. K tomu pridávajú želanie, nech sa
speváckym zborom darí naďalej rozdávať spevom radosť ako doteraz, ako odkaz budúcim generáciám. Lebo spievať je ako modliť sa, spievať
je dar, ktorý rozdávame i prijímame, spievať
je byť dobrým, citlivým k radostiam i bolestiam
všedných dní.
Veľká vďaka patrí usporiadateľom – vedeniu
KD a MsO JDS v Novom Meste nad Váhom za
obetavú prácu pri usporiadaní tohto krásneho
podujatia.
Za všetkých účastníkov M. Chajmová

PSÍ UČITEĽ BAYLE
Border
collie
Bayles, ktorá spoločne
so svojou majiteľkou
pracuje u záchranárov,
občas rada vymení prácu v sutinách či snehu
za pohladenie a hru so
školákmi a škôlkarmi .
Cez leto Bayles
neoddychuje, aktívne
pátra po nezvestných
osobách na ostrých zásahoch. Okrem toho sa
so svojou „paňou“ zúčastňuje rôznych záchranárskych táborov, podujatí, absolvuje cvičenia u nás
i v zahraničí. Ak zostane čas, občas zaskočia do
hôr relaxovať, to majú obe veľmi rady.
Novomešťanka Adriana Rusňáková pracuje
ako dobrovoľná záchranárka v OZ K-7 Psovodi
záchranári SR. Jej veľkým pomocníkom a partnerom v tíme je jej 3 - ročná borderská kólia
Baylie, ktorá sa záchranárskemu výcviku a pachovým prácam venuje už od maličkého šteniatka.
Borderky sú veľmi výnimočné plemeno. Majú
obrovské srdce plné lásky a veľkú chuť pracovať
a plniť rôzne úlohy. Sú inteligentné, všestranné,
temperamentné, skrátka je to ideálny pes – záchranár.
Výcvik je dosť tvrdý. Záchranárske psy sú
často vo veľkej záťaži, ale tréning je pre nich
zároveň veľkou zábavou.
Bayles svoju prácu nadovšetko miluje. Aktívne
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sa zúčastňuje ostrých zásahov či pátracích akcií,
pracuje v sutinách, v snehu i na ploche, skrátka
neschová sa jej nik a nikde. Má za sebou v tejto
práci kopec úspechov a ďalšie pred sebou.
Keď si chce Baylie trošku oddýchnuť od
terénu, predvádza svoje umenie deťom v školách,
škôlkach a detských domovoch. Práca s deťmi
ju veľmi baví. V rámci projektu K-7 Ja a môj pes
v meste navštevuje Adriana so svojou fenkou
školy v Novom Meste nad Váhom a učí deti
hravou a zážitkovou formou všetko dôležité o
výchove psíka. Deti si môžu na vlastnej koži
vyskúšať, ako sa psík cvičí, správa, venčí, a to
hlavné, ako Baylie zachraňuje ľudské životy.
Ako vraví sama majiteľka: „Verím, že týmto
spôsobom a výchovou mládeže prispejeme k
tomu, aby u nás v Novom Meste nad Váhom bolo
viac vychovaných psíkov a disciplinovaných zodpovedných majiteľov“.

UŽIJÚ SI LETO V TÁBORE A NA VÝLETOCH
Povedzte, ktoré z detí by sa neradovalo z
príchodu leta a letných prázdnin! Výnimkou nie sú
ani domováci. Obdobie leta im prinesie prestávku
v zaužívanom systéme života v detskom domove.
Hoci novomestský detský domov ako domov
rodinného typu, prvý svojho druhu na Slovensku,
je oproti iným podobným zariadeniam pre deti
oveľa prijateľnejšou formou ústavnej starostlivosti, v Novom Meste nad Váhom uplatňovanou od
roku 1972, výlet za hranice všedných dní sa im
nesmierne ráta, je pre nich vítanou zmenou.
Skrátka, na leto sa tešia deti rovnako, či žijú
v skutočných, alebo domováckych rodinách.
Po júnovom liečebnom pobyte v detskej
ozdravovni Železnô, kde boli deti z Nového
Mesta nad Váhom a Myjavy vo veku od 5 do
15 rokov, zverenci zariadenia z Klčového 32,
pôjdu v júli všetci, do nohy, vrátane škôlkárov
i stredoškolákov, na 15 dní do letného tábora
v Opatovej nad Váhom. V lone prírody si užijú
veľa zábavy, hier, súťaží a oddychu. Na čas sa
odpútajú od každodenných povinností, ktoré ich
sprevádzajú počas školského roka.

Po návrate z tábora niektoré deti v závislosti
od okolností pobudnú pár dní u rodičov, ostatné
zostanú v domove a budú sa zúčastňovať výletov
v okolí, ktoré pre ne pripravia tety vychovávateľky.
V pláne majú navštíviť napr. hrady Beckov a
Trenčín, chcú tiež zájsť na trenčianske kúpalisko
okúpať sa a absolvovať výlet do Piešťan, podľa
toho, ako im bude priať počasie.
Dôvod na radosť nemajú len dievčatá
a chlapci z blížiacich sa prázdnin, ale i vedenie
a kolektív pracovníkov detského domova.
Postarala sa o ňu novomestská firma Klimatech,
ktorá detskému domovu, jeho zverencom, darovala finančný sponzorský dar na kúpu 9 - miestneho osobného vozidla.
Slávnostné odovzdanie daru sa uskutočnilo
7. júna. Riaditeľka Detského domova v Novom
Meste nad Váhom a Myjave Dr. Kamila Smiteková vyslovila v mene detí štedrému darcovi
veľké ďakujem. Vďaka smeruje i OO Únii žien
Slovenska v Novom Meste nad Váhom za sladkosti venované deťom z príležitosti MDD.
-r-

O S O B N O S T I J Ú L A A AUGUSTA
Samuel Jurkovič (9. 2. 1796 - 13. 7. 1873) organizátor ochotníckeho divadelníctva, priekopník slovenského a európskeho družstevníctva. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom,
kde i zomrel. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 140.
výročia úmrtia;
Rudolf Macúch (16. 10.
1919 - 23. 7. 1993) - jazykovedec. Narodil sa v Bzinciach pod
Javorinou, zomrel v Berlíne.
Nové Mesto n.V.: štúdium - 20.
výr. úmrtia
Vojtech Masný (8.7.1938)
- technický úradník, futbalista
- strieborný na OH v Tokiu v r. 1964. Narodil sa
v Chynoranoch. Žije v Trenčíne. Nové Mesto
n.V.: pôsobenie - 75. výr. narodenia;
Ján Rehák (9.7.1928 - 24.12.2008) - režisér,
publicista. Zomrel v Bratislave,
Nové Mesto n.V.: rodák - 85. výročie narodenia. Ako režisér Československej televízie
v Bratislave v roku 1956 režíroval prvý televízny

program vysielaný zo štúdia Kamzík.
Fridrich Varga (15.6.1937 - 6.7.1998) - lekár,
biochemik, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Nové
Mesto n.V.: pôsobenie, úmrtie - 15. výr. úmrtia;
Tibor Vichta (14.7.1933 23.1.1991) - filmový scenárista,
dramaturg. Zomrel v Bratislave,
Nové Mesto n. V.: rodák - 80.
výr. narodenia.
Viktor Bilčík (16.8.1938)
– akad. maliar. Nové Mesto n.
V.: rodák - 75. výr. narodenia;
Miloslav Kulíšek (4.8.1843
- 16.4.1910) - právnik, ľudovýchovný pracovník.
Narodil sa vo Vrbovciach. Nové Mesto n. V.: pôsobenie, úmrtie - 170. výr. narodenia;
Milan Trokan (8.1.1844 - 30.8.1888) právnik, národný buditeľ. Nové Mesto n. V.:
rodák, pôsobenie, úmrtie - 125. výr. úmrtia;
Ivan Vychlopen (2. 5. 1941 - 24.8.1998) akad. maliar, pedagóg. Zomrel v Bratislave, Nové
Mesto n.V.: rodák - 15. výr. úmrtia.
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OÁZA ODDYCHU,
PRÍJEMNÉHO POSEDENIA
A AKTÍVNEHO ODPOČINKU
Kaviareň v parku s terasou sa stala oázou oddychu, príjemného posedenia pri vždy
čerstvej kávičke, špeciálne pre ňu praženej, vynikajúcich zákuskov, tort a vína, všetko
vlastnej značky sweet&coffee, ale i špeciálnych čokolád...
Návštevníci sa nemusia obávať, že priberú. Prijaté kalórie zo všetkých tých dobrôt môžu
spáliť v outdoorovom tness centre a na petangovom ihrisku, ktoré sú k dispozícii
nielen návštevníkom kaviarne, ale i Parku J. M. Hurbana, a to i mimo jej prevádzkových
hodín (7,00 - 21,00 h, počas sobôt a nedieľ do 22,00 h).
Deti sa môžu vyšantiť na kvalitne vybavenom detskom
ihrisku sčasti ohraničenom rekonštruovaným múrikom
s vyše 20 rozprávkovými postavičkami.
Novinkou leta budú vymerané bežecké trate s osadenou
tabuľou s vyznačením dĺžky jednotlivých trás.
Kaviareň v parku, ktorá je i s priľahlými vonkajšími priestormi pod dohľadom bezpečnostnej kamery, plánuje do
budúcnosti pripraviť ďalšie novinky v rozšírení a skvalitnení
svojich služieb pre spokojnosť svojich návštevníkov.
Zdroj: Sweet&Coffee s.r.o.
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PROGRAMY MsKS

júl - august 2013
VÝ S TAVA
P. MATEJKA: VÝBER Z MALIARSKEJ
A KRESLIARSKEJ TVORBY
Do 10. júla si milovníci výtvarného umenia môžu v Galérii Petra Matejku pri MsKS
v Novom Meste nad Váhom pozrieť výstavu
k nedožitým 100. narodeninám prof. akad.
mal. Petra Matejku, novomestského rodáka,
po ktorom galéria nesie meno.
Výstava je sprístupnená v pracovné dni
od 8,00 do 17,00 h, v nedeľu od 14,00 do
17,00 h.

LETO S HUDBOU
Počas letných prázdnin sa uskutoční tradičné podujatie Leto s hudbou. Milovníci dobrej hudby, predovšetkým dychovky, sa každú
nedeľu od 17,00 do 19,00 h môžu tešiť na
vystúpenia hudobných telies na tribúne na
námestí.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncerty uskutočnia v spoločenskom dome (podrobnejšie na 2. str. progr. prílohy).

KONCERTY PRI FONTÁNE
6. júla
13. júla
3. augusta
10. augusta

o 19,30 h
o 19,30 h
o 19,00 h
o 19,00 h

CS NEZNÁMI
HS PREMENY
HS PREMENY
HS LUCAS BAND

PRÁZDNINY S DIVADLOM
8. - 12. júla od 9,00 do 13,00 h si naplánuj
zaujímavý a kreatívny týždeň s divadlom!
Nájdeš nás v klubovni Stálej divadelnej
ochotníckej scény Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Neváhaj,
odviaž sa a príď medzi nás! Tešíme sa na Teba.

OTVÁRAME KURZY V MsKS
MsKS v školskom roku 2013/2014 plánuje
otvoriť tieto kurzy: anglický jazyk, cvičenie
pre ženy, joga a klavír. Zápis do kurzov sa
uskutoční 5. septembra od 8,00 do 17,00 h
a v priebehu septembra od 7,30 do 15,30 h,
príp. na č. tel. 771 27 70, kl. 24.

KLUBY V LETE V MsKS
Pondelok od 8,00 do 14,00 h Únia nevidiacich a slabozrakých SR
15. 7. a 19. 8. o 14,00 - SZI
Utorok
9. 7. a 13. 8. od 12,30 do 17,30 h - Klub alternatívnej medicíny - J. Dedík
Streda
10. 7. a 14. 8. o 14,00 h
Klub chorých na skler. multiplex
Štvrtok
Len v júli od 18,00 h - Klub latelistov

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
Stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedíkom sa
uskutoční v termínoch 9. 7. a 13. 8. od 12,30
do 17,30 h v MsKS.

BAŽANT KINEMATOGRAF
5. - 9. júla od 21,30 h
Námestie slobody
(Viac na str.27)

PRÁVNA PORADŇA
Bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokátska kancelária JUDr. A. Ručkayovej sídliaca na Ul. Inoveckej 8 v lete nebude. Najbližší termín stretnutia s advokátom sa
dozviete v septembrovom vydaní NS.

2013

2013

Mesto Nové Mesto nad Váhom

TRENCIANSKA DVANÁSTKA

7. júla 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

14. júla 2013
o 17,00 h

Ľudová hudba

21. júla 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

MLADÍK

28. júla 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

NADLICANKA

4. augusta 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

VLCOVANKA

11. augusta 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

LIESKOVANÉ

18. augusta 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

BODOVANKA

25. augusta 2013
o 17,00 h

Dychová hudba

BUCKOVANKA

BOROVIENKA

KONCERTY SA USKUTOČNIA NA NÁMESTÍ SLOBODY,
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA V SPOLOČENSKOM DOME

KINO POVAŽAN – JÚL 2013

streda 3. o 19:00 h

sobota 13. o 15:00 h, nedeĐa 14. o 15:00 h a 17:00 h

ŠMEJDI

KRÁďOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV

Európske kino!
CONTINENTAL FILM
Manipulácia, nátlak, ponižovanie, agresia. Skryté kamery
zachytili drsné pozadie predvádzacích akcií pre seniorov. ýo sa
naozaj deje na populárnych zájazdoch s obedom zadarmo?
Praktiky, z ktorých mrazí. Klamstvá a premyslená manipulácia,
ktorej jediným cieĐom je donútiĢ bezbranných starých Đudí k
nákupu predražených produktov. Seniori zo svojich biednych
dôchodkov splácajú horibilné sumy za þasto nekvalitný tovar.
Niektorí z nich sa dušujú, že už na žiadnu akciu nepôjdu, iní to
nevydržia a idú znovu.ýo ich ženie? ZvedavosĢ? Samota? Alebo
závislosĢ?
Autorky tohto filmu rok v prestrojení navštevovali akcie, kde sa
dôchodcom vymývajú mozgy a kde mladí Đudia nie sú vítaní.
VedĐa autentických záberov z predvádzacích akcií a výpovedí
poškodených seniorov prináša dokument i pohĐad psychologiþky,
právnika a dalších odborníkov. Film tak po prvýkrát komplexne
mapuje tento neslávny fenomén dnešnej doby.
ýR,
dokumentárny,
74 min.,
þeská verzia, MP 12+
vstupné: 2,50 €, FK 2 €
štvrtok 4., piatok 5. o 17:00 h
sobota 6., nedeĐa 7. o 15:00 h a 17:00 h

premiéra!

SVETOVÁ VOJNA Z
(World War Z)
BARRACUDA MOVIE
Jeden þlovek sa snaží zabrániĢ koncu Đudskej civilizácie. O niþ
menšie vo výpravnom thrilleri Marca Forstera nepôjde. Že ide
o jeden z najväþších filmov tohto roka, potvrdzuje nielen
obsadenie Brada Pitta do hlavnej role, ale predovšetkým
vyjadrenie režiséra, o. i. tvorcu bondovky Quantum of Solace,
ktorý vraj niþ tak veĐké dosiaĐ netoþil.
USA, Malta
thriller,
116 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
streda 10. o 19:00 h

PODFUKÁRI

(Epic)
BARRACUDA MOVIE
Zažite dobrodružstvo vo svete, o ktorom ste doteraz
nepoþuli. Príbeh veþného boja dobra so silami zla, kde dobro
ochraĖuje prírodu a zlo sa naopak snaží prírodu nemilosrdne
zniþiĢ.
USA,
rodinná animovaná komédia,
102 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 3,50 €

premiéra!

JA, ZLODUCH 2
BARRACUDA MOVIE
(Despicable Me 2)
Keć svet potrebuje hrdinu, pomôže zloduch
Toto leto bude najmódnejšou farbou MimoĖská žltá. Roztomilo
prihlúpli krpci sa vracajú do kín. V plnom nasadení a v sprievode
svojho „tatka“, polepšeného superzloducha Grua, ktorý zaþal
sekaĢ dobrotu, po tom, þo mu na krku ostali tri osirelé sleþny.
USA,
animovaná komédia,
98 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 4 €
sobota 6., nedeĐa 7. o 19:00 h

repríza!

BONTON FILM
(Now You See Me)
Dokonalá ilúzia alebo lúpež storoþia? Takto nejako by to
vyzeralo, keby Dannyho jedenástka vedela kúzliĢ. Práve v ich
elegantnom štýle totiž pracujú Podfukári – špiþkoví iluzionisti,
ktorí v rámci svojich efektných kúzelníckych show predvádzajú
ešte efektnejšie bankové lúpeže zamerané proti skorumpovaným
finanþníkom.
Podfukári - grandiózne predstavenie v réžii Louisa Leterriera
(Kuriér 1 a 2, NeuveriteĐný Hulk, Súboj Titanov) - majú v rukáve
hneć niekoĐko és: skvelé obsadenie, vizuálne fascinujúcu
akciu, efekty a v neposlednom rade originálnu zápletku a
príbeh, ktorého podstata ostáva utajená až do veĐkého finále…
USA,
krimi thriller,
116 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €

len 1-x, sobota 13. o 17:00 h
Európske kino!
MIZNÚCE VLNY (Aurora)(Vanishing Waves)
ASFK
Najlepší európsky fantastický film roku 2012. DostaĢ sa do
mozgu niekoho druhého. VidieĢ, þo cíti, nájsĢ odpovede na
otázky, odhaliĢ tajomstvo. Sci-fi romanca Miznúce vlny rozpráva
príbeh mladého informatika Lukasa, ktorý sa zúþastní
kontroverzného medzinárodného experimentu - vstupuje do
mysle mladej ženy Aurory v kóme, aby jej pomohol navrátiĢ
vedomie. Lenže namiesto toho sa zapletie do osídiel ženiných
vášní a fantázií, þo úplne naruší jeho reálny život. Fantastická
melodráma o láske a túžbe po spojení je metaforou dnešného
prerastania technológií a mysle, a zároveĖ telesným
dobrodružstvom, kde skúmanie vlastného tela nemá žiadne limity.
Litva, Franc., Belg. erotická sci-fi romanca,
120 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

sobota 13., nedeĐa 14. o 19:00 h
premiéra!
OHNIVÝ KRUH (Pacific Rim)
CONTINENTAL FILM
Najnovší film Guillerma del Tora
Z mora sa vynoria obrovské príšery Kaiju a pustia sa do vojny s
Đudstvom, ktorá si vyžiada milióny životov a Đudstvo na roky
zaĢaží. Pre boj s Kaiju bola vyvinutá špeciálna zbraĖ: masívni
roboti nazvaní Jaegers, ktorí sú simultánne ovládaní dvomi
pilotmi, ktorých mozgy sú prepojené neurálnym mostom. Lenže aj
títo roboti sa tvárou v tvár nezniþiteĐným Kaiju zdajú byĢ takmer
bezmocní. Na pokraji porážky nakoniec sily brániace Đudstvo
nemajú inú možnosĢ než obrátiĢ svoju nádej smerom k dvom
neþakaným hrdinom: bývalému pilotovi (Charlie Hunnam) a
neskúsenému nováþikovi (Rinko Kikuchi), ktorí sa dajú
dohromady, aby spoloþne riadili slávneho, avšak zároveĖ zjavne
zastaraného Jaegera. Spoloþne budú þeliĢ hroziacej apokalypse.
USA,
akþný sci-fi,
132 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €
Od 15.7. do cca 15.9. - rekonštrukcia hĐadiska kina a divadla !!!

KINO POVAŽAN hrá každú stredu, sobotu a nedeĐu.
Program kina Považan je aj na: www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

DIGITALIZÁCIU KINA POVAŽAN FINANýNE PODPORIL

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Vychutnajte si návštevu kina Považan pred nútenou prestávkou v projekcii lmov.
Prinášame vám niekoľko tipov z programovej ponuky do polovice júla:
ŠMEJDI - streda 3. júla o 19,00 h:
Manipulácia, nátlak, ponižovanie, agresia. Skryté kamery zachytili drsné pozadie predvádzacích akcií pre seniorov.
Čo sa naozaj deje na populárnych zájazdoch s obedom zadarmo? Praktiky, z ktorých mrazí.
Klamstvá a premyslená manipulácia, ktorej jediným cieľom je donútiť bezbranných starých ľudí
k nákupu predražených produktov.
Autorky lmu rok v prestrojení navštevovali akcie, kde sa dôchodcom vymývajú mozgy a kde
mladí ľudia nie sú vítaní. Film po prvýkrát komplexne mapuje tento neslávny fenomén dnešnej
doby.
Dokumentárny český lm trvá 74 minút a je MN do 12 rokov.
JA, ZLODUCH 2 - štvrtok 4., piatok 5. júla o 17,00 h, sobota 6. a nedeľa 7. júla o 15,00 a
17,00 h:
Roztomilo prihlúpli krpci sa opäť vracajú. V plnom nasadení a sprievode svojho „tatka“, polepšeného superzloducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu po tom, čo mu na krku ostali tri osirelé
slečny.
Môže byť napravený zloduch vôbec ešte zábavný? Gru našťastie neskončí ako obyčajný civil,
pretože v jeho vnútri sa stále ukrývajú schopnosti, ktoré by hocikto rád využil. Napr. šéf mocnej
Antizlodušskej ligy S. Velezadok Silas síce zloduchmi opovrhuje, ale kto sa môže do myslenia
zlosyna vcítiť lepšie než bývalý zlosyn? A tak vyšle svoju najlepšiu agentku Lucy Wilde, aby Grua
primäla k spolupráci. Tej sa to za pomoci paralyzéru podarí a Gru začne na staré kolená páchať
dobro. A skoro bude mať plné ruky práce, pretože na radare Antizlodušskej ligy sa objavil ostrieľaný zloduch Eduardo, nevysvetliteľne začali miznúť Mimoňovia, Margo sa zapaľujú lýtka, Edith je
aj naďalej životu nebezpečná a Agnes sa snaží nájsť tatkovi nejakú mamku. A práve to môže byť
pre Grua tou najväčšou hrozbou...
Animovaná komédia USA .so slovenským dabingom trvá 98 minút a je MP.
PODFUKÁRI – streda 10. Júla o o 19,00 h:
Sme v legendárnej sále MGM Grand v Las Vegas a sledujeme vystúpenie iluzionistov. Tí
pozvú na pódium majiteľa banky, a napriek tomu, že jeho banka je až v Paríži, vrcholom šou bude
jej vylúpenie. Na obrazovkách sa objavia zábery z bezpečnostných kamier a už je tu zlatý klinec
programu: peniaze, ktoré pred očami majiteľa aj divákov zmiznú v priamom prenose z parížskeho
sejfu, náhle pršia zo stropu na divákov. Po vybielení banky vstupuje na scénu FBI , ktorá si na
pomoc prizve experta, bývalého iluzionistu (M. Freeman), ktorý má za úlohu nájsť odpovede na
otázku: ide im o peniaze, najslávnejšie kúzlo alebo o niečo celkom iné?
Krimi, dráma, thriller USA trvá 116 minút a je MN do 12 rokov.
MIZNÚCE VLNY - sobota 13. júla o 17,00 h (ASFK):
Erotická sci- romanca rozpráva príbeh mladého informatika Lukasa, ktorý sa zúčastní kontroverzného medzinárodného experimentu - vstúpi do mysle mladej Aurory, ktorá je v kóme, aby
jej prinavrátil vedomie. Namiesto toho sa však zapletie do osídiel ženiných vášní a fantázií, čo
naruší reálny život jeho samého. Prepadne „milostnému romániku v hlave zdroja experimentu“
a v spojení s mozgom mladej ženy prežíva telesné dobrodružstvo, kde skúmanie vlastného tela
nemá žiadne limity.
Dva dni po celoslovenskej premiére uvádzaný najlepší európsky fantastický lm roku 2012
z produkcie Litvy, Francúzska a Belgicka trvá 120 minút a je MN do 15 rokov.

w ww . ka tka to u r s . s k
LETO V CUPI DUPI (NIELEN) S ANGLIČTINOU
Cupi lupi do CUPI DUPI! Aj cez leto. V letnom
období sa brány materského centra (MC) na Ul.
1. mája na dva mesiace nezavrú. Podľa informácii Kataríny Kobzovej, majiteľky MC, počas
júla a augusta CUPI DUPI plánuje každú stredu
tvorivé dielne pre detičky. Každú sobotu, kým si
mamičky doobeda upracú a navaria, tatinovia
môžu vziať deti do MC do herničky, kde bude
každú sobotu angličtina pre deti. Tieto dve aktivity nebudú spoplatňované.
-Tretí júlový týždeň bude týždňom doobedňajších aktivít pre školákov, kedy maminy
po dohode môžu nechať svoje deti v herničke
a v MC sa o ne postarajú. Každý deň bude
angličtina, tvorivé dielničky a v utorok a štvrtok

orientálne tance. Rovnaký scenár sa zopakuje
i v druhý augustový týždeň.
Pracujeme i na jednodňových výletoch pre
deti od 6 rokov. Koncom júla by sme chceli
usporiadať športový deň pre rodičov s deťmi, kde
by súťažili rodiny medzi sebou.
Na záver augusta plánujeme zorganizovať
detskú módnu prehliadku so zbierkou pre
chorého chlapčeka. Máme toho na pláne veľa,
dúfam, že sa nám to všetko podarí. A ešte je tu
jedna drobnosť, ale to si necháme ako prekvapenie.
Počas letných prázdnin bude zmena otváracích hodín v MC. V nedeľu bude hernička
otvorená od 15,00 h.-r-

VTEDY NA ZÁPADE
Životné osudy rodiny Stanovcov, to bolo
hlavne putovanie za prácou. Vladkov otec, Adam
Stano, rodák z Liptovskej Kokavy, sa po I. svetovej vojne presťahoval so svojou ženou, rodenou
Palajovou, do Nového Mesta nad Váhom Tam sa
im v roku 1921 narodila dcéra Božena a o tri roky
neskôr syn Vladimír (18. júla 1924).
Na konci 20. rokov 20. storočia postihla
nezamestnanosť i Považie. Adam Stano sa
odhodlal hľadať prácu až v Spojených štátoch
amerických, aby mohol rodine poslať nejaké
peniaze na živobytie. Bol veľmi pracovitý človek.
Našiel si ťažkú prácu v železiarňach. Vrátil sa
domov a z peňazí, ktoré našetril, si zaobsta-

ral na Financbrehu za kamenným mostom na
Vajanského ul. oproti dnes už zbúranému domu
kominárskeho majstra P. Lifku, vlastný dom. V 30.
rokoch 20. storočia ho rovnaká situácia nedostatku práce prinútila opäť sa vrátiť do USA. V roku
1936 s ním odišla i manželka a neskôr prišli i obe
deti, ktoré tam pokračovali v štúdiách. Boženka sa
v New Yorku stala učiteľkou slovenčiny.
Keď vypukla II. svetová vojna, Vladko oznámil
svojim rodičom, že chce ísť k námorníctvu. Pre
nízky vek ho neprijali. Dozvedel sa však, že na čs.
konzuláte v New Yorku robia nábor do čs. letectva
vo Veľkej Británii. Márne mu rodičia zabraňovali,
nechceli jediného syna pustiť do vojny. Vladko
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nedbal, prihlásil sa a v Montreale ho 26. marca
1942 odviedli. Už 20. apríla 1942 ho zaradili
k 311. čs. bombardovacej peruti vo Veľkej Británii.
Nasledoval základný výcvik v Cosforde. Od 21.
júna do 18. septembra vykonával výcvik na
Bahamách ako rádiooperátor a strelec pre bombardovacie lietadlá typu Liberator (Osloboditeľ).
Tam ho naposledy navštívil aj jeho otec.
Po ukončení výcviku sa vrátil do Veľkej
Británie a ako príslušník 311. bombardovacej
perute sa zúčastňoval náletov na Nemecko
a okupovanú Európu.
Až prišiel 29. jún 1944, necelý mesiac po tom,
ako sa vylodili spojenci na plážach Normandie
v západnej Európe. Vtedy 311. bombardovacia peruť hliadkovala nad kanálom La Manche
a útočila na nepriateľské lode a ponorky.
Posádka Liberatora J, BZ 754, ktorej členom
bol i čatár Stano - rádiooperátor a strelec 654
745, bola v tom čase umiestnená na základni
Predanack (juhovýchod Anglicka). Dostala rozkaz
k operačnému letu. Krátko po štarte lietadla však
došlo k tragickej havárii. V troskách stroja zahynul
mladý Vladko Stano spolu s ďalšími šiestimi kamarátmi. Akoby zázrakom sa zachránil iba jediný
člen posádky - F. Bebenek. Pri náraze lietadla o
zem ho vyhodilo oknom von, mimo stroja. Zranil
sa síce ťažko, no po vyliečení sa dožil konca
vojny!
Vladko sa nedožil ani svojej dvadsiatky.
S vojenskými poctami ho spolu s ostatnými
členmi posádky pochovali na cintoríne v Helstone
(grófstvo Cornwall, hrob C-D-34).
Správa o smrti Vladka ťažko doľahla na jeho
najbližších. A až po vojne, v roku 1947, mohla Boženka spolu s manželom navštíviť bratov
vzorne udržiavaný hrob.
29. mája 1991 V. Stana in memoriam povýšili
do hodnosti majora letectva.
V máji 1992 navštívila Boženka, žijúca v USA,
Nové Mesto nad Váhom. Takmer po polstoročí od
tejto udalosti s pohnutím prerozprávala svojmu
okoliu príbeh svojej rodiny s tragickým skonom
brata!
VTEDY V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Prerozprávala ho aj nám. Ale pekne po
poriadku.
O osude čatára Vladimíra Stana alias Waltera
Staňa sme na stránkach Novomestského spravodajcu písali pred vyše 20 rokmi. O hrdinovi
– Novomešťanovi sme sa dočítali v knihe F.
Louckého: Mnozí nedoleteli. V roku 1992 sme
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o tom priniesli informáciu
so žiadosťou smerom k
čitateľom, ak vedia viac,
nech sa ozvú. Na našu
výzvu reagoval dnes už
nebohý p. Štefan Stano,
bratranec
Vladimíra
Stanu, dokonca dupľovaný (zo strany otcov
i mám – dvaja bratia
si zobrali dve sestry) a
porozprával nám príbeh
letca s koreňmi v Novom Meste nad Váhom.
Ozval sa nám i p. L. Janošovský, ktorý
s V. Stanom prežili spolu detstvo, Vladko bol
od neho o rok mladší. Rodina Janošovských
bola jedným z nájomníkov v dome Stanovcov
na Vajanského ul. 4. Chlapci spolu zažili nejednu veselú príhodu, vyviedli mnohé pestvá, zaspomínal si vtedy p. Janošovský.
O pár týždňov neskôr čakalo redakciu milé
prekvapenie. Novomestského spravodajcu počas
svojho pobytu v Novom Meste nad Váhom
v r.1992 navštívila sestra V. Stanu Božena
Gašparcová. Príjemná pani – sedemdesiatnička
prišla o paličke v sprievode Š. Stana. Takto si
vtedy zaspomínala:
„Brat bol celkom iný, vedel sa viac ,cigániť´,
bol mäkkej povahy, priateľský, vždy mal okolo
seba veľa kamarátov. Raz sa stalo - teraz po
odstupe toľkých rokov sa na to spomína s úsmevom, ale vtedy hrôza!,- malý Vladko spadol
do jamy, kde otec hasil vápno. Rýchly rodičov
zásah spôsobil, že to brat prežil bez ujmy na
zdraví.“
Keď núdza opäť prinútila A. Stana odísť
za veľkú mláku, nasledovala ho i manželka.
Do čias, kým súrodenci v r. 1938 neodišli za
svojimi rodičmi, starala sa o nich teta, mamina
sestra Žofia Palajová. Po príchode do USA
navštevovala Boženka školu pre prisťahovalcov.
A tu im poameričtili meno. Z Vladka sa stal
Walter. Teda žiadne konšpiračné dôvody, ako by
sa mohlo zdať, ale odslovenčenie mena. Mäkčeň
v priezvisku pridali Vladkovi v Anglicku. Či omylom,
alebo z iných dôvodov, to p. Božena už nevedela.
- Naposledy som sa s bratom stretla, keď sa
stavil doma v Amerike z výcviku na Bahamských
ostrovoch. Potom nasledovala už len strohá
správa adresovaná otcovi Adamovi Stanovi: váš
syn zahynul 29. júna 1944.
Ing. Gustáv Rumánek a red.

BAMBI PO MDD A JÚNOVÝCH ÚPRAVÁCH CENTRA
Po vlaňajšom úspechu i tento rok sme sa
rozhodli usporiadať akciu, ktorá oslávi deň tých
najdôležitejších ľudí - našich detí. Letné dni, ktoré
k nám po dlhej dobe náhle prišli, nás len utvrdzovali v eufórii a víziách o tom, ako pred budovou MC BAMBI na ihrisku ponúkneme všetky
atrakcie a užijeme si to spolu. Keď bolo takmer
všetko nachystané, studená vlna prišla rovnako
nečakane ako predtým leto a my sme začali mať
vážnu obavu o celú akciu. V kabátoch sme postávali na ihrisku a vraštili čelá.
Ako alternatívne riešenie nám napadlo využiť
priestory nového spoločenského domu (bývalé
kino Považan). V priebehu jedného dňa sme ich
vybavili vďaka veľmi rýchlej komunikácii medzi
mestským kultúrnym strediskom a mestským úradom. Patrí im naša veľká vďaka.
Deň D prišiel a my, schovaní pod strechou,
sme sa nemuseli obávať zlého počasia. Dokonca
aj slniečko sa ukázalo, a tak sme mohli niektoré atrakcie postaviť do priestoru pred budovu
spoločenského domu. Pri skákaní na trampolíne
deťom „do taktu“ šumela nová fontána a stromy
v parku dotvárali celkovú atmosféru.
V sále „šašoval“ šašo a tety, ktoré maľovali
na tvár, si išli zodrať ruky. Našťastie si zodrali
len farbičky☺. Éterické brušné tanečnice Yasmin
nás dostali do nemého úžasu svojím orientálnym
vystúpením, dievčence z literárno-dramatického
krúžku zo ZUŠ pobehovali pomedzi deti ako Pipi
dlhá pančucha či opička. Na workshope Tvorivých
dielničiek si pod vedením našej šikovnej Hanky
Tupej a jej detičiek viac než polovica zúčastnených
detí vyrobila veselého farebného šaša, ktorého si
mohli zobrať domov spolu s balónom i popcornom.
Zatancovali si malí aj veľkí, a jediný dážď,
ktorý nás občas zaskočil, bol dážď cukríkový,
ktorý spúšťal nezbedný šašo. A takú spŕšku uvíta
predsa každý.
Deň detí sme teda oslávili radostne, čo
nás motivuje do ďalších činností a už teraz sa
pripravujeme, ako vás po prázdninách privítame
v našom – vašom MC BAMBI a ponúkneme vám
ďalšie aktivity i novinky. A čo to bude? Nechajte
sa prekvapiť. Prezradíme vám len toľko, že
po úspešnom MDD sme nezaspali na vavrínoch
a počas júna nezaháľali. Urobili sme menšie
úpravy v herničke, rozdelili ju na námetovú časť

- čítací kútik English corner, bude i kuchyňka
pre malé ženičky či mužíčkov v domácnosti
a obchodík. V edukačnej časti budú stolíky s edu
- hračkami a naša dlho plánovaná zábavná veda
predovšetkým o zaujímavých fyzikálnych javoch
ako gravitácia, vlastnosti tekutín, magnetická
sila...
Zaujali sme vás? Nuž, dovidenia v septembri.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
MC Bambi

BAŽANT KINEMATOGRAF
PRILETÍ V JÚLI
V lete k nám v ostatných rokoch pravidelne „prilieta“ Bažant kinematograf. Tentoraz do
našich končín zavíta v dňoch 5. až 9. júla. Jeho
programová skladba je kombináciou noviniek a
kultových lmov z minulých rokov. Predlmy sú
od významných slovenských tvorcov. Návštevníci uvidia tieto snímky: Prišiel k nám Old Shatterhand (réžia: Dušan Hanák), Huráá! (r. Martin
Šulík), Socha (r. Jaroslava Havettová), Pieseň
(r. Ivan Popovič) a Rebrík (r. Viktor Kubal).
Novomešťania a ostatní návštevníci mesta sa
môžu tešiť na tieto lmy: 5. júla: Polski lm (r.
Marek Najbrt, 2012, ČR/PL, 113 min.), 6. júla:
Samotári (r. David Ondříček, 2000, ČR, 103
min.), 7. júla: Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek,
2011, SR/ČR, 104 min.), 8. júla: U mě dobrý (r.
Jan Hřebejk, 2008, ČR, 101 min.) a 9. júla Lóve
(r. Jakub Kroner, 2011, SR/ČR, 90 min.). Svoje dočasné „hniezdo“ si Bažant kinematograf
postaví na Námestí slobody, lmová projekcia
začne vždy o 21,30 h.
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M ÁM E R A D I S V O J E MESTO?
Každý by sa
mal zamyslieť nad
tým, či sa
cíti
lepšie v čistom
alebo špinavom
meste. Veľa sa investuje do úpravy
parkov,
chodníkov, ihrísk a pod.
V oddychových
zónach
pribudli
nové, veľmi pekné lavičky. Dokážeme si to všetko
vážiť a udržiavať, aby sme sa cítili všetci dobre?
Veľa ľudí cestuje, a teraz, počas dovolenkového obdobia, ešte viac, do zahraničia, do
okolitých i vzdialených krajín. A celkom prirodzene
nielen obdivuje, ale aj porovnáva. Stačí prejsť do
blízkeho Rakúska a už ste v inom svete. Záľaha
muškátov v oknách, na balkónoch, čisté ulice.
Prečo to nemôže byť aj u nás?!

O nás, Slovákoch, sa hovorí, že sme pracovití
a skromní. Ale prečo nemožno povedať, že sme
i poriadkumilovný národ?! Prečo kríky, mladé
stromčeky a kvety, ktoré technické služby mesta
vysadia pre potešenie všetkých, niekto bez hanby
a štipky svedomia ukradne, aby sa ich krásou mohol nadchýnať len sám, a nie my všetci?! Náprava
stavu, nová výsadba, stojí nemalé peniaze, ktoré
idú i z našich daní.
Kde sa stala chyba? Svoj diel viny majú aj
rodičia, ktorí svoje deti nevychovávajú k vzťahu
k svojmu okoliu, svojmu mestu. Neupozornia ich,
keď odhodia papierik z cukríka na zem, aby ho
zdvihli a hodili do koša. Platí to i na majiteľov
psíkov. Pravda, česť výnimkám! Ukážme príklad aj my, dospelí, svojím záujmom, nie ľahostajnosťou, takou častou a poukazovaním na neprístojné správanie. Vychovávajme sa navzájom
a majme v úcte ľudí a ich prácu, ktorí sa o skrášľovanie mesta a jeho zveľaďovanie starajú. AB

ZM YS L U P L N É P R Á Z DNI NY
Škola sa pomaly končí, leto začína. Opäť si
môžeme povedať: „Juchú, prázdniny.“ Určite sa
každý z vás na ne teší takisto ako ja. Tento rok
si plánujem úplne dokonalé, teda zmysluplné
prázdniny. Každý deň prázdnin chcem využiť
čo najlepšie. Či v táboroch, u babky, doma, na
záhrade, na kúpaliskách s kamošmi a kamoškami.
Najviac sa asi teším na skautský tábor. Možno
si niekto myslí: „Bože, to je ale hlúposť!“ No
v skutočnosti je to naopak. Nie je to len o robote,
o pomáhaní v prírode. Ale je to hlavne o skvelých
zážitkoch, úžasných kamarátoch, zábave. Každý
deň je niečím výnimočný. Okolie je nádherné,
potôčik žblnkoce, vtáčky štebocú, letný vánok
sa hrá na skrývačku v korunách zelených stromov. Každý deň nás naši radcovia zapájajú do
rôznych aktivít, hier. Najúžasnejšie je tam to, že
spíme v stanoch. Okolo nás sa rozprestiera veľký
les. Večer môžeme počúvať hukot sovy, malých
ježkov, ako sa pomaly zakrádajú k našim stanom.
Mám odtiaľ len tie najlepšie zážitky. Napríklad,
ako sme mali voľno a mohli sme sa ísť okúpať.
Nešli sme k vodopádom, ale k potôčiku. Keď som
si zmývala vlasy od šampónu, zrazu som spravila
kotrmelec v potoku. Po tých hnusných, ostrých
kameňoch... Chrbát ma bolí doteraz. Alebo ako
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sme mali nočnú stráž a v tom niečo šuští spoza
kríkov. Zrazu sme uvideli nejaké tváre. Začali sme
z plných hrdiel kričať. „ Prepad, prepad!“ Snažili
sme sa všetkých zobudiť. No skrátka, jasne povedané: „Na to leto nikdy nezabudnem!“
A keď sa prázdniny skončia, nastáva ten
čas, kedy opäť nastupujeme do školy. Opäť
si sadáme do školských lavíc, ale oddýchnutí
s krásnymi zážitkami a spomienkami.
Karolína Balušková, 7.A, ZŠ Tematínska ul.

ZAČALI S VÝSTAVBOU
ROZHĽADNE
Mikroregión Bošáčka začal v júni s výstavbou vyše 7 m vysokej turistickej rozhľadne
v Haluziciach na kopci Hájnica v nadmorskej výške 341 metrov. Výhľad z nej bude na
celú Bošácku dolinu, Považie, Trenčín, Biele
Karpaty a Považský Inovec. Perspektívne by
mali v rámci mikroregiónu pribudnúť ešte ďalšie
dve rozhľadne. Jedna by mala byť pri osade
Rolincová a druhá v Novej Bošáci.
Haluzická rozhľadňa by mala byť dokončená v septembri.
(heň)

NAVŠTÍVILI ZÁMOK, ČAKAJÚ ICH ĎALŠIE AKTIVITY
Na barokový zámok Schlosshof neďaleko
rakúskeho Heinburgu, považovaný za najväčší
zámocký komplex v strednej Európe, bolo zvedavých 43 účastníkov zo ZO Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Novom Meste
nad Váhom.
Zámok ako svoje vidiecke sídlo začal stavať
najslávnejší poľný maršal rakúskej monarchie
princ Eugen Savojský. Neskôr jeho priestrannosť
a pohodlie často využívala cisárovná Mária Terézia
a jej početná rodina. Počas obhliadky časti jeho
rozsiahleho interiéru sme mohli obdivovať štýlový
dobový nábytok a rozmanité krásne doplnky.
Pri rekonštrukcii zámku sa nezabudlo ani na
priľahlé čestné nádvorie s nádhernou fontánou.
Nevídanou krásou na nás zapôsobili terasové
záhrady. Ich originálnou parkovou architektúrou,
jedinou v Európe, je zámok Schlosshof preslávený.
V rozsiahlom zámockom areáli sme si prezreli
záhrady s úžitkovými a liečivými rastlinami, takými vzácnymi v zámockých komplexoch. Mladších
i postarších upútali voľne pobehujúce zvieratá
v areáli bývalého majera, ktoré sme mohli bez
obáv pohladkať. Tí zvedavejší mali problém
dostať sa von z bludiska vytvoreného labyrintom
chodieb v mohutnom poraste okrasných kríkov.
Bohatá bola aj ponuka semienok, cibuliek a
sadeníc kvetov, z ktorých mnohé budú skrášľovať
záhradky účastníkov zájazdu. Pri prechádzke
zámockým parkom sme okrem fontán s oddychovými zónami v bývalej koniarni natrafili na
obrazovú galériu, do ktorej exponátmi prispievajú
dobrovoľní darcovia.
Nielen samotný zámok, ale aj nádhera tisícov
zakvitnutých tulipánov, ruží a iných kvetov, dokonale upravené trávniky a veselo žblnkajúce fontány očarili svojou krásou a poskytli nás príjemné chvíle oddychu na pohodlných lavičkách.
Podvečer sme sa vrátili domov šťastní a spokojní,
že sme mali možnosť spoznať aj miesta za hranicami Slovenska.
Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT ÚNSS V MESTE
Zrakom prijímame takmer 90 % informácií.
Pritom asi 2 % populácie má problémy s očami.
Z toho je zrejmé, že zrakové postihnutie sa stáva
vážnym problémom súčasnosti.
Postupné stieranie sociálnych dôsledkov

zrakového postihnutia prináša zrakovo postihnutým zlepšenie sociálneho povedomia, znižuje
ich odkázanosť na pomoc inej osoby a zvyšuje
ich samostatnosť. Príkladom pozitívneho vývoja
je prístup k vzdelávaniu. Dnes sú aj pre úplne
nevidiacich vytvorené podmienky pre štúdium na
stredných i vysokých školách.
Základná organizácia ÚNSS v našom meste
každoročne pripravuje pre svojich takmer 90
členov viaceré sociálno-rehabilitačné aktivity. Ich
cieľom je aspoň čiastočne eliminovať negatívne
dopady sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia a zvyšovať ich sociálne povedomie. Pre
našich členov sú už samozrejmosťou pravidelné pondelkové stretnutia v klubovni mestského
kultúrneho strediska. Z ďalších aktivít ani tento
rok nebude chýbať víkendové stretnutie s členmi
základnej organizácie JDS Hrachovišťe. Našou
najväčšou sociálno-rehabilitačnou aktivitou bude
6 - dňový pobytový kurz sociálnej rehabilitácie
pre 30 účastníkov so zameraním na zvyšovanie
samoobslužných a komunikačných zručností a na
získanie a upevnenie návykov v oblasti priestorovej orientácie v neznámom prostredí s využitím
zvyškov zraku alebo za pomoci sprievodcu.
Stalo sa už tradíciou, že v novembri pri
príležitosti Dňa nevidiacich organizujeme
slávnostnú členskú schôdzu. Zabezpečujeme
aj odborné služby prostredníctvom Krajského
strediska ÚNSS v Trenčíne. Jeho pracovníčky
boli tento rok už dvakrát na našom klubovom
dni, aby umožnili našim členom vybrať si vhodnú
lupu, zakúpiť si drobné kompenzačné pomôcky
a poskytli im sociálne poradenstvo.
Veríme, že rovnako úspešne sa nám podarí pripraviť aj ďalšie akcie. Jednou z limitujúcich podmienok pre ich realizáciu je poskytnutie
príspevkov na našu činnosť. Preto je namieste
aj touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dokázali
prejaviť pochopenie pre potreby svojich zrakovo
postihnutých spoluobčanov. Naša vďaka patrí
Mestu Nové Mesto nad Váhom, obecným úradom, ale aj viacerým štedrým darcom. Rovnako
si vážime ústretovosť vedenia MsKS v Novom
Meste nad Váhom pri poskytovaní priestorov na
naše klubové stretnutia.
Ing. Pavol Strechay
predseda ZO ÚNSS Nové Mesto nad Váhom
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SPOLOČENSKÉ TANCE? PRE MŇA ŠPANIELSKA DEDINA!
Tancoval v Japonsku, Austrálii, Rusku či
Monte Carle. Ako 15 - ročný začínal vo FS
Čakanka. Tanečník z nášho mesta Milan
Elischer dnes tancuje v Lúčnici. V novomestskej Čakanke pomáha cvičiť mladých nádejných tanečníkov.
*Dnes robíte zdvíhačky vo FS Lúčnica. Kedy
ste však začali tancovať v Čakanke?
V DFS Čakanka som začal tancovať v r.
1999. Tam som dostal dostatočné tanečné
základy. Asi po roku a pol som prešiel do
staršieho FS Otava, kde som bol štyri roky. Popri
Otave som neskôr začal tancovať aj v myjavskom Kopaničiarovi a nitrianskom Ponitranovi.
Súčasne som tancoval v troch súboroch naraz.
*Pripravovali ste sa poctivo na konkurz do
Lúčnice?
Vôbec nie☺. Nepripravil som si žiadnu
špeciálnu choreografiu. Hodinu pred konkurzom som navyše blúdil po Bratislave. Keď som
konečne prišiel na miesto a postavil sa pred porotu, kde sedel aj profesor Štefan Nosáľ, spýtali
sa ma, čo som si pripravil. Priznal som sa, že
nič. Neveriacky sa na mňa pozerali. Vyzvali
ma teda, aby som im ukázal, či viem vôbec
tancovať. Zatancoval som im teda Myjavské
cifrovačky.
*Pamätáte si na vaše prvé vystúpenie?
Áno, bolo na 60. výročie Lúčnice. Tri mesiace predtým od pondelka do piatka sme tvrdo
trénovali. Na prvom vystúpení v bratislavskom
Istropolise som mal dva tance. Neboli príliš
náročné. Mali sme o dosť väčšie publikum, než
na aké som bol dovtedy zvyknutý. Mal som
obavy, aby som moje prvé vystúpenie nepokazil. Bol som pod drobnohľadom pedagógov. Môj
výkon musí byť vždy stopercentný. Je to vyšší
tanečný level a väčšia zodpovednosť.
*Lúčnica je, ako ste povedali, vyšší level.
Ako sa udržiavate v kondícii?
Pravidelným tréningom. Navyše, musím sa
naučiť tancovať všetky choreografie pre prípad, ak by sa niekto z tanečníkov zranil a bolo
ho treba nahradiť. Taneční pedagógovia nám
dávajú tiež priestor na sebarealizáciu. Môžeme
použiť aj vlastné nápady.
*Koľko tanečníkov je počas vystúpenia na
javisku?
Asi 20 párov. Štyridsať ľudí je dosť, ale
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vôbec si nezavad z i a m e .
Tancujeme
na
väčších javiskách.
Ak
máme,
naopak, vystúpenie na malom
pódiu, zníži sa
počet párov.
*Lúčnica
je známa aj v
zahraničí,
kde
všade ste vystupovali?
V Japonsku
sme boli mesiac a pol, v Austrálii dva týždne. Ďalej sme
vystupovali v Monte Carle, Rusku, Taliansku,
Nemecku, Česku, Švajčiarsku a Maďarsku.
*Lúčnicu poznajú aj v Japonsku?
Áno, poznajú. Japonci dokonca tancujú
slovenský folklór. Sú veľmi dobrí. Môžu nám
pokojne konkurovať. Ich súbor má aj slovenský
názov Krásna Hôrka.
*Japonská kultúra je predsa len odlišná od
tej európskej. Ako vás prijalo publikum?
Bolo nadšené. Tlieskalo aj počas predstavenia, keď sme to nečakali. Niekedy som takmer
zabudol ísť na javisko. Fotil som kolegov zo
súboru a skoro som zabudol, že mám tanec. :)
*Vyskúšali ste si aj spoločenské tance, break
dance či írske tance?
Priznám sa, spoločenské tance nemám
rád. Niekedy máme aj my tréningy zamerané
na spoločenské tance. Pre mňa je to hotová
španielska dedina. Je to akoby hiphoper mal
tancovať naše folklórne tance. Každý máme
svoj štýl. Dnes je síce o tieto tance väčší záujem než o ľudové, ale nemyslím si, že by folklór
zanikol. Ak sa budú tradície zachovávať a mladí
ľudia budú mať chuť tancovať, tak určite nezaniknú.
*Ako vyzerá leto v tanečnom súbore?
Toto leto máme prestávku, ale niekedy skoro
celý júl a august tancujeme po festivaloch
alebo iných podujatiach - v SR alebo zahraničí.
V septembri sa opäť pustíme do nacvičovania.
Chystáme program k 65. výročiu Lúčnice.
Henrieta Mihalková

KEĎ ZELENÁ VODA NEBOLA TÝM, ČÍM JE DNES
Chýr o známej rekreačnej oblasti Zelená
voda už dávno prekročil hranice nášho regiónu,
dokonca SR. Od nášho mesta 2 km vzdialené
prírodné kúpalisko radi navštevujú aj občania
mesta. Nie vždy to tak bolo. Boli časy, kedy by sa
ani ten najväčší odvážlivec nebol ponoril do vôd
dávnej zelenej vody. Kedy vznikla, si nikto z nás
nemôže pamätať...
Kúpanie v letnom období obyvateľom mesta i okolia okrem potokov poskytoval len Váh.
Jeho vody pretekali údolím Považia od nepamäti.
Často menili svoje koryto, čo potvrdzuje aj názov
Vagus, z lat. túlavý, blúdivý. V časoch záplav sa
Váh rozlieval do okolia, vytváral močaristé miesta.
Najväčšia zaznamenaná povodeň bola presne
pred 200 rokmi. Koncom augusta 1813 veľká
voda zaplavila celé Považie. Spôsobila obrovské
škody, ničila domy, brala dobytok a vyžiadala si
aj mnohé ľudské životy. V čase pokoja bol Váh
krásna, čistá rieka, plná rýb. V istom období ho
nazývali slovenskou Riviérou.
Po ľavej strane toku až po okolité obce boli
len sihote, raj pre vodné i spevavé vtáctvo.
Najrozšírenejší bol malý vtáčik, drozdík čvikotavý,
žijúci v kolóniách 50 až 200 operencov. Hovorilo sa
im kvíčaly. Vtáčkari, - bolo ich len niekoľko a navzájom sa strážili,- ich chytali do siete. Nebolo to
pre ich obživu, z vtáčika by sa málo najedli. Chytali
ich na objednávku ako delikatesu pre bohaté pánske stoly. Prútie z vrbiny zase poskytovalo kvalitný materiál pre rozšírené košikárske remeslo.
Asi v strede sihotí presakovala spodná voda.
Vytvorila malé jazierko, ktoré sa stalo útočiskom
všetkých žiab z okolia. V stojatej vode sa im
darilo, množili sa, vytvárali žabačince, voda zelenela, podľa toho dostala pomenovanie. V okolí
jazierka rástli rôzne vodné rastliny. Najznámejšie
bolo rákosie, pálka, s 1-2 m dlhými pásikovými
listami a hnedými valcovitými súkvetiami. Dostať
sa k nej nebolo ľahké, pretože jej časť rástla vo
vode. Komu sa podarilo získať metrovú palicu
pálky, dlho zdobila jeho príbytok. Navečer, keď
všade zavládlo ticho (autá ešte neboli), sa zo
sihotí ozývali rôzne zvuky. Kŕkanie a kvákanie
žiab bolo také prenikavé, že ho bolo počuť široko
- ďaleko. Močaristá pôda, zelené jazierko, obkolesené vodnými rastlinami, rôzne zvuky vtáctva
a šum vetra pôsobili tajomne. Nečudo, že sa
šírili rôzne povery a povesti. Údajne tam sídlil

vodník, navečer tancovali víly, čierna vdova lákala
mužov z cesty, plakali utopené detičky, z bahna
volal pastierik kôz a všeličo možné i nemožné, čo
ľudská fantázia dokázala vymyslieť.
Sihote zostali panensky neporušené až do
čas, keď sa v r.1913 stavala 4 km dlhá cestabetónka, dva mosty - nad železnicou a cez Váh
a malý mostík nad jazierkom.
Veľké zmeny nastali až po r. 1945. Prvý
päťročný plán stanovil, že na povodí Váhu sa
vybudujú elektrárne Vážske stupne. V r. 1947
sa začalo po pravej strane Váhu s výkopom
kanálu. Na spevnenie hlbokého koryta bolo treba
veľa betónu a štrku. Začalo sa s bagrovaním
za Váhom v miestach sihotí. Postupne ako sa
bagrovalo, vystupovala spodná voda a vytvárala
vtedy ešte len malú hladinu vody. Hovorilo sa
tomu jaminy.
Plán päťročnice sa splnil a vodnú elektráreň
s dvoma Kaplanovými turbínami v r. 1953 spustili. Súčasne sa začalo aj s výstavbou nových
závodov (Vzduchotechna, VUMA a i.). Vznikali
nové pracovné príležitosti a s tým súvisiaca
potreba výstavby bytov.
V r. 1974 postavili závod PREFA, ktorý vyrábal pre bytovú výstavbu dielce - panely. Dodávku hlavného stavebného materiálu štrku zabezpečoval kameňolom. Jaminy sa prehlbovali,
rozširovali, areálu sa začalo hovoriť bagrovisko.
Miesta, kde sa práve nebagrovalo a kalná voda
sa usadila, boli lákadlom na kúpanie. Veľká
tabuľa však hlásala Zákaz kúpania. Napriek tomu
odvážlivci zákaz nerešpektovali a chodili sa na
bagroviská kúpať. Až v 80. rokoch 20. stor.
v rámci akcie Z (úradne - zveľaďovanie, ľudovo
- zadarmo) začala Vzduchotechnika stavať prvú
budovu v areáli dnešnej Zelenej vody. Odovzdali
ju v r.1982 Zväzarmu. Názov bagrovisko zanikol,
ploche sa začalo hovoriť jazerá. Vtedy sa už začalo
na jazerách kúpať. Tabuľu Zákaz kúpania nahradila tabuľa Kúpanie na vlastnú zodpovednosť.
Postupne pribúdali ďalšie rekreačné budovy.
Mesto na požiadanie za lacný peniaz prideľovalo
pozemky na výstavbu chatiek, a tak sa areál z roka na rok rozrastal až do dnešnej podoby. Neviem
presne, kedy tento areál dostal úradný názov
Zelená voda, mňa len blaží, že jeden zo starých
názvov nášho chotára (dnes už s veľkým Z) sa
zachoval dodnes.
Anna Paulechová
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T AK T R O C H U O Ž I V OTE ...

Život sa s ňou nemaznal. Ale nevzdala sa, zabojovala. Hlavne o tom je príbeh
niekdajšej Novomešťanky Danice Sedláčkovej,
zakladateľky dvoch azylových domov, neinvestičného fondu Križovatky, ktorého je správkyňou a rovnomennej neziskovej organizácie,
ktorej je riaditeľkou. Nech je povzbudením a
inšpiráciou pre všetkých, ktorí to nemajú v živote
ľahké.
- Keď som ako 18 - ročná opúšťala Nové
Mesto, môj životný pocit bol, že život sa skočil.
Niekoľko rokov trvajúce vážne choroby, úmrtia
a napokon vzájomné ubližovanie si členov
rodiny v sporoch o „dedičstvo“ spôsobili náš
útek z mesta, kde sme mali niekoľkogeneračné
korene.
Nemal mi kto pomôcť, pretože úrady nie sú
kompetentné na bolesti duše. Najväčší problém
bol ale v tom, že „dobre“ vychované deti predsa
nehovoria o problémoch vo svojej rodine, a tak
som ostala pľačkať sa v tom sama, bez reálneho odhadu miery únosnosti a výsledkom bola
samota a izolovanosť od vrstovníkov, ktorí vtedy
riešili úplne iné problémy...
Nechala som za sebou všetko – rodinu,
priateľov, spolužiakov... a keďže sme odchádzali
z domu do 2 – izbového bytu, musela som sa
vzdať aj všetkých „pokladov“ nazhromaždených
za život, starých hračiek, spomienok...
Nový život v novom prostredí sa nezačína
ľahko, zvlášť, ak je duša poznamenaná všehochuťou bolestí, s absenciou plánov do budúcnosti a vlastne aj bez túžob, lebo predo mnou
boli len tma a neistota.
Neznáme ulice, anonymní ľudia, ktorí sa
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na prisťahovalcov pozerajú trochu „zvrchu“,
zabehané systémy života, do ktorých nepatríte
a neviete, kde sa začleniť do tohto fungujúceho
súkolia, nepoznáte lekárov, žiadna predavačka
neodloží podpultový tovar, niet s kým ísť
na prechádzku, ani posedieť si do kaviarne
a i spoločenstvo veriacich v kostole sa správa
ako „studený psí čumák“ - zaujímate ich iba
do tej miery, aby zistili, kto ste, čo ste, odkiaľ
ste, aby to potom mohli preberať medzi sebou
a vyplniť tak miestne informačné medzery...
Toto sú bežné životné pocity „presadenca“
a kto tú kalváriu neprežije na vlastnej koži, nepochopí. Samota, anonymita a nezáujem davu,
všetko niekam smeruje, len ja sama stojím na
mieste, pretože neviem, ku komu sa pridať,
kam sa vnútiť a kde hľadať to „svoje“ miesto
na slnku.
Bola to práve táto „studnica“ poznania, ktorá
vo mne vyvolávala súcit k rovnako postihnutým.
Odstupom času, keď sa už hnev a pocit životnej
krivdy a nespravodlivosti zmenili v boľavé spomienky zamknuté v trezore duše, som začala
hľadať príčiny a rozmýšľať, čo sa s tým dá robiť,
teda skôr, čo by s tým mali robiť ostatní, kompetentní. Uvedomila som si, že nemá kto pomôcť.
Snažila som sa aspoň v obmedzenej miere
vidieť vo svojom okolí mladých ľudí, ktorí mali
problém. Prihovoriť sa im, vypočuť, mať účasť
na ich živote, pomôcť im hovoriť, proste byť
s nimi.
Napriek ubiehajúcim rokom mojím životným
pocitom boli ukrivdenosť a nespokojnosť. Stále
som na niečo čakala a keď som to dosiahla,
vynorili sa nové veci a celý kolobeh sa rozbehol nanovo. Až raz. Dostala som pozvanie na
kresťanský kurz „Otvor sa“ a tam sa stalo niečo
podstatné. Prežila som dotyk Božej lásky tak
intenzívne, že sa môj život zmenil. V jednom
okamihu sa z „trstiny vetrom klátenej“ stal človek
milovaný a milujúci a všetky boľavé spomienky
som mala uzdravené. Bolo to veľmi oslobodzujúce, všetky staré krivdy boli odpustené...
Pochopila som, že nestačí nadávať na daný
zlý stav vecí, ale je potreba ho vlastnými silami
začať meniť.
KRIŽOVATKY NIELEN ŽIVOTNÉ...
Spúšťačom bol príbeh ženy, ktorá ležala

s mojou kolegyňou v nemocnici. Bola týraná
a nemal jej kto pomôcť. Nemala kam odísť.
Kolegyňa obtelefonovala pol Slovenska,
hľadajúc možnosti pomoci týraným ženám. Písal
sa rok 1999, vtedy to bolo ťažké. Nepodarilo sa
a táto žena sa pokúsila o samovraždu. Našťastie
prežila. Vtedy ma začala nahlodávať myšlienka:
„Čo tak to skúsiť?“
Predstavte si človeka, ktorý nemá o danej
problematike „ani pary“. O zriaďovaní aj samotnej prevádzke. Nebola k dispozícii žiadna
literatúra, všetko bolo treba vymyslieť. Napriek
tomu začala séria zázrakov. Nemala som internet ani počítač, pre informácie som musela
vycestovávať osobne. Padla na to celá dovolenka. Moje telefónne účty sa blížili k hranici
nezaplatiteľnosti, telefonovať som chodievala
domov cez obedňajšiu prestávku.
Založila som neinvestičný fond Križovatky
a začala zháňať budovu a peniaze na zriadenie
azylového domu pre týrané ženy. V decembri
2000 som podpísala nájomnú zmluvu na objekt bývalých jasieľ, ktorý bolo treba prestavať
a zariadiť. Na účte som mala 40 000 Sk, a zariadenie sme museli otvoriť do šesť mesiacov.
Po novom roku mi začala dochádzať absurdita celej situácie, rozmýšľala som nad zrušením
zmluvy. Nemala som spolupracovníkov ani peniaze. Modlila som sa: „Ocko nebeský, ak chceš,
aby to bolo, musíš niečo urobiť, lebo ja už
nemám čo.“
Odpoveď prišla v podobe Hanky. Našla si ma
jej mama, a ponúkla mi svoju „nezamestnanú“
dcéru. Od prvého stretnutia som vedela, že je tá
pravá. Potom prišlo na účet 95 000 Sk. Najskôr
som si myslela, že omylom, po dlhšom pátraní
som sa dozvedela meno darcu a povedali mi, že
peniaze sú pre nás.
Do pol roka sme stihli otvoriť prvý pavilón.
Murári nám postavili priečky a Hanka s valčekom
na dlhej tyči maľovala. Tiež natierala darovaný
starý nábytok. Bola u nás zamestnaná na
verejnoprospešné práce za pár korún a trávila
tam neskutočne veľa času s vykonaním prác, za
ktoré by sa nemuseli hanbiť ani traja muži.
Potom sme dostali grant 1 200 000 Sk a za
prevádzky prvého pavilónu prestavovali ďalšie
tri. Celý Azylový dom Emauzy v Holíči bol hotový na jar 2002. Stále sme sa učili. Bolo treba
zvládnuť zákony, účtovníctvo, všetko potrebné
pre prevádzku domu. Na prevádzku sme začali

dostávať peňažný príspevok, ale bolo treba
neustále dofinancovávať. Pomáhali nám dary od
ľudí, ktorí sami mali málo – zväčša dôchodcovia,
ktorí zareagovali na moje srdcervúce výzvy
v časopisoch.
Situácia sa zopakovala v roku 2004. Znovu
som podpísala nájomnú zmluvu, tentoraz na
škôlku, ktorá bola iba montovaná. Zvonku vlnitý plech. sklenená vata, zvnútra drevotrieska.
Povrchové vedenie elektriky. Bolo treba dostavať
obvodové múry, priečky, kotolňu, všetky rozvody.
Prvé peniaze som dostala vo Viedni od pána,
ktorému ani neviem meno. Chcel podporiť na
Slovensku sociálno-kresťanský projekt, kamarát
ma naň upozornil a preložil základné informácie
do nemčiny. Vybral si nás a dostala som obálku.
Keď som ju v aute otvorila, tak sa mi roztriasli
ruky, že som sa celá obsypala peniazmi. Bolo v
nej 450 000 Sk.
V Azylovom centre Betánia sme časť pre
mužov otvorili v roku 2006 a o rok neskoršie
časť pre ženy. Spolu máme 82 klientov, z toho 62
miest pre matky s deťmi a 20 pre mužov.
Obidve zariadenia sú neustále plne obsadené
ľuďmi, o ktorých nemá nikto záujem a ktorí sú
odsudzovaní a ponižovaní verejnosťou, deti sú
šikanované v škole. Neuvedomujú si, že možno
mali len väčšie šťastie. Na rodinu, ktorá ich
motivovala a dokázala vždy podržať, na schopnosti a zručnosti, s ktorými sa narodili a ktoré im
pomohli iní rozvíjať. Na partnera, ktorý im nerobil
zo života peklo a ktorý im neprepil, či neprehral
strechu nad hlavou.
Je mi smutno, že dokážeme podporovať odkázaných skoro po celom svete a biedu a bolesť
nášho suseda nevidíme. Je mi smutno, keď
prilievame do kalicha bolesti týmto ľuďom, je mi
ľúto detí, ktoré nemajú šancu vyrovnať sa svojim
vrstovníkom. Detí, ktoré nepoznajú svoje staré
mamy, tety, vôbec nikoho z príbuzných, ktoré
majú jediného človeka – svoju mamu, ktorá im
nevládze dať viac. Je mi smutno, že dokážeme
zachraňovať zvieratká, ale nedokážeme sa
zľutovať nad človekom...
Človek nepochopí, ak sám nezažil. Ak zažil
a prijal Božiu pomoc, môže nechať konať Boha
v svojom živote. Spoľahnúť sa naňho, aj keď to
spočiatku vyzerá úplne nereálne. Ako ja. K dvom
azylovým domom som prišla ako to povestné
slepé kura... -
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DO KUFRA NA DOVOLENKU
Chystáte sa na dovolenku? Pribaľte si do
kufra nejakú dobrú knihu. Ponúkame vám niekoľko
tipov na letné čítanie:
Jo Nesbo: PANCIEROVÉ SRDCE
Jo Nesbo patrí medzi najpopulárnejších autorov krimi žánru, z jeho kníh sa predalo už viac ako
18 miliónov výtlačkov. Pancierové srdce je u nás
zatiaľ jeho poslednou vydanou knihou.
Po vyšetrovaní svojho posledného prípadu ušiel vyšetrovateľ Harry Hole do Hongkongu,
kde sa snaží skryť pred svojimi veriteľmi, aj pred
sebou samým.
Po jeho návrate do Osla sa s vraždami roztrhne vrece. Navonok sa zdá, že obete nemajú
nič spoločné, no Harry zistí, že všetky zavraždené
ženy strávili noc v odľahlej horskej chate. Pochopí, že má do činenia so psychopatom...
Denisa Čižmárová:
ANI S MUŽMI, ANI BEZ NICH!
Román o tom, že ani po štyridsiatke sa život
zďaleka nekončí... Štyridsiatnička Renáta zostáva po rozvode žiť so svojou dospievajúcou dcérou. Postupne sa musí začať vyrovnávať s tým, že
dcéra začína žiť svoj vlastný život a ona je čoraz
častejšie sama. Oporu nájde vo svojich dvoch
kamarátkach Tine a Lenke. Spolu s nimi, nadhľadom a humorom, ktorý ich neopúšťa, začínajú
riešiť turbulentné zmeny vo svojich životoch.
Leila Meacham: LÁSKAVEC
Láskavec je príbehom troch mladých ľudí:
svätca Johna, hriešnika Treya Dona a anjela Catherine Ann, ktorí vyrastajú v malom texaskom

mestečku. Catty do života oboch chlapcov zasiahne ako blesk. Po tom, čo si vyberie Treya a do ich
životov zasiahne tragédia pred posledným futbalovým zápasom, ich životy sa rozdelia na dlhých
20 rokov. Trey sa ako bývalá futbalová hviezda
a muž skúšaný životom vracia domov. Mesto je
hore nohami...
Zuzana Homérová - Danica Haláková:
MRCHA NA KONI
Aj vy máte kamarátku, ktorej poviete všetko?
CHYBA! Čo keď prehovorí? Čo keď prekrúti fakty,
situácie prifarbí, veľa vecí si vymyslí? Komu muž
uverí? Vám alebo jej? Začítajme sa spoločne do
skutočného príbehu Zuzany z Bratislavy, ktorej
najlepšia priateľka zničila všetko, čo milovala.
A Zuzana jej v tom nevedomky výdatne pomáhala...
-sm-

ZVESTI - RADY - POSTREHY

2. júla
5. júla

7. júla
11. júla
28. júla
30. júla
6. augusta
9. augusta
10. augusta
12. augusta
13. augusta

- Svetový deň UFO
- Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Deň workoholikov
- Deň čokolády
- Svetový deň populácie (UNFPA)
- Deň rodičov
- Medzinárodný deň priateľstva
- Svetový deň boja za zákaz
jadrových zbraní
- Deň Nagasaki
- Záhaľčivý deň
- Medzinárodný deň mládeže
- Medzinárodný deň ľavákov

S LETNÝM HUMOROM VLADA PAVLÍKA
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OLIVER TWIST A TIE OSTATNÉ
Dnes sa už nevieme tešiť. Nie že by každý
netúžil mať peniaze a kupovať nové a nové veci.
I keď stále väčší je rozdiel medzi tými, čo si život
takto spestrovať môžu a tými, čo by len chceli.
Tá prvá veta však z veľkej časti platí, pretože
všetko je čoraz viac len na chvíľu. A tá je stále
kratšia a kratšia.
Mal som dvanásť rokov, keď sme si kúpili
gramofón. Ako posvätne som naň kládol platňu
a jemne ju prechádzal zamatovou kefkou, aby
jej ani len zrnko prášku nemohlo ublížiť! Ako
opatrne som na ňu roztrasenou rukou a zatajeným dychom položil prenosku s ihlou. Nej... nej...
nejhezčí je láska, když je plachá... Mali sme
dve malé platne a túto sme obdrali ako prvú.
Asi tak, ako dnes maniaci vysedávajú na
facebookovej sieti, tak ja som navštevoval drážky
šelakových platní. Nemal som síce 855 priateľov,
z ktorých keby som niekoho stretol na ulici, ani
by som nevedel, ktorý je, ale prepadol som zvukovým drážkam podobne ako všetci tí narcisti
klamnému ošiaľu vlastného Ja.
A tak, keď nie každý, určite každý druhý či
tretí deň som bol varený pečený v malej predajni hudobnín, aby som zistil, čo nové prišlo. Tá
nedočkavosť, keď som s nádejou vchádzal do
obchodu a ešte viac ten nadnášajúci pocit, keď
som si domov niesol novú korisť! Nikdy som si
prinesenú novinku nepustil hneď. Naťahoval som
ten slastný okamžik ako labužník čakajúci na
vysnené jedlo, ako dokonalý milenec, čo vlastným odriekaním vie podľa chytrých príručiek
svoju milú vyniesť vraj až do siedmeho neba.
Oliver Twist... Ten ma položil. Kto z vás
si ešte pamätá na melodicky pomalý začiatok
a čistý kovový hlas Evy Pilarovej: „Raději sem
neměla ten román, raději sem neměla ho číst ...“
To už som dokorán otváral okno, aby si aj
susedia na konci ulice vychutnali čaro melódie
a strhnutý rytmom z hudby som sa nahlas pridával.
Prvé platne boli väčšinou len malé a ich cena sa
pohybovala okolo desať - dvanásť korún. Včera
neděle byla , Krokodýlí twist, Po babičce klokočí ...
Neviem, či si dnes decká v škole pospevujú pesničky z rádia. Veľmi tomu neverím. Tá
všade rovnaká hudba znejúca v supermarketoch, každej reštaurácii, šenkoch, čakárňach
ambulancií, na benzínových pumpách, šoférom

z áut... Je niečo, nad čím sa nikto ani nepozastaví, nepospevuje si. Ide pomimo človeka.
Je súčasťou reklamy pôsobiacej na mozgové
centrá, ktoré sú držané v akomsi omámení denného kolotoča, aby človeka neprepadlo ticho.
Lebo ticho, ticho je nebezpečná vec.
Pamätám, ako si dievčatá v našej triede,
cez prestávku sediac tri - štyri na lavici, spievali Pramínek vlasú ti ustřihnu potají... Chalani si
z nich uťahovali , ale len preto, že sami sa hanbili
a väčšinou ani spievať nevedeli. V tom som mal
výhodu. Ja som vedel. Aspoň som si to myslel.
Sem - tam som len tak ukážkovo predviedol
šláger, čo letel svetom.
A tak sa raz stalo, že ma na hodine hudobnej výchovy decentná, ale vždy odstrašujúco odmeraná pani učiteľka Woczyová, sediac
za klavírom, vyzvala:
„Ty vraj vieš spievať. Zaspievaj nám niečo
moderné.“
Postavil som sa pred tabuľu a suverénne
spustil hit, ktorý v tom čase suverénne viedol
svetové hitparády.
„Ju v ber kamhóón spedy Gonzáles...“- Pat
Boone, ktorého tá pieseň preslávila, sa mohol
schovať. Stará dáma na mňa chvíľu uznanlivo pozerala a potom sa s úsmevom spýtala:
„To spievaš v origináli? No, veď ja som to hneď
vedela. Ale dal si do toho dušu, chlapče. Choď si
sadnúť. A nauč sa aj nejakú slovenskú. Veď si na
tých amerických šlágroch môžeš jazyk polámať.”
To by ste sa dnes divili, pani učiteľka…
Milan Hurtík

ČO EINSTEIN SOTVA VEDEL!
ZÁZRAČNÉ ROŽKY
Babke Macíkovej z ničoho nič začala tiecť
voda z kohútika v kuchyni. Čľapkala až na
podlahu. Rýchlo utekala po suseda Ďurka a ten
hneď:
- Babka, máte rožky? Friško dajte aj dva!A čo si vyhladol, sused?
- Nyje! Ale v takémto nutném prípade
kalamity je rožtek jak gumová izolácia! To ste
nevedeli? Nó, vidýte, už len kape, lavór móžete
odnést ...-mch-
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NA CHVÍLE ODDYCHU A POBAVENIE
Na voľný čas a chvíle aktívneho oddychu
počas leta vám prinášame len tak na pobavenie či precvičenie mozgových závitov
niekoľko hádaniek a krížovku z pera úspešného
tvorcu krížoviek a hádaniek z nášho mesta –
Ing. Jozefa Vaška.
HÁDANKY

6. OBNAŽKA
PRUDKÉ BITKY vo vojne
boli veru výbojné.
Na tých miestach teraz
KOMBAJN kosí neraz.
7. VÝPUSTKA
SUŽUJE PANELÁK REMESELNÍKA
a jeho žena v starej zástere
kritizuje, že tu vôbec nevyniká
TKANINA NEMODERNÁ na stene.

1. PRIDÁVAČKA
ODLIŠNÝ PÔVAB mladej dámy
očaril brata mojej mamy.
Naopak UVEDENIE DO FUNKCIE prezidenta
vôbec nelákalo disidenta.
2. ODSUVKA
VEDĽA BUDOVY KMÍN leží
odbíja pravé poludnie na veži.
V Odese DOK PRÁZDNY je
ruchom to tu nežije.
3. VSUVKA
ÚČET VÁBI neraz hakera
keď do počítača pozerá.
Teraz však prežíva muky,
trápi ho ZLOMENINA ČASTI RUKY.
4. ZNAMIENKOVKA
Horúca PUSTATINA miesto je,
kde sa práve bojuje.
NÁDOBA vojaka plná gulášu,
nelákajú ho ani CENINY,
stále myslí len na fľašu,
veď má dnes meniny.
Nik nevie, aké sú dôvody,
že ZOSTALI OPUSTENÉ OVODY.
5. MÄKČENKA
Pri nohách vám PSÍČA ZMRZNUTÉ
hrá sa s loptičkami,
i keď MÁTE VRTOCHY mrzuté
zohrejte ho milé dámy.

8. PRIDÁVAČKA
VTÁKY NEMAJÚ ČO JESŤ
prudké vetry vejú.
Ochranárom velí česť
preto MÚČNIK PRINÁŠAJÚ.
9. ZLÚČENKA
SÚHLAS dala grécka BOHYŇA,
že ŠKRIATOK môže zahúkať.
Predstavenie sa práve začína,
KUS CHLEBA nemá kto ponúkať.
UTAJENÝ AUTOR KŇAZA OHÚRIL
slovami, ktoré zrazu hovoril.
10. ZÁMENKA
Zostalo PLAVIDLO na mori hoci
ťažko nájsť OBAL v tme noci.
Aj keď sa to nie veľmi hodí
DEVA DO BARU ČASTO CHODÍ.
11. PRÍSUNKA
Nemal POŠTÁR prostoreký
MATERIÁL NA METLY.
KRÁČALI DEDOVIA VEKY,
aby svoje šťastie stretli.
12. VSUVKA
Vysoko je VRCH BUDOVY
vidno stade NIVY zelené,
za nimi je pohľad iný
STOROČNÉ DOMČEKY zvalené.

8. PRIDÁVAČKA: SOVY LAČNÉ SÚ - KOKOSOVÝ
KOLÁČ NESÚ
9. ZLÚČENKA: ÁNO, NYMFA, RARÁŠOK, OVÁL
- ANONYM FARÁRA ŠOKOVAL
10. ZÁMENKA: KATAMARÁN, ALOBAL - KATA
MÁ RADA LOKÁL
11. PRÍSUNKA: LISTÁR, CIROK - ŠLI STARCI
ROKY
12. VSUVKA: STRECHA, LÚKY - STARÉ
CHALÚPKY

1. PRIDÁVAČKA: INÁ GRÁCIA - INAUGURÁCIA
2. ODSUVKA: PRI STAVBE ZLODEJ - PRÍSTAV
BEZ LODE
3. VSUVKA: FAKTÚRA LÁKA - FRAKTÚRA LAKŤA
4. ZNAMIENKOVKA: PÚŠŤ, EŠUS, KOLKY PUSTÉ SÚ ŠKÔLKY
5. MÄKČENKA: ŠTEŇA ĽADOVÉ - STE
NÁLADOVÉ
6. OBNAŽKA: OSTRÉ BOJE - STROJ
7. VÝPUSTKA: TRÁPI SERIÁL SITÁRA TAPISÉRIA STARÁ
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Pomôcky :
NANT,
INA, RNA

bicí
nástroj

vþasná

EýV
Banskej
Štiavnice

symetrála

nerozvinutý
kvietok

ukazovacie
zámeno

prilep

záves
oddeĐujúci
hĐadisko
zn. detskej
výživy
2. časť
tajničky

Univerzita
Komenského

zabezpeþuje

prijímaj
tekutinu
chem. zn.
einsteinia
mužské
meno
druh
zeleniny
vodná
rastlina

peĖažná
poukážka

1. časť
tajničky

chem. zn.
argónu

dravý
vták

þin,
úkon
þmud
neburáca
rozdeĐujem
jemná
zemiaková
kaša
letec

inštrukcia

kosenie

zväzok
slamy
rastlinný
výĢažok

páĐava,
horúþava
drvia
na prach
výrobca
lán
lepidlo
doska na
miesenie
cesta

robil
nezrozumiteĐným

chem. zn.
tantalu

odosielal,
po þesky

cestoval
Stredná
všeobecnovzdelávacia
škola

združenie
podnikov
nástenný
gobelín

svetový
výrobca
obuvi

habkajú
mužské
meno

druh
papagája

ženské
meno

šklbal

poþítam
tadiaĐ
potok, po
kód do
anglicky
mobilného ribonukleotelefónu vá kyselina

pokolenia
severský
cicavec
obdobie
života
v rokoch
popevok

slušal,
svedþal

rieka
v PoĐsku

nepodĐahla

tu máš !

nevyžaroval
teplo
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BLAHOŽELÁME

V júli oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

93 rokov
Helena Kapustová
Mária Brečková
RSDr. Pavel Mihálik
91 rokov
Mária Sabršúlová
Viera Klímová
Anna Stoláriková
90 rokov
Bohuslava Šidová
Margita Košnárová
Emília Štefanová
85 rokov
75 rokov
Elena Belanová
MUDr. Eva Bognárová
Helena Čikelová
Jiří Fechner
80 rokov
Irena Kolníková
Ing. Fréderic Galbavý
Elena Kucková
Ján Huna
Mária Müllerová
V auguste oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Mária Macková
85 rokov
Emília Zongorová
80 rokov
Valéria Felcanová
Anna Košnárová
Mária Kubicová
Mária Polonská
Anna Siváková
Ján Šimovec
75 rokov
Marta Dobrotková
Daniela Ekkertová
Ivan Hrnek

95 rokov
Ilona Šimovičová
94 rokov
Jozef Tinka
Štefan Svorada
93 rokov
Vlastimil Gajda
91 rokov
Anna Horňáková
Emília Predinská
JUDr. Karol Šulovský
90 rokov
Emília Jamrichová
Ľudovít Kollár

Jozef Rosina
Ľudmila Sedláková
Jozef Snopek
70 rokov
Jolana Bobocká
Anna Bučková
Jaroslav Cibulka
Štěpánka Hanzlíková
Štefan Kuriš
Erika Lukáčová
Daniel Ondreička
Vladimír Ondreička
Anna Kozáčková
Margita Kozáčková
Libuša Kožuchová
Maximilan Kubinec
Viera Labounková
Jozef Landsfried
Jaroslav Magál
Peter Olšák
Štefan Pikály
Mária Seifertová
Mária Trebatická
Emília Tvrdoňová
70 rokov
Ing. Ľubomír Adamovic
Jarmila Bíliková
Anna Gonová

Ľudovít Pakan
Helena Plšková
Anton Samborský
Zuzana Suchánová
Žoa Svetláková
Eva Ševčíková
Margita Špalková
Ján Tehlár
František Tomášik

Ľubomíra Hajduová
Ing. Dušan Holenda
Štefan Jamrich
Jozef Klčo
Viera Macháčková
Pavol Meravý
Elena Pavlovičová
Vlasta Plesníková
Dušan Polák
Anna Pujdesová
Ing. Anna Riecka
Rudolf Schneider
Albert Trautenberger
Ján Vitus
Antónia Želibapková

15. júna 2013 v Evanjelickom kostole a.v. v Novom Meste nad Váhom
vstúpili do manželstva Ing. Katarína Magálová a JUDr. Michal Sokol

UVÍTANIA A KRSTY V MÁJI

Isabela Grace Kubíčková
Hana Milošová
Matúš Stachovič
Kvetoslava Galbová
Dominik Kuvik
Timea Cetkovská
Alexandra Cagalová
Jana Heráková

Viktor Karvay
Adam Oríšek
Hannah Obedová
Filip Veselský
Jakub Obeda
Adam Rybárik
Róbert Toráč
Sebastián Behúl

ÚMRTIA V MÁJI
Margita Adamčíková
Viera Biháryová
Oľga Bírová
František Hejda
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(1933)
(1956)
(1942)
(1929)

SOBÁŠE V MÁJI
Milan Bango a Helena Rácová
Ľuboš Trebatický a Katarína Augustínová
Matej Bielik a Veronika Brunovská
Marián Moravčík a Monika Šimková
Michal Uhlík a Nikoleta Šutovská
Peter Bublavý a Jana Michalíková
Tomáš Karáč a Veronika Nemšáková

Elena Knappová
Michal Koča
Rastislav Kováčik
Anna Kvasničková
Eva Mitanová

(1926)
(1960)
(1969)
(1920)
(1918)

Marián Mravec
Martin Plesník
Jaroslav Poruban
Rudolf Ševček
Jozef Šimovič

(1949)
(1956)
(1950)
(1941)
(1915)

SPOMÍNAME
Očiam sú vzdialení, ale v našich srdciach žijú...
16. mája sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa CHUDÉHO
a 8. júla rok od úmrtia našej drahej
Márie CHUDEJ.
Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra s rodinami
Na hrobe kytica, svieca ticho mihoce...
14. júla si pripomíname 1. výročie úmrtia, čo nie si s nami,
naša milovaná mamička
Mária ŠTEFANOVIČOVÁ.
V srdciach našich žiješ, nezabúdame.
S láskou spomína smútiaca rodina
Keď zomrie otecko, slniečko zájde, v srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by ako otecko vedel mať rád.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stretneme.
17. júla si pripomenieme 4. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otecko a deduško
Jozef PEKAROVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
18. júla uplynie rok od úmrtia nášho drahého
Ľudovíta BRÁZDILA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú najbližší
Nič už nie je také, aké bolo predtým...
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád,
tatičko drahý, nemôže zabudnúť.
22. júla uplynú štyri roky, kedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatičko, deduško a pradeduško
Rudko OLAŠ.
S láskou spomína a za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina
25. júla uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamina
Boženka TERAZOVÁ.
S láskou a veľkou úctou si na jej dobrotu a pracovitosť
spomína syn Miloš s rodinou.
Kto ste ju poznali a mali radi, prosím, venujte jej tichú spomienku.
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Ty, novomestský cintorín, záhrada čudná,
aj keď v nej veľa kvetov máš, veľmi si smutná.
Nám pribudla bolesť a veľký žiaľ,
keď si Ťa Pán života a smrti k sebe povolal.
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
ale spomienka na Teba zostane navždy v nás.
S neutíchajúcou bolesťou v srdci si 26. júla pripomenieme
8. výročie od tragickej smrti nášho milovaného syna, brata a uja
Mariána MALINU.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

27. júla si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej drahej mamičky a babičky
Věry HORŇÁKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Syn František a ostatná rodina
Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach...
3. augusta si pripomenieme smutné dva roky, čo od nás navždy odišla
naša drahá
Mgr. Mária PORIEZOVÁ,
učiteľka a predsedníčka MO MS v Novom Meste nad Váhom.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel,deti a ostatná rodina
Otče nebeský, ďakujeme Ti za požehnaný život s naším drahým
Pavlom MALÍČKOM,
za všetko dobré, čo nám v živote dal, za starostlivosť, ktorou nás zahŕňal.
5. augusta si pripomenieme 8. výročie jeho úmrtia.
Manželka Emília, dcéry Daniela, Anna a syn Pavel s rodinami
Neplačte, že odišla som, len pokoj mi prajte, v srdci večnú spomienku
na mňa zachovajte.
11. augusta uplynie 10 rokov, čo nám navždy odišla naša milovaná
Helenka MALÍČKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Pavol, dcéry Lenka, Martinka a Simonka s rodinami
13. augusta uplynie sedem 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
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N A L I N K E M E S T S K Á POLÍ CI A
MUŽ NA KOĽAJISKU. 17. mája hliadka
MsP preverila oznam týkajúci sa muža ležiaceho na koľajisku pred budovou železničnej stanice na Ul. Ctiborovej. Išlo o 51- ročného Petra B.
z Nového Mesta nad Váhom. Novomešťan mal
poranenie hlavy, na miesto bola privolaná RZP,
jej pracovníci zraneného prevzali na ošetrenie.
ĎALŠÍ ZÁSAH RZP. Na Palkovičovu ul. 18.
mája o 22,00 h oznámili, že pri supermarkete na
sídlisku Hájovky leží muž. Hliadka na mieste zistila, že išlo o Novomešťana Milana Š. K mužovi
v bezvedomí privolali RZP.
ČUDNÉ PRIVOLÁVANIE TAXÍKA. 2. júna
o 22,00 h oznámili na MsP, že na Železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom kope žena do
stojaceho vozidla. Hliadka na mieste zistila, že
ide o 49 - ročnú Jarmilu M. z Trenčína. Žena bola
pod vplyvom alkoholu a kopala do kolesa stojaceho vozidla v domnienke, že ide o TAXI, ktorého vodič ju nechce odviesť. Našťasteie, vozidlo

nebolo nijako poškodené.
POLICAJTI - ZÁCHRANÁRI. Hliadka MsP
pri kontrolnej činnosti na Ul. Čsl. armády 3. júna
spozorovala mladú ženu, ako sa drží za brucho.
Ako povedala, má veľké bolesti. Hliadka MsP
mladej žene poskytovala prvú pomoc počas 27
minút, kým na miesto dorazila sanitka.
ZMOHOL JU ALKOHOL. 7. júna oznámili na MsP, že pri rímskokatolíckom kostole leží
neznáma žena a nejaví známky života. Hliadka
na mieste zistila, že išlo o H. B. z Hôrky, ktorá pod
vplyvom alkoholu zaspala.
HAD NA STROME. Pri vchode na Ul. Malinovského je na strome veľký had! Telefonicky
oznámili na Palkovičovu ul. 7. júna. Hliadka na
mieste zistila, že had je skrútený na strome. Na
miesto privolala príslušníkov HaZZ, ktorí plaza
odchytili a pustili ho do voľnej prírody.
mjr. Ing. Marián Ovšák,
náčelník MsP

ŽATVA MAJSTROVSKÝCH TITULOV NAŠICH VZPIERAČOV
S bohatou žatvou titulov sa z M SR vo vzpieraní ml. a st. žiakov a žiačok 18. mája v Krásne
nad Kysucou vrátili mladí reprezentanti mesta z
centra voľného času.
V kat. mladší žiaci to boli Adam Benka,
Jakub Kosterec, David Lukáč, Daniel Mago, Martin Mikuš, Laura Mikušová. Za starších žiakov
súťažili: Matej Kubák, Dominik Krajčovic, Dominik Markus Daniel, Miriam Skovajsová a Simona
Nešťáková.
Spomedzi ml. žiakov J. Kosterec do 36 kg sa
výkonom 146 bodov (b) v mládežníckom štvorboji (hod medicinbalom, trojskok, trh a nadhod)
umiestnil na medailovom 3. mieste. Rovnako
bronz si výkonom 301 b v mládežníckom štvorboji zaistil A. Benka do 40 kg.
V hmotnostnej kat. do 45 kg štartovali traja
naši pretekári. M. Mikuš obsadil 6. miesto, D.
Mago skončil piaty a na 4. priečke sa umiestnil
D. Lukáč. V kat. do 44 kg L. Mikušová výkonom
v štvorboji 179 b sa stala majsterkou SR na rok
2013. Medzi st. žiakmi štartoval D. Krajčovic
v kat. do 50 kg. Trhol činku o hmotnosti 40 kg,
v nadhode zdolal hmotnosť 55 kg a skončil na
peknom 3. mieste M. Kubák štartoval v kat. do
62 kg. V trhu zvládol hmotnosť 65 kg a v nad-

hode sa mu podarilo zdolať 85 kg. Výkonom
v dvojboji 150 kg túto váhovú kategóriu vyhral
a získal titul majstra SR na rok 2013. D. M. Daniel v kat. +69 kg skončil piaty výkonom v dvojboji 128 kg. S.Nešťáková štartovala v kat. do 44
kg. V trhu sa jej podarilo dostať nad hlavu činku
s hmotnosťou 29 kg a v nadhodila 39 – kg činku.
Celkovým súčtom v dvojboji 69 kg túto kategóriu
vyhrala a získala titul majsterky SR na rok 2013.
M. Skovajsová štartovala v kat. do 58 kg. V trhu
Miriam dosiahla výkon 40 kg a v nadhode zvládla
činku s hmotnosťou 46 kg. Výkonom v dvojboji 86
kg skončila na 2 mieste.
Milan Kubák, tréner
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V NOVOM ROČNÍKU BOJ O POPREDNÉ PRIEČKY
Posledný zápas jarnej
časti
ročníka
2012/2013
III. ligy
západ AFC Nové Mesto nad Váhom zaklincoval víťazstvom vonku
1 : 2, keď
porazil
horúceho ašpiranta na
postup do II. ligy - Levice.
Z nečakaného úspechu má radosť aj tréner
AFC Nové Mesto nad Váhom Vladimír Hyža.
- Teší ma nielen toto posledné víťazstvo
jari, ale spokojný som i s celkovým umiestnením v tabuľke. Desiata priečka na prvý pohľad
možno nie je nič svetoborné, ale treba si uvedomiť súvislosti, v akých sa novomestský futbal
nachádzal.
V januári som začal tréningy so siedmimi

– ôsmimi hráčmi. Káder sme postupne dopĺňali
a takpovediac za pochodu sa pripravovali na
jar. Po prvom majstrovskom zápase sme klesli
na dno tabuľky. Za takejto nepriaznivej situácie
sme si vytýčili métu udržať sa v III. lige, čo by
bol pre nás úspech. Desiatym miestom sa nám
podarilo tento cieľ viac ako splniť, preto tá spokojnosť.Ani nie po mesačnej prestávke začne AFC
Nové Mesto nad Váhom 8. júla s prípravou na
jesennú časť nového ročníka 2013/2014. Veríme, že stabilizovaním kádra a jeho doplnením
o niektoré posty, AFC Nové Mesto nad Váhom
na čele s kormidelníkom mužstva Vladimírom
Hyžom tentoraz nebude bojovať o záchranu, ale
o popredné miesta v tabuľke. Svojim fanúšikom
chcú novomestskí futbalisti prinášať atraktívny
futbal, ktorý ich v hojnejšej miere, viac ako doteraz, priláka na tribúnu hlavne domáceho štadióna AFC.
-r-

VETERÁNY SA ZASKVELI V PLNEJ KRÁSE

Šesťdesiatdva automobilov a 18 motocyklov, 147 účastníkov, z toho 15 detí, to je číselná bilancia VII. Veteran rally s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa v našom meste uskutočnila
1. júna. Zároveň to bol IV. ročník Memoriálu Pavla ČIRKU, ktorý v r. 2007 tradíciu tohto
podujatia založil.
Bezprostredne po tom, čo nablýskané veterány spred hotela Perla na Zelenej vode odštartovala viceprimátorka mesta PhDr. K. Hejbalová, presunuli sa do Piešťan, kde boli súčasťou
slávnostného sprievodu pri príležitosti otvorenia
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kúpeľnej sezóny. Na kúpeľnom ostrove si zároveň splnili prvú súťažnú úlohu. Sprievod obdivovalo množstvo divákov, ktorí tvorili koridor od
Liečebného domu Thermia palace cez Sklený
most až k Domu umenia.
Odtiaľ kolóna smerovala k predajni Citroen v Novom Meste nad Váhom, kde si vodiči
v druhej súťažnej úlohe preverili svoju zručnosť
zastať presne 90 cm pred prekážkou.
Posilnení výborným divinovým gulášom
v hoteli Diana sa veteránisti vrátili k svojim zaparkovaným „miláčikom“ na Námestie slobody, kde
sa občania i návštevníci mesta mohli pokochať
krásou historických vozidiel. Zanietený veteránista z Napajedel Antonín Pavelka tu predviedol
svoje vzácne a ojedinelé repliky veteránov, ktoré najviac vzbudzovali záujem divákov.
Výroba repliky elektromobilu, ktorý pôvodne v Janove vyrobila v r. 1906 fa DORA, trvala
3 400 h a mnoho dní hľadania v archívoch,
Múzeu Leonarda da Vinciho v Miláne, Technickom múzeu v Turíne, vo Verone, v mestských
a policajných archívoch a Národnom technickom múzeu v Prahe. Pomohol aj náhodný nález
pracovníkov otrokovických papierní, ktorí pred

skartáciou zachránili vzácny anglický katalóg
historických automobilov.
Tento Moravan predviedol aj repliku dosiaľ
najstaršieho známeho parného motocyklu. Originál z r. 1869 je vystavený v Národnom technickom múzeu Smithsonian vo Washingtone.
Po 7 - ročnom úsilí ho zhotovil Američan Sylvester Howard a počas ďalších 30 rokov zostrojil
ďalších 10 typov parou poháňaných dvojkoliek
a trojkoliek.
Divácky najatraktívnejšia bola jazda na jednokolesovom motocykli. Zhotovenie tejto repliky
trvalo 1 630 h a cesty za poznaním a dostupnou dokumentáciou si vyžiadali viac ako 8 500
odjazdených km. A. Pavelka zhotovil túto repliku
podľa originálu Francúza Ericha Ediona Putona
z r. 1894. V tomto období monocykel považovali za ojedinelý svetový unikát. Realizácia tohto
extravagantného princípu však bola náročná
a neprijateľná, monocykel tak upadol do zabudnutia. Vďaka nadšeniu a vytrvalosti ľudí, akým je
pán Pavelka, majú aj ďalšie generácie možnosť
vidieť tieto unikáty a tešiť sa z nich. Zaslúžene
získal Cenu primátora mesta, ktorú mu odovzdala riaditeľka podujatia Mgr. Ing. Jana Drápalová.
Kapela Funny Fellows sprevádzala súťažiacich po celej trase a svojím vystúpením potešila
i občanov mesta na námestí, kde sa rozdávali
i ďalšie ocenenia.
Cenu pre najstaršieho vodiča, účastníka
rally, si odniesol 79 - ročný T. Straka na Škode
1000MB z r. 1969. Cenu najväčší smoliar dňa
odovzdala riaditeľka podujatia G. Buschanovi,
ktorého po bezproblémovej ceste z Rakúska
na štarte zradil jeho nádherný MG Twin Cam
z r. 1959. Ďalej boli ocenení dvaja najmladší
vodiči pre motiváciu do ich ďalšej veteránistickej
„kariéry“: P. Hummel, ktorého Škoda 1000MB
z r.1969 je od neho staršia o 26 rokov a L. Trúsik;
jeho Škoda 120L z r. 1978 má o 17 rokov viac
ako jej vodič.
Organizačný tím nezabudol ani na sviatok
detí, pre ktoré pripravili šaša s balónikmi a neodmysliteľné sladkosti.
Cieľom popoludňajšej etapy bol Hrad Beckov, kde účastníci súťažili v lukostreľbe. Pre
mnohých to bola prvá návšteva hradu. Páčilo sa
im zrenovované nádvorie, príjemné správanie
pracovníkov hradu a tiež výborné občerstvenie

v hradnej kaviarni s nádherným výhľadom na
Považie.
Cez Dolné Srnie, Moravské Lieskové
a Bzince pod Javorinou sa kolóna veteránov
vrátila späť do Nového Mesta nad Váhom
k hotelu Diana na záverečný GALAVEČER.
Okrem výbornej večere prítomní ocenili aj
videoprojekciu fotograí z predchádzajúcich
ročníkov, pri ktorej si príjemne zaspomínali.
Riaditeľka Veteran rally spolu s rozhodcami
vyhodnotili plnenie súťažných úloh a v jednotlivých kategóriách odovzdali ceny. V kat. automobily 1. miesto získala E. Líšková z Vrbového,
Škoda 1000MB, rok výroby (r.v.) 1969, R. Antala
zo Bziniec pod Javorinou obsadil druhú priečku
s Tatrou 75 Cabrio, r.v. 1938 a z bronzu sa tešila
Novomešťanka Z. Valovičová (Mercedes Benz
300 SL, r.v. 1988).
V kat. motocykle uspeli Novomešťania
– prvý F. Valovič s ČZ 175, r.v. 1969 a druhý
M. Rubaninský s Jawou 250-Perak, r.v. 1951.
S rovnakým dvojkolesovým tátošom r.v. 1948
3. miesto obsadil J. Hurban.
Absolútnym víťazom sa prekvapivo stala žena - Erika Líšková, na rok tak do svojho
vlastníctva získala putovný pohár – Memoriál
Pavla Čirku.
O bezproblémový priebeh súťaže sa spolu
s veteránistami pričinili členovia organizačného
tímu, čo riaditeľka podujatia ocenila udelením
pamätných plakiet a adresovala im aj úprimné
ĎAKUJEM. Veľkú vďaku smerovala aj k reklamným partnerom, bez ktorých by sa takéto podujatie nedalo uskutočniť. V mene všetkých sa
rozlúčila slovami: Dovidenia o rok!
Mgr. Viera Čirková
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ĎALŠIE TROFEJE DO ZBIERKY BOX-CLUBU

Foto: zľava: Mgr. Pavol Hlavačka, Tomáš
Oselský, Ing. Jozef Pekarovič, František Horňák,
JUDr. Slavko Miček
V novomestskom CVČ sa v dňoch 24.- 26.
mája uskutočnili majstrovstvá SR mládeže
v boxe. Zišli sa tu zástupcovia všetkých oddielov.
Za naše farby bol najúspešnejší Tomáš Oselský 67 kg, ktorý vo nálovom zápase zviedol tvrdý boj s borcom z ŠKP Bratislava. Výhra 5:0 mu
zabezpečila zlatú medailu. Tomáško sa napriek
boľavému ramenu na tieto majstrovstvá kvalitne
pripravil a - vyplatilo sa.
Druhé zlato by si zaslúžil Juraj Čásar 69 kg,
ktorý prehral vo nále s borcom tiež z ŠKP Bratislava 3:2 NB. Aj videozáznam potvrdil, že náš
borec bol lepší, ale šport je už taký ...
Martin Zavadinka +91 kg skončil už v seminále, keď prehral s tvrdým borcom z Vranova nad
Topľou. Prvé kolo Martin vyhrával, ale od druhého
kola sa presadil borec z východu. Poučenie pre
nášho borca je, že treba pridať v posilňovni.
Boris Nedbal 60 kg je vekovo mladší dorastenec a v tejto kategórii bol fakticky len na skúšku. I
keď vypadol v prvom zápase s borcom od Tomyho
Kida z K. O. Galanta, naznačil, že prechod do

vyššej kategórie pre neho nebude problém.
Veľká škoda, že pre zdravotné problémy
nemohli štartovať pôvodne nominovaní Ľubomír
Bušo a Patrik Šafránek. Medailová zbierka by
bola určite bohatšia.
Pred týmito majstrovstvami sa v Giraltovciach
12. až 14. apríla konali majstrovstvá SR žiakov
a mladšieho dorastu.
Mladší dorastenec Daniel Moravčík 57 kg
prehral až vo nále 3 : 2 NB s borcom z Nitry.
Po tomto zápase sme chceli podať protest pre
neobjektívne bodovanie. Pretože Daniel to zobral
športovo, prijali sme striebro ako úspech. Aj žiak
Tomáš Daniel 68 kg ukoristil striebro, vo nále taktiež prehral. Jeho súper z Galanty bol v daný deň
nad jeho sily. Trénera Františka Horňáka potešila
Tomášova veta: „Pomsta bude sladká.“
Mladší dorastenec Boris Nedbal 60 kg získal bronz. Do nále sa mu nepodarilo postúpiť
cez borca z Bratislavy, ktorý bol o niečo skúsenejší. Boris sa taktiež teší na odvetu, ktorá bude
v novembri na domácej pôde.
Najbližšia akcia bude 26. júla v Starej Turej.
Okrem motorkárskeho zrazu sa tu uskutoční
BOXING - CUP SLOVAKIA II. Na tento turnaj sú
pozvaní borci z Olomouca, Brna, Piešťan, Malaciek a Bánoviec n/B. Z našich sa pripravujú všetci,
čo štartovali na majstrovstvách SR, okrem nich
i Marián Horňák, Michal Plesník, Nikolas Hoang,
Michal Očenášek, Marek Mišovic, Andrej Tartaľ,
Marián Galbavý a Jakub Vavro. Nomináciu tréner
neuzavrel, takže je možné jej rozšírenie.
BOX-CLUB želá svojim priaznivcom slnečné
a krásne dovolenky. No a borcom v auguste kvalitný oddych, lebo už v septembri ich čaká náročné sústredenie a kvalitná príprava na II. Slovenskú dorasteneckú ligu, v ktorej sú zatiaľ na prvej
priečke.
JUDr. Slavko Miček, prezident klubu

MEMORIÁL O. HEKELA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Nové Mesto nad Váhom na pôde CVČ
8. júna privítalo účastníkov III. ročníka Memoriálu Ondreja Hekela vo vzpieraní ml. a
st. žiakov a žiačok. Súťaž mala celkovo 55
účastníkov z Poľska, ČR a klubov zo SR:
Veľkého Medera, Trenčína, Hlohovca,
Košíc, Krásna nad Kysucou, Ružomberka,
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Bobrova a Moravského Lieskového.
Farby mesta hájili žiaci centra voľného
času. Adam Benka v hmotnostnej kategórii
do 40 kg skončil prvý výkonom v dvojboji 60
kg. V rovnakej kategórii sa Jakub Kosterec
umiestnil na 4. mieste výkonom v dvojboji 45
kg. V kat. do 45 kg štartovali dvaja naši prete-

kári. Dávidovi Lukáčovi sa za výkon v dvojboji 50 kg ušla tzv. zemiaková medaila, Martin
Mikuš sa výkonom v dvojboji 31 kg umiestnil
o priečku nižšie (5. m.) Dominik Krajčovic v
kat. do 50 kg výkonom v dvojboji 95 kg skončil
na peknom 2.mieste. Matej Kubák štartoval
v kat. do 62 kg a túto kategóriu vyhral výkonom v dvojboji 155 kg. V nadhode si dokonca
vytvoril nový osobný rekord 90 kg. V kat. do
+ 69 kg si Dominik Markus Daniel výkonom
v dvojboji 132 kg zaistil 3. miesto.
Spomedzi dievčat Laura Mikušová v kat.
do 44 kg skončila na peknom 2. mieste výkonom v dvojboji 65 kg za víťazkou tejto kategórie Simonkou Neštákovou, ktorá dosiahla
v dvojboji výkon 70 kg. Miriam Skovajsová
v kat. do 58 kg skončila výkonom v dvojboji
93 kg na 2. mieste.
V kat. dorastenci sa z víťazstva tešil náš
pretekár Denis Daniel výkonom v dvojboji
187 kg, 2. priečka patrila tiež Novomešťanovi
Jakubovi Kubačkovi výkonom v dvojboji 93
kg. Na 4. mieste skončil opäť pretekár z mesta
- Adam Pristach výkonom v dvojboji 80 kg.

Súťaž osobnou prítomnosťou podporila aj
manželka O. Hekela s rodinou, ktorá počas
slávnostného ceremoniálu prítomným priblížila
športovú púť jej manžela.
Čs. reprezentačný dres si O. Hekel po prvý
raz obliekol v r. 1965 a obliekal si ho 15 rokov.
Dlho držal čs. rekord v trhu výkonom 145,5 kg
a v dvojboji 320 kg. Vďaka stabilnej forme štartoval na 8 ME, šiestich MS a na troch olympijských hrách. Dovedna na šampionátoch zozbieral 15 cenných kovov.
Milan Kubák

V AUGUSTE ROZHODUJÚCE - ŠTVRTÉ KOLO
8. júna na štadióne AFC Považan sa uskutočnilo 3. kolo družstiev starších žiakov a žiačok
v atletike. Z nepochopiteľných dôvodov tento rok
v súťaži nemáme prihlásených chlapcov. St. žiačky už v vlani svojimi výkonmi avizovali ašpiráciu
na postupové 2. miesto v roku 2013, t.j. postup do
nále družstiev o majstra SR. Po dvoch kolách,
keď skončili na 5. a 3. mieste, sa doma vzchopili a skončili druhé za suverénnymi Bojničkami
so ziskom 151 bodov pred najväčšími súperkami
z Nitry, Trnavy a Nových Zámkov. A to pre reprezentačné povinnosti chýbala M. Šimlovicová!
Rozhodujúcim faktorom bol svedomitý prístup
k súťaženiu a snaha odovzdať zo seba maximum. Našu Majku zastúpila ešte mladšia žiačka
A. Macejková, víťazka na 150 m, druhá na 60 m
a diaľke ziskom 29 bodov. Všestranná vrhačka
Suchánová skončila s bilanciou: prvenstvo v kladive, striebro v disku a bronz v guli. Získala 28 b.
Vojteková v tých istých disciplínach o 7 b. menej.
Heldesová v dvoch disciplínach získala 16 b.
Rozhodujúce bude 4. kolo v Trenčíne 24.
augusta. Chce to počas prázdnin, keď odpadnú
školské povinnosti, nepovesiť tretry na klinec,

cibriť svoje športové schopnosti, aby sme úspešne postupom dievčat do nále M SR družstiev
dokončili tohoročné súťažné obdobie. Vrcholom budú M SR jednotlivcov 21. - 22. septembra v Košiciach. Veríme, že okrem Šimlovicovej
a Krchnavého sa medaily ujdú aj iným našim
atlétom. Ďalšími ašpirantami na medaily sú:
Divinec, Heldesová, Suchánová, Beláková, Vojteková. Prekvapiť môžu aj iní, čo poteší všetkých
priaznivcov novomestskej atletiky.
Ján Juráček, tréner atletiky

ATLETIKA
Majstrovstvá Slovenskej republiky
juniorov a junioriek v atletike
6. - 7. júla 2013
štadión AFC
Nové Mesto nad Váhom
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CEN N É S K Ú S E N O S T I C H CÚ Z ÚROČ I Ť

Šesť najlepších volejbalových družstiev
SR: VKM Žilina, COP Trenčín, SPU Nitra, VK
Slávia Svidník, VK Chemes Humenné a naše
domáce družstvo sa koncom mája zúčastnilo
M SR kadetov v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom.
Po prvých dvoch setoch so Žilinou, ktoré
sme prehrávali na plnej čiare, sme sa dokázali schopiť a napokon duel so žilinským
VKM vyhrať 3 : 2. Večer nás čakal ešte duel
s Chemes Humenné, ktorý sme prehrali 2:3.
Bohužiaľ, ako sa neskôr ukázalo, tento zápas
bol pre nás rozhodujúci z hľadiska medailovej pozície. S prehľadom sme uhrali prvý
set zápasu, v druhom sete chalani poľavili
v bojovnosti. Výsledkom viacerých možnosti na brejk a dôraze súpera bola koncovka
najdlhšieho setu turnaja. Ten sme prehrali
v pomere 34:36. V ďalšom sete sme zobrali
iniciatívu do svojich rúk a opäť sme ho vyhrali.
Štvrtý set sme stratili tesne zo stavu 22:20 pre
nás a tajbrejk bol už v réžii hostí.
Nasledujúci deň sme privítali SPU Nitra.
Verili sme vo víťazstvo, no ani tento duel nebol
prechádzkou ružovým sadom. Družstvo Nitry
už pri zápase s Chemes Humenné ukázalo, že
na turnaj neprišlo odovzdať kožu zadarmo. Po
prvých dvoch prehratých setoch začali chlapci bojovať a zápas sme z 0:2 otočili na 3:2.
V sobotu večer nasledoval existenčný
zápas o medaily, buď - alebo. VK Nové Mesto
n. V. - VK Slávia Svidník, žiaľ 2:3.
Do zápasu sme vstúpili prekvapivo dobre. Konečne sme hrali to, čo vieme a čo sme
očakávali od vrcholu sezóny. Dva sety sme
podali výkon hodný najlepších družstiev SR,
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bohužiaľ, od tretieho setu sa na strane Svidníka ukázala sila osobností a širšieho kádra.
Svidník začal lepšie podávať a pomáhať si pri
obrane na siete. Hra nabrala opačný charakter a od stavu 7:3 pre nás v treťom sete nastal
obrat v zápase v prospech Svidnika, ktorý
nám už nedal šance dostať sa späť do hry.
V poslednom zápase turnaja sme privítali
COP Trenčín. Naši, už odovzdaní hráči, utrpeli hladkú prehru v pomere 0:3. Sklamanie
z predchádzajúcich duelov, možno už aj
vyčerpanosť zanechali za sebou stopy. Napriek tomu, že COP Trenčín tvorili hráči väčšinou z kadetskej reprezentácie, neboli sme
spokojní s prístupom našich chalanov. Turnaj
končí posledným zápasom a patrilo sa dobojovať ho so cťou.
Na vyhodnotení najlepších hráčov turnaja
individuálne ocenenie najlepšieho nahrávača
turnaja získal náš kapitán družstva Dominik
Valo a ocenenie sponzorov „sa ušlo“ Patrikovi
Pokopcovi, nar.1998, ako nášmu najstabilnejšiemu hráčovi, ktorý jediný nestriedal.
VK Nové Mesto nad Váhom na M SR
kadetov skončil na 5. mieste. Okrem favorita turnaja družstva COP Trenčín sa ukázala
veľká vyrovnanosť ostatných družstiev. Patríme medzi pravidelných účastníkov M SR.
Chlapci nabrali cenné skúsenosti, ktoré môžu
pri svedomitej práci v nasledujúcom období
zúročiť.
Ing. Juraj Šujan

LETNÁ SEZÓNA
Z I M N É H O Š TA D I Ó N A
INLINE HOKEJ
HOKEJBAL
FLORBAL
CENA: 30,00 €/h
O B J E D N Á V K Y:
K R I S TO F O V I C O VA @ T S M N M . S K
K O N TA K T: 0 9 1 7 9 5 7 1 4 8
032 771 33 60
PO - PIA - 7,30 - 15,00 h

JÚN PATRIL ATLÉTOM
Tretí júnový víkend sa v Dubnici n. V. konali M SR dorastu jednotlivcov. Aj našim sa ušli
medaily: jedna zlatá, po dve strieborné a bronzové medaily, k tomu šesť nálových umiestnení. Najúspešnejšia z našich bola Majka Šimlovicová. V rozbehoch časom 12,43 s na 100 m
vytvorila historicky najlepší výkon 14 - ročných
dievčat v SR. Vo nále, hodinu po rozbehoch,
keď medzitým absolvovala aj diaľku (6. m. - 501
cm), časom 12,52 porazila dlhonohú reprezentačnú kolegyňu Ostrožlíkovú o prsia, keď
ešte 20 m pred cieľom mala 3 m náskok. Ďalší deň získala striebro na 200 m časom 26,00
vo vyrovnaných pretekoch s o tri roky staršími
súperkami. O konečnom poradí musela roz-

hodnúť až cieľová kamera. Osobné rekordy si
vytvorila aj Lucka Beláková, piata na 800 m
- 2,30,02 a tretia na 1 500 m - 5,14,36. Z chlapcov na 2. mieste v chôdzi 5 km skončil D. Černý (26,37,91). Diaľkar Korytina získal bronz za
624 cm. Na 4. mieste skončila štafeta dievčat
4 x 100 m - 52,37 s. Piaty bol Adam Krchnavý na 1 500 m - 4,25,00. Siedma kladivárka
Suchánová 27,90, ôsmi skončili diaľkárka Ž.
Heldesová 494 cm a 400 m P. Pisca za 54,68.
Treba pochváliť trénerku S. Vallášovú, ktorá vedela načasovať formu svojich zverencov,
aby vyvrcholila v pravý čas. Vidno, že rokmi
trénerskej práce sa z nej stáva renomovaná
odborníčka svojho fachu.
-jj-

PO MAJSTROVSTVÁCH SR NAŠI V PRVEJ ŠTVORKE
Autobus dohodnutý s družstvom VKP Bratislava z neznámych príčin z Bratislavy nevycestoval. Improvizovali sme, ako sa dalo a na dlhú
cestu do Svidníka sme sa vydali autami. Od
začiatku to bolo komplikované. Napriek tomu
úvodné stretnutie M SR žiakov vo volejbale
s Prievidzou sme vyhrali 3:0. Zápas sme zvládli
hlavne cez útok z hlavného kolíka.
V zápase s domácou Sláviou, minuloročným nalistom, bol favorit jasný, nemali sme
čo stratiť, prehrali sme 3:0. V 2. sete, keď bolo
naše družstvo na kolenách, spravil hlavný tréner M. Jordanov zmeny v zostave, čo prinieslo ovocie. Celý set sme viedli do stavu 20:18.
Bol to pre mňa najkrajší set dňa. Síce nezvládli
sme koncovku na prijme podania, ale ukázali
sme divákom, že hrať vieme.
Prvé dva sety s Volley teamom Bratislava
bol zápas vyrovnaný. Každému išlo o postup
do prvej štvorky SR. Boli sme mierne lepší, no
2. set sme vlastnými chybami v koncovke prehrali. Dovtedy sme po celý čas vyhrávali. V 3.
sete sa nervozita začala pomaly vytrácať, darilo sa nám potiahnuť sériu bodov. 4. set sme
zobrali do vlastných rúk, neverili sme v neúspech. V seminále s Chemes Humenné bol
súper od začiatku anšpirantom na titul. Snažili
sme sa motivovať chlapcov, aby sa nezľakli a
odohrali zápas so cťou družstva prvej štvorky.
Prehrali sme 3:0, no odohrali sme lepší zápas
ako so Svidnikom. Dokonca sme jeden čas aj

viedli 18:11. Ponaučením pre nás je dotiahnuť
vyhrávané sety do víťazného konca.
V boji o 3. miesto sme sa stretli so Žilinou,
s majstrom SR 2012, no s obmeneným kádrom. Po zranení kadetského reprezentanta
SR Jančuru sme verili, že by sa dalo hrať o
medailu. Všetko sa odvíjalo od 1. setu, viedli
sme 23:22. Priebeh zápasu bol nervózny, chýbala nám väčšia drzosť. Strach a skúsenosti,
ktoré sa v tomto zápase prejavili najviac, nám
zväzovali ruky. 1. set sme prehrali aj technickými chybami. Do stavu 15:14 v 2. sete sme
sa držali. Po tom, čo súper dal sériu 5 bodov,
mal zápas už len klesajúcu tendenciu. Súper
vyhral zaslúžene. Avšak cieľ, s ktorým sme
odchádzali na tieto majstrovstvá, sme splnili.
Boli sme najmladším družstvom, získali sme
cenné skúsenosti, odkaz pre chlapcov znie:
trénujte, o rok budete (možno) MAJSTRI! -jš-

47

DVA VÍKENDY S KRÁĽOVNOU ŠPORTU
Prvé dva júnové víkendy patrili kráľovnej športu - atletickým súťažiam Zsl. oblasti.
1. júna sa v Trnave konali majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu (ZsAZ) žiactva a dorastu v súťažiach jednotlivcov. Ani
chmúrne mraky, ktoré sa po celý čas hnali od
Smoleníc, neobrali chlapcov a dievčatá o chuť
podať čo najlepšie výkony a odniesť si domov
nejakú tú medailu.
Naši mladí atléti úspešne hájili farby nášho
mesta. Pod vedením tréneriek Mgr. S. Vallášovej a J. Kvasňovskej domov priniesli 7
zlatých, dve strieborné a 4 bronzové medaily
a k tomu rad nálových umiestnení.
Najúspešnejšou spomedzi všetkých účastníkov bola novomestská atletická perla M. Šimlovicová so ziskom troch zlatých medailí. Vo
nále na 60 m svoje súperky doslova prevalcovala, čo jej vynieslo nomináciu reprezentovať SR na medzinárodnom trojstretnutí dorastu
Česko - Maďarsko - Slovensko v Hradci Králové.
Blysol sa aj ďalší náš reprezentant A.
Krchnavý, keď 1 500 m prek. zabehol v najlepšom slovenskom výkone roka. L. Beláková sa
na hladkých 1 500 m presadila jasným víťazstvom.
Pochlapili sa aj kladivárky P. Vojteková so
S. Suchánovou, keď obsadili prvé dve miesta. Dorastenec D. Gajdoš zopakoval vlaňajšie víťazstvo v hode kladivom. Všestranný
P. Divinec by pri pravidelnej tréningovej príprave mohol rátať s medailami aj z M SR. Bronzová guliarka Masaryková by svojím prístupom
nemala prepásť šancu byť najlepšou oštepárkou SR.
Aj tým, ktorým sa medaila neušla, by
nemali zanevrieť na šport a tešiť sa z každého
zlepšenia.
O istú zlatú medailu prišiel novomestský
chodec - dorastenec D. Černý, keď dal prednosť medzinárodným chodeckým pretekom
v Borskom Mikuláši, kde skončil na 3. mieste
v 18 - člennom štartovnom poli súperov z Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Poľska,
Litvy a Ukrajiny.
Treba spomenúť, aj keď štvrtú na 800 m,
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ale iba 12 - ročnú A. Stachovú. Jej dravosť
v boji s o tri roky staršími súperkami ju určite
v budúcnosti zaradí medzi najlepšie v SR.
Výsledky našich atlétov
ŽIACI: A. Krchnavý: 1 500 m prek. - 1. 4,56,69; P. Divinec: 60 m - 3. - 7,55, diaľka - 2.
- 526, výška 5. - 155; P. Herák: guľa - 7. - 10,96,
oštep - 5. - 25,53; M. Herák: guľa - 10. - 9,91,
disk - 9.- 22,98, oštep - 6.- 25,27; M. Kubík 60
m - 8. - 8,24, 150 m - 10. - 19,97.
ŽIAČKY: M. Šimlovicová: 60 m - 1. - 7,83,
150 m - 1. - 19,38, diaľka - 1. - 513; L. Beláková:
1 500 m - 1. - 5,30,65; P. Vojteková: kladivo - 1.
- 26,83, disk 3. - 23,89 a S. Suchánová: kladivo
- 2. - 26,11, disk - 4. – 23,60; S. Masaryková:
guľa - 8,99, oštep - 5. – 24,98; disk - 7. -16,56;
Ž. Heldesová: 100 m prek. - 3. - 16,74, diaľka
- 7. - 444. A. Stachová: 800 m - 4. - 2,44,27; A.
Macejková: 60 m - 10. - 8,74, 150 m - 5. - 20,92,
diaľka - 9. - 435; V. Štefániková: 600 m - 8. 8,65, 150 m - 13. - 22,87, diaľka -13. - 408.
DORASTENCI: D. Gajdoš: kladivo - 1. 33,14, disk - 7. - 26,21; P. Pisca: 400 m - 4. 56,81, 100 m - 5.- 12,26.
Ján Juráček,
tréner atletiky

Na foto: víťazné kladivárske duo: zlatá
P. Vojteková a strieborná S. Suchánová z Predpolomy, vlani 4. a 5. na M SR v atletike žiactva
svojimi tohoročnými výkonmi ašpiruje tento rok
na stupne víťazov. Či vôbec, resp. akého kovu
budú ich medaily, záleží na ich snahe zlepšiť
sa počas prázdninovej súťažnej prestávky.

Okrem premien zachytených na
fotografiách
počas pásma
Premeny
(7)
participovali
v programe
v podvečer
8
20.
júna.
Hudobná
skupina si v
7
závere svojho programu prizvala na pomoc M.
Klimentovú a H. Vrtichovú (8), aby
spoločne zaspievali pieseň venovanú mestu Mám mesto rád s textom M. Vitekovej.
Dňom D bol piatok 21. júna,
ktorý
priniesol
veľa
zaují10
mavého. Na svoje si prišli
deti, mládež i staršia generácia. Hlavný program začal o 17,00 h,
zúčastnila sa ho vzácna návšteva - premiér SR
R. Fico (9), ktorý spolu s predstaviteľmi mesta oceneným odovzdal tituly Osobnosť mesta
9
a poslanci NR SR J. Baška a D. Bublavý. Ten
sa spolu s primátorom mesta ujal aktu prezentácie monograe Nové Mesto nad Váhom 2 (10).
O zábavu sa postarali Peter Lipa (11)
a Starmania (12). Piatok vyvrcholil ohňostrojom. Do rámca
11
osláv zapadlo aj 100
rokov skautingu na
Slovensku v Spolo12 čenskom dome so
sobotňajšími súťažami a hrami, sobotňajšia
sv. omša v rimskokatolíckom kostole za mesto a
jeho občanov s celebrujúcim o. biskupom Mons.
J. Oroschom (13) a folklór13
no - ľudovo - dychovkové
predĺžené predpoludnie.
Bodku za ním spravila DH Bučkovanka pre14
zentáciou CD ŠIKOVNÍ MLÁDENCI (14).

Na snímke je námestie bez budovy ,,Reissovca",kde dnes sídli
mestský úrad.
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