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príjmy 
spolu výdavky spolu

bežné príjmy 
vo výške 11 265 276 €, kapitálové príjmy – 3 478 
588 €, príjmové  nan né operácie – 4 452 355 €, 

spolu: 19 196 219 €. Bežné výdavky – 9 988 439 €

Dodatku . 1 k VZN mesta 
. 2/2010 O verejných kultúrnych podujatiach

návrh 
Zria ovacej listiny Zariadenia pre seniorov.

 1. júla  na Ul. F. Krá a 
2688/4

 Zariadenie  pre seniorov

návrh Dodatku .2 k VZN
mesta .1/2011 O poskytovaní sociálnych 
služieb, spôsobe ur enia a výšky úhrady za so-
ciálne služby  na území mesta

 správy 
z následných  nan ných kontrol schválila 
plán innosti hlavného kontrolóra na 2. polrok.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



DE  S PRÍVLASTKOM VÝNIMO NÝ
M. Fojtí ková

E. Berková

za vynikajúce výsledky 
v hospodárskej oblasti za ce-
loživotné dielo v oblasti kultúry

za celoživotnú úspešnú športovú 
innos za celoživotnú peda-

gogicko-výchovnú prácu,  za ce-
lospolo enskú angažovanos  

za innos  v oblasti 
zdravotníctva 

P r e m e n y , 
Five Faces 
Experiens a 
HS Františka 
a Vojta Nedv dovcov

Foto: Mgr. J. ŠišovskýFoto: Mgr. J. Šišovský



PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA





(pozn. red.: v ase 
rozhovoru)

ZARIADENIE PRE SENIOROV STAVEBNE UKON ENÉ

NAD „TROJKOU“ PRIBUDLO NIELEN DETSKÉ IHRISKO

 na 
novomestskom cintoríne

Krajské oslavy SNP 31. au-
gusta o 13,30 h na  vrchu Roh pri Lubine

HS Progres

30. augusta
Stretnutie generácií pri Vatre bratstva

Mariána ekovského

OSLAVY SNP

Foto: Mgr. J. ŠišovskýFoto: Mgr. J. Šišovský



MESTO SI ZOBRALO DO PARÁDY IHRISKÁ

ZIMNÝ ŠTADIÓN S ALŠÍMI ŠAT AMI

vedúci oddelenia výstavby, rozvoja 
mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad 
Váhom

 Rady škôl ako výberové komisie navrh-
li primátorovi mesta na základe výsledkov 
výberových konaní vymenova  do funkcie ria-
dite ov škôl na alšie funk né obdobie v IV. ZŠ, 
ZUŠ a CV  doterajších riadite ov a v III. ZŠ Mgr. 
Želmíru Halákovú.

VO BA RIADITE OV ZŠ



STRETNUTIE NOVÝCH MIEST V MESTE KONÍ

Neustadt an der Dosse na 36. 
stretnutí Nových Miest v Európe

PhDr. Kvetoslavou 
Hejbalovou

Mgr. Dušanom Heverym. 

V MESTE SA ZVÝŠI MOŽNOS  PARKOVANIA



Tu bratia vždy sa streta  budú 

ZÁVER JÚLA PATRÍ SLÁVNOSTIAM BRATSTVA

„... ud spod Ve kej Javoriny zohral významnú 
úlohu v národno – oslobodzovacom boji  a prispel 
k tomu, že aj Slováci sa otvorene postavili proti 
zlu a odmietli sa ticho prizera  páchaným kriv-
dám. Hoci bolo Povstanie potla ené,... pomohlo 
opä  vybojova  slobodu a postavi  sa tak na 
stranu ví azov II. sv. vojny. Je ve mi dôležité pri-
pomína  si udalosti súvisiace  s prípravou a prie-
behom SNP a vytvára  podmienky na  to, aby aj 
mladá generácia  pochopila jeho k ú ový význam 
v moderných dejinách slovenského národa...“.  

Slovenské národné 
povstanie a partizánsky odboj v podjavorinsko – 
podbradlanskom kraji

V. Rep ík J. Zetl

Z. Uhrovej
Lubina vo vojnových príbehoch 

O. Hrabovskej

ODKAZ SNP PRE DNEŠOK



NEMOCNICA SA MODERNIZUJE

CHIRURGIA A ORTOPÉDIA NA PRÍZEMÍ NEMOCNICE



KULTÚRA BEZ PRÁZDNIN

DOBRÁ SPRÁVA PRE VODI OV

Pondelok: 8.00 h; 10.00 h; 12.00 h; 14.00 h.
Streda: 8.00 h; 10.00 h; 12.00 h; 14.00 h; 16.00 h.
Piatok: 8.00 h; 10.00 h.

BLAHOŽELANIE RODÁ KE

Milá naša rodá ka!
  K významnému životnému jubileu Vám po-
sielame srde nú gratuláciu so želaním pevného 
zdravia, úspechov v osobnom i pracovnom živote, 
tešíme  sa, že sa Vám darí.  

Magnetický vítr.

Krása poesie



LETNÉ BRIGÁDY PRE ŠTUDENTOV

14. ro ník sú aže 
v písaní esejí

PhDr. Ivan Machala - predseda, Mgr. Anna 
Malíková a Mgr. Michaela Kobidová

Jana Vl ková Kristína erná

Karolína Hron oková
 Hugo Havalec

(na foto)

ZMENY V DEKANÁTE
A VO FARNOSTI



CHARITA OBNOVILA SVOJU INNOS

Milí itatelia!
 

 želáme Vám príjemné prežitie prázdnin a do-
voleniek. Dobre si oddýchnite, na erpajte nové 
sily a prežite leto pod a svojich predstáv. Bude-
me  radi, ak vám pritom spolo níka  bude  robi  
náš – váš Novomestský spravodajca.
              Vydavate , redak ná rada a redakcia



§ 88 aa

K PRIESTUPKOVEJ ZODPOVEDNOSTI MLADISTVÝCH



ítajme si... 2014

Klenotnica  zo Bziniec pod Javorinou,
Studienka z Chocholnej - Vel íc a Teplanka 
z Tren ianskej Teplej

Seniorka z Púchova, 
Rove  z Poruby, Brodzany z Brodzian, Bukov-
ané z Bukovca, Kapoše z Brezovej pod Brad-

lom, Dolinka z Hrušového, Hrachovienka z Hra-
choviš a

Zvonky Mgr. F. Chalániovej
M. urinovej

 M. Lovásovou

M. Chajmovej A. Balkovicovej

Mgr. J. Lacková

ROZSPIEVANÁ SOBOTA

PRISPELI K REKORDU V HLASNOM ÍTANÍ

Foto: V. MádrFoto: V. Mádr



(na foto vpravo) z III. AW .

Spolo ne v Európe

s projektom

ZA ODMENU V LETE DO STUTTGARTU

BETÓNKA A MOST CEZ VÁH (II.)



„Strašná škoda, mamuška, že ste to nevi-
deli. Išlo to ko vyparádených ko ov, že som to ani 
nevedel zráta , o ale najviac môžete utova , išli 
aj štyri autá. Išli jako luft a trúbili. Ke  prechádzali 
okolo nás, len nás tak ofúklo.“

 „Ja už neviem, bolo to dávno a bol som 
ešte decko, tuším tie autá boli len dve a išli tak asi 
tridsiatkou“. „O rok, ke  
som mal 9 rokov, sme po tejto ceste vyprevádzali 
nášho otca do I. sv. vojny. Bol tam plné štyri roky 
a celá archa gazdovstva i staros  o koníky, ktoré 

vozili štrk na betónku, zostali na mamuške a mne, 
lebo som bol z detí najstarší“

 Majálese 
17. mája

 FS Váh FSk
Zárie anka 

MILÉ STRETNUTIE S FOLKLÓROM

Námestie svätej Alžbety



BORIS FILAN ROZOSMIAL NOVOMESTSKÉ PUBLIKUM
„ “



 novomestského DFS akanka privítali 
detský folklórny súbor Malení ek

PRIATE SKÉ STRETNUTIE BEZ HRANÍC



 Tá, po as ktorej repina z delostreleckého 
granátu zasiahla Ruda Macku rovno do hrude, 
za ala v Srbsku. Presnejšie povedané, za a-
la v Sarajeve. Vtedy sa obyvatelia Bosny 
a Hercegoviny nechceli zmieri  s pripojením svoj-
ho územia k Rakúsko-Uhorsku. Podporovalo ich 
Srbsko, ktoré vyslalo atentátnika, o zastrelil 
Františka Ferdinanda d´Este. A tak to mohlo 
za a  - mocnosti sa stretli v konflikte o sféry vply-
vu, zdroje surovín, odbytištia a trhy. Nepripomína 
vám to osi? Spo iatku regionálny konflikt sa 
rozhorel do celosvetovej vojny. Politici a zbrojári 
si mohli pogratulova  k dobre odvedenej práci. 
Oby ajní udia však umierali v zákopoch.
    Rudo Macko bol jeden z miliónov, o nasa-
dzovali život za záujmy kohosi iného.
   Jednoducho ho odviedli, ke  mal osemnás . 
Dva roky prezen nej služby a už sa tešil na návrat 
do civilu, ke  za ala spomínaná kuca-paca... Pre 
Ruda to znamenalo alšie štyri roky vojny navyše. 
Anne písal listy a ona mu odpisovala. akala na 
neho – boli predsa snúbenci.
    Ruda politika mocných nezaujímala; chcel
len ži  so svojou láskou, oženi  sa, ma  slušnú 
prácu v rodnom Novom Meste, ma  deti a ne-
skôr aj vnú ence. Nevedel však, i sa toho 
dožije. Bojoval v Srbsku, bojoval v Taliansku. 
Napokon ho zasiahla osudová repina zo šrapne-
lu. Preletela popri srdci a vyletela chrbtom von...
    Ja si vojnu nepamätám. Ani prvú, ani druhú. 
Najbližšie, o som bol pri vojnovom konflikte, bolo 
v bývalej Juhoslávii. Jazdil som Chorvátskom 
a zastavovali nás hliadky so samopalmi. Popri 
ceste som videl rozstrie ané domy. Stopy po 
gu kách v omietkach, vypálené dediny, konvoje 
putujúcich, ubolených udí, povozy s biednym 
majetkom ute encov, napuchnutý zdochnutý kô  
popri ceste, potom mesto Knin plné zarastených 
chlapov a v ich o iach ešte odlesk zabíjania. Áno, 
títo chlapi zabíjali a boli zabíjaní, a to ešte možno 
pred pár hodinami. Mesto Knin, mesto bez žien 
a detí, s vypálenými výkladmi obchodov a s pa-
chom smrti, ktorý bol takmer hmatate ný. „Toto sa 
môže prihodi  každému mestu“, svitlo mi odrazu 
v hlave. Bol to ako vnútorný hlas, ako varovanie 
a zárove  tichá otázka - môže sa to prihodi  aj 
môjmu Novému Mestu?
 „Toto sa môže prihodi  každému mestu“, znel 
ten neúprosný hlas, chladný ako o i vojakov, 
tesne po skon ení zabíjania. 

 Rudo Macko prežil. Ostal nažive, dali mu 
dva metále a poslali ho do vytúženého civilu 
a rovnako, ako tí chlapi v Knine, vrátil sa do 
Nového Mesta. Oženil sa, získal prácu na železni-
ci, mal s Annou tri deti a ve a vnukov a pravnukov. 
 Bez „náhody“, ke  ho zasiahol šrapnel 
a Rudo v dôsledku zranenia odišiel do civilu, 
nebolo by ani jeho svadby, ani jeho potomstva 
a celkom iste by tu nebolo toho, kto o sto rokov ne-
skôr píše tieto riadky. Mohlo sa to skon i  celkom 
inak. Môj dedko Rudo Macko však žartoval; on 
vraj vystr il rameno zo zákopu naschvál, lebo mal 
tej všivavej vojny po krk a on chcel do špitálu. Ako 
deti sme po úvali jeho historky s pobavením, ako 
tie o tom, ako na Pijave pod vodou pochodovali 
a len cez bodáky dýchali. 
 „Dedko a zastrelil si niekoho?“, pýtali sme sa 
tak, ako sa len chlapci pýtajú.
 Dedko sa zamyslel: „Raz som nahá al Srba. 
Nepucaj, nepucaj!, kri al ten Srb a prežehnával 
sa. Ja kres an, ty kres an, volal na m a ten Srb 
a ja som zložil flintu. Mal pravdu. Ja som kres an 
aj on je kres an. A to sa máme zabíja ?“, dokon il 
dedko pou ne, no nás chlapcov do popuku 
bavilo to „nepucaj“, ten výraz nám, ktovie pre o,  
pripadal smiešny, rovnako ako predstava nášho 
mierumilovného, v tom ase už sto kilov vážia-
ceho dedka, ako s dlhou flintou prenasleduje 
cudzieho vojaka. 
 Ke  sa dedko holil, brúsil si britvu o kožený 
reme , zavesený na okennej k u ke.
 Štetku si namá al do misky s mydlom Barbus 
a vonku pod oknom spokojne kotkodákali  naše 
sliepky, alebo hrkotalo smetiarske auto, alebo 
tadia  išiel poštár na bicykli. Bol mier. Dedko sa 
vždy holil do pol pása vyzle ený a my sme na 
jeho mohutnom chrbte mohli vidie  bledú jaz-
vi ku – bola rovno pod lopatkou a my sme vedeli, 
že tadia  z jeho tela vyletela repina. Tá, v aka 
ktorej pre neho vojna skon ila a mohol sa oženi , 
ma  deti a ma  nás, vnú ence. Na tajnom mies-
te v skrini mal dve vyznamenania, medaily 
s vytepaným portrétom „Ferencjožku“ ako dôverne 
nazýval cisára Františka Jozefa, no pred nami ich 
schovával, nechcel, aby sme sa nimi chválili 
v škole. Vyrastali sme v ase socializmu a cisár 
sa v škole nemal spomína , rovnako ani M. R. 
Štefánik - obrázková kniha o generálovi bola tak-
isto dobre ukrytá v tajnom šuflíku; bol síce mier,
no niektoré veci sa nesmeli verejne spomína . 

KDE SA ZA ÍNAJÚ VOJNY



V KRUHU ,,SM-KÁROV“ OSLAVOVALI

 Bol to mier, alebo iba prestávka medzi vojna-
mi?
   Strašili nás karibskou krízou, v maskách sme 
ako žiaci bežali ukry  sa do suterénu školy, u ili 
nás, ako sa kry  v prípade atómového útoku.
 Je možné, aby v Európe za ala ešte alšia 
vojna?
 „Toto sa môže sta  každému mestu“, po ujem 
znova a znova ozvenu hlasu z Kninu.
 Kde a kedy vlastne za ínajú vojny?
 Tí, o zažili prvú, ba ani tí, o zažili druhú, si 
to takmer neuvedomili. Moja mama, jedna z dcér 
Ruda Macku, si dobre pamätá tú druhú. Ale ako 
a kedy sa vlastne za ala – kto si to vtedy uve-
domil? udia si pamätajú konce vojny, ale za iat-
ky sú vždy nenápadné...
 Rudo Macko sa po as druhej vojny ukrýval 
so svojou rodinou v pivnici. Prechádzal front. 
Nemci zamínovali výhybku, babka v noci tajne 
popret hala vedenie, musela predsa zachráni  
ich dom ek oproti hradlu, kde slúžil jej muž. Prišli 
Rusi: „Davaj vodku, mátuška“, povedal jeden 
s kalašnikovom na hrudi, no moja babka schytila 
metlu: „Ja nie som tvoja mátuška, ja ti dám vod-
ky!“, hnala ho metlou z pivnice. Babka, pokia  šlo 
o bezpe ie rodiny, nemala strach z ni oho.
    Môj dedko Rudo bol jedným z najmierumi-
lovnejších chlapov, akého som poznal. Pri svojej 
váhe a sile mal neustávajúci zmysel pre humor. 
Azda preto prežil prvú aj druhú vojnu. Zomrel vo 
vysokom veku, lebo si zlomil nohu. Ak by si ju 
nezlomil, hádam žije doteraz. Nala no si dal vždy 

štamperlík slivovi ky a nezdravé ra ajky, zvy aj-
ne pozostávajúce z mastnej klobásky. Rád si 
dobre zajedol a ak mu babka dovolila, uvaril nám 
ob as „granadírmarš“, aký jedávali na Pijave. Do 
politiky sa nikdy nestaral a u il nás rieši  konflikty 
s humorom. Pre m a bol pravým Novomeš anom, 
cez týžde  tvrdo pracoval, nede u svätil v kostole 
a slávnostným obedom pozostávajúcim z hovä-
dzej polievky so slížami a „šnicle“ a potom zašiel 
do šenku U Školí ky (Plešivec), pretože na vojne 
sa nau il hra  vynikajúco mariáš. Karty, pod a 
babky „ ertove obrázky“, boli azda jediným zdro-
jom jeho súperenia s ostatnými. Nepotreboval 
súperi  a dokazova  silu, ktorú mal. Iba slabí ju 
potrebujú dokazova , tak nás u il dedko Rudo 
Macko.
 Slabí potrebujú konflikt a konflikt – aj ten voj-
nový – sa za ína už v každom z  nás.
 Ak nie sme v konflikte so sebou samým, nie 
sme v konflikte s našimi blízkymi – to je odkaz 
Ruda Macku, neznámeho frontového vojaka. 
 Všetci tí politici, biznismeni, zbrojári, o 
z vojen ažia svoj zisk, za ínajú pri nás – za í-
najú rozdúchava  vojnu v nás... Preto je to taký 
nenápadný proces. Je však ú inný a vyskúšaný 
- tak to robili pred sto rokmi, tak to robili pred 
sedemdesiatimi piatimi rokmi, a tak to robia – iba 
ove a rafinovanejšie -  aj dnes. Sta í si pozrie  
správy o situácii u našich východných susedov. 
        Nikdy sa preto nepýtajme, kde a kedy sa 
za ínajú vojny; za ínajú sa v nás.           



 Andrej:

Rebeka:

Andrej:

Rebeka: 

HERCI POLÁKOVCI



Najvä ším rozprávko-
vým lesom  vo Viš ovom a achticiach

TIP NA VÝLET

 Andrej:

 Rebeka: 

 Andrej: 

 Rebeka:

Andrej: 

Rebeka: 





VÝSTAVA

anglický jazyk, cvi enie pre ženy, joga a klavír

KONCERTY PRI FONTÁNE

OBRAZY - ALOJZ MAJERNÍK
FOTOGRAFIE -  ANTON  RIHA

PRÁVNA PORAD A

OTVÁRAME KURZY V MsKS

KLUBY V JÚLI V MsKS

(4. str. progr. prílohy)

LETO S HUDBOU

PRIPRAVUJEME

PRÁZDNINY S DIVADLOM

70. výro ia udele-
nia štatútu mesta Novému Mestu nad Váhom.
 Nové Mesto nad Váhom kedysi a dnes

S témou Považia a kvetinovými zátišiami 

(okrem  
25. - 28. augusta)

KYSUCKÝ PRAME
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BOROVIENKA

MLADÍK

BUCKOVANKA

BOSÁCANKA

VLCOVANKA

BODOVANKA

TRENCIANSKA DVANÁSTKA

LIESKOVANÉ

BOJNÍCKÁ KAPELA



Prí   te, ochutnajte a odí te so zážitkom 
Leto už klope na dvere. Strávte ho so svojou rodinou a 
priate mi v našej kaviarni - cukrárni v Parku J.M.Hurbana. 
Ochla te sa domácim adovým ajom, letnými ovocnými 
tortami alebo lahodnou talianskou zmrzlinou. Môž še deti 
necha  bez obáv hra  sa v príjemnom prostredí parku, kde je 
tie  po celý de . Vychutnajte si leto u nás. Tešíme sa na Vás. 

Pe ieme torty a zákusky na objednávku, na všetky typy osláv a 
spolo enských podujatí 

www.sweetandcoffee.sk    +421 948 339957

SWEET & COFFEE 
Zažite s nami leto v parku

ete Va



od 22. do 23. augusta 

„

PIVNÝ FESTIVAL KONCOM LETA

www.katkatours.skwww.katkatours.sk

Pod s nami
na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov... 

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

Miesto Hodruša - Hámre, Štiavnické vrchy
Tábor organizuje Klub K2 a Escape už ôsmy rok.

Viac info, prihláška na www.kcohen.sk/letnytabordeti  
alebo na tel. č.: 0903 118 658.

dddddd

 
Nová o ná ambulancia 

objedna  termín na tel.:  
0944/300 879 

www.ocnaambulanciamyjava.sk 



 Leto je tu a spolu s ním as dovoleniek 
a prázdnin. Ak sa chystáte za hranice všedných 
dní, priba te si do kufra nejakú dobrú knihu. Pri-
nášame vám nieko ko tipov na príjemné ítanie.

DO KUFRA NA DOVOLENKU



JURAJ SARVAŠ NESKRÝVAL NADŠENIE

Novomestské prvo-
sienky

Katarína Ganob íková

O ga Nápokyová 

Miroslava 

Ma icová

 Nina Šípková Adela Ilen íková

Martina Pastorková

Martina Bardyová

Patrícia Beli ková

Miriam Ochodnickej

Nadi Mitanovej Patrície 
Beli kovej

Márie Kubovicovej 
Štefana Psotného.

ROZKVITLI NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY

Klub priate ov 
poézie 

v réžii Bibiany  Kincelovej

OPEN JAZZ FEST

Elements Festival - HIP HOP



Autor:
Jozef
Vaško



Možno neuveríte, ale stalo sa 

 *Len pár mesiacov po publikovaní „jednot-
ky“ ste avizovali, že pripravujete pokra ovanie. 
Vydávate knihy ako na bežiacom páse...

Možno neuveríte, ale stalo sa

*Záujem itate ov je pre novinára iste ve mi 
motivujúci...

 *Ešte sme si poriadne nepredstavili sú asnú 
knihu a vy už vravíte o tretej asti... 

*Novomestský región ponúka stále to ko 
nových tém?

*V úvode knihy píšete, že „dvojka“ bude žán-
rovo odlišná od predchádzajúcej...

*S kým sa ahšie rozpráva – so známym ale-
bo „oby ajným“ lovekom?

V NOVINÁR INE HRANICE POZNANIA NEPOZNÁM



 *Ako ste spomenuli, píšete aj krimi, aj hu-
morné pikošky. Škatu kujú si vás itatelia ako 
soft-bulvárneho novinára alebo ako seriózneho?

*Kniha ale za ína i kon í silnými udskými 
príbehmi...

*Stretávate sa s témami, ktoré sú naozaj 
smutné. No žurnalista musí prinies  aj z krvavej 
vraždy informa ný materiál a fotografie. Ste už 
obrnený proti nevábnym poh adom?

 *V „jednotke“ máte mnoho príbehov spraco-
vaných ako seriály. o vás prinúti, aby ste sa 
k témam vrátili a h adali alšie súvislosti?

*Toto mi skôr pripomína prácu detektíva, 
archeológa alebo pamiatkára než profesiu 
novinára...

 *Kde sú potom vaše novinárske hranice?

KE  HORA NESPIEVALA

Bol taký as, ke  hora nespievala
-vravieval starý otec.

Posadil si ma na kolienko,
bol som ešte  malý chlapec.

Vzdychol raz – dva razy, stúlený do seba
šepol – vidím naše lazy a hori ku

ako pla e nemá...
privráva sa tým, o ležia v tráve,

samopaly ml ia,
chladnú v letnej kvetín vrave...

Môj starý otec ako tá hori ka pla e.
Za slzy nehanbí sa vo chvíli spomínania.

Prežil.
Klania sa živým, aj tým,

o ležia v chlade zabúdania.

Hori ka dnes  spievaj!
Chlapci majú sviatok!
Povievaj bez pla u,

dnes  vo ajú v akou partizánske ruže,
pamätníky asu.

Synovia a vnuci, tesári nových ias
prevravte s ub:

Hory spieva  budú, plaka  už nikdy viac!

 M. Chajmová



 Pod ereš ou v mäkkej tráve som si ako 
lenivý kocúr užíval prázdniny u starkých na de-
dine. V myšlienkach mi však blúdili predstavy 
o divokej prérii, indiánoch s poma ovanými 
tvárami a drsných chlapoch s nabitými pišto a-
mi, ktorí prepadávajú dostavníky. „Prásk! 
Prásk!“ Vystrašený som vysko il a s rukami nad 
hlavou za al kri a . „Vzdávam sa! Nestrie ajte!“ 
V tom som si uvedomil, že ležím v tráve a ostré 
gu ky, ktoré mi svištia nad hlavou, sú len 
erešne, ktoré padajú zo stromu. „Vy hlúpe 

škorce!“ Kri al som na tie nevychované vtáky, 
ktoré ma bezo ivo ostre ovali kôstkami. Malé 
lietajúce potvory, ktoré bezhlavo zobali do chut-
ných erešní starého otca, sa vo chvíli stali 
mojimi úhlavnými nepriate mi. Zo zadného vrec-
ka nohavíc som vytiahol prak, vložil do  kôstku, 
namieril a... „Prásk!“ Škorce sa rozleteli na všet-
ky strany. Spokojný s odplašením  protivníka 
som si ahol do mäkkej trávy, kde sa mi opä  
prisnil vo avý sen. Sen o ereš ovom kolá i 
s cukrovou posýpkou. Kúdol sladkého oparu ma 
príjemne šteklil v nose a ja som iba naprázdno 
zam askal. „M am!“ Otvoril som o i a môj špi-
catý nos zakrúžil vo vzduchu, aby privo al, 
ukrojil si z lákavej vône. V okne kuchyne 
z ma ovaného taniera rozvoniaval kolá  
s ereš ami a cukrovou posýpkou. Priblíži  sa 
a uchmatnú  si kúsok zo sladkej dobroty však 
pre m a znamenalo isté nebezpe enstvo. Na 
priedomí v hojdacom kresle podriemkavala 
stará mama. Tá istá stará mama, ktorá ma núti-
la jes  na ra ajky chlieb s tvarohovou poma-
zánkou. Rýchlo som sa vytratil z kuchyne 
a chlieb som hodil arbavým ka kám na dvore. 
Teraz sa bojím, aby sa stará mama nezobudila 
a neschytila ma za golier mojej ob úbenej 
košele. Blíži sa obed a v bruchu mi vyhráva celý 
orchester Ódu na hlad. ereš ový kolá  na 
okne nútil muzikantov hra  ešte rýchlejšie. 
Preglgol som tak hlasno, že spozornel aj suse-
dov pes Argo, i sa na blízku náhodou nepohy-
buje nejaká klobása. Z praku som vystrelil ka-
mienok. Stará mama sa v kresle pomrvila a na 
nos sa jej zošmykli okuliare. Spí. Smelo som 
vykro il k oknu, kde na m a akala odmena za 
prekonaný hlad. ereš ový kolá  – môj sladký 

sen. Natiahol som ruku ponad ervené muškáty 
a z taniera na okennom ráme vzal kus kolá a. 
Neviem, i moja nešikovnos  alebo len zemská 
prí ažlivos  spôsobili nasledujúcu katastrofu. 
Misa aj muškáty spadli na zem. Bác! Vô a slad-
kého cukru sa zmiešala s iernou hlinou a bolo 
po paráde. Nestihol som sa ani spamäta , ke  
som za ul starú mamu. „Ježišmária! Moja por-
celánová misa! Moje muškáty!“ Neváhal som 
ani chví u a utekal sa skry . Nezahá ala ani 
stará mama. Vyrútila sa z kresla ako stíha ka 
pripravená na vojenský útok. Nahá ala ma po 
dvore a vyhrážala sa prášením mojich nohavíc 
na mne. Cez pootvorenú bránku som utiekol na 
ulicu. Nahnevaná stará mama vzdala nahá a ku 
a vošla do verandy. Skrytý za rohom som ešte 
chví u h adel do dvora. Stará mama vyšla 
z domu a v rukách držala metlu. Zavzdychala 
tak smutno, že mi jej bolo úto. Nie preto, že 
musela uprata  neporiadok, ktorý som spôsobil, 
ale ervené muškáty, ktoré som svojou nešikov-
nos ou polámal, boli pýchou celej ulice a stará 
mama bola na ne ve mi hrdá. (Hrdos  a tvr-
dohlavos  boli vždy znakom našej rodiny.) Chcel 
som sa ospravedlni , ale moja zakrpatená odva-
ha mi nedovolila ukáza  sa na o i starej mame 
a prizna  sa k spáchanému inu. Po kal som, 
kým sa stratí v dome. Z dielne starého otca som 
vytiahol bicykel a vyšiel na ulicu. Zastal som až 
pred Pa ovým domom. Z okna na poschodí 
vykúkala Zuza – Pa ova mladšia sestra. 
V ku eravých, s a kur a žltých vlasoch vyzerala 
ako anjel. Zuza je piata ka a jazyk má po-
drezaný ako britva. Prefíkaným poh adom si ma 
premerala od hlavy po päty. „ o chceš, 
Sherlock?“ Neodpustila si uštipa nú poznámku. 
Nenávidel som túto prezývku. Vždy mi pri-
pomenula hodinu telocviku, ke  ma chalani za-
vreli do diev enskej šatne. Vtedy som sa vy-
hováral, že h adám stratenú tenisku. Pravdaže 
mi tie pochabé baby vôbec neverili a ešte mi 
dali aj túto hlúpu prezývku. „Pa o je doma?“ 
Nedal som sa odbi . „Nie je!“  „Zuza, neklam!“ 
„Neklamem!“ Ukon ila náš krátky rozhovor 
a zmizla za oknom. „Tu som, Sherlock.“ Vtipne 
poznamenal Pa o a vyšiel z garáže.  Ruky mal 
po lakte špinavé a pod nosom fúzy od oleja. 

NA PRÁZDNINÁCH



„Opravil som bicykel. Nedáme si preteky dolu 
Kamennou?“ Spýtal sa Pa o, ke  utrel umas-
tené ruky do nohavíc. Kamennou udia volajú 
prašnú cestu za dedinou, ktorá vedie do 
strmého kopca priamo k lesu. Ke  sa spustíte 
na bicykli dolu brehom, zvírený prach vás štípe 
v o iach tak, že nevidíte pred seba a môžete 
narazi  na kame  alebo zlomený konár stromu. 
Taká rana potom poriadne bolí. Nechcel som 
vyzera  ako uf ukaná baba, preto som súhlasil. 
Cestou som Pa ovi porozprával o ereš ovom 
kolá i, zlomených muškátoch a nahnevanej 
starej mame, ktorá ma nahá ala po dvore. 
Smial sa ako bláznivý. Vraj som trkvas a ešte 
k tomu aj nešikovný. Kto to kedy videl, aby staré 
mamy nahá ali po dvore vlastných vnukov! 
Cestou hore kopcom sme odfukovali ako dva 
rušne, ktoré nevládzu aha  vagóny naplnené 
ažkým nákladom. Na spotené elá nám sadal 

prach. Cesta je dlhá sotva  kilometer, no prudký 
kopec vás núti myslie  si, že krá ate nevedno 
kam. Unavení sme si ahli do trávy a sledovali 
drobné biele oblá iky, ktoré plávali modrou ob-
lohou. V tieni vysokých stromov sme necítili 
pá avu horúceho d a. Vdychovali sme vô u 
lú nych kvetov a tešili sa z prázdninových dní. 
Na poliach sa kolísali dozrievajúce klasy a ich 
tichý šepot nás nútil ponori  sa do sladkých 
tónov piesne leta. Z malinových kríkov som na-
trhal za hrs  iernych bobú . Ich vô a ma 
omámila a sladká chu  vo mne prebudila hlad. 
Strhol som sa. Pa o ma steblom trávy šteklil pod 
nosom a smial sa. Vraj v spánku m askám ako 
hladný vlk. Bodaj by aj nie! Ve  som dnes zjedol 
len kúsok ereš ového kolá a. Vysko ili sme 
z trávy a striasli zo seba dotieravé mravce. 
Pod a slnka sme usúdili, že je poludnie a naj-
vyšší as vráti  sa  domov k prestretému stolu. 
Pa o iste dostane dobrý obed, ale na m a aká 
len hubová polievka za rozbité muškáty 
a buchnát za to, že som ušiel. Rozhneva  si 
starú mamu nie je veru najlepšie. Slnko nás 
ešte vä šmi pálilo. Vysadli sme na bicykle 
a vyštartovali. Cesta dolu Kamennou bola str-
má a nebezpe ná. Šikovne sme sa vyhýbali 
kame om, jar ekom a konárom, ktoré nám stá-
li v ceste. Zostával za nami len kúdol zvíreného 
prachu. Bicykle na hrbo atej ceste nadskakova-
li ako splašené býky v aréne. Boli to naozajstné 
preteky. Obzrel som sa za Pa om, i mi nie je 

v pätách. Neohrozím predsa svoje ví azstvo. 
Ve mi skoro sa však vo mne prebudila hrdos  
úspešného športovca. Myslel som na ví azstvo 
a nedával pozor na pretekárskej dráhe. Tresk! 
Predným kolesom bicykla som narazil na 
prekážku a preletel cez riadidlá. Rozpleštil som 
sa na ceste ako žaba v prachu a bolo po 
paráde. Pa o zastal a pribehol mi na pomoc. Krv 
stekala po mojich rozbitých kolenách a ja som 
zatínal zuby od bolesti tak, aby si Pa o ni  
nevšimol. Ranu som si nešikovne previazal 
vreckovkou a  pokúšal sa vsta . Neviem, i ma 
viac bolela krvácajúca rana alebo môj neúspech. 
Ve  po stretnutí so starou mamou som aj 
v tomto boji skon il neslávne. Krivkajúc šiel som 
po ulici a opieral sa o havarovaný bicykel. Pa o 
krá al ved a m a a obaja sme ml ali. On ur ite 
utoval, že vymyslel takú hlúpos  a m a mrzel 

rozbitý bicykel starého otca. Bol to veru hlúpy 
nápad, spúš a  sa na bicykli dolu Kamennou. 
Zastal som pri bránke a rozlú il sa s Pa om. 
Z dverí vyšla stará mama. Tak! A teraz dosta-
nem bitku za polámané muškáty, rozsypané 
kolá e a aj za rozbitý bicykel. Tak mi treba! 
Zatváril som sa ve mi previnilo. Možno sa stará 
mama z utuje a … „Ježišmária!“ Stará mama 
zalomila rukami. „Vnú ik môj bolestný! o sa ti 
stalo?“ Pozrel som sa na svoje kolená. 
Vreckovka presakovala krvou a tá pomaly 
stekala po mojich nohách. Využil som situáciu 
a rozplakal sa. Viac ani nebolo treba. Stará 
mama ma schytila za ruku a vtiahla do domu. 
Moje falošné f ukanie dop alo babkine lamen-
tovanie. „Die a neš astné, o sa ti porobilo?“ 
Tváril som sa, akoby sa na mne chcel pomsti  
celý svet. „ ...bicykel...ja...Pa o...dole kopcom...“ 
Stará mama mi nerozumela ani slovo. Ve mi 
ažko by som jej vysvet oval preteky dolu 

Kamennou a polámaný bicykel. Ke  mi ošetrila 
zranené kolená, musel som leža  na vá ande 
v kuchyni a po úva  jej lamentovanie. „Ten 
Pa o, on a na všetko nahovoril, však? Lapaj 
akýsi.“ Bál som sa protire i , preto som radšej 
ml al. Ke  starú mamu prešla útos  aj hnev, 
položila predo m a tanier fazu ovej polievky, 
kus pe enej ka ice a buchty s lekvárom. Lepší 
trest som si nemohol žela . Hoci je stará mama 
prísna, prázdniny u nej sú vždy najchutnejšie.



 Plníme s ub z minulého ísla. Napriek prázd-
ninám si „zasadneme“ do školských lavíc a pre-
žijeme Oby ajný de  v roku 2222. A to v aka 
rovnomennej literárnej  práci od septembra už 
šiesta ky  zo ZŠ Tematínska ul. 
ocenenej estným uznaním na  celoslovenskom 
kole sú aže  v II. vekovej  kategórii.

EURÓPA V ŠKOLE



DO ARGENTÍNY ZA ŠPANIEL INOU I ZÁŽITKAMI



aasdp

empana-
das, albondigas

mapuche

TREFA DO ZÁUJMU NIELEN VOJAKOV

na 
foto



 mjr. Jozef Vejnar, plk. Štefan 
Bumbál a npráp. Igor Gáll

pplk. Š. Javorík

rtm. Radek Smetana, 
rtm. Slávka Smetanová, pplk. Ján Marek, npráp. 
Igor Gáll, pplk. Štefan Javorík a Juraj Marcin-
ka.

Juraj Marcinka

Radek Smetana Juraj 
Marcinka Ing. Ján Marek

Ján Fabo Jozef Machá ek



B L A H O Ž E L Á M E

UVÍTANIA A  KRSTY  V  MÁJI

SOBÁŠE V MÁJI

SRDE NÉ  BLAHOŽELANIESRDE NÉ  BLAHOŽELANIE
Len to najkrajšie, èo život môže da , chceme Ti pri Tvojom jubileu pria .

Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáèa, žia¾ a smútok nech sa Ti chrbtom otáèa, 
nech len zdravie, š astie, láska a dobrota sú náplòou ïalších rokov Tvojho života.

Našej najdrahšej
M á r i i  T O P O L È Á N Y O V E JM á r i i  T O P O L È Á N Y O V E J 

k vzácnemu jubileu všetko najlepšie z úprimného srdca želajú deti s rodinami. Devä  pravnúèat za všetkých posiela vrúcny bozk.



SPOMÍNAME

Nezomrel, spí....  A ak má sen, je  krásny.
Zdá sa  mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

                  Odišla tíško, ako odchádza de . 
A v našich srdciach ostala spomienka len...

lovek  odchádza, ale všetko krásne, o nám dal, zostáva v nás.
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 

V srdciach nám rana zostala a tiché spomínanie.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal  rád, nezabudne.

ÚMRTIA V MÁJI



Len pre nás si žil a pracoval, nám si rozdal svoje  srdce.
Odišiel si tatí ko, ale všetko krásne, o si nám dal, ostáva v nás.

 

Si našou hviezdou na nebi. 
Anjelom, ktorý už nie je na Zemi. 
Svetlom, ktoré nikdy nezhasne. 
Bielou aliou v našej záhrade. 

Listom v jeseni, ke  padá do dlane. 
Spomienkou, ktorá v našich srdciach navždy zostane.

2. augusta uplynie desa  rokov od  úmrtia nášho drahého

Nezomrel ten, kto zostáva v udských srdciach...

Osud  už nevráti, o navždy vzal, vráti len spomienky, boles  a žia .

Odišla, ale v našich srdciach zostane navždy...



Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala. 
Zm kli ústa, ktoré slovami hladili, o i, ktoré sa tak milo pozerali, sa navždy zavreli.

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami ...
as  plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.

Ke  navždy stratíme svoju ma , môžeme na u len spomína . 
K jej hrobu vedie cesti ka, tam spí svoj spánok naša mami ka.
Už desa  rokov v tmavom hrobe  leží, ako ten as rýchlo beží. 
V našich srdciach stále  miesto máš, z neba na  nás pozeráš.

Odpo ívaj, mami ka, v pokoji!

OD KONCA AUGUSTA NA ADE

BLAHOŽELÁME K POSTUPU



BRONZOVÍ S PRÍCHU OU ZLATA

Semi  nále: VK NMnV - Chemes HUMENNÉ  
0:3. 

O 3. miesto: VK NMnV - Sta-
rá ubov a 3:0.

Semi  nále: VK NMnV - Slávia Svidník



Marián Kuhajda

Tomáš Daniel 

 Adam 
Tamáš

Nikolas Hoang

Michal Plesník

PRVÝ POLROK PRE BOXING VIAC AKO ÚSPEŠNÝ

 Michal Plesník po výhre K.O.

 Príprava na majstrovstvá SR žiakov a mlad-
šieho dorastu



Natália Vojteková 
Terézia Kra-

islová
Adela Šebe ová

 We are the champions

V. Bohunická, A. Donátová, M. Gombárová, 
K. Hasidlová, T. Kraislová, E. Mikudíková, K. Mi-
kudíková, T. Mojžišová, M. Pomajbová, S. Surma-
nová, A. Šebe ová, T. Šustíková, N. Vojteková, 
tréneri K. Šustíková, M. Šustík a vedúca družstva 
V. Mojžišová,

ZLATÉ BASKETBALISTKY



Ota Zarembu  

Matej 
Bednár Adam Ben-
ka

David Luká
Martin Mikuš 

 Laura Mikušová

Miriam Skovajsovej
Jakub Kos-

terec
Dominik Kraj-

ovic

Matej Kubák

Do-
minik Markus Daniel

Patrik Nedbal

NOVOMESTSKÝ SUPERBIKER BOL SUPER!

MEMORIÁL O. HEKELA PRE NAŠICH S LESKOM KOVU



Mgr. S. Vallášo-
vej  Marek Kubík

Emma Zichá ková
Vanesa Ka ányová

Martin Kraj ovic

 Anita Stachová

Lenku Kova ovi-
covú Lenku ernú

Marek Kubík
Martin Kraj ovic

Anita Stachová
Emma Zichá ková Vanesa 
Ka ányová
Lenka erná Lenka Kova o-
vicová

Sabina Suchá ová
Paulína Vojteko-

vá: Lucia Belá-
ková:

VYVRCHOLENIE ATLETICKEJ SEZÓNY



(na foto s trénerom)

titul majsterky Slovenska v K1

CERBEROS GYM S MNOŽSTVOM AKCIÍ NA KONTE



 nálový turnaj M SR ml. žia ok

Denisky Martákovej

BRONZ S CENOU ZLATA



VÁŠ DODÁVATEĽ:

TRENČIANSKA 18
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

0911 415 880

DOPRAVA 
ZDARMA!



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

2009

SPRAVODAJCA
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