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9. júla 2017
o 17,00 h

16. júla 2017
o 17,00 h

23. júla 2017
o 17,00 h

30. júla 2017
o 17,00 h

6. augusta 2017 
o 17,00 h

OPATOVANKA

BODOVANKA

BOROVIENKA

BUCKOVANKA

VLCOVANKA

TRENCIANSKA
DVANÁSTKA

2. júla 2017 
o 17,00 h

KRÁSINKA

BOŠÁCANKA

udová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba13. augusta 2017 
o 17,00 h

KONCERTY SA USKUTO NIA V AMFITEÁTRI PARKU J. M. HURBANA 
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO PO ASIA V SPOLO ENSKOM DOME

Mesto Nové Mesto nad Váhom
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Dychová hudba27. augusta 2017 
o 17,00 h

LIESKOVANÉ

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba20. augusta 2017 
o 17,00 h
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20. júna sa uskutočnilo 
15. zasadanie Mestského za-
stupiteľstva (MsZ) v Novom 
Meste nad Váhom. Snemova-
niu poslancov 7. júna predchá-
dzala 15. schôdzka mestskej 
rady (MsR).

Po procedurálnych otáz-
kach, kontrole uznesení zo 14. 
schôdzky MsR prišlo na rad 
Nakladanie s majetkom mes-
ta.

V rámci tohto bodu o. i. za-
znela informácia o úspešnos-
ti obchodnej verejnej súťaže 
(OVS) na odpredaj domu na 
Námestí slobody č. 10/11 na 
parcele č. 167 a pozemku parc. 
registra C KN č. 167 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
762 m². Do konca lehoty na 
predkladanie návrhov dostal 
vyhlasovateľ jeden súťažný 
návrh. Navrhovateľka, ktorou 
je Zuzana Zelníčková, splnila 
všetky predpísané náležitosti 
vyhlásené mestom a ponúkla 
požadovanú najvyššiu kúpnu 
cenu vo výške 170 010 €. MsR 
zobrala na vedomie výsledok 
OVS, o.i. odpredaj domu a po-
zemku na Námestí slobody č. 
10/11 (ide o budovu, kde je o. i. 
oprava obuvi).

Do centra pozornosti sa 
potom dostal návrh VZN mes-
ta č. 8/2017 o zrušení eloko-
vaného pracoviska Materskej 
školy (MŠ) Poľovnícka ul. so 
sídlom na Odborárskej ul. 
a ZŠ Odborárska ul. vráta-
ne jej súčastí a o zriadení ZŠ 
s MŠ, Odborárska ul.

Mesto po predchádzajú-
com rozhodnutí ministerstva 
školstva (MŠVVaŠ) o zara-
dení do siete škôl zriadilo 
k 1. 9. 2015 elokované pra-
covisko MŠ Poľovnícka ul. 
v priestoroch ZŠ na Odborár-
skej ul. Po roku bola kapacita 
elokovaného pracoviska MŠ 

rozšírená na dve triedy. Toto 
pracovisko v intenciách orga-
nizačného poriadku riadi zást. 
riaditeľky MŠ na Hurbanovej 
ul. S cieľom zefektívniť riade-
nie, fi nancovanie a prevádzku 
tohto pracoviska MŠ padol 
návrh vykonať zmenu v sieti 
škôl, ktorá spočíva v zrušení 
elokovaného pracoviska MŠ 
a jeho následnom spojení so 
ZŠ na Odborárskej ul. do jed-
nej právnickej osoby s názvom 
Základná škola s materskou 
školou, Odborárska ulica č. 
1374.

Začiatok činnosti spojenej 
školy sa navrhuje od 1. sep-
tembra, avšak v zmysle zákona 
č. 596/2003 spojenú školou 
možno zriadiť až po rozhod-
nutí ministerstva o zaradení 
do siete. Z tohto dôvodu sa 
účinnosť VZN mesta viaže na 
rozhodnutie ministerstva o za-
radení školy do siete. MsR od-
poručila návrh VZN schváliť.

Na program sa ďalej do-
stala Hodnotiaca správa k pl-
neniu Programového rozpočtu 
mesta k 31. decembru 2016. 
Ako sa v nej konštatuje, mesto 
splnilo príjmy spolu vo výške 
15 051 181 €, čo je 98 % z roč-
ného rozpočtu a výdavky čer-
palo spolu vo výške 14 470 611 
€, čo je 94 % z ročného roz-
počtu. TSM splnili výnosy vo 
výške 4 653 347 €, čo je 103 % 
z ročného rozpočtu a náklady 
čerpali vo výške 4 580 777 €, 
čo je 101 % z ročného rozpočtu. 
MsKS splnilo výnosy vo výške 
524 828 € na 98 % z ročného 
rozpočtu a náklady čerpalo 
vo výške 519 679 €, čo je 99 % 
z ročného rozpočtu.

MsR odporučila MsZ 
schváliť záverečný účet hos-
podárenia mesta: príjmy sú vo 
výške: 14 982 705,67 €, výdav-
ky sú vo výške: 14 088 383,66 

€, prebytok spolu 894 322,01 
€, nevyčerpané dotácie: - 
24 000,00 €, zostatok na 
fonde opráv: -33 141,95 €; fi -
nančné operácie (rozdiel príjm. 
a výdav.) -313 751,22 €, spolu 
prebytok: 523 428,84 €. Pre-
bytok vo výške 523 428,84 € 
v zmysle zákona je zdrojom re-
zervného fondu.

Do pléna sa potom dostal 
návrh úpravy Programové-
ho rozpočtu mesta na rok 
2017 – 1. zmena:

V jeho intenciách bežné 
príjmy predstavujú 14 314 933 
€, bežné výdavky 12 408 786 €, 
kapitálové príjmy 1 350 070 €, 
kapitálové výdavky 9 432 820 
€. Príjmové fi nančné operá-
cie predstavujú 6 629 507 €, 
výdavkové fi nančné operácie 
452 904 €.

Rozpočet je zostavený ako 
vyrovnaný, kde príjmy spolu 
a výdavky spolu sú rozpočto-
vané po 22 294 510 €. MsR 
odporučila poslancom návrh 
schváliť.

Ďalším bodom progra-
mu bol návrh VZN mesta 
č.7/2017, ktorým sa ruší VZN 
mesta č. 2/1998 Ustanovenie 
zoznamu skutočností tvoria-
cich predmet služobného ta-
jomstva.

Dôvodom na jeho zruše-
nie je skutočnosť, že od jeho 
schválenia došlo k zmene via-
cerých právnych predpisov 
a mesto nemá v súčasnosti na 
tomto úseku kompetenciu vy-
dávať VZN mesta. MsR odpo-
ručila poslancom tento návrh 
schváliť.

Po správach z následných 
fi nančných kontrol, ktoré MsR 
zobrala na vedomie a odpove-
diach na pripomienky poslan-
cov a bode rôzne 15. schôdzka 
MsR skončila prijatím uznese-
ní.                                                       -r-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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Nebol to bežný deň. 9. jún sa do análov mes-
ta zapísal ako Deň mesta. V tento deň námestie 
a športoviská žili množstvom aktivít. Program 
prebiehal už od rána, zapojili sa do neho žiaci 
a študenti ZŠ a SŠ. Tí najlepší z nich získali za 
úspechy v priebehu školského roka ocenenia 
(1). K tradičným podujatiam tiež patrili mi-
nimaratón a bábková rozprávka v MsKS pre 
škôlkárov. Hlavný program na námestí, ktorý 

moderovali Ľ. Trautenberger a Dr. E. Berková, 
sa po novomestskej hymne a básni v prednese 
M. Barteka (2) začal príhovormi a oceňova-

ním. Výročné ceny primátora mesta získalo päť 
Osobností mesta (bližšie na str. 6 - 7). Prevzali 
ich z rúk primátora mesta Ing. J. Trstenského, 
jeho zástupkyne PhDr. K. Hejbalovej a poslanca 
NR SR Mgr. D. Bublavého (na spoločnom foto 
na str. 7). Malí si užili zábavné atrakcie, tí väčší 
občerstvenie a ďalšiu ponuku v stánkoch (3, 4). 
Zlatým klincom večera po skupinách MF a Slo-
vak Tango bola skupina Hex (5), ktorá zaplnila 
celé námestie a ohňostroj (6). 

Na 11. Dni mesta k 754. výročiu prvej pí-
somnej zmienky o Novom Meste nad Váhom si 
každý mohol prísť na svoje. Foto: V. Mádr (2 – 4) a Mgr. J. Šišovský (1, 5 a 6)

DEŇ MESTA FOTOOBJEKTÍVOM

1

2

3

4

5

6
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PREZIDENT NAVŠTÍVIL NAŠE MESTO
Nestáva sa každý deň, aby nás svojou návšte-

vou poctila hlava štátu. Z tohto pohľadu bol 30. máj 
pre Nové Mesto nad Váhom významným dňom. 
Prezident Andrej Kiska zavítal do nášho mesta.

Prvou prezidentovou zastávkou bol Pamätník 
rumunským vojakom v Parku D. Štubňu – Zámost-
ského, kde si A. Kiska uctil pamiatku padlých, 
ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní náš-
ho mesta. Odtiaľ sa pešo pobral za záujmu širokej 
verejnosti na radnicu. Na pôde mestského úradu 
absolvoval stretnutie s vedením mesta. Reč sa 
točila nielen o úspechoch samosprávy, napr. v in-
vestičnej výstavbe, oblasti školstva a pod., ale aj 
o problémoch, ktoré trápia mesto, napr. problém 
revitalizácie Zelenej vody či migrácia pracovnej sily 
zo zahraničia, najmä z Rumunska a Bulharska. A. 
Kisku zaujímalo, ako tento fenomén prijímajú No-
vomešťania. Ocenil, že Nové Mesto nad Váhom je 
pozitívnym príkladom pre ďalšie slovenské mestá: 
„Nezamestnanosť je tu nižšia ako štyri percentá, ide 
len o tzv. technickú nezamestnanosť, mesto skôr zá-

pasí s nedostatkom kvalifi kovaných pracovných síl.“ 
S predstaviteľmi mesta diskutoval o tom, ako by sa 
takéto úspešné modely dali využiť aj v chudobnej-
ších oblastiach.

Z radnice smerovali kroky pána prezidenta me-
dzi pedagógov a študentov Gymnázia M. R. Štefá-
nika, kde o. i. s mládežou diskutoval aj o pálčivých 
otázkach, napr. extrémizme, korupcii a i. Z oblasti 
- zjednodušene povedané - teórie sa presunul do 
praxe a zavítal do spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., 
ktorá navrhuje, vytvára a poskytuje servis pre dáto-
vé centrá, komunikačné siete a rôzne priemyselné 
aplikácie. Po stretnutí s vedením fi rmy kvitoval, že 
tak ako mestu, aj najväčšiemu zamestnávateľovi 
v Novom Meste nad Váhom sa výborne darí. „Veľmi 
by som si želal, aby takéto úspešné oblasti a podniky 
boli po celom Slovensku,“ uviedol prezident Kiska.

Pracovný výjazd do nášho regiónu prezident A. 
Kiska zavŕšil návštevou Starej Turej.

Foto: Mgr. Jozef Šišovský
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ZELENÁ VODA DOSTALA „ZELENÚ“

LOKALITA ZMENÍ SVOJU TVÁR

Zelená voda dostala „zelenú“ 8. júna, kedy sa 
konalo mimoriadne zasadanie poslancov MsZ. Jeho 
hlavným bodom bolo prerokovanie súčasného 
a budúceho stavu na Zelenej vode.

Po obšírnej diskusii, kedy sa na pretras dosta-
la aj otázka nájomnej zmluvy zo strany novomest-
skej fi rmy Bolt a možným vytvorením spoločnej 
akciovej spoločnosti, poslanci schválili pre toho-
ročnú letnú turistickú sezónu kosbu vodnej hla-
diny na Zelenej vode technickými službami mesta 
v lokalitách: č. 1. plážoviská v prenájme fi rmy Bolt, 
s.r.o., č. 2 - pláž Hotel Margaréta, č. 3 - pláž pri ry-
bárskom dome a č. 4 mestská verejná pláž (za te-
nisovými kurtami). Kosba sa bude vykonávať 100 
m od brehu hladiny. TSM taktiež budú vykonávať 
kosbu 50 m od brehu v chatovej oblasti tak, ako to 
dovolia podmienky.

Pre tohoročnú letnú sezónu bude kosba vyko-
návaná bezplatne. Ďalej MsZ schválilo 11- člennú 
pracovnú komisiu, zloženú zo šiestich poslancov 

a piatich pracovníkov mestského úradu.
Komisia bude posudzovať návrhy predlože-

né fi rmou Bolt, s.r.o. a mestskému zastupiteľstvu 
navrhne ďalší možný postup, ktorý by mal byť pre 
mesto prijateľný. Menný zoznam komisie schválilo 
15. zasadnutie MsZ 20. júna.

V prípade, že fi rma Bolt, s.r.o., do 6. júla ne-
predloží návrhy na vytvorenie spoločnej akciovej 
spoločnosti, na zmenu zmluvy na prenájom ostat-
ných pozemkov a na vyrovnanie záväzkov, MsZ 
uložilo prednostovi MsÚ zvolať ďalšie mimoriad-
ne zastupiteľstvo, kde bude určený ďalší postup pri 
nakladaní s majetkom mesta v rekreačnej oblasti 
Zelená voda. 

Do pléna sa dostala i otázka možnej výstavby 
kúpaliska. Primátor mesta Ing. J. Trstenský sa za-
viazal, že predloží poslancom ekonomickú analý-
zu. Na jej základe a ďalších súvisiacich skutočností 
sa rozhodne, či mesto pôjde, alebo nepôjde do rea-
lizácie kúpaliska.

Lokalita Ulice  Klčové a jej okolia zmení pos-
tupne svoju tvár. Ako uviedol  primátor  mesta 
Ing. Jozef Trstenský pre TV Pohoda, po presťa-
hovaní sa  technických služieb mesta  na Ul.  ban-
skú takmer všetky stavby sa  zbúrajú, zostane 
len  administratívna  budova. Mesto na  základe 
vypracovanej  urbanistickej  štúdie  v súčasnosti 
spracováva projektovú dokumentáciu pre  územné 
rozhodnutie, ktorá by  mala byť schválená zhruba 
do dvoch - troch mesiacov. Nasledovať bude žia-
dosť o stavebné povolenie a verejná súťaž na  dodá-
vateľa, čo by mesto chcelo stihnúť do konca  tohto 
roka vrátane spomínaných búracích prác. 

Vytvorenú voľnú plochu s rozlohou takmer 
1 ha  mesto  využije na riešenie problému s par-
kovaním v týchto končinách mesta, konkrétne  na   
Ul. J.  Markoviča, Ul. A. Sládkoviča a sčasti i na Ul. 
Klčové. Ráta sa s vytvorením 99 nových  parkova-
cích miest, ďalších sedemnásť bude  pred  adminis-
tratívnou budovou.

Okrem parkovacích miest tu pribudnú ihriská 
pre deti, viacúčelové ihrisko, fontána a zeleň (tráv-
niky, kvety, celoročne  zelené kroviny.). 

Podľa súčasných  predstáv, ak  nedôjde  k zme-
ne, na  komunikáciách a chodníkoch by sa mala 
použiť  zámková  dlažba s novými, v Novom Meste  

nad Váhom doteraz nepoužitými prvkami.
Podľa vyjadrenia primátora mesta revitalizá-

cia a rekonštrukcia areálu nebude  lacnou záleži-
tosťou, „vypýta si“  takých 700 – 800 000 €, ale  vý-
sledok,  ktorý by sa mal dostaviť zhruba  o 12 – 14 
mesiacov, bude stáť za  to. 

Nemenej dôležité je aj to, že výrazne skvalitní 
život občanov sídliska Klčové.

Zdroj: TV Pohoda

OSLAVY SNP

73. výročie SNP si v našom meste pripome-
nieme pietnym aktom kladenia vencov na novo-
mestskom cintoríne 28. augusta o 14,00 h.

KRAJSKÉ OSLAVY SNP

Krajské oslavy 73. výročia SNP na vrchu 
Roh sa uskutočnia 27. augusta o 14,00 h. Deň 
predtým 26. augusta o 18,00 h sa tu uskutoční 
Stretnutie generácií pri vatre bratstva.
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Ing. KAZIMÍR KMEŤ, CSc.
Narodil v Partizánskom. Po 

absolvovaní novomestskej prie-
myslovky študoval na Strojníckej 
fakulte SVŠT Bratislava a Čes-
kom vysokom učení technickom 
v Prahe. Počas štúdia absolvoval 
výrobnú prax u nemeckej auto-
mobilky Ford Motor Company – 
Kōln.

Po štúdiách sa uplatnil na rôznych, najmä ria-
diacich pozíciách v podnikoch regiónu. Pracoval 
ako vývojový pracovník a vedúci technického roz-
voja v n.p. Vzduchotechnika. Potom bol technickým 
a generálnym riaditeľom v Chirane St. Turá. Ďalej 
pracoval vo VUMA, Nové Mesto n.V- EMERSON 
Electric Company, USA ako obchodno - výrobný 
riaditeľ, generálny riaditeľ a riaditeľ Emerson Elec-
tric Co. pre rozvoj strednej a východnej Európy, 
zodpovedný za transfer výroby z USA a západnej 
Európy na Slovensko, resp. krajín strednej Európy. 
V Slovenskom plynárenskom priemysle pôsobil na 
pozíciách riaditeľa odštepného závodu Nové Mesto 
n. V., zodpovedného za rozvoj sietí v oblasti Nové 
Mesto nad Váhom a generálneho riaditeľa vnút-
roštátnej prepravy a distribúcie Bratislava - rozvoj 
a údržba distribučných sietí v rámci SR. Od r. 2015 
je výkonným riaditeľom v novomestskej fi rme TC 
Contact, s.r.o., zodpovedný za výrobu a dodávky 
jednoúčelových strojov pre štáty západnej Európy. 
Z ďalších aktivít spomeňme jeho pôsobenie ako 
konzultanta National Westminster Bank - Frank-
furt, člena vedeckej rady na Strojníckej fakulte STU 
Bratislava a Technickej univerzite Košice a na obi-
dvoch univerzitách aj ako hosťujúceho profesora.

 
MUDr. MILOŠ KRÚPA, PhD.

MUDr. M. Krúpa sa narodil 
v Novom Meste n. V. Po maturite 
na GMRŠ študoval na Jesenio-
vej LF UK v Martine. Potom rok 
pracoval v Ústave patologickej 
anatómie Jeseniovej lekárskej 
fakulty. Od r. 1975 pôsobí v Pieš-
ťanoch ako otolaryngológ; stal 
sa primárom krčného oddelenia. 

Absolvoval atestáciu I. a II. st. z otolaryngológie 
a obhájil vedeckú hodnosť PhD. V r. 1992 absolvo-

val dvojtýždňovú stáž na ORL Univerzitnej klinike 
v nemeckom Freiburgu. V r. 1995 si zaviedol privát-
nu prax. Okrem ambulantnej práce sa roky venoval 
jednodňovej otolaryngologickej chrirurgii. Pôsobí 
aj ako odborný konzultant Národného ústavu reu-
matických chorôb v Piešťanoch. Zaoberá sa vý-
skumom autoimunitných chorôb. V tejto špeciálnej 
oblasti otolaryngológie poskytuje v SR konzultačné 
poradenstvo.

Publikoval v odborných časopisoch. Je auto-
rom monografi e z odboru otolaryngológie a spo-
luautorom troch knižných vedeckých publikácií. 
Prednášal na Trnavskej univerzite v Trnave pre 
zahraničných študentov, študujúcich v anglickom 
a nemeckom jazyku. Je členom Slovenskej lekár-
skej komory, Sloven. lekárskej spoločnosti, Otola-
ryngologickej spoločnosti a Rinologickej sekcie.

Hoci žije a pracuje v Piešťanoch, s naším 
mestom ho spájajú rodinné i pracovné väzby. Na 
piešťanskom pracovisku MUDr. Krúpu, syna niek-
dajšej riaditeľky Domu osvety A. Krúpovej, vyhľa-
dávajú aj pacienti z nášho mesta najmä pre jeho 
profesionalitu a odbornosť.

PaedDr. EVA SÉLEŠIOVÁ
Tohoročná jubilantka v škol-

stve pôsobila od r. 1969. Začínala 
ako učiteľka všeobecno-vzdelá-
vacích predmetov na ZSŠ obcho-
du a služieb v Novom Meste n. V. 
Táto škola sa pre ňu stala celoži-
votným pracoviskom. Žiakom tu 
odovzdávala svoje odborné vedo-
mosti, zapájala ich do mimoškol-

skej činnosti, kde dosahovali úspechy. Od r. 1982 
až do odchodu do dôchodku bola zástupkyňou 
riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie. Pod jej 
vedením v škole vybudovali novú odbornú učebňu 
etickej výchovy. V riadení predmetových komisií 
kládla dôraz na humanizáciu vyučovania a uplat-
ňovanie nových tvorivých metód. Podieľala sa i na 
vytvorení viacjazyčnej videokazety o Novom Mes-
te nad Váhom. Na celoštátnej súťaži Chalupkovo 
Brezno kolektív pedagogických pracovníkov za ňu 
získal 1. miesto. Za pedagogickú a riadiacu činnosť 
v školstve, kde pôsobila 45 rokov, jej udelili plaketu 
J. A. Komenského s ocenením Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja.

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA
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Ako členka Poetickej scény DG sa podieľa na 
príprave a realizácii literárnych programov. Za spo-
luprácu pri organizovaní kultúrno - spoločenských 
podujatí v Trenčianskom kraji jej udelili Ďakovný 
list predsedu TSK Ing. Bašku.

Nezanedbateľná je i jej dlhoročná práca v žen-
skom hnutí, v súčasnosti je predsedníčkou OO 
Únie žien Slovenska v Novom Meste n. V. Za aktív-
nu prácu v ženskom hnutí prevzala k 70. výročiu za-
loženia ÚŽS od predsedníčky ÚŽS Dr. Belohorskej 
ocenenie.

IVAN RADOŠINSKÝ
Do prvého kontaktu s novo-

mestským ochotníckym divad-
lom prišiel rodák z Trenčína v r. 
1988. Najprv ako herec DSD 
Javorina, kde stvárňoval ko-
mediálne i dramatické postavy. 
Medzníkom preňho bol r. 2006. 
Stal sa tajomníkom Festivalu A. 
Jurkovičovej a pri novozriade-

nej Galérii P. Matejku v MsKS sa začalo pod jeho 
vedením formovať Divadielko galéria, ktoré vyvíja 
činnosť v oblastiach bábkového divadla, činohry 
a poetickej scény.

V DG patrí k stabilným hercom, účinkoval vo 
všetkých jeho štyroch projektoch. K najväčším 
úspechom DG, ktorý možno považovať aj za jeho 
osobný, patrí v r. 2009 získanie titulu laureáta na 
XII. FAJ za inscenáciu Letný deň a následné víťaz-
stvo na Festivale Z. Kardelisovej v srbskom Kysáči.

V súčasnosti sa venuje najmä bábkovému di-
vadlu ako dramaturg, scenárista, režisér i výrobca 
bábok, ktorým prepožičiava svoj hlas. Predstavenia 

v DG i pod holým nebom, napr. na Beckovskom 
hrade či na novomestskom námestí, sa tešia veľkej 
obľube. Bábkohereckú činnosť prezentuje DG aj 
na festivaloch doma i v zahraničí. Spomeňme ce-
loslovenskú prehliadku Divadlo a deti v Rimavskej 
Sobote, festival „BAF“ v Brne, každoročnú účasť 
na Zlatej bráne v Srbsku a od vlaňajška aj návštevy 
zahraničných Slovákov v Rumunsku.

V r. 2014 udelili DG titul Kvalitný produkt 
Podjavoriny, na čom má nemalý podiel vedúci 
DG I. Radošinský.

Mgr. EDUARD PREDINSKÝ
Rodený Novomešťan po ab-

solvovaní štúdia na Pedagogickej 
fakulte v Nitre učil rok na ZŠ na 
Ul. kpt. Nálepku a od r. 1975 až 
do odchodu do dôchodku na ZŠ 
na Ul. Odborárska. Od začiatku 
sa snažil rozvíjať športové akti-
vity žiakov a venoval sa najmä 
športovo nadaným deťom. V r. 

1978 inicioval založenie školského športového 
strediska v atletike. V r. 1996 sa zaslúžil o zriadenie 
športovej triedy pre atletiku a o rok neskôr aj pre 
volejbal. Atletike sa venoval ako tréner, rozhodca 
i ako organizátor súťaží a tréningových sústredení 
doma i v zahraničí. Záujem žiakov o rôzne športo-
vé disciplíny ho priviedli k tomu, že svoje aktivity 
rozložil aj na iné športy: futbal, malý futbal, hokej, 
basketbal, volejbal, bedminton, plávanie, fl orbal, 
branné súťaže a letné športové hry mládeže.

Na škole bol spoluzakladateľom Memoriálu R. 
Zongora vo futbale. Na novozriadenej tartanovej 
dráhe organizoval školské majstrovstvá v atletike. 

Športové aktivity nevyvíjal iba 
na škole, ale aktívne pracoval 
aj v TJ, neskôr AFC Považan. 
Od r.1988 organizoval Považ-
ský maratón a počas Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine Beh bratstva z Miškech 
Dedinky na Veľkú Javorinu.

Šport bol a stále je preňho 
dôležitou súčasťou života. Ako 
pedagóg naplno a obetavo vyu-
žil svoje možnosti a schopnosti 
priviesť k nemu aj svojich žiakov, 
čo sa mu podarilo. Svedčia o tom 
i úspechy jeho zverencov.                

Foto: Vlado Mádr
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Už štvrťroka musia klienti Slovenskej 
pošty v Novom Meste nad Váhom strpieť 
provizórne podmienky jej fungovania. Naj-
mä pre starých ľudí a mamičky s malými 
deťmi je problematické a zložité dostať sa na 
poschodie, kde pošta dočasne úraduje. Dô-
vodom je jej rekonštrukcia. Viac nám o nej 
povedala hovorkyňa Slovenskej pošty v Bra-
tislave Mgr. Martina Macková.

- Rekonštrukcia pošty sa začala 3. apríla, 
ukončená by mala byť do 31. októbra.

V rámci nej bude vybudovaných šesť 
nových univerzálnych priehradkových pra-
covísk, z toho jedna priehradka s balíkovým 
oknom; ďalej jedna priehradka fi nančných 
služieb, jedna priehradka služieb a nové 
P.O.BOX-y.

Výsledkom takmer sedemmesačnej ob-
novy novomestskej pošty bude vyšší komfort pre 
klientov - kompletne zrekonštruovaná poštová hala 
a priehradková časť. Vybudované budú nové podla-
hy, podhľady, dvere, svietidlá, omietky a maľby. 
Ďalej sa obnoví celé zázemie pošty a rekonštruk-
ciou prejde aj elektroinštalácia, počítačová sieť, 
vykurovanie a zádverie. Zároveň bude vybudovaná 
klimatizácia, ktorá najmä v letnom období spríjem-
ní pobyt klientov na pošte.-

Zaujímalo nás, na koľko vyjde táto pomerne 

rozsiahla rekonštrukcia novomestskej pošty.
- V súčasnosti presnú výšku fi nančných nákla-

dov nie je možné vyčísliť, bude sa tak dať spraviť 
až po ukončení rekonštrukčných prác a kolaudácii 
stavby.-

Okrem provizória, ktoré samo o sebe kompli-
kuje ľuďom život, ich 13. júna zaskočilo uzatvore-
nie novomestskej pošty (a pôšt v celej SR) z dôvodu 
bombovej hrozby prostredníctvom výhražného 
e-mailu.

-r-

Počas úvodného mesiaca prázdnin si Nové 
Mestá dajú rande. 39. Stretnutie Nových Miest 
v Európe sa uskutoční v dňoch 21. až 23. júla v ba-
vorskom meste hračiek Neustadt bei Coburg.

Malé mestečko ležiace na niekdajšej hranici 
rozdeleného Nemecka privíta zástupcov 37 part-
nerských miest s názvom Nové Mesto zo siedmich 
krajín Európy – Nemecka, Rakúska, Holandska, 
Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska.

Hostitelia pripravili pre účastníkov bohatý 
program, ktorý sa začína stretnutím starostov part-
nerských miest a následným ofi ciálnym otvorením 
Neustadt-Treffen 2017, na ktorom sa tradične zíde 
okolo 1500 až 2000 „Novomešťanov“. Zúčastnené 
mestá sa môžu prezentovať nielen v slávnostnom 
sprievode mestom, ale aj svojimi propagačnými 
stánkami a vystúpeniami rôznych súborov a umel-
cov.             -dh-

Stalo sa už tradíciou, že počas leta sa na svojich 
cestách SR  v našom meste zastaví Bažant kinema-
tograf. Tentoraz  k nám  „priletí”  v polovici júla. 
Priaznivci strieborného plátna pod holým nebom 
sa v čase od 15. do 18. júla môžu tešiť na štvoricu 
fi lmov

15. 7. BABA Z ĽADU (ČR-FR-SR, 2017, 
r. B. Sláma), hrajú: Z. Kronerová, P. Nový...;
16. 7. SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV 

(SR-ČR, 2015, r. A.Nellis) – rodinný fi lm – komé-
dia, hrajú: M. Issová, V. Neužil, S. Remindová, K. 
Svarinská; 17. 7. UČITEĽKA (SR-ČR, 2016, r. J. 
Hřebejk) - dráma/komédia, hrajú: Z. Mauréry, Cs. 
Kassai, Z. Konečná 18. 7. TEÓRIA TIGRA (ČR-
SR, 2016, r. R. Bajgar) – komédia zo života, hrajú: 
J. Bartoška, E. Balzerová, I. Janžurová, T. Vilhel-
mová.

-s-

KLIENTI POŠTY MUSIA STRPIEŤ PROVIZÓRIUM

V JÚLI  STRETNUTIE NOVÝCH MIEST

Bažant kinematograf  „priletí” so štvoricou fi lmov
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Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine vstu-
pujú so svojho jubilejného – XXV. ročníka. Uskutočnia sa tradične 
v poslednú júlovú nedeľu. Ich prípravu má na starosti novozvolený 
výbor na čele s predsedníčkou A. Halinárovou, primátorkou Sta-
rej Turej. Podpredsedami sú primátor nášho mesta Jozef Trsten-
ský a starostka mesta Kunovice Ivana Majíčková.

Na organizácii Slávností sa 
za slovenskú stranu podieľajú: 
Bzince pod Javorinou, Brezová 
pod Bradlom, Horná Streda, 
Lubina, Moravské Lieskové, 
Myjava, Nové Mesto nad Vá-
hom, Skalica, Stará Turá, Po-
bedim, Potvorice a Lúka.

Odborní garanti progra-
mu: Trenčianske osvetové stre-
disko a Klub kultúry Uherské 
Hradiště majú pod palcom 
prípravu kultúrneho progra-
mu. Súčasťou podujatia budú 
aj ďalšie sprievodné akcie, o. i. 
i športového charakteru, det-
ský kútik s rôznymi súťažami 
a hrami pre deti. V ponuke 
bude občerstvenie v stánkoch 
i ukážky ľudovo - umeleckej 
tvorivosti.

Záujemcovia sa na Veľkú 
Javorinu a späť dostanú ky-

vadlovou dopravou, ktorú pre 
nich zabezpečili usporiadatelia 
Slávností.

Stretávanie sa Čechov 
a Slovákov na najvyššom vrchu 
Bielych Karpát (970 m) má 
dlhoročnú tradíciu. Už v 19. 
storočí bola Veľká Javorina 
pamätným miestom takých-
to stretnutí. V roku 1845 tu 
„nitrianski“ Slováci s priateľ-
mi z Moravy oslávili vydanie 
prvého čísla Štúrových novín 
Slovenskie národnie noviny. 
Pred 170 rokmi tu slovenskí 
a českí študenti s nadšením 
privítali ich literárnu prílohu 
Orol Tatránski. V revolučnom 
roku 1848 skladali na Javorine 
prísahu slovenskí dobrovoľníci 
pod vedením J. M. Hurbana. 
Pamätný je i výlet slovenských 
národovcov na Veľkú Javorinu 

spred 155 rokov (v r. 1862).
Kraj pod Javorinou sa do 

histórie zapísal aj protifašistic-
kým odbojom. Po oslobodení 
1. septembra 1945 sa na Ja-
vorine konal I. národný zjazd 
čsl. vzájomnosti. V duchu 
Hurbanovho hesla: „Tu bratia 
vždy stretať sa budú, tu vernosť 
prisahať si budú“ sa tu stretlo 
25 000 Čechov a Slovákov.

Nová kvalita stretávania sa 
s pôvodným názvom Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov za-
čala písať svoju históriu 7. júna 
1990. 

Na pamätnej hore sa stretli 
vrcholné štátne reprezentácie 
SR a ČR. Rozdelením spoloč-
ného štátu Čechov a Slovákov 
slávnosti na Javorine nezanikli, 
naopak. 

Dôkazom upevňovania 
priateľstva a spolupráce medzi 
národmi z oboch strán hranice, 
sú blížiace sa XXV. Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov 
30. júla na Veľkej Javorine. 

Ste srdečne zvaní. 
-r-

SLÁVNOSTI BRATSTVA V ZNAMENÍ JUBILEA

Združenie detí a mládeže NODAM cez prázd-
niny tradične usporadúva pre deti niekoľko tábo-
rov. V dňoch 10. - 14. júla sa uskutoční prímestský 
tábor v Novom Meste nad Váhom, kde na deti čakajú 
hry, zábava, výlety a iná zmysluplná činnosť.

Za hranice všedných dní sa dievčatá a chlapci 
dostanú v čase od 23. do 29. júla počas pobytové-
ho tábora v Homôlke. V auguste (11. – 16. 8.) budú 

v Novom Meste nad Váhom aj duchovné cvičenia 
pre dievčatá od 15 do 19 rokov.

Aj v neďalekom Beckove NODAM pamätá na 
deti. V dňoch 7. – 11. augusta tu pre ne organizuje 
prímestský tábor. Ešte predtým, v druhej polovici 
júla (17. 7.–21. 7.), dievčatá od 13 do 15 rokov 
budú mať možnosť absolvovať duchovno - kreatív-
ny pobyt v obci, dýchajúcej históriou.                    -em-

TÁBORY S NODAM-om

PRÁZDNINY S CENTROM VOĽNÉHO ČASU 
Na deťúrence počas prázdnin tradične pamätá aj Centrum voľného času (CVČ) v Novom Meste 

nad Váhom. Pre záujemcov pripravilo športovo – rekreačné aktivity v dvoch termínoch, ktoré sú už bez-
nádejne obsadené. Prvý turnus sa uskutoční v dňoch 3. – 7. júla, druhý od 10. do 14. júla. Ich účastníci 
sa môžu tešiť na výlety, exkurzie, hry, zábavu, šport a ďalšiu činnosť podľa záujmu.

Deti sa tak nebudú musieť bezcieľne potulovať po meste ani vysedávať pred televíznou obrazovkou 
alebo za počítačom. Voľný čas im na časť prázdnin vyplní novomestské CVČ.                                                 -jh-
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Rok fungovania prepravnej služby
Prepravná služba poskytovaná v Zariadení 

pre seniorov na Ul. F. Kráľa v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom má za se-
bou rok fungovania. Opýtali sme sa riaditeľky za-
riadenia Mgr. Zuzany Kubrickej, ako sa osvedčil.

-Sociálny taxík je špeciálne upravené vozidlo 
a slúži občanom mesta. Predovšetkým tým, ktorí 
majú ťažké zdravotné postihnutie a sú odkázaní 
na prepravu osobným motorovým vozidlom, ďalej 
osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, príp. orien-
tácie, ako aj občanom nad 70 rokov.

Na tomto mieste chcem zdôrazniť, že prepra-
va sa poskytuje len na území mesta, a to v pracov-
ných dňoch od 6,30 do 14,30 h, prednostne do 
zdravotníckych zariadení, až v druhom rade na 
vybavovanie úradných záležitostí a jedine v prí-
pade voľnej kapacity aj na vybavovanie osobných 
záležitostí.

Od júla 2016 do júna 2017 si prepravnú služ-
bu objednalo takmer 3 400 občanov. Z toho 2 550 
ľudí sa sociálnym taxíkom prepravilo do zdravot-
níckych zariadení, pričom 298 občanov využilo 
aj sprievod jednej osoby. Značný záujem prejavili 
o prepravu aj občania dočasne alebo trvale pripú-
taní na invalidnom vozíku (433), pri ktorých bolo 
potrebné použiť hydraulickú zdvíhaciu plošinu. 
Za jednoročné obdobie fungovania sociálny taxík 
najazdil mestom takmer 10 500 km.

Prepravná služba sa ukázala ako služba, kto-
rá pomáha zjednodušiť a skvalitniť život mnohým 
občanom mesta. Preto ak patríte medzi ľudí, alebo 
máte v rodine niekoho, kto má problém s pohy-
bom, orientáciou a je odkázaný na prepravu osob-
ným automobilom, sociálny taxík je tá správna 
voľba. Bližšie informácie o poskytovaní tejto služ-

by nájdete na webovej stránke www.zpsnm.sk. -
V záujme ďalšieho skvalitňovania a efektív-

nejšieho využívania tejto služby sa riaditeľka Za-
riadenia pre seniorov na Ul. F. Kráľa Mgr. Z. Kub-
rická na záver obracia na našich čitateľov:

-Vážení občania, ak máte k poskytovaniu pre-
pravnej služby akékoľvek návrhy, námety, podnety 
alebo pripomienky, obráťte sa na nás telefonicky, 
osobne, e-mailom alebo listom.

Naše kontakty sú: kubricka@zpsnm.sk, 
032/2853810, Zariadenie pre seniorov, Ul. Fraňa 
Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. -

Vážení čitatelia,
je tu leto, čas oddychu, sladkého ničnerobe-

nia i aktívneho odpočinku.
Želáme vám, aby ste obdobie dovoleniek 

a prázdnin prežili podľa svojich predstáv, od-
dýchli si a zrelaxovali a do zamestnania sa vráti-
li s novým elánom a chuťou do práce.

Budeme radi, ak vám doma, pri vode, 
v lese, na chate, všade tam, kde budete regene-
rovať svoje sily, spoločníka robil náš – váš No-
vomestský spravodajca.

Vydavateľ, redakčná rada a redakcia
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ŠŤASTNÝ ŽIVOT S NOVOMESTSKÝM OSTŇOM
Šťastný život. Pod týmto 

dvojslovným spojením si kaž-
dý z nás predstavuje niečo iné. 
Jeden zdravie, druhý spokojnú 
rodinu, tretí dobrú prácu, iný 
veľa peňazí a ďalší mix toho všet-
kého…

Pre majstrov kresliarskej 
skratky je Šťastný život „leitmo-
tiv“ XIX. ročníka Novomestské-
ho ostňa. Čo v nich táto téma 
evokuje, čo si pod ňou predsta-
vujú, ako sa jej zhostia, na to si 
budeme musieť počkať ešte neja-
ký ten piatok…

Jedno je ale isté už teraz: te-
matika šťastného života poskytu-
je široké možnosti na vyjadrenie 
sa bez slov, prostredníctvom ka-
rikatúry. Ako ich autori využijú, 
ako položia svoje myšlienky, idey 
a nápady na papier, na to sú zve-
daví nielen organizátori predju-
bilejného bienále kresleného 
humoru a satiry, ale aj odborná 
porota. V jej čele stojí riaditeľ 
festivalu Vlado Pavlík, mimocho-

dom, jeden zo zakladateľov dnes 
už tradičného kresliarskeho hu-
moristicko - satirického prestíž-
neho podujatia.

Podľa slov tohto významné-
ho, medzinárodnými poctami 
oceneného karikaturistu a dr-
žiteľa dvoch slovenských rekor-
dov v karikatúre, z viacerých 
návrhov voľba padla napokon 
na Šťastný život práve pre bohaté 
„pole pôsobnosti“ karikaturis-
tov, pre nich núkajúce sa doslova 
kresliarske vyhratie sa s témou. 

Nateraz môžeme len predpo-
kladať, očakávať a dúfať, že v zvo-
lenej tematike mali usporiadate-
lia Novomestského ostňa šťastnú 
ruku a Šťastný život sa stretne 
s bohatou odozvou širokej komu-
nity karikaturistov z celého sveta.

História Novomestského 
ostňa sa začala písať pred 35 rok-
mi, v roku 1982. Odštartovali ju 
niekdajší VUMÁ-ci – spomínaný 
súčasný prezident Novomest-
ského ostňa Vlado Pavlík a Jozef 

Tinka. Neskôr sa pridali Miro 
Ďurža, nestor kresleného humo-
ru a satiry Viktor Kubal a ďalší. 
Od svojho tretieho ročníka sa 
Novomestský osteň zmenil na 
bienále.

Novú kapitolu začal festival 
kresleného humoru a satiry písať 
od svojho XVII. ročníka v roku 
2013, kedy po prvý raz dostal 
prívlastok medzinárodný. Tento 
atribút Novomestskému ostňu 
prináleží po tretí raz.

Prostredníctvom karikatúr 
humoristov z rôznych kútov 
sveta sa po dvoch rokoch opäť 
naskytne príležitosť vyjadriť 
a konfrontovať názory, postoje 
i mentalitu rôznych národov, et-
ník či náboženstiev pretavené do 
neverbálnych vtipov na určenú 
tému.

Podľa propozícií súťaže, 
uverejnených na medzinárod-
nom karikaturistickom webe, 
uzávierka XIX. Novomestského 
ostňa je 31. júla. Do tohto termí-
nu je potrebné zaslať práce podľa 
stanovených kritérií na adresu 
Mestského kultúrneho strediska 
v Novom Meste nad Váhom.

Potom už nastane čas pre 
mravčiu robotu odbornej poro-
ty, ktorá si doručené dielka po-
zrie, posúdi a vyberie najlepšie 
z nich. Jej verdikt sa verejnosť 
dozvie na slávnostnom vyhláse-
ní výsledkov Ostňa v úvodný deň 
Novomestského jarmoku 15. 
septembra.

O humore sa zvykne hovo-
riť, že je soľou života. S napätím 
i radosťou zároveň očakávame, 
ako ho karikaturisti - sebe i verej-
nosti - „dochutia“ so Šťastným 
životom. Dozvieme sa v polovici 
septembra. 

-r-

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
NO 2015
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DEŇ DETÍ PRINIESOL ŠPORT, ZÁBAVU  I TANEC
Pri príležitosti MDD pripra-

vilo mesto v spolupráci so ZŠ 
Odborárska ul. súťažné športo-
vé dopoludnie pre žiakov I. st. 
ZŠ. 0semčlenné súťažné druž-
stvá škôl si na námestí zmerali 
sily v netradičných atletických 
disciplínach a tri najúspešnejšie 
z nich si odniesli medaily. Na 
pomyselné stupne víťazov vy-
stúpili: v kat. 1.- 2. roč. ZŠ: 1. ZŠ 
Tematínska, 2. ZŠ kpt. Nálepku 
a 3. ZŠ Odborárska. V kat. 3.- 4. 
roč. ZŠ: 1. ZŠ Tematínska, 2. ZŠ 
sv. Jozefa a 3. ZŠ kpt. Nálepku.

O kúsok ďalej na parkovis-
ku na Komenského ul. pripra-
vili príslušníci OR PZ SR a OR 
HaZZ v Novom Meste n. V. pre 
oslávencov ukážky zo svojej 
činnosti. Deťúrence zaujali hú-
kajúce policajné autá s puste-
nými majákmi a zbrane, ktoré 
si mohli vďaka mužom v unifor-
mách poťažkať. Záujmu detí sa 
tešili aj pristavené hasičské auto 
a štvorkolka.

Sviatok detí vyvrcholil 
o 17,00 h v MsKS fi nálovým ko-
lom SuperTanca. V žiare refl ek-
torov po tri tance podľa vlastné-
ho výberu pred zrakmi odbornej 
poroty a početného publika 
predviedla trojica fi nalistiek: 
B. Naďová, N. Šidlová a J. Uher-
číková. Po každom tanci ich vý-
kony hodnotila porota. Bol v nej 
aj známy tanečník Johny Me-

čoch. Okrem svojich 
rád a postrehov ur-
čených tanečníčkam 
v prestávke ukázal 
čo – to aj zo svojho 
tanečného majstrov-
stva a pre odvážlivcov 
z publika pripravil ta-
nečnú súťaž o peknú 
šiltovku.

Okrem poroty 
podporu svojim favo-
ritkám mohli vyjadriť aj diváci, 
ktorí im dali svoje hlasy. Po tan-
com vyplnenej prestávke nastal 

dlhoočakávaný 
okamžik vyhlá-
senia víťazky 
S u p e r Ta n c a . 
Po chvíli napä-
tia, o ktoré sa 
postarali šikov-
ní moderátori 
podujatia Ľ. 
Trautenberger 
a M. Mišura, 
padol konečný 
verdikt: Prven-
stvo si vytanco-

vala Barborka Naďová, za ňou 
skončilo „šidlo“, univerzálny 
tanečný talent, mladučká Ninka 
Šidlová a bronz si odniesla Jan-
ka Uherčíková.

Ale víťazmi boli všetci ta-
nečníci, ktorí sa od prvého fi ná-
lového kola v januári húževnato 
a so cťou pasovali s krokmi, 

rytmom, výrazom a všetkým, 
čo k tancu patrí a hlavne CVČ 
v Novom Meste n.V., ktorému 
sa pod vedením jeho riaditeľky 
PhDr. J. Heveryovej podarilo po 
10 rokoch s úspechom „oživiť“ 
nový ročník SuperTanca. 

Úroveň súťaže veľmi po-
zdvihli choreografky, bývalé 
členky, teraz vedúce tanečných 
krúžkov, účastníčky 1.ročníka 
Supertanca, L. Krajčovicová, 
D. Brezováková, L. Hlinková. N. 
Lukácsová a majster SR v spo-
ločenských tancoch R. Pavlík. 
Stalo sa tak i vďaka podpore 
mesta pri činnosti a projektoch 
CVČ, ako aj sponzorom, ktorí 
prispeli k úspešnému ukonče-
niu súťaže.

„Duša“ projektu PhDr. J. 
Heveryová po veľkom úspechu 
2. ročníka SuperTanca nezaspa-
la na vavrínoch a už teraz po-
mýšľa na ďalší, tentoraz spevác-
ky projekt – 4. ročník NovoStar.

Foto: -r-, Mgr. M. Šupatíková
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Niektorí z mojich známych sa už vrátili z tohto-
ročnej dovolenky. Väčšina z tých, ktorí plánujú nie-
kam „vyraziť“, to majú ešte len pred sebou. Opäť 
ako v predchádzajúcom roku si vyberáme v prvom 
rade bezpečné miesto pre oddych.

O tradičné dovolenkové destinácie, napr. na se-
vere Afriky alebo v Turecku, nie je záujem. Solvent-
nejší sa rozhodli pre poznávanie exotických krajín, 
ostatným zostalo „slovenské more“ v Chorvátsku 
alebo dovolenka na Slovensku či dokonca na cha-
lupe. Všetci si potrebujeme určitým spôsobom od-
dýchnuť, načerpať nových síl. Nemusí ísť vyslovene 
o relax, stačí zmeniť prostredie, na chvíľu zmeniť 
zaužívaný stereotyp života.

V evanjeliách nájdeme situácie, keď Ježiš pri-
kázal svojim učeníkom vzdialiť sa od zástupov za 
účelom, aby si odpočinuli. Dokonca tam nájdeme 
správy o tom, ako Ježiš zobral svojich učeníkov na 
opustené miesta, aby zažili „iný“ čas. Vedel, že to 
potrebujú. Práve vtedy im odhalil viac. Mohli Ho 
lepšie pochopiť a dozvedieť sa pravdu aj o sebe.

Takisto pre nás môže byť čas dovolenky nielen 
oddychom, ale aj načerpaním potrebných síl do 
ďalšieho obdobia. Potrebujeme sa jednoducho za-
staviť. Zastaviť sa a premýšľať nad tým, kam vlastne 
putujeme, hľadajúc zmysel. Potrebujeme sa pozrieť 
z iného uhla pohľadu na náš život.

Zastaviť sa, prerušiť to, čo bežne konáme, bolo 
zámerom Božieho prikázania o dni odpočinku. 
Hebrejské slovo „šabat“ je odvodené od slovesa, 
ktoré znamená: prestať, prerušiť, ukončiť. Je to je-
den z prvých príkazov, ktoré dal Boh človeku. Bolo 
to hneď po stvorení všetkého, a teda ešte dávno 
pred vydaním Desatora.

Je to pre nás prospešné jeden deň v týždni od-
počívať. Žiaden lepší systém ešte človek nevymys-
lel. Ignorovaním tohto Božieho príkazu neškodíme 
Bohu, škodíme sami sebe. Trpí naše telo i naša 
duša. V posledných rokoch pribúda množstvo prí-
padov telesných i duševných porúch, ktoré majú 
jednoduchý pôvod: človek je v neustálom kolotoči 
povinností. Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame 
s pojmami ako prepracovanosť, stres, depresia, vy-
horenie a pod. Človek sa nevie zastaviť, nevie si od-
počinúť. Myslí si, že to bremeno povinností unesie 
sám, no veľmi sa mýli. Boh nás nestvoril ako roboty, 
ktoré môžu pracovať nepretržite 24 hodín denne. 
Stvoril nás ako živé bytosti, ktoré sú odkázané aj na 
odpočinok.

Odpočinok duše je však omnoho dôležitejší 
ako odpočinok tela. Ten nedosiahneme jednodu-

chým prerušením práce ani spánkom. Ak človeka 
trápia výčitky svedomia, ak niečo zlé vykonal, alebo 
niečo dobré zanedbal a trápi ho pocit viny, v tom si 
sám nepomôže. Môže tieto výčitky umlčať, potlačiť 
v sebe pocit viny, no plne sa toho nezbaví. Pravý 
odpočinok duše dáva iba Ten, kto ju utvoril, kto jej 
dokonale rozumie. Preto Boha z toho nemôžeme 
vylúčiť. Akékoľvek iné spôsoby k získaniu pokoja 
pre dušu sú iba náplasťami, ktoré neprinášajú trva-
lé riešenie.

Kvôli pokoju duše každého z nás zostúpil do 
tohto sveta sám Boh. Stal sa jedným z nás a dovo-
lil, aby sme Mu my, ľudia, ubližovali. Napokon On, 
ktorý jediný žil dokonalým životom, priniesol tento 
svoj život na oltár. On sa obetoval, aby nám mohlo 
byť odpustené. On niesol trest za všetky naše viny, 
aby sme mohli prijať pokoj do našej duše. On po-
vedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 
preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba 
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a po-
korný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“ (Mt 
11,28-29).

Tento Jeho sľub sa netýka večného odpočinku, 
naopak, týka sa časnosti, toho, čo žijeme tu a te-
raz. Nemusím niesť bremeno mojich vín. Dokonca 
nemusím sám niesť bremeno mojich povinností. 
Kristus je pripravený mi vo všetkom pomôcť. Všet-
ky moje povinnosti a úlohy mi zostávajú, nikto to 
neurobí za mňa. Avšak nemusím niesť tiaž breme-
na týchto povinností, nemusím sa obávať, ako to 
dopadne. Môj Pán, ktorému verím a patrím, ma 
bezpečne vedie. On, ktorý dal všetko za mňa, ma 
nikdy nesklame. V Ňom je zdroj pokoja na každom 
mieste a v každom čase.

Ľubomír Ďuračka, evanjelický farár

Bezpečná destinácia pre odpočinok

*OTVORILI CENTRUM VČASNEJ IN-
TERVENCIE.   V Trenčíne  začiatkom  júna 
vďaka výťažku z Plesu v opere otvorili v poradí 
šieste centrum včasnej intervencie v SR. Posky-
tuje pomoc prioritne formou terénnych služieb 
špeciálnych a liečebných pedagógov, logopéda, 
psychológa a fyzioterapeuta. Včasná inter-
vencia stavia na silách a schopnostiach členov 
rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať 
vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac vyu-
žiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. 
Dieťa ostáva v domácom prostredí, čo možno 
považovať za najlepšie riešenie nielen pre neho 
a jeho rodičov, ale i pre celú spoločnosť (viac 
v septembrovom vydaní).
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Slnko, voda, vzduch – pre 
mnohých synonymum prázdnin 
a dovoleniek. Mnohí už vyces-
tovali za hranice všedných dní, 
ďalší sa na tento bonus za niekoľ-
komesačnú prácu ešte len tešia.

I priaznivcov kultúry počas 
leta čaká, - dá sa povedať, - istý 
bonus v podobe kultúrnych 
podujatí, pretože napriek prázd-
ninám novomestská kultúra 
nebude prázdninovať. Aká teda 
bude kultúra v lete, aké bude leto 
s kultúrou?

-Hneď úvod júla je z pohľa-
du kultúrnych akcií „nahusto“, 
- upresňuje riaditeľka MsKS 
v Novom Meste nad Váhom 
PhDr. Eva Gznárová a pokraču-
je ďalej:

-Popri predstaveniach kina
Považan sa prvý júlový víkend 
ponesie v znamení hudby 
a divadla. 1. júla o 19,00 h sa 
v prípade priaznivého počasia 
uskutoční v rámci Koncertov pri 
fontáne vystúpenie HS Premeny. 
2. júla o 17,00 h v amfi teátri Par-
ku J. M. Hurbana vystúpením 
Trenčianskej dvanástky sa začne 
séria koncertov Leta s hudbou.

Cez prázdniny každú nedeľu 
o 17,00 h budú mať priaznivci 

dobrej hudby možnosť započú-
vať sa do skladieb v interpretácii 
regionálnych dychoviek. Jedinú 
zmenu žánru prinesie nedeľa 16. 
júla, kedy vystúpi ľudová hudba 
Borovienka. Počas letných ne-
deľňajších podvečerov sa na 
pódiu postupne po Trenčianskej 
dvanástke (2. 7.) vystriedajú 
DH Opatovanka 9. júla, o týž-
deň neskôr (9. 7.) sa predstaví 
už spomínaná Borovienka. 23. 
júla zavíta do nášho mesta Vlčo-
vanka, v poslednú júlovú nedeľu 
čo – to zo svojho bohatého re-
pertoáru predvedie Bodovanka. 
Úvodná augustová nedeľa bude 
patriť Bučkovanke, o týždeň na 
to (13. 8.) vystúpia Lieskova-
né. 20. augusta si budete môcť 
vypočuť skladby v interpretácii 
DH Krásinka a záverečnú bodku 
za Letom s hudbou 27. augusta 
spraví Bošáčanka.

Pri nepriaznivom počasí sa 
koncerty Leta s hudbou neru-
šia, len sa z parku presunú do 
Spoločenského domu. Iné je to 
v prípade bábkového divadla pod 
holým nebom. Na to, aby 2. júla 
prišiel na Námestie slobody Ala-
din, síce nebudeme potrebovať 
zázračnú lampu, ale priaznivé 

počasie je podmienkou. V opač-
nom prípade sa nebude konať 
(z tohto pohľadu by sa zázračná 
lampa veru aj zišla, aby nám ho 
pričarovala).

Po vlaňajšom úspešnom vy-
stúpení na námestí sa Divadiel-
ko galéria chystá v centre mes-
ta v prvú júlovú nedeľu (2. 7.) 
o 21,00 h na tribúne odohrať 
reprízu v júni premiérovanej 
bábkovej rozprávky M. Mela-
novej: ALADIN A ČAROVNÁ 
LAMPA.-

V júli bude ešte jedna sobota 
vyhradená koncertu pri fontáne.

-V rámci rovnomenného 
projektu v prípade priaznivého 
počasia 15. júla o 19,00 h na 
country strunu pri fontáne zahrá 
skupina Texas. V auguste sa mô-
žeme tešiť na vystúpenia dvoch 
novomestských kapiel: HS Five 
Faces Experience (19. 8. o 19,00 
h) a o týždeň neskôr (26. 8. 
o 19,00 h) HS Egon Dust Band.

Ani tento rok naše mesto ne-
obíde Bažant kinematograf. Do 
nášho mesta „priletí“ 15. – 18. 
júla.

V novomestskom stánku 
kultúry si záujemcovia i počas 
leta budú môcť pozrieť výstavu 
TVORÍME A UČÍME TVORIŤ 
(okrem celozávodnej dovolenky 
od 24. 7. do 4. 8.), na ktorej sa 
prezentujú ukážkami zo svojej 
tvorby pedagógovia výtvarné-
ho odboru ZUŠ K. Pádivého 
v Trenčíne, ZUŠ v Piešťanoch 
a ZUŠ J. Kréna v Novom Meste 
nad Váhom a tiež i učitelia, ktorí 
v minulosti pôsobili na novo-
mestskej „ZUŠ – ke“.

MsKS – SODS ponúka po-
čas Prázdnin s divadlom 17. – 
21. júla kreatívny týždeň plný 
zábavy, fantázie a tvorivosti. 

Na svoje by si teda mali prísť 
tak deti, ako aj tínedžeri i dospe-
lí.-                       -r-

Kultúra  v lete, leto s kultúrou
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K životnému prostrediu treba mať kladný vzťah 
a starať sa oň stále, aj keď sú prázdniny. S týmto ná-
zorom sa stotožňujú aj študenti Gymnázia M. R. 
Štefánika v Novom Meste n.V., ktorí sa už štvrtý 
rok zapojili do programu Mladí reportéri pre ži-
votné prostredie. Vďaka tomu sa učia vnímať svoje 
okolie a nebáť sa upozorniť na problémy. Súčasťou 
programu je o. i. aj tvorba reportáží, či už vo forme 
článku, fotografi e alebo videa v dvoch tematických 
kategóriách: Enviro a Litter Less - Menej odpadu. 
Mladí žurnalisti môžu svoje príspevky prihlásiť i do 
národnej súťaže, z ktorej víťazi postupujú do ce-
losvetového kola.

Program Mladí reportéri pre životné prostre-
die (Young Reporters for the Environment - YRE) 
vznikol pred vyše 20 rokmi a v súčasnosti sa doň 
zapája takmer 700 škôl z 34 krajín. Slovensko je 
jedinou krajinou zastúpenou v rámci V4 a každo-
ročne patrí medzi najúspešnejšie krajiny v medzi-
národnom meradle.

CELOSVETOVÝ ÚSPECH
Tak ako v minulosti, ani tento rok novomest-

skí gymnazisti nesklamali a ich príspevky sa stali 
úspešnými v národnej i medzinárodnej konkuren-
cii. V práve zavŕšenom školskom roku sa priamo do 
súťaže zapojilo sedem žiakov z rôznych ročníkov, 
reprezentovali tak školu i mesto v rôznych veko-
vých kategóriách.

Najúspešnejšou sa stala Daniela Bušová, 
ktorá sa venovala problematike plastov a hľada-
la alternatívy. Jej prácu i výskumy o bioplastoch 
spracovala do brožúrky a článku, aby informovala 
širokú verejnosť o tomto probléme. Publikovala ho 
v školskom časopise, na rôznych webových strán-
kach a mnohé obce jej ho uverejnili v miestnych 
periodikách. Článok zaujal nielen slovenskú poro-
tu, ktorá jej udelila v kategórii Litter Less - Menej 
odpadu 1. miesto, ale i medzinárodných porotcov, 

ktorí udelili anglickej verzii článku 2. miesto v sve-
tovej konkurencii. Danka sa tak stala obhajkyňou 
vlaňajšieho svetového 2. miesta bývalej gymnazist-
ky Patrície Beličkovej.

GYMNÁZIUM KAŽDOROČNE 
NA STUPŇOCH VÍŤAZOV

Školu reprezentovali aj dvaja, dnes už úspešní 
maturanti, ktorí popri príprave k maturitnej skúške 
dokázali, že im nie je ľahostajná environmentálna 
situácia na našej planéte. 

Tomáš Pavlík vytvoril zaujímavú fotografi u, 
ktorá by mala apelovať na budúce činy ľudí s ná-
zvom Slepota - vírus našej doby. Obsadil 1. miesto 
a reprezentoval krajinu i v medzinárodnom kole. 

Druhou úspešnou maturantkou bola Nikoleta 
Potočková, ktorá do súťaže poslala dve fotografi e 
a článok. Všetky jej príspevky získali 2. miesta vo 
svojich kategóriách. V tomto ročníku malo gym-
názium po prvýkrát zastúpenie i v najmladšej ka-
tegórii, kde Nina Šípková reprezentovala so svo-
jou fotografi ou kategóriu Enviro a Tomáš Zenka 
kategóriu Menej odpadu. Obaja získali v týchto 
kategóriách 3. miesta.

Ocenení žiaci z celej SR sa za odmenu stretli 
na trojdňovom reportérskom workshope v Bojni-
ciach. V tamojšej zoologickej záhrade sa dozvedeli, 
aké funkcie plnia zoologické záhrady, okrem turis-
ticko-náučnej, pre návštevníkov. Vytvorili niekoľko 
článkov a videí, ktorými chcú poukázať na to, že 
vďaka zoologickej záhrade nevymreli ohrozené 
druhy, mnohé zvieratá sa mohli navrátiť do prírody 
po pobyte v rehabilitačnom centre a prečo by nema-
li návštevníci zvieratá kŕmiť.

Počas workshopu si novomestskí gymnazisti 
spolu s reportérmi z iných škôl prevzali ocenenia za 
umiestnenie v národnej súťaži.

Michaela Zenková,
pedagogička GMRŠ

MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



16

Zviditeľnil sa už na priemys-
lovke. Matúš Ranuša patril k jej 
vynikajúcim študentom, matu-
roval v škol. roku 2008/2009. 
Vzápätí ho škola na Bzinskej ul. 
zaradila do galérie najlepších 
študentov SPŠ v Novom Meste 
nad Váhom. Ako jej čerstvý ab-
solvent spolu so spolužiakom P. 
Šebestom z niekdajšej IV. D zís-
kali pod vedením Ing. Gabriely 
Perejdovej v r. 2009 na 6. roč-
níku Siemens Young Genera-
tion Award projektom modelu 
plniacej linky cenu spoločnosti 
Siemens za najlepšie technické 
riešenie, ktoré zefektívňuje vý-
robu potravinárskeho, farmace-
utického a chemického priemys-
lu v našom regióne.

V súčasnosti 27 – ročný in-
žinier, ktorý v septembri 2014 
nastúpil na doktorandské štú-
dium v oblasti biotribológie, 
šíri dobré meno svojho rodného 
mesta naďalej i za hranicami 
Nového Mesta aj Slovenska.

ŠTUDENT, DOKTO RAND,
 VEDÚCI PROJEKTU 

PNEUMOBIL
Po maturite na dnešnej SPŠ 

v Novom Meste nad Váhom 
a krátkych prázdninách sa Ma-
túš 1. júla 2009 opäť vrátil do 
školských lavíc. Na odporúča-
nie PaedDr. Jarmily Janiskovej 
a Ing. G. Perejdovej nastúpil na 
Fakultu strojního inžinýrství 
(FSI) Vysokého učení technic-
kého (VUT) v Brne, magister-
ské štúdium absolvoval na FSI 
VUT v Brne, Ústav konstruo-
vání.

Vďaka svojmu záujmu 
o bioinžinierske vedy a atrak-
tivite začínajúceho výskumu 
v oblasti biotribológie sa dal na 
doktorandské štúdium v Ústave 
konstruování, kde sa zaoberá 
analýzou opotrebovnia bedro-
vých kĺbových náhrad. V prie-

behu štúdia aplikoval optickú 
meraciu metódu - 3D skenova-
nia pre analýzu opotrebovania 
kĺbových implantátov.

-Na konci 2. ročníka dok-
torandského štúdia som ab-
solvoval trojmesačnú stáž na 
University of Waterloo v Kana-
de,- dopĺňa Ing. M. Ranuša a po-
kračuje ďalej:

- Pod vedením prof. Medley-
ho som pracoval v oblasti ana-
lýzy bedrových implantátov za 
pomoci počítačovej tomografi e. 
Výsledky svojej dizertačnej prá-
ce s názvom Analýza opotrebe-
nia bedrových implantátov za 
pomoci optických metód som 
v júni 2016 prezentoval na za-
hraničnej konferencii vo Fínsku 
a publikoval v niekoľkých vedec-
kých časopisoch.

V januári tohto roka sme 
spoločne s kolegom riešili spo-
luprácu s Ruskin Anglian Uni-
versity v Chelmsforde (Londýn). 
V septembri sa chystám na 
konferenciu WTC do Číny, kde 
budem prezentovať najnovšie 
výsledky svojej dizertačnej prá-
ce.-

Do zahraničia Novomeš-
ťan odchádza nielen pracovne. 

Cestovanie je Matúšovou veľkou 
láskou.

-Dva roky dozadu sme spolu 
s priateľkou precestovali Nepál 
a Indiu a boli sme v Nórsku.-

Teraz koncom júna odleteli 
do Peru v Južnej Amerike a po 
krátkej prestávke poletia do Kir-
gizska.

-Každoročne na konci roka 
organizujeme v spolupráci s novo-
mestským skautingom cestovateľ-
ské premietanie, kde sa podelíme 
o svoje cestovateľské zážitky.-

Aj keď je leto, cestovanie ne-
chajme nateraz bokom.

M. Ranuša naďalej pokraču-
je v štúdiu mechanizmov opot-
rebovania kĺbových náhrad, 
pričom sa ďalej zameriava na 
mechanické príčiny zlyhania 
náhrad u konkrétnych pacientov 
a rozvíja medzinárodnú spolu-
prácu výskumnej skupiny. A to 
nie je zďaleka všetko.

Ing. M. Ranuša je i vedúcim 
študentského projektu Pneu-
mobil Racing Team Brno, ktorý 
vyvíja vozidlo na stlačený vzdu-
ch. Vedie 15 - členný tím pracu-
júci na vývoji pneumobilu a na 
škole taktiež vyučuje predmet 
Aventics Pneumobil Racing.

S PNEUMOBILOM PO CESTE ÚSPECHU
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PRIVIEDOL ICH 
K HISTORICKÉMU ÚSPECHU

Prvý veľký medzinárodný 
úspech zaznamenali členovia 
Pneumobil Racing Team-u Brno 
z VUT pod vedením Novomeš-
ťana M. Ranušu na študent-
ských pretekoch v Maďarsku 
v máji 2017. Pretekárske vozidlo 
Javelin, ktoré jazdí na stlačený 
vzduch, sa po prvý raz prebo-
jovalo do prvej desiatky v silnej 
konkurencii 38 univerzitných 
tímov zo šiestich krajín sveta.

Na pretekoch v maďarskom 
meste Eger sa univerzitný kolek-
tív z Brna po prvýkrát po päťroč-
nom vývoji pneumobilu umiest-

nil vo všetkých disciplínách 
v prvej desiatke nejlepších 
tímov. Najlepšie hodnotenie 
získal v kategórii maximálna 
rýchlosť. Javelin vyvinul rých-
losť 42,4 km/h, čo tímu vynieslo 
4. miesto. V disciplíne akcelerá-
cia a v časovom preteku to bolo 
zhodne 7. miesto, v disciplíne 
zameranej na maximálny dojazd 
skončil na 9. priečke.

Ľahké jednomiestne vozidlo 
poháňané iba vzduchom tím 
z FSI VUT po prvýkrát predsta-
vil v r. 2011. Tentoraz sa mu po-
darilo vyvinúť voz, ktorý poháňa 
pneumatický piest s priemerom 
100 mm a zdvihom 500 mm. 

Na jednu tlakovú fľašu dokáže 
auto uraziť 4 km. Výrazného 
zrýchlenia (42,4 km/h) dosiahol 
Matúšov tím optimalizovaným 
návrhom pneumatického sys-
tému. Podľa jeho slov zásadný 
posun im tentoraz priniesol aj 
nový koncept pohonu. Tvorí ho 
monoblok z cykloidného ozube-
nia, štvorstupňovej prevodovky 
a na mieru vyrobenej spojky. 
Systém je ovládaný automaticky 
za pomoci dotykového displeja 
na volante pilota.

Pozoruhodné je, že tím, 
v ktorom sú zastúpené i ženy, 
pneumobil nielenže navrhol, ale 
ho aj sám skonštruoval.

OTÁZKY „NA TELO“ 
PRE ING. MATÚŠA RANUŠU

*Čím je auto, ktoré ste vytvorili, výnimočné?
Výnimočný je zdroj energie. Ide o vozidlo po-

háňané stlačeným vzduchom. V pneumobile je 
umiestnená tlaková fľaša o objeme cca 10 l vzduchu 
stlačeného na 200 barov. Vzduch sa ďalej redukuje 
a rozvádza do pohonného systému vozidla.

*Ako dokáže auto jazdiť na takúto nezvyčaj-
nú pohonnú látku?

Princíp fungovania je vcelku jednoduchý. 
V tlakovej fľaši je vzduch s vysokým tlakom cca 
200 barov, ktorý sa pomocou redukčného ventilu 
vpúšťa do obvodu. Pohon sa realizuje pneumatic-
kým piestom, ktorý je ďalej prepojený s pohonným 
mechanizmom vozidla. Kľúčom k úspechu je návrh 
algoritmu plnenia pneumatického piestu vzdu-
chom a konštrukcia pohonného mechanizmu, jeho 
optimalizácia a riadenie.

*Je na Slovensku či v Čechách takýchto vo-
zidiel viac?

O žiadnom inom v Česku ani SR neviem. Sú-
ťaž organizuje maďarská fi rma Aventics už 10. rok. 
Pravidelne sa jej zúčastňuje zhruba 40 tímov zo 
šiestich krajín Európy.

*Aké najväčšie úspechy máte za sebou?
Najväčší úspech sme dosiahli práve v tomto 

roku, kedy sme vytvorili úplne nové auto a prebojo-
vali sa s ním do prvej desiatky.

*Ako sa auto ovláda, je to podobne ako u kla-
sického vozidla?

Auto má dva pedále - brzdu a plyn. Prirovnal by 
som to k motokáre, akurát je tu rozdiel v plynulosti 

jazdy. Pneumobil je vybavený 4 - stupňovou pre-
vodovkou ovládanou za pomoci servopohonu na 
základe aktuálnych dát získaných z jazdy. Režim 
jazdy a úpravy v pneumatickom systéme je možné 
nastavovať na dotykovom displeji na volante.

*Aké máte s týmto prototypom vozidla plá-
ny?

Predovšetkým optimalizovať riadiaci systém 
na základe testovacích jázd. Ďalej zdokonaľovať 
technické riešenia vozidla a znižovať jeho hmot-
nosť. Momentálne sme na 120 kg. Ďalej chceme 
zvýšiť povedomie o projekte a spoluprácu o ďalších 
šikovných študentov. V neposlednom rade vozidlo 
slúži aj na propagáciu, čo je pre nás dôležité, pre-
tože bez sponzorov by takéto auto nebolo možné 
postaviť. Týmto by sme im radi poďakovali.

*Koľko ľudí pracovalo na tomto vynáleze?
Máme 15 aktívnych členov, z toho dve dievča-

tá, ktoré sa venujú dizajnu.
*Váš tím stojí iba za návrhom vozidla, alebo 

ho aj sám zostrojil?
Prešli sme si celým vývojom vozidla: od navr-

hovania v modelovacích softvéroch cez analýzy 
jednotlivých uzlov až po objednávanie dielcov a sa-
motnú výrobu.

*Bude mať niekedy verejnosť možnosť vy-
skúšať si jazdu v tomto automobile?

Samozrejme, budeme sa zúčastňovať akcií, 
ako sú dni otvorených dverí, brniansky veľtrh, Noc 
vedcov v Brne… Samozrejme, radi sa zúčastníme 
ďalších akcií všade tam, kde budú mať o náš projekt 
záujem. Ktovie, možno i v „mojom“ meste, kde sa 
pravidelne a rád vraciam.

S VEDÚCIM TÍMU O PNEUMOBILE
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NA PARÁDE BOLO PARÁDNE
Zelená voda 3. júna ožila v poradí už ôsmou 

Parádou. Tá premierová odštarovala v r. 2010 po 
návrate paralympijských športovcov zo ZPH vo 
Vancouvri a vznikla nová tradícia. Každoročne 
prídu na Zelenú vodu stovky detí s rodičmi, aby 
si vyskúšali paralympijské športy, otestovali sa vo 
vedomostných súťažiach, užili si množstvo zábavy 
v Zóne SPP, zašportovali si s hendikepovanými 
športovcami. Počas tohto ročníka nechýbali para-
lympijskí medailisti z brazílskeho Rio de Janeiro 
a deti si mohli na chvíľu vyskúšať, aké to je športo-
vať ako zdravotne znevýhodnení. Tohtoročné po-
dujatie sa nieslo v znamení nadchádzajúcich XII. 
zimných paralympijských hier, ktoré sa na budúci 
rok v marci uskutočnia v kórejskom Pjongčangu. 
„VIII. ročník paralympijského dňa je v prvom rade 
venovaný deťom pri príležitosti MDD… Slovenský 
paralympijský výbor sa snaží dlhodobo motivovať 
mladú generáciu…Myslím si, že ak dnes ukážeme 
deťom, že sa oplatí športovať, dobre sa správať 
k prírode, žiť kultúrne, budú o niekoľko rokov ľu-
dia usmiati, pozitívni a zdraví. To je cieľom. Naučiť 
deti, že život na tejto planéte je pre všetkých a všet-
ci môžeme byť šťastní,“ povedal úspešný paralym-
pionik a predseda SPV Ján Riapoš.

Medailisti medzi deťmi
Slovenskí hendikepovaní športovci priviezli 

z Brazílie 11 medailí. Úspešní medailisti prišli 
aj na Zelenú vodu. „Vystúpenie v Riu môžeme 
považovať za jedno z najúspešnejších na letných 
paralympijských hrách. Medaily sme získali až 
v piatich športoch a v konkurencii 160 výprav sa 
SR umiestnila na krásnom 25. mieste. Pre malin-
ké Slovensko je to fantastický úspech,“ podot kol 
vedúci výpravy Samuel Roško. Na Zelenú vodu za-
vítali boccisti Michaela Balcová, Samuel Andrejčík 
a Róbert Ďurkovič, ktorí získali zlato. Svoje medai-

ly prišli ukázať aj strelkyňa Veronika Vadovičová 
a cyklista Jozef Metelka. J. Metelka sa okrem drá-
hovej cyklistiky venuje aj cestnej cyklistike a re-
prezentuje SR v kategórii MC4. V Riu si na svoje 
konto pripísal veľký úspech ziskom dvoch zlatých 
a jednej striebornej medaily. „Ja si najviac vážim 
to, že ľudia sem prišli. Je ich tu veľa a majú záujem 
o náš šport a šport celkovo. Je úžasné stretnúť sa, 
porozprávať sa a odovzdať odkaz športu ďalej ve-
rejnosti a žiť to, čo človek žije na športoviskách… 
Pricestoval som sem na Parádu z Anglicka. Mys-
lím si, že je to skvelý spôsob, ako sa dá zviditeľniť 
šport a paralympionizmus v SR. Verím tomu, že 
aj týmto spôsobom sa dá motivovať ľudí, aby špor-
tovali,“ povedal J. Metelka. „Pre mňa je to veľmi 
krásny deň, kedy sa môžem stretnúť s veľa deťmi 
a dať im príležitosť, nech si vyskúšajú napr. aj našu 
streľbu,“ dodala strelkyňa V. Vadovičová.

Knihu a DVD „pokrstili“ brazílskou kávou
Parádu navštívilo vyše 2500 návštevníkov, 

ktorí boli svedkami vyprevadenia na cestu novej 
publikácie a DVD Rio 2016. „Tento rok je špecifi c-
ký aj v tom, že máme za sebou letné paralympijské 
hry v Riu, ktoré boli najúspešnejšie v histórii SR 
a práve tento okamih je zdokumentovaný na DVD 
a v knihe Rio 2016. Kniha je o emóciách a príbe-
hoch. Je ukážkou aj toho, o čom je život. Chceme 
ňou motivovať aj mladých ľudí, ktorí prichádzajú 
do paralympijskej rodiny a verím, že aj táto kniha 
im pomôže nájsť svoju cestu a byť úspešnými bez 
ohľadu na ich zdravotný stav,“ povedal J. Riapoš, 
jeden z autorov knihy. Publikáciu Rio 2016 na ces-
tu medzi čitateľov a športovcov vyprevadili pra-
vou brazílskou kávou Štefan Šabík a Imrich Béreš 
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Mladí esejisti opäť prekvapili. Podľa odbornej 
poroty svojimi prácami, ktoré písali 8. júna v Mest-
skej knižnici Ľ. V. Riznera, potvrdili vysokú úroveň 
a znalosť zákonitostí písania esejí. Dvadsiatka sú-
ťažiacich z 8. a 9. ročníkov ZŠ a 8 - ročného gymná-
zia z nášho mesta a okolia sa veľmi dobre zhostila 
súťažných tém a porota v zložení PhDr. Ivan Ma-
chala, Mgr. Michaela Kobidová a Mgr. Ľubica Ma-
cová mala veľmi ťažkú úlohu nájsť päť tých vskutku 
„naj, naj“ prác, lebo všetky boli dobré.

Po dlhom rozhodovaní určila víťazov (v abe-
cednom poradí): Natália Belková, Veronika Bel-
ková (obe 8-ročné Gymnázium M. R. Štefánika), 
Barbora Cignová (Spojená škola sv. Jozefa), Oliver 
Marek (ZŠ Kočovce) a Paulína Veselá (ZŠ Tema-
tínska).

Vo víťazných prácach mali zastúpenie všet-
ky tri vyhlásené témy: Práca snov, Návykové látky 
a mladí ľudia a Budúcnosť Európskej únie.

Úryvok z eseje N. Belkovej o práci snov:
„Keď som mala sedem, povedala som rodičom, 

že keď vyrastiem, stane sa zo mňa slávna architekt-
ka. Budem navrhovať stavby také pevné a veľké, 
siahajúce až do nebies. Všetci by chceli, aby som im 
navrhovala stavby a ja by som bola šťastná.

Prehoďme však list na čistú stranu. Dnes by sa 
sen sedemročného dievčatka rozplynul ako ranná 

hmla pri východe prvých lúčov slnka. Ani tá nevy-
drží dlho…. Zrazu mi to pomaly dochádzalo. Môj 
sen sa začínal rozpadávať ako domček z kariet…. 
Preto sa rozhodnite srdcom. Keď túžite po penia-
zoch, vyberte si takú prácu, ktorá vám bude dobre 
vynášať. Ak však veríte na sny, ktoré sa môžu stať 
skutočnosťou, choďte bezhlavo do toho. Možno 
nebudete zarábať veľa, ale keď vás to urobí šťastný-
mi, spravte to. Lebo na svete je najdôležitejšie vaše 
šťastie. A či je šťastie byť s rodinou alebo bohatý, to 
je len na vás. Verte v to, v čo dúfate a budete sa mať 
dobre.“

Marta Stuparičová, vedúca MsK Ľ. V. Riznera

ESEJISTI PRÍJEMNE PREKVAPILI

za účasti paralympionikov a ďalších členov slo-
venskej výpravy na XV. letných paralympijských 
hrách v Riu a maskota Parádka. K ruku k dielu 
priložil aj strelec Radoslav Malenovský. „Je tam 
napísané všetko, ako to prebiehalo v Riu, čo sme 
tam prežili a mne sa podarilo aj to, že v knihe mám 
uverejnené aj moje fotografi e z Ria,“ pokračoval 
R. Malenovský. „Fotografi e do knihy som vyberal 
tak, aby boli zastúpené športové akcie, medailové 
úspechy a snažil som sa vložiť aj svoj pohľad na 
paralympijské hry. Radko fotil zase z miest, kde 
sa ja nedostanem, do svojich fotografi í vkladal iný 
pohľad,“ vysvetlil autor fotografi í Roman Benický. 
Ďalší so spoluautorov publikácie je novinár Sta-
nislav Štepán. „Písmenká sa písali ľahko, ukladali 
sa na papier nádherne, pretože boli tvorené na 
základe silných emócií. Emócie sú naozaj silnej-
šie, pretože hendikepovaní ľudia to dokážu naozaj 
prežívať spontánne, na nič sa nehrajú a pre mňa 
najcennejšie v živote je to, že nás vpustia do svojho 
vnútra. A v tom momente toho dokážete pochopiť 
oveľa viac, ako keď sa len pozeráte z brehu noviná-
ra. Akonáhle sa dokážete vcítiť do toho, čo preží-
vajú a čo všetko musia urobiť, aby dosiahli úspe-

chy, potom sa to všetko aj krásne píše. Stretávať 
sa s ľuďmi, ktorí dokážu prekonávať svoje limity 
je pre mňa skvelý dar do života a je to úžasne mo-
tivujúce,“ vyznal sa S. Štepán. „Stanislav Štepán 
sa v knihe sústredil na športovú a emocionálnu 
stránku hier a ja na ostatné situácie, spoločenské 
udalosti, život a všetko, čo sa dialo okolo nás, aj 
mimo športovísk,“ dodal Roman Végh.

Text a foto: Monika Šupatíková

1. júla Medzinárodný deň vtipov
2. júla Svetový deň UFO
5. júla Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
               Deň workoholikov
7. júla  Deň čokolády
 8. júla Svetový deň alergií  
13. júla Medzinárodný deň hlavolamov
23. júla Deň rodičov
30. júla Medzinárodný deň priateľstva
9. augusta Deň Nagasaki
10. augusta Záhaľčivý deň
12. augusta Medzinárodný deň mládeže
13. augusta Medzinárodný deň ľavákov
19. augusta Svetový humanitárny deň
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Čo vlastne Register partnerov verejného sektora (RPVS) je? Je to informačný systém verejnej 
správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod 
a oprávnených osobách. Register bol zriadený s cieľom zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do 
ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry.

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpi-
sov viedol do 31. 1. 2017 Úrad pre verejné obstarávanie a osoby zapísané v registri konečných uží-
vateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Už aj zaregistrované osoby v registri Úradu 
pre verejné obstarávanie majú povinnosť do 31. júla zabezpečiť overenie identifi kácie konečných 
užívateľov výhod. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický 
výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verej-
ného sektora peňažné a iné plnenia.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samo-
správy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený 
limit.

Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní fi nančných limitov – tie osoby, ktoré 
uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstará-
vaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou (ZP), osoba na ktorú je postúpená alebo inak preve-
dená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom 
verejného sektora sú aj ZP, atď. Zákon pomerne široko defi nuje okruh právnych vzťahov, avšak pre 
vyriešenie či konkrétny subjekt má povinnosť zapísať sa do RPVS, je potrebné posúdiť, či sú splnené 
tieto podmienky:

a)Subjekt spĺňa niektorú z defi nícií partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) záko-
na, teda je prijímateľom plnení z verejných zdrojov – či už vo forme fi nančných prostriedkov, alebo 
majetku; uzatvára s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; na-
dobúda pohľadávku od štátu a pod.; b) plnenia prijíma na základe zmluvy či iného právneho úko-
nu Plnenia prekračujú zákonom ustanovené limity; c) Nie je vylúčený z pôsobnosti zákona; d) Je 
dôležité uviesť, že za partnera verejného sektora sa považujú tiež držitelia tzv. verejných licencií. 
V súčasnosti ide o ZP, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o po-
skytovaní zdravotnej starostlivosti so ZP, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľa geologických 
prác, osobu poverenú správcom výberu mýta, osobu poverenú správcom výberu úhrady diaľničnej 
známky. Tieto subjekty sa zapisujú do registra bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v bode 
2 - 4, s výnimkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
vzhľadom na § 2 ods. 2 zákona musia pre zápis spĺňať tiež podmienku naplnenia fi nančných limitov.

Dôležité je povedať, že Partner verejného sektora sa nemôže do RPVS zapísať sám. Zápis sa re-
alizuje cez tzv. oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahra-
ničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.Partner 
verejného sektora je povinný s oprávnenou osobou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej 
osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verej-
ného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS. Len oprávnená osoba môže vykonať nielen prvozápis, 
ale aj ďalšie registrácie zmien či výmazu zapísaných údajov.

RPVS sa vedie výhradne v elektronickej podobe a táto je právne záväzná, t. z., že všetky zverej-
nené údaje v tomto registri sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci 
preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám. Registrujúcim orgánom 
(orgán vykonávajúci zápisy, zmeny a výmazy údajov) je Okresný súd Žilina. Pre splnenie povinnosti 
vykonať overenie identifi kácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako aj pre nové zápisy, 
zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj tie osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora, 
ide o tzv. dobrovoľnú registráciu. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v RPVS  

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA



21

môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napr. obchodní partneri pre svoje 
B2B obchodné vzťahy a pod.

Problematiku RPVS reguluje niekoľko predpisov, a to predovšetkým zákon č. 315/2016 Z. z. 
o RPVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MSSR č. 328/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú vzory podaní do RPVS, podstatný je i zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizá-
ciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred fi nancovaním terorizmu a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov, ktorý obsahuje niektoré podstatné defi nície potrebné vo vzťahu k RPVS.

JUDr. Adriana Ručkayová, advokátska kancelária,www.akr.sk

Po zverejnení prvých účinkujúcich na Open-
JazzFeste (Kenny Garrett, Ľudové mladistvá 
a Rosario Smowing) prichádzajú usporiadatelia 
festivalu s ďalšími menami, ktoré sa predstavia 
v prírodnom amfi teátri na Zelenej vode na jubilej-
nom 10. ročníku tohto obľúbeného open air festi-
valu.

-Už tradične sme sa zamerali na pestrosť žán-
rov a takisto na nové neopozerané projekty a účin-
kujúcich. Dúfam, že si aj v tomto jubilej-
nom ročníku každý nájde tú svoju „šálku 
kávy,“ - konštatuje Tibor Zelenay, drama-
turg a riaditeľ festivalu.

28. júla okrem už zverejnených mien 
prinesie začiatok piatkového večera opäť, 
ako je už zvykom, mladú kapelu, tentoraz 
z Košíc s názvom Cha Bud! (v preklade 
z rómštiny Zjedz veľa!). Vznikla v r. 2011 
a po množstve koncertov sa v r. 2014 pre-
sadila v súťaži Nové tváre slovenského 
jazzu. O rok neskôr HS Cha Bud! zvíťazila 
v súťaži Mladých talentov.

Na záver piatkového večera ako čerešnička na 
torte vystúpi talentovaná dcéra slávnej mamy Dee 
Dee Bridgewater China Moses z USA, ktorá už nie 
je len skvelou jazzovou interpretkou, ale od posled-
ne vydaného CD Nightingales aj autorkou svojich 
skladieb. Žánrovo sa China pohybuje naprieč všet-
kými jazzovými štýlmi, ako aj R & B a soulom. Jej 
podmanivý alt bude určite skvelým vyvrcholením 
piatkového večera.

Žánrovo veľmi pestrá sobota ponúkne aj „bass 
Guru“ - Lindu Oh z Austrálie.Táto charizmatická 
hudobníčka, ktorá sa narodila v Malajzii, vyrástla 
v Austrálii a žije v New Yorku, je vo svojom mladom 
veku už vyhľadávanou jazzovou inštrumentalistkou 
a skladateľkou. Hráva s takými hudobníkmi ako D. 
Douglas, J. Lovano, A. Sánchez či Pat Metheny. 
Získala rad ocenení, v r.2012 ju hudobní kritici vy-
hlásili za vychádzajúcu hviezdu na basovej gitare. 

V súčasnosti komponuje aj hudbu k fi lmom a učí 
na Manhattan School of Music. Na festival príde 
so svojím quartetom a predstaví autorské skladby.

OpenJazzFest počas predošlých ročníkov pri-
vítal viac ako 24 - tisíc návštevníkov. Festival je už 
tradične miestom pre fanúšikov všetkých gene-
rácií v krásnom prírodnom prostredí. 10. ročník 
sa uskutoční 28.- 29. júla, pričom brány festivalu 
sa otvoria o 18,00 h, koncertný program sa začne 
o 19,00 h. 

Jubilejný OpenJazzFest

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI
Máme  tu pre  vás  jeden  tip na príjemne pre-

žitý predĺžený víkend. Stačí zájsť 14. – 16. júla 
do neďalekého Beckova  a nechať sa vtiahnuť neo-
pakovateľnou atmosférou Beckovských slávností 
(pozri 3.str. obálky).

PIVNÝ FESTIVAL
Milovníci piva, zbystrite  pozornosť! V au-

guste sa  opäť v našom meste uskutoční PIVNÝ 
FESTIVAL. Na  ochutnávku rôznych druhov 
pivného moku  a sprievodný program sa  môžete 
tešiť  18. – 19. augusta.
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Z PRÁZDNIN SA TEŠIA AJ DETI Z DETSKÉHO DOMOVA
Zazvonil zvonec a škol-

skému roku je koniec… A sú tu 
prázdniny! Tešia sa z nich všetci 
školáci, aj tí, ktorých domovom 
je - detský domov. Ten so sídlom 
v Novom Meste nad Váhom má 
dve pracoviská: jedno v Novom 
Meste nad Váhom, druhé v My-
jave.

-V súčasnosti máme v na-
šom zariadení 39 detí vo veku od 
0 do 22 rokov, - konštatuje ria-
diteľ Detského domova (DeD) 
v Novom Meste nad Váhom Mgr. 
Milan Taran a ďalej „rozmieňa 
na drobné“:

- Počas školského roka se-
dem z nich vzhľadom na svoj vek 
nenavštevovalo žiadne školské 
zariadenie. Tri deti navštevovali 
MŠ, rovný tucet základnú školu. 
Deväť detí chodilo do ŠZŠ, o dve 
menej na stredné školy rôzneho 
zamerania a jeden mladík študo-
val na vysokej škole. Po letných 
prázdninách nastúpi jedno dieťa 
do MŠ, jedno do ZŠ, tri deti za-
čnú štúdium na stredných ško-
lách v Žiline, Skalici a našom 
meste.-

Podľa slov riaditeľa novo-
mestského DeD dovtedy si diev-
čatá a chlapci plným priehrštím 
užijú čas voľna.

-Na leto sme pre deti pripra-
vili letný detský tábor v rekreač-
nom zariadení na Dubníku pri 
Starej Turej. Vybraná skupina 
sa dostane nielen za hranice 
všedných dní, ale aj Slovenska, 
keďže sa zúčastní pobytu v Ra-
kúsku pri hrade Jedenspeigen, 
kde zažije atmosféru stredove-
ku. Tak ako každoročne, pre deti 
chystáme aj výlety do blízkeho 
okolia, návštevy plavárne, vý-
let do ZOO v Bratislave a rôzne 
ďalšie zaujímavé aktivity v na-
šom zariadení. Niektoré z nich 
budú počas leta prázdninovať vo 
svojich biologických rodinách, 

u svojich rodičov. -
Na aktivity a podujatia sú 

bohaté nielen prázdniny, ne-
málo pekných akcií sa konalo 
i v práve skončenom školskom 
roku.

-Spoločne sme oslávili deň 
detí s pekným programom v are-
áli pracoviska v Myjave. Naši 
zverenci absolvovali športové 
súťaže, tešili sa z návštevy po-
ľovníkov, ktorí deťom so svoj-
imi psíkmi predviedli ukážku 
svojich zručností a ukázali im 
získané trofeje. Varil sa guláš, 
opekalo sa, deti sa do vôle vyšan-
tili. Taktiež sme pre ne zorgani-
zovali rôzne výlety do blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia, napr. 
Bratislavy, Trenčína, Haluzíc, 
Branča, Beckova, Čachtíc…

Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším naše deťúrence 
zavítali do DSS Jesienka, kde 
sa jeho klientom predstavili mi-
lým programom. Do detského 
domova zavítali Mikuláš i čert, 
ktorí deťom, keďže všetky poslú-
chali, rozdali balíčky so sladkos-
ťami. Deti spolu s „tetami“, vy-
chovávateľkami DeD, usilovne 
pracovali na výrobkoch, ktoré 
potom predávali na Vianočných 
trhoch v Novom Meste nad Vá-

hom a Myjave. Odmenou im boli 
skutočne bohaté Vianoce, a to 
vďaka štedrým sponzorom. Deti 
sa tešili z darčekov, ktoré si našli 
pod stromčekom.

Za veľký úspech považuje-
me i schválenie viacerých pro-
jektov, vďaka ktorým sa nám 
podarilo zrekonštruovať detské 
ihrisko a hraciu plochu v areáli 
detského domova a nakúpiť po-
môcky na dopravnú výchovu – 
bicykle, kolobežky a prilby. Táto 
nevyhnutná cyklistická výbava 
nám umožnila s deťmi chodiť na 
cyklovýlety do blízkeho okolia.

Na záver by som rád v mene 
našich ratolestí zo srdca poďa-
koval všetkým, ktorým nie je 
ľahostajný osud detí, ktoré sa 
ocitli v našom detskom domove. 
Sponzorom za štedré fi nančné 
a materiálne dary, ľuďom, ktorí 
nám nezištne pomáhajú formou 
drobných darčekov pre deti, oša-
tením, poskytnutím 2% z daní 
nášmu občianskemu združeniu. 
Vďaka nim mohli naše deti pre-
žiť krásny, pestrý a podnetný 
školský rok. Veríme, že doterajší 
i potenciálne ďalší dobrodinci 
nám zachovajú svoju priazeň 
i v budúcnosti. –

-r-
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Jubileum IV. sednice Tatrína v Čachticiach
V lete uplynie jubilejných 

170 rokov od pamätného IV. 
zhromaždenia Tatrína na Rím-
skokatolíckej fare v Čachticiach 
9. – 10. augusta 1847.

Spolok Tatrín, „Jednota 
milovníkov národa a života slo-
venského“, vznikol v r. 1844 
v Liptovskom Mikuláši. Jeho 
založenie iniciovali významní 
národovci Ľ. Štúr, J. M. Hur-
ban a M. M. Hodža. Na prvom 
zhromaždení (sednici), ktoré sa 
uskutočnilo v Liptovskom Mi-
kuláši v auguste 1844, sa volil 
predseda spolku (stal sa ním M. 
M. Hodža), ďalej pokladník a ďalší štyria členovia 
výboru.

Medzi hlavné úlohy Tatrína patrilo zriaďova-
nie vlastných kníhkupectiev, vydavateľská činnosť 
a podpora vzdelávania národne uvedomelých štu-
dentov. Prvé tri zhromaždenia v r. 1844 -1846 sa 
konali v Liptovskom Mikuláši. Práve na tretej sed-
nici Tatrína 16. - 17. septembra 1846 sa rozhodlo, 
že miestom štvrtej tatrínskej sednice bude Nové 
Mesto n. V. Keďže sa v ňom údajne nenašla žiadna 
vhodná väčšia miestnosť, katolícky farár v Čachti-
ciach Jozef Urbanovský ponúkol na konanie zasad-
nutia Tatrína svoju faru.

Krok tohto čachtického kňaza bol na vtedajšie 
pomery značne významný, už aj vzhľadom na to, že 
zakladania Tatrína v r. 1844 sa zúčastnilo 23 evan-
jelikov a žiaden katolík.

Čachtice sa v auguste 1847 stali miestom 
stretnutia mnohých významných osobností, ná-
rodovcov a vzdelancov z rôznych miest Slovenska 
a zároveň príslušníkov dvoch náboženských vie-
rovyznaní, k čomu došlo vôbec po prvýkrát. A ako 
poznamenal J. Francisci vo svojom životopise, 

z Liptovského Mikuláša sa pus-
tili na pltiach dolu Váhom až do 
Nového Mesta n. V.

V zápisnici zo IV. valného 
zhromaždenia Tatrína v Čachti-
ciach sa uvádza 58 mien účast-
níkov (iné zdroje uvádzajú 61, 
prípadne i viac ako 70), z toho 
15 katolíkov (podľa zapisovate-
ľa J. Francisciho až 18). Okrem 
iných bol medzi katolíkmi i ro-
dák z Nového Mesta nad Váhom, 
Michal Chrástek, budúci prvý 
tajomník Matice slovenskej.

9. augusta 1847 sa usku-
točnilo zasadnutie výboru, kde 

sa riešila problematika vydávania kníh, časopisu, 
zriadenia kníhkupectva, poskytovania fi nančnej 
podpory študentom. Jeho účastníci sa taktiež veno-
vali i niektorým otázkam slovenského pravopisu. 
Sednica (valné zhromaždenie) Tatrína sa konala 
na druhý deň - 10. augusta 1847. Predseda M. M. 
Hodža vo svojom úvodnom prejave vyjadril radosť 
z účasti na zhromaždení a zdôraznil potrebu slo-
venského vzdelávania a zjednocovania. Diskutova-
lo sa aj o pravopise a došlo k zriadeniu jazykoved-
ného výboru, ktorého predsedom sa stal Ľudovít 
Štúr.

Jeho úlohou bolo dopracovať konečnú formu 
slovenského jazyka. Na zhromaždení rokovali aj 
o členských poplatkoch, taktiež sa vytvoril výbor na 
posúdenie návrhu a metodiky na vydávanie kníh. 
Na záver došlo k dohode, že piate valné zhromažde-
nie sa bude konať v Žiline, žiaľ, k jeho uskutočneniu 
už nedošlo.

Na IV. valnom zhromaždení Tatrína sa v Čach-
ticiach stretli osoby reprezentujúce štúrovskú 
a bernolákovskú slovenčinu, ktoré sa snažili, bez 
ohľadu na rôznosť vierovyznaní, hľadať možnosti 
národného zjednocovania. Tatrín sa stal v tom čase 
jedinou inštitúciou, ktorá spojila Slovákov bez roz-
dielu generácií, regiónu či konfesie.

Rímskokatolícku faru v Čachticiach zdobí pa-
mätná tabuľa z r. 1933, ktorá nám ich stretnutie na 
zhromaždení Tatrína pripomína, pretože sa „zišli 
na tejto fare v bratskej zhode a národnej jednote 
a dohodli sa na spisovnej slovenčine osnovanej Ľ. 
Štúrom a určili si jednotný postup za oslobodenie 
porobeného národa“.

Mgr. Juraj Slezák, historik TM v Trenčíne,
odd. Podjavorinské múzeum
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PROGRAMY MsKS

júl - august 2017

LETO S HUDBOU

KONCERTY PRI FONTÁNE

PRÁZDNINY S DIVADLOM

DIVADIELKO GALÉRIA

Do 31. augusta (okrem celozávodnej dovo-
lenky 24. 7. do 4. 8.) vo výstavnej sieni MsKS si 
milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť vý-
stavu diel pedagógov výtvarného odboru ZUŠ 
Karola Pádivého v Trenčíne, ZUŠ v Piešťanoch 
a ZUŠ J. Kréna v Novom Meste nad Váhom. 
Svoju tvorbu prezentujú aj pedagógovia, ktorí 
v minulosti pôsobili vo výtvarnom odbore ZUŠ 
Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom.

VÝSTAVA

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPATVORÍME A UČÍME TVORIŤ

Každú nedeľu počas prázdnin sa v amfi te-
átri Parku J. M. Hurbana uskutočnia koncerty 
prevažne dychovej hudby v rámci tradičného 
Leta s hudbou.

V prípade nepriaznivého počasia sa kon-
certy uskutočnia v Spoločenskom dome (býva-
lé kino) pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.

1. júla o 19,00 h HS Premeny
15. júla o 19,00 h Country skupina Texas
19. augusta o 19,00 h HS Five Faces Experience
26. augusta o 19,00 h HS Egon Dust Band

V dňoch 17. - 21. júla sa v klubovni Stálej di-
vadelnej ochotníckej scény pri MsKS uskutoční 
zaujímavý a kreatívny týždeň s divadlom.

Decká, ktorým nevonia letná nuda a túžia 
prežiť chvíle voľna vo svete zábavy a fantázie, 
pozývame prísť do stánku kultúry a zažiť Prázd-
niny s divadlom. Tradičné podujatie organizujú 
MsKS – SDOS, DDS JAVORINČATÁ Nové 
Mesto nad Váhom.

2. júla o 21,00 h na tribúne Námestia slobo-
dy Divadielko galéria odohrá pre deti bábkovú 
rozprávku M. Melanovej: ALADIN A ČAROV-
NÁ LAMPA v preklade M. Václava a úprave 
a réžii I. Radošinského.

Podujatie sa uskutoční len za priaznivého 
počasia.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
Počas leta bezplatná právna poradňa AK 

JUDr. A. Ručkayovej nebude. 
Najbližší termín jej konania vám včas ozná-

mime.

KLUBY V LETE
Pondelok 3. 7. a 7. 8. o 14,00 h výbor
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
10. 7. a 14. 8. o 14,00 h OZ G35
Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
11. 7. a 8. 8. od 12,30 - 16,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok len v júli (okrem 27. 7.) od 18,00 h
Klub fi latelistov

MsKS plánuje v prípade dostatoč-
ného počtu záujemcov v školskom roku 
2017/2018 otvoriť tieto kurzy: anglický 
jazyk pre začiatočníkov, cvičenie pre ženy 
a jogu.

Zápis do kurzov sa uskutoční začiatkom 
septembra.

OTVÁRAME KURZY V MsKS



Do konca leta budú vý-
tvarníci - „zuškári“ v stánku 
kultúry. Prirodzene, nie fyzic-
ky, ale prostredníctvom svo-
jich diel. Milovníci výtvarného 
umenia si tak budú môcť aj po-
čas prázdnin vo výstavnej sieni 
MsKS pozrieť výstavu 20 pe-
dagógov výtvarných odborov 
troch základných umeleckých 
škôl s názvom Tvoríme a učí-
me tvoriť. Jej slávnostné otvo-
renie sa uskutočnilo 8. júna.

-Nech sa z tejto výstavy 
stane tradícia, - povedal na 
vernisáži akad. sochár Milan 
Struhárik, zakladateľ výtvar-
ného odboru na Základnej 
(vtedy Ľudovej) umeleckej 
škole v Novom Meste nad Vá-
hom.

Po výstave pedagógov vý-
tvarných odborov Základných 
umeleckých škôl K. Pádivého 
v Trenčíne, Piešťanoch a Ju-
raja Kréna v Novom Meste 

nad Váhom v meste Matúša 
Čáka prišiel nápad zorganizo-
vať podobnú výstavu v našom 
meste. Od slov k činu nemalo 
MsKS v Novom Meste nad 
Váhom ďaleko, a tak sa v pred-
večer Dňa mesta uskutočnilo 
slávnostné otvorenie výstavy 
pedagógov výtvarných od-

borov troch „ZUŠ-iek“, ktorí 
sa venujú aj vlastnej tvorbe. 
Skrátka nielenže učia tvoriť, 
ale i sami tvoria.

Vo výstavnej sieni MsKS 
sa okrem terajších učiteľov 
výtvarného odboru novomest-
skej ZUŠ – ky prezentovali 
aj jej niekdajší pedagógovia, 
na vernisáži osobne prítomní 
akad. mal. J. Mikuška, Mgr. V. 
Polák a akad. soch. Milan Stru-
hárik, ktorý sa po odbornom 
výklade kurátorky výstavy 
Mgr. Evy Kulhánkovej, riadi-
teľky ZUŠ K. Pádivého v Tren-
číne a hodnotnom hudobnom 
príspevku čerstvého absolven-
ta žilinského konzervatória 
Bohuša Balka ujal slova a prí-
tomným priblížil zrod výtvar-
ného odboru v ĽŠU v Novom 
Meste nad Váhom v roku 1963.

Rôznorodosť tém, tech-
ník i poňatia prezentovaných 
umeleckých diel pedagógov – 
výtvarníkov sa stretli s priaz-
nivou odozvou návštevníkov, 
a tak je možné, že sa z výstavy 
„ZUŠ - károv“ skutočne zrodí 
tradícia. Hodená rukavica ten-
toraz smeruje do Piešťan, čas 
ukáže, či ju v známom kúpeľ-
nom meste zodvihnú.

Výtvarníci  - „zuškári“  v stánku  kultúry

Foto: Mgr. V. Polák

Foto: Mgr. M. Šupatíková
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KÚRIA Hurbanova ul., Nové Mesto nad váhom

penzión
* Šesť nadštandardne zariadených izieb v tichej lokalite mestského parku; 
* K dispozícii vaňa alebo sprchový kút, bezdrôtové pripojenie na internet, trezor, 
    veľkoplošná televízia a klimatizácia. 

PIVÁREŇ
* Súčasťou penziónu piváreň spojená s kaviarňou a reštauráciou s kapacitou max. 50 miest; 
* V lete v prevádzke letná terasa s 30 miestami v prostredí mestského parku plného zelene; 
* Vedľa terasy detský kútik pre deti;
* V ponuke niekoľko druhov pív, denné obedové menu.
 

VHODNÉ NA -    svadby, krstiny
 -    fi remné večierky 
 -    Rodinné oslavy
 -    Slávnostné obedy aj večere

Kontakty: PIVÁREŇ  Tel: +421 902 287 773, 
E-mail: kurianm@kurianm.sk

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok 7:30 - 23:00
Utorok 7:30 - 23:00
Streda 7:30 - 23:00
Štvrtok 7:30 - 23:00
Piatok 7:30 - 0:00
Sobota 8:00 - 0:00
Nedeľa 8:00 - 23:00

PENZIÓN NEPRETRŽITE

PENZIÓN***
Tel: +421 904 838 789

+421 904 846 384
E-mail: info@kurianm.sk
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TRAFIKA PAVLECH
(sídlisko pri Bistre a knižnici)
- Zmenáreň – najlepšie kurzy v meste 
 bez poplatku – 0 %
- Trafi ka – denná tlač a časopisy, slovenská aj za-

hraničná tlač, ponúkame viac ako 1000 titulov
- Cigarety – VŽDY všetky  druhy na  sloven-

skom trhu
- Veľký výber fajčiarskych potrieb
- Najväčší výber cigáriek a cigár
- Darčekové kazety, cukrovinky a drobné darčeky
- Pohľadnice – na všetky  príležitosti a udalosti
- Týždenne nové AKCIE pre našich  zákazníkov
- Parkovanie priamo pri predajni – bezplatne
- Denne  otvorené posedenie  pri kávičke v Bistre
Radi Vás  obslúžime denne 
Po – Pia 5,30 – 18,00 h, So 5,30 – 13,00 h
** Novinky** v našej predajni:
- Kopírovanie – aj farebné, všetky  formáty 
do A3 aj z USB (v PDF formáte)
- FOTKY na  počkanie – fotokiosk KODAK 
- Platba kartou – VISA, VISA ELECTRON
      MASTER CARD, MAESTRO...

032/771 6034

TRAFIKA  FONTÁNA 
Námestie slobody („skleník“)
- Zmenáreň – 7 dní v týždni – bez  poplatku 0 %
- Trafi ka 7 dní v týždni
- Kopírovanie
- Tipos
- Fajčiarske potreby
- Drobné darčeky
- TIK – upomienkové predmety SK a NMnV
- Bankomaty NON-STOP
- Bistro ME-Kong – špeciality ázijskej kuchyne
- Denné menu od 3,30 €

Radi  Vás denne obslúžime 
Po – Pia 6,00 – 18,00 h, So 6,00 – 13,00 h
Všetky služby poskytujeme aj Ne od 8,00 – 12,30 h
Kontakt na predajňu: 032 771 0117

V NAŠICH BEZBARIÉROVÝCH  PREVÁDZKACH TIPUJTE BEZ ČAKANIA, 
UŽ ŽIADNE SCHODY!

PRIPRAVILI SME  PRE VÁS VYNOVENÚ PREVÁDZKU S PARKOVANÍM 
PRIAMO PRI VSTUPE: 1. MÁJA – TRAFIKA PAVLECH

SME TU PRE VÁS DENNE
6,00 – 18,00 h    Námestie slobody
5,30 – 18,00 h    1. MÁJA

ZMENÁREŇ €  $  £  ¥
SEDEM DNÍ V TÝŽDNI

jj
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Pomôcky :
SASA, SIL, unikanie 1. as chem. zn. ve mi prijal rieka E V mozgová

VELVET,EL, popol eka tajni ky india ožiaril silne do žalúdka v Španielsku Trnavy m tvica lysina
SALMIAK do ovzdušia hrial liek

zanechal
zužuje nejaké

miesto
4. as
tajni ky

iba sibírska
šelma

pridával so E V
španielsky do jedla Tvrdošína

len
pichal niekam

citoslovce
nakúkania

stanoval slama,
po esky

mobilný ázijská
telefón rastlina

robustná chrli ,
žena po esky

kopec
stával sa arabské skupina
redším mužské bokom jazdcov

meno na ko och
2. as

udri tajni ky
ažkým

predmetom znelka
chlorid
amónny

ples neobrob
kopaním

chem. Zn. ponárajú udieraj
amerícia ozbrojený

rozvese sprievod

kradne, nadhlavník kopnutie
po esky doslovný

gauner preklad
rastlinná

droga
fungujem majetok

nevesty
mierny

umelý vietor ženské
lovek meno decht

dôveruj
druh

zamatu
útok E V

Levo e

3. as
tajni ky

chem. zn. nástroj ro né
erbia na písanie obdobie

autor krížovky: Ing. Jozef Vaško
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Milan Popelár sa narodil 8. augusta 1937 
v Novom Meste nad Váhom, kde prežil celý svoj 
pestrý život. Vyučil sa za cukrára, pričom k tomuto 
remeslu pričlenil svoju fantáziu a vytvoril vlastný 
zmrzlinový kódex. Chýry o jeho výbornej zmrzline 
sa rýchlo rozšírili po okolí i doďaleka a počet jeho 
priateľov a obdivovateľov rástol. V začiatkoch svo-
jej mladosti sa Milan presadil i ako výborný športo-
vec – futbalista. Svoje nadanie však pre zdravotné 
problémy musel zanechať a svoje nadšenie venoval 
svojej cukrárni, rodine, priateľom a cestovaniu.

Milan vyrastal so svojou mamou Máriou Po-
pelárovou a so svojím bratom Pavlom Popelárom 
v byte na námestí, v priestoroch, kde dnes sídli ka-
viareň Fontaine d’Ore. Svoje detstvo, hoci nebolo 
plné prepychu, bolo plné krásnych rodinných chvíľ 
a nezabudnuteľných zážitkov. Ako cukrárenský 
učeň sa zaúčal popri významných cukrároch v diel-
ňach, kde sa v ňom začala rozvíjať jeho kreativita, 
ktorá nepoznala hranice nemožného.

Pri svojej učňovskej praxi spoznal svoju život-
nú lásku Annu Evu Tomšíkovú, s ktorou sa ože-
nil 11. apríla 1959. V manželstve sa narodili dve 
dcéry – Radomila a Eva.

Po tom, čo sa Milan priženil do rodného domu 
svojej ženy, svojej vášni pre cukrárstvo sa začal ve-
novať ešte intenzívnejšie. Objednávky na jeho chut-
né cukrárenské výrobky sa len tak hrnuli, a preto 
sa Milan s Evkou rozhodli posunúť svoj nápad so 
zmrzlinou do reality. Krôčik po krôčiku mu ako jed-
nému z mála umožnili výrobňu i predaj zmrzliny vo 
svojom dome, v garáži. Ľudia sa tešili z predstavy 
takej blízkej vône osviežujúcej zmrzliny pri ich do-
movoch. Zlom však nastal v rokoch komunistickej 
propagandy, kedy mu domový predaj pozastavili. 
To však Milanovu kreativitu a cieľavedomosť neod-
radilo a za svojím snom išiel i napriek neprajnos-
tiam vtedajšieho režimu. A jeho úsilie sa vyplatilo. 
Dostal sa do priestorov na Námestí slobody 5, kto-
ré sa stalo jeho druhým domovom pre nasledujú-
cich 40 rokov. Na bedrách jeho ženy Evky zostala 
zodpovednosť za domácnosť a výchovu oboch dcér, 
za čo jej vždy skladal obrovskú poklonu.

K ukončeniu jeho pracovnej činnosti na námes-
tí došlo až v roku 2012, kedy už i sám Milan vedel, 
že po rokoch práce je čas na zaslúžený odpočinok. 
Síl a húževnatosti mal i po odchode na dôchodok 
požehnane, preto ho vkladal do práce na svojej cha-
te na Zelenej vode, do záhradky, ovocných stromov, 
taktiež nezabúdal na svojich priateľov i rodinu. 
Rád navštevoval nové miesta, čo sa snažil využiť 
poznávaním zahraničných krajín, pričom najviac 
mu učaroval krátkodobý pobyt v Mexiku. Svojim 
záľubám sa venuje i do dnešného dňa osláv svojho 
krásneho a obdivuhodného jubilea.

A práve k tejto významnej príležitosti by sme 
Ti, Milanko, chceli my, Tvoja rodina, priatelia 
a známi, zagratulovať so srdečným prianím toho 
najkrajšieho, čo Ti život môže ponúknuť. Želáme 
Ti, aby si si toto významné jubileum užil ako najviac 
sa Ti bude dať v kruhu svojej milovanej rodiny, kto-
rá tu pre Teba vždy bola, je i vždy bude. Zároveň by 
sme Ti chceli popriať mnoho ďalších rokov plných 
síl, elánu a neutíchajúcej radosti zo slnečných dní 
a z prítomnosti svojich najmilovanejších.

A na záver ešte Tvoje životné krédo:
„Nikdy nebude dobre na svete, kým ruky, ktoré 

plnia náboje, sa nenavrátia k plneniu fl iaš. Prečo 
má tiecť krv? Nech tečú nápoje! Nech miesto hro-
mobitia kanónov znie krehký cengot čiaš.“

Mgr. Patrícia Popelárová

Milan Popelár oslavuje svoje veľké jubileum - 80 rokov

Foto: Mgr. V. Polák

INZERCIA
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Tretí ročník podujatia Od 
Tatier k Dunaju na bicykli, kto-
ré zorganizovalo OZ sclerosis 
multiplex – Nádej, odštartovalo 
1.etapou v Liptovskej Kokave 
a končilo šiestou v Bratislave. 
Počas šiestich etáp sa k ľuďom so 
sklerózou multiplex (SM) jazdou 
na bicykli pridali rôzne osobnos-
ti kultúrneho i spoločenského 
života a ďalší dobrovoľníci. Sú-
časťou 4. cyklistickej etapy sa 
stalo i naše mesto, kde bol 25. 
mája jej cieľ.

Zmyslom tejto charitatív-
no – osvetovej akcie bola podpo-
ra pacientom s touto diagnózou.

Dorazili aj Ivan „Tuli“ 
Vojtek a Peter Čambor
4. etapa odštartovala 25. 

mája v Považskej Bystrici a sme-
rovala do Nového Mesta. Takmer 
85 km dlhú trasu spolu s nimi 
zdolávali aj herec Ivan „Tuli“ Voj-
tek, športový redaktor TA3 Peter 
Čambor i mnohí Novomešťania. 
„Dostalo sa mi cti s ľuďmi, ktorí 
nemali to šťastie byť zdraví, ísť 
na bicykli po Slovensku v obrov-
skej pokore a obdivom k nim, ako 
sa so SM viac-menej skamarátili. 
Ten bicykel je famózny vynález. Ja 
vravím, že najlepší vynález je byť 
ich súputníkom,“ povedal Ivan 
„Tuli“ Vojtek v cieli. O Vojtekovi 
je známe, že už niekoľko rokov sa 
zúčastňuje športových podujatí 
spojených s hendikepovanými 
ľuďmi. Jeho dlhoročným súput-
níkom na týchto podujatiach je 
športový redaktor televízie TA3 
Peter Čambor. „S Tulim a rôznymi 
skupinami hendikepovaných špor-
tovcov už brázdime cesty nejakých 
desať rokov. Teraz je to však moja 
premiéra medzi skvelými ľuďmi, 
ktorí bojujú s prekážkou, ktorá sa 
volá SM. Majú môj obrovský obdiv. 
Na nich nevidíte nič negatívne, tá 
energia, ktorá z nich ide, ma na-
pĺňa.“

Do pedálov šliapali 
aj Novomešťania

Podujatie Od Tatier k Du-
naju na bicykli podporilo aj 
mesto. „Nie je to prvá akcia ta-
kéhoto typu, ktorá sa v Novom 
Meste n. V. uskutočnila. Podporu-
jeme takéto akcie a aktivity. Teším 
sa, že táto etapa má cieľ práve 
v našom meste. My sme tu všetci 
športovci a tešíme sa už na jej 4. 
ročník,“ uviedla viceprimátorka 
mesta PhDr. K. Hejbalová. Ľudí 
so SM prišiel na svojom bicykli 
podporiť a celú trasu z Považskej 
Bystrice až do Nového Mesta ab-
solvoval aj zástupca primátora 
mesta JUDr. V. Fraňo. „S rados-
ťou som sa zúčastnil tejto etapy. 
Najskôr som síce mal iba strohé 
poznatky o tom, v čom spočíva 
toto podujatie a nešlo mi do hlavy 
spojenie SM a cyklistika. Ale tým, 
že som sa zúčastnil, som pocho-
pil, že tu nejde len o šírenie osve-
ty pri liečbe tohto ochorenia, ale 
aj o šírenie nádeje pre každého, 
nielen pre toho, kto je postihnutý 
týmto ochorením.“

Podujatie prišla podporiť 
aj trojica učiteliek novomest-
ských materských škôl. „V Po-
važskej Bystrici sme sa pripojili 
k cyklistom. Zdala sa nám to 
ako výborná myšlienka pohybom 

podporiť takúto akciu, pretože 
k pohybu vedieme aj naše deti 
v MŠ. Trasa z Považskej Bystrice 
do Nového Mesta bola náročná, 
ale zvládli sme ju. Peletón mal ne-
skutočnú energiu,“ pokračovala 
Dr. D. Chmelová. Celú trasu 4. 
etapy spolu s cyklistami zdolá-
valo takmer 10 Novomešťanov. 
Ďalší sa pridali v záverečných 
kilometroch etapy. Najmladším 
účastníkom bol 10 - ročný Alex 
Mackanič. „Z cyklistického klubu 
Novomestský Superbiker prišlo 
pred brány mesta čakať peletón 
cyklistov so SM 12 členov. Túto 
akciu sledujeme od jej začiatku, 
kamaráti sa zúčastňujú podujatia 
na celej trase, alebo sa pripájajú 
v jednotlivých etapách. Keďže 4. 
etapa mala svoj cieľ práve v našom 
meste, chceli sme sa zúčastniť as-
poň symbolicky,“ zhodli sa Ján 
Podolan a Mário Kurnický.

V Novom Meste nad Váhom 
zároveň odštartovala aj 5. etapa 
podujatia Od Tatier k Dunaju na 
bicykli, ktorá viedla do Trnavy. 
Na štart sa postavili cyklisti 26. 
mája. Etapové dobrodružstvo sa 
spoločne vydali zažiť speváčka 
K. Ščevlíková, herec I. „Tuli“ Voj-
tek, športový redaktor P. Čambor 
a desiatky cyklistov.

Text a foto: Monika Šupatíková

Podujatie na dvoch kolesách  prilákalo i Novomešťanov
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Maturanti tunajšej Priemyselnej školy strojníc-
kej (z budovy bývalého „kláštora“) za vtedajšieho 
riaditeľovania Ing. Viktora Skovajsu, prakticky 
v mužskej prevahe sa stretnú opäť 1. júla po 61 ro-
koch možno po pätnásty - dvadsiaty raz.

Nerátal som to, dôležité je, že polovica z nás, 
čo doteraz dožila, sa vo väčšine dostaví. Boli sme 
vtedy deti industrializácie Slovenska hlavne s po-
mocou priateľov z Česka, dnes tento fakt z pohľa-
du dneška, žiaľ, ktorýmsi akosi nevonia! Boli sme 
deti režimu, ktorý nás vyslal k zamestnávateľovi na 
umiestnenky, ale i poznačil kádrovými posudkami!

Možno sme boli i príčinliví, mnohí z nás a blíz-
kych ročníkov boli i riaditelia, námestníci či vedúci 
výrobných či iných prevádzok okolitých podnikov 
regiónu, či jadroví vedci, vysokoškolskí kantori. 
Ako študenti sme žili vtedy naplno vekom pestiev 
dospievania, nepoučiaci sa niekedy ani z vlastných 
chýb. Pamätám si, ako sme hrávali futbal načierno 
za blízku dedinu, ako Jano Celler vo funkcii trénera 
doviedol basketbalové dorastenecké družstvo no-
vomestských dievčat v r. 1955 k titulu celoštátnych 
majsteriek. Viem tiež, ako tancmajster p. Tiroller 
nás naučil na škole tancovať i bez partnerstva dám. 
Mnohých z nás táto skutočnosť zaviedla na muzi-
kantskú kariéru.

Spoluštudent Peter sa čoskoro zdokonalil v hre 
na saxofóne, mnohé jeho návraty z fašiangové-
ho muzicírovania boli vlastne jeho príchodom do 
školy, jeho čpenie z prvej lavice ho prezradzovalo 
proti značnej nevôli vyučujúcich. Boli sme i leteckí 
modelári, čo sme trénovali na miestach dnešného 
vstupu do rekreačného areálu Zelená voda. Získa-
li sme v r. 1953 krajské prvenstvo vo vetroňoch vo 
Vajnoroch. Bol s nami i Vinco Trebatický, budúci 
parašutista, brat Ladislava, uznávaného leteckého 
akrobata, reprezentanta ČSR, obaja z Čachtíc. Po 
príprave učiteľom a numizmatikom Ladislavom 
Jamborom z Považian, a tiež i učiteľom lietania, 
začali bezmotorovo lietať v Piešťanoch. Bol medzi 
nami i budúci profesionálny piešťanský vojenský 
prúdový pilot Jozef Fogaš z Podolia, otec známej 
opernej speváčky Jolanky.

Ako chlapčenské triedy sme stužkové oslavo-
vali na dva razy. Partnerkami nám boli študentky 
Zdravotníckej školy v Trenčíne. Tak sme sa bavili 
tam aj tam! Žili sme plným priehrštím, cez prázd-
niny sme si chodievali zarobiť na budúce školské 
výdavky!

Toto aj iné mi prichádza na um, keď sa stretáva-
me. Pri troche spomienok všetci pookrejeme!

Gustáv Rumánek

ZA HRSŤ SPOMIENOK

OSOBNOSTI JÚLA A AUGUSTA
Anna ČERNOCHOVÁ (4.7.1947 - 4.2.2012 ) – 
spisovateľka, publicistka. Narodila sa v Karlových 
Varoch. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmr-
tie – 70. výročie narodenia.
Karol Ľudovít DOLEŽAL (15.7.1827 - 1859) – 
lekár, entomológ.  Priekopník vedeckého bádania 
hmyzu v trópoch. Zomrel v Indonézii. Nové Mesto 
nad Váhom: rodák, pôsobenie – 190. výročie naro-
denia;
Ladislav HLUCHÝ (16.7.1925) – elektrotechnik, 
vedecký pracovník. Autor niekoľkých patentov. 
Žije v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák – 
65. výročie narodenia;
Ladislav SENECKÝ (25.7.1932) – elektrotech-
nik, kybernetik. Osobnosť mesta v r. 2010. Narodil 
sa v Bytči. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 
85. výročie narodenia;
Štefan ŠTUKOVSKÝ (1.11.1914 - 25.7.1997) – 
pedagóg, spisovateľ, regionálny historik.  Autor 

publikácií s tematikou protifašistického odboja 
v Podjavorinskom kraji. Narodil sa v Budapešti. 
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 20. 
výročie úmrtia;
Jozef BARÁT (9.3.1908 - 7.8.1992) – pedagóg, 
publicista, historik. Narodil sa v Bratislave. Nové 
Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 25. výročie 
úmrtia;
Vilma GLÜCKLICHOVÁ (9.8.1872 - 18.8.1827) 
– pedagogička, organizátorka ženského hnutia. 
Prvá žena v Uhorsku, ktorá získala vysokoškolský 
diplom na Filozofi ckej fakulte. Zomrela vo Viedni. 
Nové Mesto nad Váhom: rodáčka – 145. výročie 
narodenia, 90. výročie úmrtia;
Ľudmila FRAŇOVÁ (20.8.1937) – pedagogička, 
regionálna publicistka a historička.
Narodila sa a žije v Lubine. Nové Mesto nad Vá-
hom: pôsobenie – 80. výročie narodenia.

-es-
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Na dovolenku sme nechodili lietadlom, ba 
ani sme sa neznervózňovali trčaním v kolónach 
európskych diaľnic. Mali sme svoj zaužívaný do-
pravný prostriedok.

Čakali sme naň na chodníku pod orechom, 
hneď pri našej bránke. Trvalo to večnosť, kým sa 
na vzdialenom konci ulice, na križovatke pri ka-
sárňach, konečne náš povoz objavil… Blížil sa 
po poloprázdnej ulici s topiacim sa asfaltom, až 
napokon zastal pri bránke. Bola to skriňová Pra-
ga V3S vojenskej farby a páchla olejom a naftou. 
Z miesta spolujazdca vyskočila krstná mama, 
ktorá pracovala v dopravnom podniku a orga-
nizovala náš odvoz. Motor vétriesky taktoval na 
neutrále, karoséria sa celá otriasala a teta otvorila 
zadné dvere zelenej farby a dnu boli lavičky a my 
sme naskakovali dnu, pričom sme pomáhali rodi-
čom nakladať naše veci. Teta zabuchla plechové 
dvere a auto sa znova pohlo, smerom ku stanici, 
kde sme naložili zbytok rodiny s ujami, tetami, 
bratrancami a sesternicami s ich batožinami. Me-
dzi zvinutými nafukovačkami a taškami plnými 
letného oblečenia nemohol chýbať mech zemia-
kov, gitara a bicykel krstného otca, pre každý prí-
pad… Bolo nás dobre vyše tucta a naládovali sme 
sa dnu a o chvíľu sme už cez zamrežované okien-
ka rozhorúčenej plechovej skrine vnímali blika-
júce tiene konárov čerešní popri ceste. Môj otec 
poulieval do štamperlíčkov a krstný otec, učiteľ, 
čo bol známy svojím hudobným talentom, za-
spieval a vétrieska sa natriasala na ceste a k spevu 
dospelých sa pridávali sesternice i bratranci a my 
deti sme ledva potláčali nedočkavosť a radostné 
vzrušenie z „ďalekej cesty“ na prázdniny.

Lavice sú tvrdé, omínajú a v zatáčkach ledva 
držíme rovnováhu, žiadne bezpečnostné pásy, 
žiadne airbagy… Ani klimatizácia tu nie je, ani 
žiadna satelitná navigácia, len mizerné pérovanie 
a pach spálenej nafty z výfuku – do „našej“ doli-
ny to trvá tým tempom čosi vyše pol hodiny - ako 
sa však vieme z tejto cesty radovať! Rovnako ako 
z nášho dvojtýždňového pobytu na podnikovej 
chate na lúke pri potoku…

Nie, nechcem, aby z tohto môjho letného prí-
spevku vyznievala nostalgia za časmi, ktoré sa už 
nevrátia. To, čo odišlo, je príbeh minulosti, ktorá 
je navždy pasé…

Až na moju 95 - ročnú mamu všetci dospelí 
tých čas už nežijú, naša široká rodina sa rozrástla 
a jej potomkovia sa už ledva navzájom stretnú, 
tak ako to už býva vo všetkých rodinách - tak fun-

guje zákon času. Je tu však č o s i, čo neodchádza 
a nie je to ani spomienka. Je tu č o s i, čo ostáva 
navždy a možno to iba čaká na nás, aby sme TO 
rozpoznali. A to by som dnes rád vyjadril – dú-
fam, že sa mi to podarí.

Je tu č o s i, čo máme rovno pod nosom, čosi, 
čo sme prestali vnímať a vidieť. Je TO na dosah 
ruky, no my sa za tým ženieme kamsi inam, nahá-
ňame TO na dlhých cestách po celom svete.

Dnes, keď cesta cez oceány sveta nie je pre 
mohutné Boeingy problémom, v čase, keď kon-
tinent pretínajú kvalitné diaľnice a naše autá sú 
uspôsobené na kedysi nepredstaviteľné rýchlosti, 
hľadáme TO v exotických destináciách. Azda TO 
tam aj na chvíľu zažijeme; za ten prchavý okam-
žik sme ochotní zaplatiť majland a predsa sa v nás 
rozplynie skôr, ako sa po tých cestách-necestách 
zasa vrátime do našej každodennosti.

Ale pekne po poriadku. Vráťme sa na korbu 
skriňovej vétriesky, ktorá práve zastala pri poto-
ku pred drevenou chatou. Každé leto sme chodili 
na tú istú chatu. Poznali sme v nej každý kút a vo-
ňala drevom. Bola pod lesom. Moje prázdniny 
prebiehali iba pár kilometrov od rodného mesta 
a predsa; aké to boli zážitky! Vo svojej podstate 
jednoduché veci – spolupatričnosť rodín mojich 
bratrancov a sesterníc či rodiny maminej kolegy-
ne… Poľovnícke historky jej muža, ktoré hltáme 
po večeroch, ohník a vôňa opekaných špekáčikov, 
zvuk španielskej gitary môjho bratranca, roz-
právková blízkosť lesa a vôňa húb… Jednoduché 
veci a predsa; aká plnosť života!

Môj otec, ktorý pochádzal od Terchovej a vy-
znal sa v lese, často ma brával na dlhé prechádz-
ky. Mal na tú dobu skvelý švajčiarsky fotoaparát 
značky Altix a zaúčal ma TO s ním zaznamená-

TAKÁ OBYČAJNÁ DOVOLENKA
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vať. Až po mnohých a mnohých rokoch som do-
cenil nielen znalosti, ktoré mi otec predával, ale aj 
spôsob, ako TO znova objaviť.

Áno, aj ja som chodil po svete. Na cestách 
som neustále hľadal ono stratené „TO“… Na-
chádzal som TO v pralesoch, na opustených 
ostrovoch či na mori, no v blízkom okolí som TO 
akosi nevidel. Musel som sa trmácať s ruksakom 
na chrbte kdesi do Amazónie, aby som na konci 
ciest v hĺbke dažďového pralesa jasne pochopil, 
že tadiaľto moja cesta nevedie…Vrátil som sa späť 
a jedného dňa som v starej skrini objavil otcov 
Altix. A jeho zbierku fotografi í z našich dovole-
niek… A čosi som si z otcových škôl pripomenul. 
Vyčistil som optiku a začal TO zaznamenávať, 
a to priamo v rodnom kraji.

Priamo tu a teraz, rovno v novomestskom 
okolí! Žiadna exotika, zato však zabudnuté TO! 
TO, o čom píšem, totiž nezávisí na vzdialenosti, 
ktorú prekonáme; je TO večné a trvácne, je TO 
čosi, čo tu stále je, iba sami nevidíme a mylne sa 
nazdávame, že TO nájdeme kdesi inde vo svete.

Zistil som, že viac ako na optike prístroja via-
cej záleží na optike našej vlastnej bytosti. Problém 
teda nie je v tom, že by TO od nás odišlo – prob-
lém je v nás!

Dospievaním čosi akoby strácame – nevní-
mame život okolo nás ako predtým. TO, čo pre 
nás v detstve bolo samozrejmosťou, je teraz zas-
treté oponou každodenných starostí… Prestáva-

me TO vidieť a vnímať okolo seba ako v čase ranej 
mladosti. A tak plánujeme cesty; pokiaľ možno čo 
najviac exotické. Akoby naše otupené zmysly už 
nedokázalo nič prebudiť – iba silný „šok“ exotiky. 
Ženieme sa za chimérou, ktorá existuje nanajvýš 
na letákoch cestovných kancelárií.

Nie, naozaj nemám nič proti cestovaniu, ako 
som spomínal, sám som cestoval, cestujem a ak 
Boh dá, zrejme aj cestovať budem. Ide tu o čosi 
iné; chcem sa vlastne len podeliť s vami o svoju ce-
loživotnú skúsenosť, že ak to nenájdete tu doma 
- „TAM“ to veru nenájdete. Ak hľadáte – rovnako, 
ako som hľadal aj ja - ten stratený pocit plnej krá-
sy života kdesi vo vonkajšom svete, vždy vám iba 
unikne.

Dnes viem, že za TÝM netreba dlho cestovať 
- možno ani nie tak dlho, ako trvala cesta do „na-
šej“ doliny…

Vétrieska je už hádam v starom železe, ľudia 
z môjho príbehu sa vytratili do večnosti – no plná 
krása života, o ktorej píšem ako o „TOM“, nás 
NIKDY NEOPUSTILA! Trpezlivo na nás čaká… 
Obklopuje nás na každom kroku! To iba optika 
našich zmyslov sa rokmi stala nepriehľadnou, ne-
starali sme sa o ňu a zanedbali sme ju.

Problém je riešiteľný – stačí vyčistiť opti-
ku nášho vnímania. Namiesto neproduktívnej 
nostalgie za detstvom - dieťaťom sa stať… Veď tak 
nás to predsa učili... 

Mgr. Karol Hlávka

*OCENENIE PRE NOVO-
MEŠŤANA. Laureátom ankety 
Vojenský čin roka 2016 v kategórii 
priateľ armády sa stal Novomešťan 
Marián Simeon.

Organizátor Tankových dní Lau-
garicio bol medzi ocenenými, ktorí 
na 20. ročníku v polovici júna získali 
ocenenia za to, že vlani pomáhali ob-
čanom v neľahkých životných situá-
ciách a podieľali na záchrane života 
a budovaní dobrého mena ozbroje-
ných síl. M. Simeon už dlhé roky 
spolupracuje s ozbrojenými silami 
pri posilňovaní historického pove-
domia občanov. V súčasnosti vrcholí 
V. ročník Tankových dní Laugaricio 
v Trenčianskych Stankovciach s pod-
titulom Deň s pozemnými silami OS 
SR. Hlavným dňom pre divákov je 1. 
júl s bohatým programom od 10,00 
do 17,00 h (areál otvorený od 7,30 h).

S  HUMOROM  VLADA  PAVLÍKA
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Na chvíle oddychu počas prázdnin vám pri-
nášame niekoľko tipov na knihy, ktoré vám odpo-
rúčame pribaliť do dovolenkového kufra. Tento-
raz vám ponúkame napínavé letné čítanie:

Mary Louise Kelly: NÁBOJ
Profesorka francúzskej literatúry Caroline 

zostane po návšteve lekára v šoku: v oblasti krč-
ných stavcov jej objavia náboj. Netuší, ako sa jej 
tam dostal, preto osloví svojich rodičov a opäť zo-
stáva v úžase: dozvie sa, že je adoptovaná. Zistí, 
že jej biologických rodičov zastrelili, ju postrelili, 
ale prežila… Tu sa pre Caroline začína kolotoč 
pátrania po svojich koreňoch. Osloví novinára, 
ktorý o vražde jej rodičov písal, poskytne mu roz-
hovor a zrazu sa začínajú vynárať postavy z minu-
losti. Ale čo je horšie, noviny s jej rozhovorom číta 
aj vrah…

Kathryn Croft: STRATENÁ
Bolesť zo strateného dieťaťa neprebolí… Si-

mone a jej manžel Matt sa snažia vybudovať si 
opäť rozvrátené životy, keď zrazu po osemnástich 
rokoch od únosu ich šesťmesačnej dcérky Heleny 
sa objaví mladá Grace, ktorá tvrdí, že má infor-
mácie o ich dcére…Ale keď zmizne aj mladá žena, 
púšťa sa Simone opäť do zúfalého hľadania une-
senej dcéry a ženy, ktorá môže niečo vedieť. Ocitá 
sa v nebezpečenstve a zisťuje, že pri hľadaní stra-
tenej dcéry môže stratiť ešte niečo. Svoj život…

Tess Gerritsen: HRA S OHŇOM
Na návšteve Ríma objaví v malom starožit-

níctve huslistka Julia starú a vzácnu hudobninu – 
valčík s názvom Incendio. Nádherná a nezvy-
čajne náročná skladba budí dojem, akoby si žila 
vlastným životom. Keď po návrate do Ameriky 
Julia po prvý raz doma zahrá skladbu, stane sa 
niečo nezvyčajné - jej malej dcérke sa vôbec ne-

páči a skladba má na ňu zjavne nepriaznivý úči-
nok. Julia v presvedčení, že v skladbe sa skrýva 
hypnotické čaro a zároveň hnaná profesionálnou 
zodpovednosťou, rozhodne sa vypátrať autora 
skladby a okolnosti jej vzniku.

Pátranie ju zavedie do 2. svetovej vojny… 
A už len na záver dodáme, čo možno hudobní 

znalci vedia, že skladba Incendio je skutočná a jej 
vypočutie ešte viac umocní dojem z prečítaného. 

Marta Stuparičová, vedúca MsK Ľ.V. Riznera

Napínavé letné čítanie

ČÍTAJME SI…
V posledný májový deň sa v Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera čítalo nahlas. Naša knižnica sa už po de-

siatykrát zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si… 2017, ktorý organizuje Linka detskej istoty.
Cieľom projektu je snaha priviesť deti a mladých ľudí opäť ku knihe, k literatúre a zároveň upozorniť 

na dôležitosť čítania v detskom veku.
V čase od 9,00 do 15,00 h, keď tento maratón v čítaní prebiehal, prišlo do našej knižnice prečítať 

nahlas jednu stranu z knihy celkovo 158 detí. Tento počet čítajúcich detí sme dosiahli už tradične v spo-
lupráci so základnými školami v našom meste.

Spoločne veríme, že čítanie aj vďaka takýmto akciám nezostane na okraji záujmu nielen detí, ale 
všetkých, ktorým záleží na osobnostnom rozvoji a kultúrnosti človeka.                                                            -ms-
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Rozhovor bol veľmi dlhý. Trval snáď dve ho-
diny. Bola to zmes informácií, zážitkov, dojmov, 
otázok, odpovedí, ale hlavne klikaní fotoaparátov 
na fotografi e. Tých bolo vyše 600.

Bývalá kolegyňa a učiteľka našej školy Mgr. 
Gabika Plšková mala to šťastie, že sa mohla 
pri návšteve svojej dcéry v Kambodži stretnúť 
s Chhamom Vichekom. Tohto chlapca si naša 
škola adoptovala pred dvoma rokmi. Finančnou 
zbierkou mu každý rok pomáhame pri jeho vzde-
lávaní. Naši žiaci vopred vedeli o tejto návšteve, 
preto Chhamovi napísali dlhý list. Písali ho žiaci 
5. B najprv po slovensky a potom ho s p. učiteľkou 
anglického jazyka preložili do angličtiny. Infor-
movali ho v ňom, ako chodia do školy, ako sa učia, 
aké majú vyučovacie predmety, krúžky, záľuby… 
Napísali mu aj to, ako slovenské deti trávia svoj 
voľný čas, že sú veselé, zdravé a šťastné. Pán ria-
diteľ pripravil balíček s darčekmi.

Po prílete do Kambodže pani učiteľka videla 
obrovský rozdiel medzi našimi krajinami. Videla 
síce pekné vybudované mestá, ale aj špinu a chu-
dobu iných miest. Videla, ako v tej špine vyrastajú 
osamelé deti, o ktoré sa rodičia nemôžu postarať. 
V krajine je veľa ľudí, ktorí trpia chorobou AIDS. 
Aj Chham mal takých rodičov. Teraz žije i so svo-

jimi dvoma sestrami v charitatívnom zariadení, 
kde sa o jeho výchovu a vzdelanie starajú cudzí 
ľudia – dobrovoľníci, i zo Slovenska.

Stretnutie s chlapcom bolo pre pani učiteľku 
nesmierne emotívne. Zo začiatku bol veľmi ne-
smelý. Pôsobil krehko a zraniteľne. Na svoj vek 
nie je vyvinutý a vyrastený ako naše deti. Je menší, 
útlejší. Prišli s ním aj jeho dve staršie sestry. Ne-
smelo si najprv rozbalil balíček od pána riaditeľa. 
Zapáčilo sa mu tričko, ktoré si hneď aj obliekol. 
Potom mu tlmočník začal čítať list. Problém na-
stal v tom, že Chham hovorí po kmérsky a list bol 
napísaný v angličtine. Čítanie listu s prekladom 
trvalo približne 20 až 30 minút. Chham pozorne 
počúval, vnímal slová a vety. Vraj bolo zaujímavé, 
že sa nevrtel, nebol netrpezlivý ani nesústredený. 
Potom sa pridali ostatní chlapci a poukazovali 
návšteve izby a celé zariadenie. Najväčšie poteše-
nie deti mali, že sa mohli dotýkať rúk, nôh, brucha 
hostí „s bielou kožou“.

Stretnutie bolo pre obidve strany veľmi vzác-
ne. Odniesli si so sebou spomienku, ak nie na celý 
život, určite na veľmi dlhú dobu, bezpochyby dlh-
šiu, ako sú letné prázdniny…

Mgr. Alena Uhrinová,
učiteľka ZŠ Tematínska ul.

Na Spojenej škole sv. Jozefa sa 21. mája 
oslavovalo. Rodičia, učitelia, zamestnanci, žiaci 
a študenti sa zúčastnili na Dni matiek, rodiny, detí 
a školy. Dodnes na príjemné popoludnie spomí-
najú.

Spoločné stretnutie sa začalo poobede v te-
locvični školy, kde sa predstavili žiaci a študenti 
kultúrnym programom. Jeho leitmotívom bola 
vďačnosť mamám, ale aj celej rodine a škole. Po 
programe všetkých prilákala na školský dvor 
vôňa špekáčiek a hudba. Okolo dvesto ľudí sa 
mohlo občerstviť aj v cukrárni, na ktorú sa preme-
nila jedáleň školy. Pripravené bolo sladké pokuše-
nie v podobe rôznych druhov koláčov, zákuskov 
a tort. Nechýbali ani zmrzlinové poháre či dobrá 
kávička. Deti si zatancovali Erko-tance, rodičia 
a učitelia strávili spolu príjemné popoludnie až 
do večera. Počasie prialo, účastníkov podujatia 
zohriali aj slnečné lúče.

Všetci sa rozchádzali s dobrým pocitom pre-
žitej nedele v priateľskej atmosfére.

Mgr. Eva Matlová, učiteľka

Stretnutie s Chhamom Vichekom

Spomínajú dodnes
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To zalezené obdobie mrznúcej sychravej šedivos-
ti. Ranného stávania so zaťatými zubami, keď kosti 
a kĺby sa ozývajú, choroby lezú z človeka na člove-
ka, keď všetko to hluché a nemé za oknami zaháňa 
k uzavretosti a prežívaniu takýchto dní, je potrebná 
oná Schopenhauerova - Slepá vôľa k životu - nemalo 
konca. Všetci v ňom živorili, potácali sa od týždňa 
k týždňu, v nádeji, že svetlo, tá žiarivá sila, čo pre-
hreje stuhnutú krv v žilách, sa predsa len pomaly blí-
ži a celkom isto príde. Zajtra, pozajtra alebo o týž-
deň. S prvým opatrným spevom nebeského vtáctva, 
ktoré ju svojím dokonalým inštinktom zacíti oveľa 
skôr ako oni. Vládla však zaľahnutá ospanlivosť. 
Zostávalo čakanie.

V tichu znel iba jemný škrabot kriedy. Žiaci 
zhrbení nad počmáranými zošitmi sem tam mrkli 
na tabuľu a hlasno zívajúc pokračovali v písaní. 
Učiteľka bez toho, aby reagovala, dokončila rovnicu, 
skontrolovala príklad, položila kriedu a v umývadle 
si opláchla ruky. Prešla pohľadom po laviciach. Tvá-
re detí dokonale poznala a presne vedela, od ktorého 
čo môže očakávať. Dnes nechýbali na vyučovaní ani 
najväčší ulieváci.

Valéria Gregorková sa prisťahovala pred ro-
kom. Do tohto malého vidieckeho zapadákova zablú-
dila po nevydarenom manželstve, v ktorom našťastie 
nemala deti. Hľadala tu ticho, zabudnutie, útek od 
spomienok i novú nádej. Aj keď jej už tiahlo na tri-
dsiatku, pôvabom stále priťahovala zraky mužov 
a pre ľahkosť a bezprostrednosť, s akou sa dokázala 
priblížiť ku svojmu okoliu, si veľmi rýchlo získala ná-
klonnosť žiakov i uznanie rodičov. V mestečku nebol 
problém zapadnúť medzi domácich. Stačilo prejsť 
hlavnou ulicou hore námestím, ktorá sa v letných 
dňoch pravidelne menila na korzo. Pod ochranným 
dohľadom sochy sv. Floriána sa tu sústreďoval život. 
Väčšina obchodov, blízka pošta, vysoké domy majet-
nejších, banka, zlatníctvo, kaviareň a vináreň, dve 
holičstvá, miestna tlačiareň, zastávka autobusov 
a každý piatok trhovisko.

Deti si učiteľku obľúbili a rodičia chválili. 
Takmer ako príbuznú ju pravidelne začali pozývať 
na návštevy, rodinné oslavy, ba dokonca i na Viano-
ce. Práve na jednej z miestnych svadieb sa ako hosť 
pred dvoma mesiacmi zoznámila s Adamom. Bavil 
tam všetkých. Vášnivo tancoval, spieval a keď bolo 
treba rozkrojiť vysokú trojposchodovú tortu, či na 
presné kusy porciovať veľkú údenú rolku, ohromil 
presnosťou a istotou svojej ruky. Odvtedy ju viac-
krát navštívil v malom byte na poschodí školy, kde 
s takmer profesionálnou rutinou opravil tečúci vo-
dovod, nefunkčný vypínač, pokazenú školskú tabu-

ľu a vymaľoval dve provizórne miestnosti, v ktorých 
bývala. Z týždňa na týždeň zabúdala na chmúrne 
dni bezradnosti. Na vychádzkach do okolitej prí-
rody si navzájom opisovali prežité roky, rozprávali 
o sebe, kládli otázky a každý po svojom odpovedal. 
Približovali sa pomaly jeden k druhému. Adamov 
pokoj, čierne hlboké oči a citlivé jemné ruky poraste-
né kučeravými chĺpkami, dotýkajúce sa jej s nehou, 
boli v úplnom kontraste s povolaním mäsiara, kto-
rého si odjakživa predstavovala predsa len trochu 
inak. Toto ospalé mestečko, kde sa jeden deň podobal 
druhému, jej začalo celkom vyhovovať. Postrehla, že 
každý s každým sa tu pozná a o susedovi všetko vie. 
Že títo jednoduchí ľudia vo svojej prostote a stereo-
typnom živote snáď ani nemajú pred sebou čo tajiť.

V to ráno sa zobudilo mesto tak ako každý iný 
deň. Obchodníci s rámusom vyťahovali rolety, vy-
kladali tovar a pridávali ceny. Nádenníci na vŕz-
gajúcich bicykloch s manžetami širokých nohavíc, 
stiahnutými spinkami a masteným chlebom v kapse 
uháňali na zmenu. Starí vyslúžilci, čo už nedokázali 
ráno bezstarostne vyspávať, sa bez cieľa špacírovali, 
obzerali všetko, čo už stokrát videli a lovili niekoho, 
s kým tak prehodiť slovo o počasí či boľavých kĺboch. 
Rána sa skrátka opakovali tak ako vždy. Až šedivú 
monotónnosť rozrazil náraz na nehybnú stojatú 
hladinu. Dopoludňajšia správa vyrazila všetkým 
dych a na hlavu obrátila doterajší pokoj. Ženu s pre-
rezaným hrdlom našli v úzkej uličke vedúcej ku kos-
tolu prví ranostaji kráčajúci na ranné pobožnosti. 
Zvesť o vražde predavačky z miestneho pohostinstva 
preletela mestom. S hystériou a panikou ju rozobe-
rali ženy v obchodoch, muži fajčiaci v hlúčkoch na 
námestí, zapĺňala pohostinstvá, reštaurácie, holič-
ské krámy i trhovisko. Driemajúce mesto zrazu stra-
tilo svoju ospalosť.

Vražda otriasla istotou všetkých. Mestom, kde 
život tiekol ako mútna voda vo Váhu, začali pre-
mávať policajné vozy a permanentne prebiehalo 
vypočúvanie. Ľudia sa okolo seba začali dívať akosi 
inak. Dni pomaly ubiehali. Policajti skúpi na slo-
vo striedali svedkov, prečesávali okolie, no žiadny 
konkrétny výsledok sa nedostavil. Asi tri týždne po 
udalosti mali prvého podozrivého. Bol to neznámy 
tulák zadržaný v noci na okraji mesta,ktorý nedoká-
zal vysvetliť, kde sa v inkriminovaný deň nachádzal. 
Chudáka, ktorý ani nevedel, o čo vlastne ide, po pár 
dňoch bezvýsledného trápenia prepustili. Vyšetrova-
nie sa zastavilo na mŕtvom bode. Čas bežal a život 
sa postupne začínal dostávať do starých koľají. Za 
chrbtom každého však zostala opatrnosť a otázky 
bez odpovede.                                                     Milan Hurtík

Ospanlivosť
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91 rokov
Judita Šagátová

 
85 rokov

Margita Dobošová
Anna Jordanová

Jozef Kufel
PhDr. Rudolf Huna
Anna Podhradská

Helena Vidová
Ing. Ladislav Senecký

  
80 rokov

Milan Želibapka

Františka Pavlusová
Oľga Kopasová

Milan Mikšík
Anna Stančíková

Ing. Ján Bielik
Irena Lendelová
Jozef Kurnický
Anna Malinová

75  rokov
Vlasta Trúsiková
Helena Justhová

Ing.Rudolf Pardubický
Eva Hulínková

Jiří Páleníček
Ing. Ivan Vaško

Ferdinand Gašpar
Anna Prasličáková

Janka Vrbová
Monika Hausdorfová

Emília Buzeková
Pavel Palko

Ing. Ján Trangel

70 rokov
Mária Sadloňová
Mária Banasová

Pavol Halák

Ľubomír Malec
Pavol Šišovský
Viera Šramatá

Iva Mikušíková
Darina Kubová

Ján Sabo
Zora Šramková

Ján Cisár
Mária Laššová
Ignác Kalinka

99 rokov
Vojtech Madro

98 rokov
Štefan Svorada

97 rokov
Vlastimil Gajda

95 rokov
Emília Predinská

93 rokov
Ján Grznár

Anna Mlčúchová

92 rokov
Ing. Štefan Mocko
Ľubomír  Bušniak

91 rokov
Viera Miháliková
Emília Kučerová

90 rokov
Jarmilla Osvaldová
Helena Hanzlíková

Emília Šupejová

85 rokov
Angela Repková
Janka Bekešová

Mária Lapšanská
Zuzana Kleinová

Štefan Pollák
Tibor Mrázik

 80 rokov
Rudolf Slováček

Milan Popelár
Mária Antoňáková

Jarmila Hrušovská
Helena Košťálová

Eva Kovárová
Zuzanna Hladká

Zita Šimunová
  

75 rokov
Ivan Zatkalík

Elena Uherčíková
Vladimír Dobrovodský

Emil Súčanský
Oľga Učňová

Anna Tesariková
Kristína Gregurová

Mária Pavlíková
Ľudmila Repková

Miloš Ševcech
Valéria Varačková

Emil Vlašic
Pavol Horňák

Emília Samotná

Jozef Čongrády
Mária Tatranská
Ing. Milan Durec
Andrej Németh

70 rokov
Anna Zemková

Eva Straková
Dana Šinályová
Anna Žaárová
Dušan Trúsik

Elena Dedíková
Michal Juriga

MUDr. Mária Mitanová
Anna Dvoranová
Elena Halgasová

Mária Berényiová
Anna Zemanovičová

Mária Csontosová
Margita Nemcová

V  júli  oslávia svoje  životné jubilá títo naši spoluobčania: 

V  auguste oslávia svoje  životné jubilá títo naši spoluobčania: 

BLAHOŽELÁME 

BLAHOŽELÁME 

Lukáš Valenčík 
Matej Valenčík  

Karolína Pavlíčková
Hana Vašková

Lucia Capeková 
Mathias Stano

Nina Majtánová

Maximilian Matejík
Ema Babicová
Alex Kuvíček

Alan Luptovský
Alexej Luptovský

Lukáš Štefek
Alisia Rose Ferenc

vá
A

A

S O B Á Š E  V  M Á J I
Pavol Kišš a Alena Hulinská        

Ivan Barbušin a Ing. Jana Škopová

Željko Velko a Nataliia Buravtsova

Michal Vašek a Dominika Plichtová

Daniel Kaplavka  a Soňa Budáčová 

Svetozár Korytiak a Mária Pasminková

Július Suchý a Veronika Švecová

Marián Ševcech a Lýdia Marčišová

Martin Juriga a Yuliia Lazoryk

      KRSTY A UVÍTANIA V MÁJI

á

A

 ÚMRTIA V MÁJI
Jaroslav Bednár            1960   
Ing. Ivan Janovic          1927
Eva Lacková                  1940

Ľubomír Dráb              1945
Tomáš Masár               1984
Rudolf Masár               1943
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S P O M Í N A M E
Všetko zmizlo, len stopy vašej práce a lásky zostali.
Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť minulosť, 
ale môžeme pohladiť spomienky na vás…
30. júna uplynuli tri roky od nečakaného odchodu
nášho drahého syna, brata a uja
Zdenka OLAŠA. 
a 22. júla si pripomíname 8. výročie, kedy nás opustil náš milovaný
manžel, tatičko, deduško a pradeduško
Rudko OLAŠ. 

Spomíname s láskou v srdci

Už neuvidíte slnko ani krásny deň, 
na novomestskom cintoríne snívate svoj večný sen…
3. júla uplynie 32 rokov, čo nás navždy opustil milovaný otec
Milan SABRŠÚL 
a 24. júla si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Márie SABRŠÚLOVEJ. 

Za tichú spomienku ďakuje celá rodina

Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
3. júla uplynie osem rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého otca
Jána SADLOŇA. 

S láskou a úctou spomínajú
manželka Elena, dcéra Elena s rodinou, dcéra Barbora a ostatná rodina

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. 
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ…
Len sviečku horiacu a kyticu na hrob Ti môžeme dať, 
chvíľu postáť a s láskou na Teba spomínať.
4. júla uplynú tri smutné roky, čo od nás navždy odišla naša drahá
Editka MITOŠINKOVÁ. 

S láskou a úctou spomínajú manžel, syn, vnúčatá, sestry, švagor a neterka

Osud  Ti nedoprial žiť s nami. Odišiel si, ale v našich srdciach navždy žiješ.
5. júla si pripomíname nedožitých 47 rokov a sedem rokov od  úmrtia

Petra ZÁMEČNÍKA.    
 Smutných sedem  rokov si pripomínajú Tvoji najbližší

                                         rodičia, bratia Ján, Pavol a Michal, manželka Anna a dcéra Janka

8. júla uplynú dva roky, čo navždy odišiel náš milovaný otec
Miloslav MASÁR.

S láskou a úctou spomínajú
dcéry Jana, Monika, vnuci Peter, Adam, Števo, Nik a Petrík

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami.
9. júla si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, matka a stará matka
Zdena DVORŠTIAKOVÁ, rodená Duhárová. 
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami
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Odišla tíško, ako odchádza deň. V našich srdciach ostala spomienka len…
14. júla uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná matka
Mária ŠTEFANOVIČOVÁ. 

Spomínajú deti Marta, Jozef a Dana

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás.
17. júla si pripomenieme 8. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otecko a deduško
Jozef PEKAROVIČ. 

S láskou spomína celá rodina

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne…
18. júla uplynie päť rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ľudovít BRÁZDIL. 

S úctou a láskou si naňho spomína najbližšia rodina

Ťažko sa hľadajú tie správne slová, keď vynáraš sa v pamäti znova a znova.
Už je to 12 rokov, čo pobral si sa vdiaľ. Bez rozlúčky, úsmevu a zostal nám iba 
žiaľ. Spomienka na Teba je stále živá, kiež by nikdy neprišla tá smutná chvíľa. 
Tá rana osudu veľmi bolí a zabudnúť nedovolí.
26. júla si pripomenieme 12. 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 najbližšia rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú…
5. augusta si pripomenieme nedožitých 67 rokov nášho manžela, otca a dedka
Ing. Pavla ČIRKU. 
Kto ste ho poznali a mali radi, pripomeňte si ho spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

Na hrobe kytica, svieca horí, hoci si vzdialený, v našich srdciach žiješ.
7. augusta si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Štefana SZABA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra s manželom, vnúčatá a ostatná rodina

Odišla, ale v našich srdciach zostane navždy...
11. augusta uplynie päť rokov od tragickej smrti 
našej milovanej dcéry, mamičky a vnučky
Riušky BARÁTOVEJ, BSBA, rodenej Gocníkovej. 
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

 S láskou a úctou spomína celá rodina
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Na webovej stránke AFC tréner novomest-
ských futbalistov Dušan Kramlík zhodnotil pô-
sobenie AFC Nové Mesto nad Váhom - A muži 2. 
liga Západ v uplynulej sezóne:

-Prípravu na súťažný ročník sme odštartovali 
23. júna 2016 s počtom približne 26 hráčov v do-
mácich podmienkach. V mužstve oproti predoš-
lej sezóne prišlo k mnohým zmenám v hráčskom 
kádri a pribudli do neho hlavne mladšie ročníky 
narodenia. Počas letnej prípravy sa postupne 
mužstvo selektovalo a ostala skupina hráčov, 
ktorá odohrala aj väčšiu časť jesennej súťaže. Do 
kádra boli zaradení aj dorastenci Fabian, Hre-
hus, Briška a Bošanský, ktorý sa stal aj najlepším 
strelcom družstva dorastencov. Do súťaže sme 
vstupovali po vcelku vydarenej príprave, kde 
hlavne výsledky s AS Trenčín a Zlatými Morav-
cami ukázali, že mužstvo má svoju kvalitu a v lige 
bude hrať dôstojnú úlohu. Počas jesennej časti 
sme s chalanmi pracovali na určitých systémo-
vých veciach a hlavne v závere sezóny už naša 
hra mala solídnu tvár a sezónu sme zakončili na 
6. postupovom mieste. Treba si uvedomiť, že sme 
za sebou nechali mužstvá ako Pohronie, Žilina, 
Banská Bystrica, Slovan… Teda mužstvá, ktoré 
v minulom ročníku pôsobili v nadstavbovej časti.

Vedeli sme, že jarná časť bude 
náročná, ale verili sme, že dobrou 
prípravou a vhodným doplnením 
kádra dokážeme našu pozíciu udr-
žať. Zimná príprava prebehla bez 
väčších komplikácií a z mužstva bolo 
cítiť, že sa na jarnú odvetu teší. Bo-
hužiaľ, prvý zápas so Skalicou sme 
nešťastne prehrali a nedokázali sme 
už mužstvo správne naštartovať aj 
vplyvom rôznych okolností do zvyš-
ných zápasov. Bolo z toho napokon 
8. miesto a boj o barážové miesto 
v skupine play out. Tam sme mali za 

súpera hlavne Spartak Trnava B a súperiť s týmto 
tímom o jedno postupové miesto sa ukázalo ako 
nesmierne ťažké, aj keď kvalitatívne a herne sme 
sa mu určite vyrovnali. Cieľ, ktorý sme si stano-
vili, sme nesplnili, a tak by sa mohla sezóna hod-
notiť ako neúspešná, ale podľa môjho názoru sme 
dokázali vštepiť mužstvu pozitívnu futbalovú tvár 
a AFC sa ako klub určite medzi kvalitnými muž-
stvami nestratil. Do mužstva sa zapracovali mla-
dí hráči ako Cisár, Mikuš, Rolinec, Briška, Kub-
rický, Bošanský, Fabian, Lopušan a ďalši, takže 
z tohto pohľadu je to dobré pre budúcnosť nášho 
futbalu. Progres v hre bol vidieť u viacerých hrá-
čov a som rád, že kostra mužstva z minulej sezóny 
Belic – Šupka – Šebek – Vlado – Šebek dokázala 
potiahnuť mužstvo aj v tejto sezóny či už výkon-
mi, alebo gólmi na ihrisku.

Poďakovanie za celú sezónu patrí všetkým 
naším fanúšikom, ktorí nás podporovali v dob-
rom aj v zlom, celému realizačnému tímu za ich 
prácu a hlavne chalanom, že počas celého roční-
ka vzorne reprezentovali mesto, ako aj klub AFC 
a vytvorili vynikajúci kolektív na ihrisku aj mimo 
neho. Jeho cieľom bude prinavrátiť Novému Mes-
tu 2. ligu v krátkom časovom horizonte. -

Zdroj: AFC

Súťažný ročník 2016/2017 očami trénera D. Kramlíka
KLUB SA MEDZI KVALITNÝMI MUŽSTVAMI NESTRATIL

Nezomrel ten, 
kto zostáva v ľudských srdciach...
19. augusta uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Miroslav TRGO. 

 S úctou a láskou spomína celá rodina
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Cesta kadetov VK Nové Mesto nad Váhom za striebrom sa 
nerodila ľahko ani počas sezóny. Svoje vie o tom tréner kadetov 
Ing. Juraj Šujan:

- Do súťaže sme vbehli su-
verénne. Po troch turnajoch 
sme získali 4-bodový náskok 
nad našimi hlavnými konku-
rentami SPU Bystrina Nitra 
a družstvom VKP Bratislava. 
Zaváhanie prišlo práve na do-
mácom turnaji. Doma sme 
chceli rozhodnúť o postupe, 
naopak, po zlých výkonoch sme 
prišli o pohodu a tabuľka sa vy-
rovnala. Ďalšou komplikáciou 
bolo vyhlásenie usporiadateľa 
fi nálového turnaja, ktorým sa 
stal VKP Bratislava, čím získal 
aj isté postupové miesto. Roz-
hodnúť sa malo na poslednom 
turnaji v Bratislave. Museli sme 
skončiť v súťaži prví, čo sa nám 
aj podarilo.

Finále sa konalo hneď po 
poslednom turnaji kadetov 
v našej oblasti. Niektorí hráči 
museli viac času venovať svoj-
mu zdravotnému stavu ako tré-
ningovému procesu. Na fi nále 
do Žiliny sme vycestovali v pl-
nej sile a nakoniec zdraví.-

Výsledky našich kadetov na 
fi nálovom turnaji majstrovstiev 
SR v Žiline:

VK Nové Mesto - VKM 
Stará Ľubovňa 3:2 (21,– 23,– 

21,18,4), VK Nové Mesto 
- VKP Bratislava 3:2 (23,15,– 
20,– 23,11), VK Nové Mesto 
- VK Prievidza 3:0 (9,10,22), 
VK Nové Mesto - VKP Žilina 
3:0 (13,8,8), VK Nové Mesto 
- TJ Slávia Svidník 2:3 (-22,– 
15,23,– 22).

-12. mája sme odohrali prvý 
zápas s hráčmi VKM Stará Ľu-
bovňa. Niektorých chlapcov sme 
mohli sledovať počas turnaja 
EMERSON CUP, kde obsadili 
1.miesto v kategórii st. žiakov. 
Naše víťazstvo sa vôbec nerodi-
lo ľahko. Súper nemal s nami čo 
stratiť, a tak aj vstúpil do zápasu. 
Po našom prehranom 1. sete si 
súper začal veriť, čím nám na-
robil väčšie problémy, ako sme 
očakávali. Až vo 4. sete začali 
Novomešťania plniť taktické 
pokyny a predvádzať svoju hru. 
Nasledoval výborný vstup do 
tajbrejku 8:1 a zisk prvého víťaz-
stva na turnaji. Družstvo Starej 
Ľubovne predviedlo na turnaji 
kvalitné výkony. S každým favo-
ritom uchmatli dva sety a bodo-
vali. Skúsenosti sa prejavili až 
v tajbrejkoch. O hráčoch Starej 
Ľubovne budeme v budúcnosti 
ešte počuť.-

Podľa slov trénera J. Šu-
jana jeden z kľúčových zápasov 
o medailové umiestnenie bol 
druhý zápas proti VKP Brati-
slava.

-V družstve súpera boli šty-
ria reprezentanti, v našom traja 
z výberu SVK U19 kadetov. 
Mierny favorit bol teda VKP 
Bratislava. V úvodných dvoch 
setoch nám hráči VKP uľahči-
li cestu za víťazstvom veľkým 
množstvom pokazených poda-
ní.Viedli sme 2:0, súper postup-
ne zlepšil svoju hru a vyrovnal 
na 2:2. Druhý tajbrejk sme opäť 
zvládli, v závere sme po útoč-
ných chybách VKP dosiahli 4-5 
bodové vedenie, ktoré sme si už 
nenechali zobrať. -

Druhý deň čakal novomest-
ských kadetov papierovo ľahší, 
mladší a menej skúsení hráči 
družstiev VK Prievidza a VKP 
Žilina.

-Obidva zápasy sme tak 
zvládli v pomere 3:0 jasným 
rozdielom. Do zápasov sa zapo-
jili všetci hráči. Niektorí z nich 
ukázali, že by mohli byť rozho-
dujúcim článkom v súboji o 1.
miesto proti družstvu TJ Slávia 
Svidník. -

Po výsledku Svidníka a VKP 
Ba bolo už jasné, že 14. 5. pôjde 
medzi našimi hráčmi o zápas 
medzi fi nalistami turnaja.

-Do 1. setu sme vstúpili vý-
bornou obranou na sieti, viedli 
sme 4:0. Náskok sa nám poda-
ril udržať do stavu 15:10. Od 
toho momentu nás Svidníčania 
zatlačili kvalitným podaním, 
ktoré nedokázali naši hráči 
zvládnuť. Stratili sme vedenie 
a set v pomere 22:25. To malo 
za následok, že naši blokári boli 
odstavení a nemohli sme pred-
vádzať našu útočnú hru stre-
dom siete. 2. set sme sa nemohli 
dostať do tempa a jasne sme 

Cesta  za  striebrom  kadetov VK
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prehrali. Do 3. setu sme improvizovali. Blokár 
Andrej Pollák nastúpil na smeč. Ten svoju úlohu 
zvládol len na určitý čas. V koncovke sa vrátil do 
hry opäť kapitán Matúš Paulech. Set sme uhrali 
hlavne vďaka kvalitným blokom. To bola naša 
jediná herná činnosť, v ktorej sme boli lepší ako 
súper. Verili sme, že pôjdeme opäť do tajbrejku. 
Bohužiaľ, vo 4. sete sme urobili osem vlastných 
chýb, čo nás stálo o túto možnosť zabojovať.

Svidník zaslúžene zvíťazil, bol lepší v obrane 
v poli a v dohrávaní bodoviek. Svidníčania boli 
trpezliví a disciplinovaní. To ich zdobí v každej 
vekovej kategórii.-

S našou hrou vo fi nále nebol tréner J. Šujan 
spokojný.

-Riešili sme v úvode koncentráciu, sebave-
domie a disciplínu na našej strane - nie volejbal. 

Otočiť takýto zápas sa potom nestáva každý raz. 
Nevyužili sme možnosť získať titul.

S odstupom času však hodnotím naše vystú-
penie ako úspešné. Veď ešte pred týždňom sme 
nemali vôbec istý postup na M SR. Niektorí hrá-
či mali ťažký apríl pri reprezentačnom družstve. 
Zisk strieborných medailí je ďalším historickým 
úspechom pre novomestský volejbal a pre kadet-
skú kategóriu. Ide o štvrtý kov v rade za sebou.

Vieme, že táto generácia odchádza a čaká nás 
veľmi ťažká úloha práce s mládežou v dnešnom 
prostredí.

V neposlednom rade ďakujem v mene nás, 
trénerov, a družstva kadetov za silnú podporu 
fanúšikom, rodinným priaznivcom, ktorí merali 
denne cestu do Žiliny a stáli ste pri nás počas tur-
naja. Ďakujeme! -                                                               -r-

Po úspešnom účinkovaní v Ob-
lastnej súťaži - Západ, kde prehrali 
len jedno stretnutie v Nitre, postúpili 
dievčatá BK Nové Mesto nad Váhom, 
ktoré zastrešuje CVČ Nové Mesto 
n.V., z prvého miesta spolu s druhou 
Nitrou na fi nálový turnaj majstrov-
stiev SR žiačok v dňoch 26.- 28. mája 
do Košíc. Tu sa stretli dve najlepšie 
družstvá aj zo Stredu a Východu. Čakalo ich päť 
náročných stretnutí. Vo všetkých obstáli so cťou, 
keď prehrali len s domácim družstvom Young An-
gels 2003, ktoré sa stalo majstrom Slovenska.

V tomto stretnutí sa im nevydarila jedna štvr-
tina, ktorú prehrali. Zo súčtu troch ďalších štvrtín 
bola remíza 42:42, keď jednu vyhrali aj Novomeš-
ťanky 21:11! V ostatných stretnutiach odolali sú-
perom a zaknihovali si cenné víťazstvá, ktoré im 
zabezpečili veľmi pekné 2. miesto. Z vlaňajšieho 
bronzu sa tak vyhupli opäť na strieborný stupie-
nok, ktorý im patril aj v sezóne 2014/15. Na tom, 
že hrali atraktívny basketbal, sa zhodli aj tréneri 
ďalších družstiev, keď do prvej päťky vybrali našu 
K. Mikudíkovú a do druhej N. Vojtekovú a Ž. Pau-
lovičovú. V najlepšej desiatke malo trojnásobné 
zastúpenie ešte víťazné družstvo.

Výsledky:
Nové Mesto n.V – Young Angels Košice 2004 

(majster SlR v kategórii roč. nar. 2004) 63:32 
/35:13/, YOUNG Angels 2003 (vlani druhý) 
50:64 /18:39/, BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
(vlaňajší majster SR) 69:42 /40:17/, ŠBK Spiš-

ská Nová Ves 56:32 /25:15/ a BKM 
Junior UKF Nitra 52:33 /28:17/. Na 
3. mieste skončili dievčatá zo Spiš-
skej Novej Vsi.

Úspešnosť klubu je od vzniku 
v septembri roku 2011: 6.miesto, zla-
to, striebro, bronz a opäť striebro. Na 
taký malý a mladý klub bez sponzo-
rov je rarita, že sa stále dokáže udržať 

v špičke tejto kategórie medzi takými veľkoklub-
mi, akými sú: Košice, Banská Bystrica, Bratislava 
a pod.

Vďaka patrí Mestskému úradu a CVČ Nové 
Mesto nad Váhom za fi nančnú podporu a predo-
všetkým rodičom, ktorí znášajú väčšinu nákladov 
na činnosť družstva (turnaje, sústredenia, ma-
teriálne zabezpečenie a pod.) a tiež za morálnu 
podporu, keďže v Košiciach boli všetci rodinní 
príslušníci hráčok počas celých M SR!

Milan Šustík, tréner

Basketbalistky z majstrovstiev SR strieborné
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V polovici mája sa v Trenčíne konali M SR vo 
vzpieraní žiakov a žiačok. Z CVČ nás reprezento-
vali:

V hmotnostnej kategórii do 62 
kg Jozef Šarai výkonom v dvojboji 
121 kg si vybojoval bronzovú me-
dailu. Na 4. mieste skončil Matej 
Bednár výkonom v dvojboji 110 kg.

V hmotnostnej kategórii do 
77 kg David Lukáč v trhu dosiahol 
výkon 67 kg a nadhode 86 kg. Cel-
kovým výkonom v dvojboji 153 kg 
si vybojoval zlato a stal sa majstrom 
SR. V tej istej váhovej kategórii na 
5. mieste výkonom v dvojboji 97 kg 
skončil Ondrej Valášek. V hmotnostnej kategó-
rii do 94 kg nás reprezentovali dvaja pretekári. 
Adrián Klimo výkonom v trhu 50 kg a nadhode 70 
kg s celkovým súčtom v dvojboji 120 kg zvíťazil 
a získal titul majstra SR. Martin Mikuš výkonom 
v dvojboji 80 kg skončil na 5. mieste.

V hmotnostnej kategórii žiačok do 69 kg vý-
konom v trhu 55 kg a nadhode 60 kg a dvojboji 
115 kg získala Laura Mikušová zlatú medailu.

Celkovo mladí vzpierači z CVČ v Novom 
Meste na Váhom na majstrovstvách SR vo vzpie-

raní žiakov a žiačok získali tri zlaté a jednu bron-
zovú medailu.

Na sklonku mája sa v metro-
pole východu uskutočnili majstrov-
stvá SR vo vzpieraní dorastencov. 
Zastúpenie na nich mali aj žiaci 
CVČ Nové Mesto nad Váhom:

V hmotnostnej kategórii do 69 
kg Jakub Kosterec výkonom v dvoj-
boji 140 kg skončil na 4. mieste. Na 
piatom mieste skončil ďalší Novo-
mešťan Vladimír Smetana výko-
nom v dvojboji 113 kg. V hmot-
nostnej kategórii do 85 kg Martin 
Šarai (na foto v strede) v disciplíne 

trh dosiahol výkon 83 kg a nadhode 100 kg. S cel-
kovým výkonom v dvojboji 183 kg si vybojoval 
zlatú medailu a stal sa majstrom SR.

Milan Kubák, tréner vzpierania

Považie a Považský Inovec ponúkajú niekoľ-
ko možností na zaujímavý výlet do prírody. Ak 
rozmýšľate, ako aktívne a zaujímavo prežiť prázd-
niny, máme tu pre vás dva tipy.

HRAD TEMATÍN. Nad údolím rieky Váh sa 
majestátne vypínajú zrúcaniny hradu Tematín. 
Archeologické nálezy nám poskytujú bohaté sve-
dectvo o tom, že ľudia si tu zakladali svoje sídla 
prakticky nepretržite už od prehistorických čias. 
Priaznivé podmienky na osídlenie sem priláka-
li už v ranom stredoveku aj našich slovanských 
predkov. Ak sa rozhodnete pre turistiku k tejto 
zrúcanine, dostanete sa k nej po turistických 
značkách z obcí Lúka, Hrádok – Dolina alebo 
Bezovec.

Pár kilometrov od Tematína sa nachádza ďal-
šie zaujímavé miesto, vhodné na výlet.

FARMA NEW ZEALAND. Uprostred kop-
cov za Modrovou narazíte na čosi, čo ste určite 
nečakali. Dopravná značka vám zrazu oznámi, že 
ste na území Nového Zélandu a hneď za ňou ďal-
šia vás upozorní: Pozor, klokany! Okrem kloka-

nov na vás hľadí aj škótsky horský dobytok, ovce, 
kozy a dokonca emu. Áno, ste naozaj na Novom 
Zélande a stačí prejsť cez cestu, aby ste sa ocitli 
aj v Austrálii. Pre našincov netradičné zvieratá 
zaujmú najmä deti. Týmto výletom im dozaista 
urobíte radosť.                                            Zdroj: internet

NÁVRAT DOMOV I S MAJSTROVSKÝMI TITULMI

Tipy na výlet

TURNAJ V BOXE
Medzinárodný turnaj v boxe O pohár pri-
mátora mesta sa uskutoční 1. júla o 13,00 h 
v amfi teátri Parku J.M.Hurbana.                        -fh-
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Novomestský volejbalisti sa v Košiciach 
predstavili na fi nálovom turnaji M SR vo volej-
bale juniorov (26 - 28. mája). Na turnaj postúpilo 
šesť najlepších družstiev Slovenska z dvoch ob-
lastí (západ - COP Trenčín, VKP Bratislava, VK 
Nové Mesto nad Váhom a východ - KDS Košice, 
TJ Slávia Svidník, VKM Zvolen). Odohrali sme 
päť zápasov systémom každý s každým na tri ví-
ťazné sety.

Pred turnajom sme v posledných dňoch opäť 
intenzívne trénovali. Malú krízu, únavu sme si vy-
čerpali pred fi nále kadetov. Naším cieľom bolo za-
bojovať a medailu. Papierové predpoklady nazna-
čovali, že by sme sa s družstvami VKP Bratislava 
a KDS Košice mohli pohybovať na 3. - 5. mieste. 
Na začiatku turnaja sme vďaka farmárskej spo-
lupráce s VO TJ Spartak Myjava absolvovali po-
sedenie s mentálnym kaučom. Toto stretnutie 
dalo našim chlapcom ďalší rozmer prípravy na 
dosahovanie čo najlepších výsledkov. Uvažujeme 
o nadviazaní spolupráce aj do ďalšej sezóny.

VK Nové Mesto n.V. - COP Trenčín 2:3 (24,– 
20,18,– 17,– 12), VK Nové Mesto - KDS Košice 
2:3 (20,– 21,14,– 23,– 13), VK Nové Mesto - TJ 
Slávia Svidník 1:3 (-22,– 21,18,– 21), VK Nové 
Mesto n.V. - VKM Zvolen 3:0 (16,12,19), VK 
Nové Mesto - VKP Bratislava 3:0 (21,12,22).

Po troch prehrách bola stále nádej na boj 
o medaily, ale nie už v našich rukách. Potrebova-
li sme, aby VKP Bratislava zdolal domácich, čo 
sa nestalo a Košičania ukázali, že víťazstvo nad 
nami nebola náhoda. My sme naopak v družstve 
počas turnaja veľakrát neriešili volejbal, chalani 
hľadali chybu niekde inde ako v sebe. O dobrých 
výsledkoch rozhodujú detaily, budeme neustále 
opakovať slová: kolektív, disciplína, bojovnosť, 
sebavedomie, zodpovednosť, pokora, taktika… 
Tím mohol prekvapiť, je v ňom veľa nádejných 
hráčov. Nevyužili sme cenný bod s COP Trenčín, 
stratili sme ho dvojnásobne prehrou s Košicami. 
Na turnaji sme ani neprekvapili, ani nezlyhali. 
Naše vystúpenie bolo reálnym pohľadom na vy-
stupovanie v sezóne, skladbu a osobnosti nášho 
družstva.

Poradie: COP Trenčín, TJ Slávia Svidník, 
KDS Košice, VK Nové Mesto n. V., VKP Bratisla-
va, VKM Zvolen.

A čo budúcnosť? Družstvo ju nio   rov VK Nové 
Mesto nad Váhom zostáva v nasledujúcej sezóne 
spolu, nikto neodchádza. Na základe výsledkov 

našich kadetov je jasné, že v nasledujúcich dvoch 
rokoch budeme stále patriť k špičke slovenského 
juniorského volejbalu. Pokiaľ však chceme nad-
viazať na ročníky 1988,1995,1996 a hrať o fi nálo-
vé umiestnenia a najvyššie stupne, musíme dať do 
toho viac ako v Košiciach.

Hráčom patrí poďakovanie za niekoľkoročnú 
spoluprácu, reprezentáciu mesta a volejbalového 
klubu. Priniesli sme spolu veľa úspechov a niekoľ-
ko rokov za sebou sme pevnou súčasťou fi nálo-
vých podujatí M SR. Ďakujem všetkým trénerom, 
aj tým, ktorí chlapcov priviedli k volejbalu. Každý 
z nich im niečo odovzdal a dodnes im fandia a sle-
dujú úspechy či neúspechy na palubovke.

Ďakujem aj mojim kolegom M. Minárikovi, 
M. Jordanovovi, asistentom pri družstvách kade-
tov a juniorov za dlhoročnú spoluprácu a odvede-
nú prácu. V ďalšom období budú hlavnými a zod-
povednými trénermi, ktorí mladých volejbalistov 
povedú k ďalším métam.

Ing. Juraj Šujan, tréner družstva

Po M SR juniorov v Košiciach
ŠTVRTÉ MIESTO: ANI PREKVAPENIE, ANI ZLYHANIE

BEZ POHYBU TO NEPÔJDE
Prázdniny – neprázdniny, jesť sa  musí. In-

špiráciu  na netradičný recept sme čerpali z Re-
gionálnej kuchárky Trenčianskeho kraja s ná-
zvom Od frištiku k večeri a našli v nej špeciality 
typické pre naše mesto. Ale  pozor! Bez  pohybu 
to  nepôjde, ak nechcete pribrať!  

MATERÁKY – OŠKVARKOVÉ PAGÁČIKY 
200 g hladkej  múky, 150 g polohrubej  múky, 

300 g oškvarkov, ¼ PL soli,  200 ml mlieka, 100 g 
smotany, 2 vajcia, 100 ml vína, 20 g droždia, 200 
g slivkového lekváru.

Na drevenej  doske  spracujeme múku a 
mleté oškvarky, štipku soli, v mlieku postupne  
rozšľahané žĺtky, smotanu, víno a droždie.

Cesto dobre  vypracujme a vyvaľkáme na  
plát, ktorý opakovane  prekladáme do tvaru 
obálky. Opakujeme  aspoň 4 – 5-krát. Nakoniec  
z rozvaľkanej placky  na  hrúbku asi 1,5 cm vy-
krajujeme pagáčiky a kladieme  na  vymastený 
plech. 

Necháme podkysnúť, nožom urobíme na  
povrchu mriežku a potrieme  vajíčkom. Na kaž-
dý pagáčik dáme čajovú lyžičku dobrého domá-
ceho lekváru. Pečieme  pri teplote 180 st.
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 Hlavní partneri Reklamní partneri Mediálni partneri Gastro partneri

ORGANIZÁTORI 

14. - 16. JÚL 2017
RYTIERSKE OSTROHY VOJVODU STIBORA

Sobota NO NAME  / SIMA MARTAUSOVÁ
 PETER NAGY A INDIGO

 / NORA CARUSO / MF / BECKOVSKÉ KSICHTY
 

Piatok  OLDIES PARTY - ZADARMO

RYTIERI HECTOR
-

REMESELNÝ JARMOK

VIDLOMET
MAJSTROVSTVÁ SVETA V HODE VIDLAMI

 

POLEPUJ SI ARÉNA 
DISKUSIE NA RÔZNE TÉMY

SPRIEVODNÉ AKCIE
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Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

2017
SPRÁVNA ODPOVE

Na archívnej snímke sa  nachádza barokový kaštie  z 18. storoia v Mnešiciach. 
Bol zbúraný koncom 60. rokov 20. storoia.

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, ročník  XXXVIII. 
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