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PIATOK  15. SEPTEMBRA
15,00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
 NOVOMESTSKÉHO JARMOKU
15,30 h CVČ
16,30 h PREMENY  
17,30 h TASTE OF BRASS                         
19,00 h MALÝ PRINC                                
20,30 h SLNIEČKO                                     

10,00 – 18,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ 
                         MsKS, miestnosť č. 21
14,00 – 19,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh 
                         oproti Spoločenskému domu
17,00 h Vernisáž medzinárodného XIX. NOVOMESTSKÉHO OSTŇA 
             výstavná sieň MsKS

SOBOTA 16. SEPTEMBRA
XX. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEB
10,00 h DH BOŠÁČANKA 
12,00 h DH LIESKOVANÉ 
14,00 h DH BUČKOVANKA
16,00 h DH VLČNOVJANKA  z Moravy

20,00 h EMMA DROBNÁ SO SKUPINOU   

8,00  - 19,00 h  Výstava drobnochovateľov ZO SZCh 
                        oproti Spoločenskému domu
9,00 -  17,00 h  Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ 
                        MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 18,00 h Výstava XIX. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 
                        výstavná sieň MsKS                                                     
9,00 h              Turnaj žien vo volejbale 
                        športová hala 

NEDEĽA 17. SEPTEMBRA
10,00 h COUNTRY SKUPINA  KAMION    
13,00 h AT BAND     

8,00 - 14,00 h   Výstava drobnochovateľov ZO SZCh 
                        oproti Spoločenskému domu
9,00 - 12,00 h   Výstava  ovocia a zeleniny OV SZZ 
                        MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 16,00 h Výstava XIX. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 
                        výstavná  sieň MsKS                                                       

KULTÚRNY PROGRAM NA NÁMESTÍ SLOBODY

15.9. - 17.9. 15.9. - 17.9. 20172017

38.38.
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S blížiacou sa jeseňou pri-
chádza jarmočný čas. Badať to 
i v našom meste; v Novom Mes-
te nad Váhom sa už zjarmočnie-
va. Jarmočná rada pod dohľa-
dom riaditeľky Novomestského 
jarmoku (NJ) pracuje na plné 
obrátky, okolo jarmoku sa do-
laďujú posledné veci, aby bolo 
všetko tak, ako má byť. Čo 
prinesie tohoročné jarmočné 
trojdnie, nám prezradí v tomto 
smere najkompetentnejšia oso-
ba, už spomínaná „šéfka“ NJ 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová.

-Tento rok ide už v poradí 
o 38. NJ. Pomaly, ale iste, sa 
blížime k okrúhlemu výročiu. 
Jarmočná štyridsiatka nás čaká 
o dva roky. Ale nepredbiehaj-
me, vráťme sa späť k súčasnos-
ti.

38. NJ sa uskutoční v čase 
od 15. do 17. septembra, voľný 
deň štátneho sviatku ponúka 
možnosť naplno si užiť už úvod-
ný deň jarmoku, podobne ako 
ďalšie dva víkendové dni ve-
nované tejto najvýznamnejšej 
spoločensko - obchodno - kul-
túrnej udalosti roka.-

Tradícia novodobého jar-
moku u nás sa začala písať 
takmer pred štyrmi desaťro-
čiami, v roku 1978, ale jarmoky 
dotvárali tvár mesta už pred 
mnohými stáročiami. Privilé-
gium konať jarmoky udelil No-
vomešťanom Žigmund Lu xem -

burský v r. 1388. Túto výsadu 
potvrdil, dokonca ju rozšíril 
Ferdinand I. v r. 1550. Nové 
Mesto nad Váhom malo napo-
kon právo na šesť jarmočných 
dní v roku. Neskôr pribudol 
ďalší, siedmy deň. Časom sa 
počet jarmokov ustálil na čísle 
štyri. Toľko z dávnej histórie. 
Tá nedávna, prechádzajúca do 
súčasnosti, hovorí, že v našom 
meste sa jarmok koná raz do 
roka, za to trvá tri dni - od piat-
ka do nedele.

-Súčasný jarmok sa odlišu-
je od tých pôvodných. Dnešné 
jarmočné dni vypĺňa bohatý 
kultúrny program, početné 
predajné stánky, ktoré budú 
lemovať Ul. Hviezdoslavovu, 
M. R. Štefánika a Hurbanovu 
ul., budú ponúkať podstatne 
iný sortiment tovaru, aký sa 
predával kedysi. Objavia sa 
však tradičné remeslá s pečaťou 
minulosti a zvyčajné jarmočné 
špeciality pre maškrtné jazýč-
ky.-

A aký kultúrny koktail na-
miešali organizátori tento rok?

- V úvodný deň sa svojím 
programom predstavia deti 
z centra voľného času a HS 
Premeny, do piatkového menu 
prispejú ešte skupiny TASTE 
OF BRASS, MALÝ PRINC 
a opäť vyjde i hudobné SL-
NIEČKO. Sobota sa ponesie 
v znamení XX. Festivalu dycho-

vých hudieb, 
v rámci neho 
sa predsta-
via známe 
d y c h o v k y 
B o š á č a n k a , 
L i e s k o v a n é , 
B u č ko v a n ka 
a Vlčnovjan-
ka z Moravy. 
Na súťažnú 
Novomestskú 
notu si priaz-
nivci dychov-

kového žánru musia počkať na 
budúci rok, keďže na jej ostat-
nom ročníku sa schválil úzus, 
že sa bude konávať každé tri 
roky.

Zmenu žánru prinesie so-
botňajšia 20. hodina, kedy je na 
programe vystúpenie víťazky 
speváckej súťaže z r. 2015 Čes-
ko-Slovensko hľadá SuperStar 
- Emmy Drobnej so sprievodnou 
skupinou. Účinkovanie popu-
lárnej Novomešťanky v rodnom 
meste, predpokladám, vyvolá 
nemalý záujem spoluobčanov.

V nedeľu k nám Kamion 
„privezie“ riadny náklad dobrej 
country hudby, bodku za ne-
deľňajším, a vôbec jarmočným 
hudobným programom spraví 
skupina AT BAND. -

Súčasťou jarmoku zvyknú 
byť sprievodné akcie. Na čo sa 
môžu občania a návštevníci 
mesta tentoraz tešiť?

-V úvodný deň jarmoku sa 
v mestskom kultúrnom stredis-
ku uskutoční vernisáž medziná-
rodného XIX. Novomestského 
ostňa. Výstavu karikaturistov 
z mnohých krajín sveta si zá-
ujemcovia budú môcť pozrieť 
i počas ďalších dní jarmoku 
i po jeho skončení. Čo sa týka 
ostatných akcií, zostali sme pri 
osvedčenej klasike. Tradične sa 
výsledkami svojej práce budú 
prezentovať drobnochovatelia 
a záhradkári, chýbať nebude 
ani sobotňajší volejbalový tur-
naj.

Návštevníci nášho jarmo-
ku, myslím, si budú mať z čoho 
vybrať. Na svoje by si mali prísť 
kúpychtiví občania, návštevní-
ci, ktorí do nášho mesta zaví-
tajú za kultúrnym vyžitím, ale 
i všetci tí, ktorí majú radi neo-
pakovateľnú jarmočnú atmos-
féru. Všetkých srdečne v mene 
svojom i v mene primátora 
mesta na 38. NJ v dňoch 15. – 
17. septembra pozývam.-

V MESTE SA  ZJARMOČNIEVA, PRICHÁDZA JARMOK

Foto: Mgr. J. Šišovský
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Čo nevidieť sa otvoria brány škôl, začne sa 
nový školský rok. O tom, čo prinesie školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, sme sa porozprávali s Mgr. Dušanom 
Heverym, vedúcim oddelenia ŠMaTK MsÚ v No-
vom Meste nad Váhom.

-V novom školskom roku 2017/2018 privíta-
jú ZŠ zriadené mestom 215 nových prvákov a 10 
žiakov 0. ročníka, do cirkevnej ZŠ nastúpi 40 
prvákov. Ako každoročne, mesto pripravilo pre 
všetkých nových žiakov uvítací balíček školských 
potrieb. Celkove budú mať mestské ZŠ zhruba 
1 440 žiakov, čo je o 60 viac ako vlani, cirkevná ZŠ 
355 žiakov, o 13 viac ako v uplynulom školskom 
roku. V materskej škole sa očakáva približne rov-
naký počet detí ako minulý rok - 650. Počty žia-
kov v ZUŠ a CVČ sa očakávajú na rovnakej úrovni 
ako vlani, upresnia sa pri zbere údajov k 15. sep-
tembru. V školských kluboch detí pri základných 
školách sa očakáva nárast počtu detí, pretože 
vzrástol počet žiakov na 1. stupni ZŠ.

Mesto počas prázdnin intenzívne pracovalo 
na skvalitnení školskej infraštruktúry. V novom 
školskom roku dostanú školy k dispozícii zrekon-

štruovanú telocvičňu bývalého vojenského uči-
lišťa, nové detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ na 
Tematínskej ul., lezeckú stenu v telocvični v bu-
dove ZUŠ. K zlepšeniu podmienok určite prispeje 
aj zrekonštruovaný školský dvor ZUŠ a CVČ, na 
ktorom bolo vybudované parkovisko s osvetle-
ním a nové oplotenie, zrekonštruovaná spojova-
cia chodba v ZŠ na Odborárskej ul., zmodernizo-
vané výdajné okienka v školských jedálňach ZŠ 
na Tematínskej a Odborárskej ul., zmodernizo-
vané ďalšie sociálne zariadenia v materskej škole 
i zrekonštruované chodníky na elokovanom pra-
covisku MŠ na Hollého a Hviezdoslavovej ul. Do-
riešiť treba ešte spôsob realizácie nového ihriska 
s umelým povrchom v ZŠ na Ul. kpt. Nálepku 
a prístupový chodník do ZŠ na Odborárskej ul. 
Ak bude mesto úspešné v rozvojových projektoch 
vypracovaných na základe príslušných výziev, 
môžu základné školy dostať fi nančné prostried-
ky na rekonštrukciu a modernizáciu odborných 
učební a na rad by prišla aj rekonštrukcia podla-
hy, strechy a sociálnych zariadení v telocvičniach 
v budove základnej umeleckej školy.-

-r-

Pracovný ruch vládol v meste i počas prázd-
nin, pozornému občanovi či návštevníkovi mesta 
neuniklo pracovné nasadenie ľudí i mechaniz-
mov. V čase i nečase.

Do rekonštrukcie v našom meste sa zapojili 
i Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, 
ktoré sa pustili do výmeny starého poškodeného 
potrubia v dĺžke 930 m na Ul. Bzinskej a Ul. Kl-
čové.

Ako informoval primátor mesta Ing. Jozef 
Trstenský v televízii Pohoda, práce, ktoré vykoná-
va fi rma TRIM, s.r.o., Dubnica nad Váhom, sa za-

čali na Bzinskej ul., teraz pokračujú na Ul. Klčové 
a vyústia napojením pri kaplnke.

Výmenu potrubia za nové s priemerom 600 - 
800 mm, ktoré bude odvádzať vody z tejto lokality 
vrátane sídliska Klčové - Rajková i niekdajšieho 
dvora TSM, kde po rekonštrukcii vznikne 99 par-
kovacích miest, fi nancujú TVaK, a.s., Trenčín. 
Práce zhruba za 440 tis. € by mali byť dokončené 
do novembra.

OTVÁRAJÚ SA BRÁNY ŠKÔL

S  PRACOVNÝM NASADENÍM V ČASE I NEČASE

*ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 
V dňoch 26. – 27. septembra  v čase od 14,00 
do 18,00 h TSM v Novom Meste  nad Váhom 
uskutočnia zber nebezpečného odpadu. Viac 
na: http://www.tsm.nove-mesto.sk/nebezpec-
ny-odpad/.

*16. ZASADANIE POSLANCOV MEST-
SKÉHO ZASTUPITEĽSTVA je naplánované 
na 12. septembra. 

*Leto nebolo pre TSM časom voľna. V au-
guste začal tento mestský podnik so sťahovaním 
do nových priestorov na Banskej ul.
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ĎALŠIE STRETNUTIE NOVOMEŠŤANOV V POĽSKU 

HODNOTENIE ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA MÁ ŠŤASTNE ZA SEBOU

39. stretnutie európskych Nových Miest sa ko-
nalo 21. – 23. júla v bavorskom meste Neustadt 
bei Coburg. Na stretnutí sa zišli ofi ciálne delegácie 
a občania 37 Nových Miest z Nemecka, Rakúska, 
Česka, Maďarska, Slovenska, Poľska a Holandska. 
V ofi ciálnej delegácii Nového Mesta nad Váhom 
boli primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, jeho zá-
stupkyňa PhDr. Kvetoslava Hejbalová a vedúci od-
delenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ 
Mgr. Dušan Hevery.

Stretnutie sa tradične začalo slávnostným ve-
čerom za účasti vyše 1 000 účastníkov. Druhý deň 
bol venovaný rokovaniu starostov a slávnostnému 
sprievodu mestom. Po celej trase boli chodníky ulíc 
zaplnené občanmi hosťujúceho mesta, ktorí nadše-
ne pozdravovali účastníkov stretnutia. Každoden-
ne počas jeho trvania pripravili organizátori Novo-

mešťanom bohatý program a sprievodné podujatia.
Nasledujúce - jubilejné 40. Stretnutie Nových 

Miest bude 1. – 3. júna 2018 v poľskom meste Nowe 
Miasto nad Pilica.                              Mgr. Dušan Hevery

Hodnotenie Šťastného života má odborná po-
rota šťastne za sebou. 9. augusta hodnotila práce 
XIX. ročníka Novomestského ostňa (NO), v histó-
rii bienále kresleného humoru a satiry po tretíkrát 
s prívlastkom medzinárodný.

Doručené dielka kresliarskej skratky na vy-
hlásenú tému Šťastný život posudzovala z kaž-
dej stránky, aby vybrala tie najlepšie. Skôr ako sa 
členovia poroty pustili do hodnotenia, predseda 
odbornej poroty, zakladateľ a súčasný riaditeľ NO 
v jednej osobe Vlado Pavlík sa v krátkosti vrátil do 
histórie a priblížil prítomným začiatky festivalu 
kresleného humoru a satiry v Novom Meste nad 
Váhom z roku 1982, pri ktorých osobne bol. So 
zopár zaujímavosťami z počiatkov Ostňa prispel 
aj ďalší zo spoluzakladateľov svojho druhu prvého 
takéhoto podujatia v Česko - Slovensku Jozef Tin-

ka, mimochodom člen tohoročnej odbornej poroty 
(ďalej v nej boli: E. Porubänová, V. Polák, F. Bojni-
čan, R. Sedlák a M. Šimovec). Celoštátne ojedinelé 
a výnimočné podujatie v Novom Meste nad Váhom 
vtedy neušlo pozornosti ani bratislavských umel-
cov V. Kubalu a M. Stana…Neskôr sa pridal i novo-
mestský výtvarník Miro Ďurža. Najprv ako tvorca, 
neskôr v role porotcu.

Po malom exkurze do histórie sa oči porotcov 
upriamili na „šťastno-životné“ výtvory karikaturis-
tov, prehľadne rozložené vo výstavnej sieni MsKS.

Rôzne pohľady na šťastný život v kresliarskej 
skratke prezentovalo v stovkách prác do 60 autorov 
z mnohých krajín sveta. Najväčšie zastúpenie na 
predjubilejnom ročníku majú Ukrajinci, Česi, Tur-
ci, Srbi a Slováci, no súťaž oboslali aj autori pre nás 
z exotickejších krajín – Argentíny, Brazílie, Egypta, 
Číny, ale aj Kanady, Portugalska, Talianska, Mace-
dónska, Kazachstanu, Uzbekistanu…

Ktorí z autorov napokon získajú hlavné ceny – 
Zlatý, Strieborný a Bronzový osteň spojené s fi -
nančnou odmenou a čestné uznania, sa dozvieme 
na vernisáži XIX. ročníka Novomestského ostňa 15. 
septembra o 17,00 h vo výstavnej sieni novomestské-
ho stánku kultúry.

1.SEPTEMBER
DEŇ ÚSTAVY SR
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DÚHA V SRDCI – RADOSŤ PRE VŠETKÝCH
Spoločenská sála MsKS v Novom Meste nad 

Váhom sa 24. septembra od 14,00 h po šiestykrát 
naplní množstvom ľudí, ktorí majú radosť z kva-
litnej hudby, dynamického pohybu a tvorenia. 
Jedinečné podujatie, ktoré je pripravené pre deti 
a mládež z TSK s určitým druhom mentálneho 
alebo telesného postihnutia, ale nielen pre nich, 
ponúka bohatú a pestrú paletu hudby, tanca a rôz-
nych zaujímavých činností.

Máte záujem naživo vidieť a zatancovať si pri 
hudobnej skupine VIDIEK, ktorá je mnohé roky 
známa na celom Slovensku s jej charakteristic-
kými skladbami, ktoré každého dostanú do uvoľ-
nenej nálady a skvelej pohody? Hity Nechajte si 
ju, Tisíc divov, Námornícka, Sombréros nenechajú 
chladným nikoho, žiadne obecenstvo. Nemenej 
zaujímavá ponuka v hudobnom programe bude 
ADAM ĎURICA, mladý tvorivý spevák a basgi-
tarista, ktorého hviezda zažiarila po 1. ročníku 
Slovensko hľadá Superstar. Odvtedy sa natrvalo 
udomácnil na našej hudobnej scéne a v ostatných 
rokoch žne mnohé úspechy. Jeho hity Neľutujem, 
Mandolína a Spolu odznejú na koncerte a určite 
budú rezonovať medzi nadšenými tancujúcimi 
návštevníkmi. Bratislavská alternatívna kapela 
ĽUDOVÉ MLADISTVÁ ponúkne moderné pre-
pojenie folklóru a džezu, ktoré je jedinečné svojím 
rukopisom a originálnym spracovaním ľudových 
piesní. Dušou skupiny a tvorcom piesní je Martin 
Štefánik z nášho mesta. Kapela ako objav roka r. 
2016 získala viaceré ocenenia.

Zahraničným hosťom podujatia bude ruská 
folk-rocková skupina GRAI. Jej skvelé vokalistky 
prinesú ukážky tradičných 
ruských piesní odetých v roc-
kovom šate. Od roku 2013 je 
kapela úspešná aj v Európe, 
kde často a rada koncertuje. 
JURAJ KOHÚTIK je už ne-
oddeliteľnou súčasťou týchto 
koncertov. Je nadšenec dob-
rej hudby, a preto jeho básne 
poňaté s humorom a nadľah-
čením prezentujú kapely cez 
jeho pohľad amatérskeho 
básnika. Humor určite neza-
znie len v interpretácii Jurka 
Kohútika, ale bude súčasťou 
celého koncertu. Zárukou 
toho je moderátor ROMAN 
POMAJBO. Pred koncertom 
dostane do uvoľnenej nála-

dy a pohybovej dynamiky všetkých účastníkov 
skvelá zumba tanečníčka AMINATA z Francúzska 
spoločne s Denisou, zumba inštruktorkou z nášho 
mesta. Kto sa naladí na ich temperament a pokúsi 
sa napodobniť tanečné kreácie, bude určite potre-
bovať záložné suché tričko.

Podujatie ponúkne okrem hudobnej a taneč-
nej zložky aj mnohé tvorivé činnosti. Návštevníci 
sa potešia pri výrobe vlastnej bižutérie, košíka, 
plstení, maľovaní na drevo a tričká, maľovaní ho-
rúcim voskom, výrobe originálnych šiltoviek. Deti 
budú mať možnosť zašantiť si na skákacom hrade, 
jazdiť na odrážadlách, alebo vyskúšať si pevnú 
ruku na lukostreľbe.

Benefi čný koncert Dúha v srdci je zdarma pre 
všetky deti s mentálnym a zdravotným postihnu-
tím a pre deti z detských domovov z Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Bezplatné vstupné majú 
i deti do výšky 140 cm. Verejnosť si vstupenky môže 
zakúpiť v predpredaji za 8 € v Centre sociálnych slu-
žieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ul. 
č. 14 v pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 h alebo 
v deň podujatia v spoločenskom dome za 10 €. Zme-
na programu je vyhradená.

Organizátori benefi čného koncertu Dúha 
v srdci konaného pod záštitou predsedu TSK: Cen-
trum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom, 
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občianske združe-
nie (OZ) Život s dúhou v srdci a OZ Milan Štefánik 
všetkých srdečne pozývajú na skvelé podujatie. 
Príďte sa spolu s nami zabaviť a potešiť!

Júlia Bublavá a Milan Štefánik
Foto: Katarína Orešanská
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Centrum včasnej intervencie (CVI) Trenčín, kto-
ré, - ako sme vás už informovali v letnom vydaní, - bolo 
slávnostne otvorené v júni, prináša prvé ovocie. Dote-
raz sa naň so žiadosťou o službu včasnej intervencie 
obrátilo 20 rodín z Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Informuje Mgr. Katarína Mažárová, riaditeľka 
CVI v Trenčíne:

-Ide v poradí o šieste CVI. Jeho 
spoluzakladateľom je Nadácia SOCIA, 
ktorá je realizátorom Projektu rozvoja 
včasnej intervencie na Slovensku. Po-
darilo sa jej o.i. dva roky po sebe získať 
pre rozvoj CVI ako partnera Nadáciu 
Orange a aj naše trenčianske CVI sa vybudovalo vďa-
ka fi nančnému výťažku z Plesu v opere.

Aktuálne na Slovensku Asociácia poskytovateľov 
a podporovateľov včasnej intervencie združuje 20 ve-
rejných a neverejných poskytovateľov služby včasnej 
intervencie.

Službu včasnej intervencie, ako ju v súčasnosti 
poznáme, od r. 2014 defi nuje zákon č. 448/2008 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Paragraf 33 hovorí, že 
služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 
siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený 
z dôvodu zdravotného postihnutia alebo problematic-
kého vývinu a rodine tohto dieťaťa.

Služba včasnej intervencie zahŕňa: sociálnu pre-
venciu, špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov dieťaťa a komplexnú stimulácia 
rozvoja dieťaťa.-

Ako ďalej uviedla Mgr. K. Mažárová, riaditeľka 
trenčianskeho CVI, v intenciách spomínaného záko-

na sa služba včasnej intervencie poskytuje deťom a ich 
rodinám bezplatne. V prevažnej miere sa realizuje te-
rénnou formou priamo v rodine dieťaťa.

-Na situáciu, keď sa do rodiny narodí dieťa so 
zdravotným postihnutím (znevýhodnením) alebo 
problematickým vývinom, sa nedá vopred pripraviť. 
Ide o novú situáciu pre všetkých členov blízkej i širšej 

rodiny. Jedinečnosť služby včasnej in-
tervencie je v jej komplexnosti - klien-
tom nie je iba dieťa, ale celá rodina ako 
systém, pretože každému dieťaťu je 
najlepšie vo svojej rodine. CVI v Trenčí-
ne sprevádza rodiny v ich novej situácii.

Využijúc iniciály CVI pre popis našej práce mož-
no konštatovať, že našou náplňou je:

C – cesta rodín detí so zdravotným znevýhod-
nením – sprevádzanie ich na nej; V – vyváženosť, 
„balans“ – hľadanie novej rovnováhy „nové vybalan-
sovanie“ v rodine v novej situácii pre všetkých jej čle-
nov; I – individualita, jedinečnosť – rešpektovanie, že 
každý človek je jedinečný a neopakovateľný originál, 
ktorý je expertom na svoj život.

Tím CVI v Trenčíne tvoria: liečebný pedagóg, psy-
chológ, fyzioterapeut a sociálny pracovník.

Na záver mám odkaz pre rodiny, ktoré sa nás 
rozhodnú osloviť: Nevieme odpovede na všetky vaše 
otázky, ktoré máte vo vašej novej životnej situácii, ale 
budeme ich spolu s vami hľadať dovtedy, kým ich ne-
nájdete.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať 
a dohodnúť si termín stretnutia.

Kontaktné údaje: www.centravi.sk, e--mail: 
trencin@centravi.sk, tel.: 0908 300 280.

Centrum voľného času v Novom Meste nad 
Váhom v školskom roku 2017/18 otvára tieto 
záujmové krúžky: spoločenský tanec od 8 rokov, 
bábkoherecký, brušné tance, moderný tanec: hip-
hop mladší od 5 rokov a hip-hop starší, výtvarný 
od 4 rokov, angličtina pre najmenších (4 – 6 - roč-
né deti), babinec - klub dievčat, plavecký, judo, 
karate, pohybové hry od troch do 6 rokov, basket-
bal dievčatá, volejbal – chlapci, volejbal – dievča-
tá, futbal – chlapci, stolný tenis, leteckí modelári, 
automodelári, turistický, vzpieračský – zdravá 
chrbtica, atletický, thajský box, box, fl orbal, sve-

tobežník, tvorivé dielne od 5 rokov, športová prí-
prava pre najmenších od 4 rokov, ľudové tance od 
5 rokov, hokej, badminton a squash.

Prihlásiť sa možno od 4. septembra osob-
ne v CVČ denne od 10.00 do 12,00 a od 13.00 
do 16.30 h. Bližšie Informácie získate priamo 
v CVČ Štúrova 590/31 alebo na č.tel. 771 2420.

Budeme vďační rodičom detí a mládeže, 
ktorí sa rozhodnú vzdelávací poukaz vydaný 
základnou a strednou školou odovzdať centru 
voľného času.                                                                 

  -jh-

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE PRINÁŠA OVOCIE

VYBERTE SI Z PONUKY KRÚŽKOV CVČ
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Od 1. júla je účinná zmena o doručovaní úradných zásielok do vlastných rúk v správnom kona-
ní, platí novela ustanovení správneho poriadku.

Orgán verejnej správy, ktorý v konaní postupuje podľa v súčasnosti platného zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), doručuje v zmysle § 24 ods.1 tohto zákona dôleži-
té písomnosti, najmä rozhodnutia, no napríklad aj predvolania, na vypočutie adresátovi (zväčša 
účastníkovi konania) do vlastných rúk. Podľa § 24 ods. 2, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa mu 
doručuje do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho upove-
domí o tom, že doručovanú písomnosť príde znova doručiť v určený deň a hodinu. V tomto prípa-
de najčastejšie ide o tzv. modré lístky, ktoré poštový doručovateľ zanecháva adresátovi v poštovej 
schránke, zväčša s oznámením, že písomnosť mu príde doručiť v nasledujúci pracovný deň. Ak je 
ďalší pokus o doručenie bezúspešný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhod-
ným spôsobom upovedomí, pričom v tomto prípade sa použije tzv. klasický žltý lístok s vyznačenou 
úložnou dobou.

Podľa aktuálne platného zákona o správnom konaní je úložná doba zásielky tri dni, ak si adresát 
v tejto lehote písomnosť nevyzdvihne, zásielka sa v posledný deň tejto lehoty považuje za doručenú, 
a to aj v prípade, ak sa o zásielke adresát nedozvedel. V súvislosti s touto zákonnou úpravou vznikal 
v praxi často problém, prameniaci z rozdielu medzi 18 - dňovou úložnou lehotou „bežných“ do-
poručených zásielok a trojdňovou úložnou lehotou, nasledovanou fi kciou doručenia pri zásielkach 
doručovaných v správnom konaní podľa správneho poriadku, akými sú napr. zásielky v konaní o vy-
danie stavebného povolenia. Občan tak mohol v dôsledku vlastného omylu zmeškať lehotu na pre-
vzatie zásielky na pošte, čo malo za následok fi kciu doručenia zásielky, a ak bolo doručované napr. 
rozhodnutie v konaní, tak v dôsledku fi kcie doručenia sa mohlo poľahky stať, že adresát zmeškal, 
alebo si výrazne skrátil lehotu na podanie odvolania. Zákonodarca na vzniknutú situáciu reagoval 
novelizáciou zákona o správnom konaní, v rámci ktorej zosúladil doručovaciu lehotu zásielky doru-
čovanej v správnom konaní s úložnou lehotou bežných doporučených zásielok, a teda doručovacia 
lehota úradnej zásielky bude po novom taktiež 18 dní, pričom novelizovaná právna úprava je účinná 
od 1.júla. Od tohto dátumu sa aj uložená zásielka doručovaná adresátovi v správnom konaní bude 
považovať za doručenú buď dňom prevzatia zásielky na pošte v rámci 18 - dňovej úložnej lehoty, 
alebo v prípade, ak si adresát zásielku v lehote neprebral, tak dňom vrátenia nedoručenej zásielky 
správnemu orgánu, a to aj v prípade, ak sa o nej nedozvedel. Po nadobudnutí účinnosti tejto novely, 
t.j. po 1. júli, musia občania vziať na vedomie najmä fakt, že je nutné rozlišovať medzi zásielkami, 
ktoré im orgán verejnej správy doručuje v správnom konaní podľa zákona o správnom konaní, napr. 
ako už spomínané konanie o vydanie rozhodnutia o stavebnom povolení, alebo či im orgán verejnej 
správy doručuje zásielku v konaní podľa osobitného zákona, kde sa môže úložná lehota zásielky líšiť 
v závislosti od druhu konania.

Záverom sumarizujeme: Od 1. júla. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej ulo-
ženia, považuje sa posledný deň uloženia za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. 
Lehota na podanie opravného prostriedku (odvolania) sa počíta od nasledujúceho dňa po prebratí 
zásielky.

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy k 7. júnu.
 JUDr. Adriana Ručkayová

 Advokátska kancelária, www.akr.sk

ZMENA DORUČOVANIA ÚRADNÝCH ZÁSIELOK

ODIŠLA DIVADELNÍČKA. Do hereckého neba  29. júla vo veku 85 rokov odišla 
divadelníčka Anna Kubánová, ktorá výrazne obohatila históriu ochotníckeho diania 
u nás. Jej divadelná činnosť sa spájala s prácou učiteľky na I. osemročnej strednej škole 
(potom I. ZDŠ). 

Záslužnú činnosť A. Kubánovej pre novomestskú Táliu o.i. mapuje publikácia 
Ochotnícke divadelné dianie v Novom Meste nad Váhom od roku 1870 do roku 1990 od 
Š. Psotného a PaedDr. M. Kubovicovej. Zalistujeme si v nej v budúcom vydaní NS.
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Úsmevná anekdota hovorí, 
ako mama ráno budila svojho 
syna: „Ferko, vstávaj, musíš ísť 
do školy.“ „Mami, mne sa nech-
ce.“ A spal ďalej. Opätovne ho 
budí: „Vstávaj, už musíš ísť.“ 
Ale on sa len prevalil na druhú 
stranu. Mama sprísnila: „Ferko, 
okamžite vstávaj, musíš do ško-
ly! Ferko sa ale bránil: „Ja tam 
nejdem, nikto ma tam nemá rád. 
Všetci mi ubližujú.“ Ale mama 
nepopustila: „Ferko, musíš ísť, 
veď ty si riaditeľ!“ 

Áno, je čas znova ísť do školy 
i do práce, či sa nám už chce ale-
bo nie. Cestou autom po Sloven-
sku si môžete všimnúť, že listy 
stromov na horách už začali na-
berať žltý nádych. Leto sa schy-
ľuje ku koncu. Dni sa skracujú, 
ovocie dozrieva, končí sa čas do-
voleniek a školských prázdnin. 
Biblia by povedala: „Všetko má 
svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie 
pod nebom“, svoj čas má oddych 
a svoj čas má aj práca.

Snáď sme v lete načerpali 
síl, získali krásne zážitky z prí-
rody i cestovania, oživili rodinné 
vzťahy na výletoch a pri spoločne 
strávených podujatiach. Chví-
le stíšenia v prírode, modlitbe, 

v uvažovaní osamote môžu vliať 
novú „šťavu“ do duše. Ale mož-
no máme aj negatívne skúsenosti 
a z nich sa treba poučiť. 

Teraz však už začína svet 
pravidelnej námahy v škole pre 
deti a na pracovisku i v rodine pre 
vás. Skôr však, ako sa ponoríme 
do nových povinností, veľmi uži-
točný môže byť krátky spätný po-
hľad „do zrkadla“ na prežité dni. 
Ako hodnotím uplynulé leto? 
Mali sme my, manželia, na seba 
viac času a milého slova v záso-
be? Prežili sme zblíženie a dôver-
né chvíle v úprimnom rozhovore 
i v spoločnej modlitbe? Viedli 
sme deti k objavovaniu Boha 
v krásach prírody? Pocítili deti, 
že sme menej nervózni a vieme 
sa tešiť ich radostiam? Vedeli 
sme ich zamestnať, vhodne zaťa-
žiť, ale aj motivovať a povzbudiť 
k tvorivosti? Pomohol som svo-
jim dospievajúcim deťom v ich 
kritickom veku slovom, príkla-
dom, záujmom o ich problémy? 
A prečítal som za toto leto aspoň 
jednu hodnotnú knihu?

Vraciame sa oddýchnutí, od-
reagovaní. Ale jednou z moder-
ných foriem vyčerpanosti, ktorá 
stále hrozí, je „únava z techni-

ky“. Okolo nás blikajú rôzne 
obrazovky a displeje a stále sme 
zamotaní v nejakej elektronic-
kej sieti. Náš čas silne pohlcuje 
komunikácia na sociálnych sie-
ťach. Doráža na nás množstvo 
informácií a ponúk, ktoré ani 
nemáme čas v sebe spracovať. 
Kedykoľvek môže zapípať mobil 
a my hneď skočíme do pozoru. 
Virtuálny svet nás vťahuje do 
svojho víru. Benedikt XVI. v jed-
nom príhovore takto vyjadril 
svoje varovanie: „Virtuálny svet 
nikdy nebude môcť nahradiť reál-
ny svet. Osobný kontakt zostáva 
nenahraditeľný.“ Musím si preto 
dať pozor, aby som kvôli interne-
tovej komunikácii nezabudol na 
skutočného človeka, ktorý stojí 
vedľa mňa a potrebuje moju po-
zornosť a lásku.

Začínajú teda všedné dni 
prác a povinností. Prajem vám, 
aby ste ich prežívali s nevšednou 
láskou k sebe navzájom i k Pánu 
Bohu. Veď život s Bohom zotiera 
„šeď života“ a robí každý z na-
šich dní vzácnym časom dob-
rodružstva v Pánovej službe.

Blažej Čaputa
dekan - farár

SPÄTNÝ POHĽAD A POTOM VPRED!

Základnú kostru cyklistických komunikácií 
v kraji bude tvoriť Vážska cyklotrasa. Zmluva o vý-
stavbe jej prvého úseku, vedúceho od hranice s Tr-
navským samosprávnym krajom do Nového Mesta n. 
V. v dĺžke 13,4 km je už podpísaná. Práce na úseku 
od Hornej Stredy do Nového Mesta n. V. za takmer 
3,7 mil. € sa už začali. Financujú sa výlučne z roz-
počtu TSK. Došlo už k podpisu zmluvy s realizá-
torom stavby - fa STRABAG, s. r. o. Reálne by si 
mohli cyklisti prvý úsek vyskúšať už v novembri.

Ďalším z 8 úsekov Vážskej cyklotrasy, na kto-
rý je už vydané právoplatné územné rozhodnutie, 
je úsek Púchov – Nosická priehrada. Pri hladkom 
priebehu súťaže na zhotoviteľa by tento úsek mal 
byť druhým v poradí, ktorý sa dočká výstavby. Do 

konca roka by k úsekom s platným územným roz-
hodnutím mali pribudnúť aj úseky Nové Mesto 
n. V. – Trenčín a Považská Bystrica – hranica so Ži-
linským samosprávnym krajom. Pri stavbe ďalších 
úsekov chce TSK využiť možnosť fi nancovania z In-
tegrovaného regionálneho operačného programu.

Vážska cyklomagistrála s dĺžkou približne 100 
km bude spájať Trenčiansky, Trnavský a Žilinský 
kraj. Pretínať by mala 34 katastrov miest a obcí na 
území TSK. Väčšina Vážskej cyklotrasy bude viesť po 
ochranných hrádzach starého koryta Váhu a vytvorí 
adekvátne podmienky pre bezpečnú cyklistiku. Záro-
veň rozšíri možnosti trávenia voľného času na dvoch 
kolesách. Vážska cyklotrasa by mala byť aj alternatí-
vou na dopravu do práce na bicykli.                                    -lk-

VÁŽSKA CYKLOTRASA VO VÝSTAVBE
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OPÄŤ  ÚSPEŠNÉ ÚČINKOVANIE V STOVEŽATEJ
Spevokol Sv. Cecílie pod ve-

dením dirigentky Mgr. Františky 
Chalániovej aj tento rok zavítal 
do Prahy, kde už po šiestykrát 
úspešne reprezentoval Nové 
Mesto nad Váhom a farnosť. 
3. augusta účinkoval na svä-
tej omši v Týnskom chráme na 
Staromestskom námestí a po 
skončení bohoslužby sme mali 
koncert v chráme zaplnenom 
ľuďmi dobrej vôle a mnohých 
národností. O tri dni neskôr 
zbor svojím spevom sprevádzal 
liturgiu slávnostnej sv. omše 
v Katedrále sv. Víta v Prahe na 
Hradčanoch, ktorú celebroval 

biskupský vikár Mons. ThDr. 
Michael Slavík so spomienkou 
na 25. výročie smrti kardinála 
Františka Tomáška.

Okrem týchto význačných 
plánovaných vystúpení sme 
v stovežatej mali aj ďalšie milé 
a príjemné aktivity.

Významnou udalosťou 
a prekrásnym zážitkom pre 
Spevokol Sv. Cecílie a jeho hostí 
bola zastávka na farme p. An-
dreja Babiša neďaleko Prahy.

Akcia bola vopred priprave-
ná ako darček pre nás od PhDr. 
Františka Sábu. Trojhodinové 
podujatie sa začalo milým pri-

vítaním personálom farmy. Po-
kračovalo obedom, prehliadkou 
farmy, návštevou stajní a zoo-
logickej záhrady. Po ukončení 
prehliadky sme sa zišli v kaviar-
ni na občerstvení s ochutnávkou 
lahodných gastronomických 
špecialít od nášho hostiteľa, ma-
jiteľa farmy.

Tak ako vždy, aj teraz nám 
umožnili v kaviarni na Miero-
vom námestí usporiadať ta-
nečnú zábavu. Pri hudobnej 
skupine Ľudovienka odznelo 
blahoželanie členom spevokolu 
a zhodnotenie nášho účinko-
vania v hlavnom meste Českej 
republiky.

Ďalšie významné a náročné 
podujatie nás čakalo 27. augus-
ta v Jasenici v Kostole sv. Micha-
la Archanjela. Zúčastnili sme 
sa tu krajskej postupovej súťaže 
a prehliadky speváckych zborov 
dospelých, ktorá je prezentáciou 
najúspešnejších zborov Tren-
čianskeho kraja.

Krajskej prehliadky sa zú-
častnili zbory výlučne na zá-
klade návrhu Trenčianskeho 
osvetového strediska Trenčín, 
čo bola pre nás pocta a závä-
zok zároveň. Podľa odozvy sme 
v tom obstáli na výbornú.

 Mgr. Ján Urbanec
 organizačný vedúci zboru 

Sv. Cecílie

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
Štefan SVETSKÝ (4.2.1884 - 3.9.1927) – ná-
rodovec, publicista. Narodil sa v Dolnom Srní. 
Zomrel v Moravskom Lieskovom. Nové Mesto 
n.V.:: pôsobenie – 90. výročie úmrtia; 
Jozef  MAREK (18.3.1868 - 7.9.1952) – veteri-
nárny lekár, vysokoškolský pedagóg. Prvý na svete 
popísal nádorové ochorenie u sliepok (tzv. Marko-
va choroba). Narodil sa v Hornej Strede. Zomrel 

v Budapešti. Nové Mesto n.V.:: pôsobenie – 65. 
výročie úmrtia;

Ján DURDÍK (2.5.1917 - 15.9.2012) 
– pedagóg, publicista, kronikár. Vý-
znamná osobnosť Podjavoriny v r. 
1997 a Osobnosť mesta v r. 2007. 
Nové Mesto n.V.: rodák, pôsobenie, 
úmrtie – 5. výročie úmrtia.               -es-
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PRÁZDNINY S DIVADLOM

OBOHACUJÚCE ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA

Týždeň od 17. do 21. júla sa 
niesol v znamení zábavno-zážit-
kovej aktivity s názvom Prázd-
niny s divadlom. V tomto roku 
to bol už VI. ročník. V priebehu 
spomínaného týždňa mali deti 
v Novom Meste nad Váhom 
možnosť ukázať svoje zručnosti 
v oblasti dramatickej tvorby. Do 
programu podujatia boli zara-
dené aj rôzne oddychové drama-
toterapeutické hry. Deti trávili 
denne štyri hodiny nad témou, 

ktorú si na rozdiel od predchá-
dzajúcich ročníkov zvolili samy. 
PaedDr. Mária Kubovicová 
a Štefan Psotný, organizátori 
tohto denného prázdninového 
tábora, zároveň plnili funkciu 
poradcov, facilitátorov. Tri sku-
piny, v ktorých boli deti vo veku 
8 až 15 rokov, postupne každá zo 
svojho krátkeho príbehu po jeho 
dramatizácii vytvorila 30-mi-
nútový inscenačný celok, ktorý 
spĺňal všetky atribúty dramatic-

kého diela a navyše mal i výchov-
ný akcent. Deti si samy vytvorili 
scénu, hudobnú i svetelnú zlož-
ku. Premysleli si kostýmovanie 
a používanie rekvizít a navyše 
objavili v sebe svoj herecký talent 
a vzťah k divadelnému umeniu.

Blúdenie vo svete fantázie 
a zábavy ukončili prezentáciou 
svojej tvorivej práce v divadelnej 
sále MsKS v Novom Meste nad 
Váhom v ostatný deň pred svo-
jimi príbuznými a kamarátmi. 
Po prezentáciách hier Záhada 
starej pyramídy, Stratený obraz 
a Čachtická hradná pani na-
sledoval rozbor a zhodnotenie 
celotýždňovej činnosti. Organi-
zátori i deti prejavili spokojnosť 
s prísľubom, že novú divadelnú 
sezónu 2017/2018 začneme re-
prízami hier, ktoré vznikli ako 
výsledok našej zmysluplnej let-
nej aktivity.

  PaedDr. Mária Kubovicová

Zo Zariadenia pre seniorov na Ul. F. Kráľa a OZ 
Antistres centrum dostali novomestskí dôchodco-
via ponuku zúčastniť sa projektu Liečivé umenie 
v jeseni života s plánovanými 20 arteterapeutickými 
stretnutiami.

Každé je na inú tému. Vyrobili sme liečivú 
mandalu, pracovali s keramickou hlinou, vytvá-
rali obrázky z prírodných materiálov - strukovín 
a zrniek kávy. Robili sme magnetky z modelovacej 
hmoty, maľovali na kamene. Pred nami sú ešte ďal-
šie stretnutia a práca s inými materiálmi a my sa už 
teraz tešíme na ďalšie výtvory.

V zariadení sú veľmi šikovné ženy, ale záujem 
prejavil aj jeden pán. Navzájom sa povzbudzujeme 
a hodnotíme svoje aj ostatné práce, sú vynikajúce. 
Každé stretnutie nás napĺňa radosťou a očakáva-
ním niečoho nového.

Projekt sa uskutočňuje vďaka fi nančnej pod-
pore Nadácie VÚB a stretnutia prebiehajú pod 
záštitou certifi kovanej arteterapeutky Mgr. Evy 
Černokovej.

Doteraz sa akcií zúčastnili tieto členky KD 
a Jednoty dôchodcov Slovenska: E. Bognárová, E. 

Behulová, B. Miklášová, V. Adamčíková, M. Fraňo-
vá, A. Gašová a A. Balkovicová. 

A. Balkovicová 
a Mgr. E. Černoková

Z hry Čachtická hradná pani



11

VODNÝ SVET V PODJAVORINSKOM MÚZEU
Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom predstavu-

je súčasnú tvorbu z paličkovanej čipky na výstave s názvom Vodný 
svet. Prehliadku pripravilo v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky 
v Krakovanoch. Cieľom výstavy je divákovi priblížiť dnešné spracova-
nie, vzory a využitie paličkovanej čipky. Vystavené výtvory zhotovili 
čipkárky rôznych vekových kategórií z celého Slovenska, ktorými sa 
zúčastnili Festivalu paličkovanej čipky 2017 v Krakovanoch. Výstava 
na tému VODNÝ SVET potrvá do 23. septembra.

Tylová paličkovaná čipka je 
neodmysliteľne spätá s tradič-
ným ľudovým odevom a bytovým 
textilom podjavorinského kraja. 
Techniky spracovania a vzory sa 
postupne formovali aj v Novom 
Meste nad Váhom a v priľahlých 
obciach (Bošáca, Moravské 
Lieskové, Pobedim…). Na Slo-
vensku sa paličkovaná čipka 
vyvíjala od 16. storočia. Pred-
pokladá sa, že do nášho regiónu 
postupne prenikla s príchodom 
protestantov z Čiech, kam sa do-
stala z Belgicka.

Na zhotovenie jemnej čip-
ky sa dodnes používajú drevené 
paličky rôzneho počtu, na ktoré 
sa navíja priadza. Najzručnejšie 
čipkárky k svojej tvorbe používa-
jú viac než 50 paličiek, ktoré sú 
často ornamentálne vyrezávané. 
Paličkovaná čipka sa pletie na 
podstavci valcovitého tvaru, spo-
čiatku obaleného kožou, nazýva-
nom „baba“. Valec bol naplnený 
pieskom, otrubami, slamou ale-
bo pilinami. Od začiatku 20. sto-
ročia sa valec poťahuje textilom, 
na ktorý sa pripevňuje prešpáno-
vý papier s naznačeným vzorom. 
Čipka sa prichytáva množstvom 
oceľových špendlíkov, ktoré po-
máhajú tvarovať vzor a formovať 
čipku. Po skončení prác sa čip-
ka škrobí v zemiakovom škrobe 
a vyhladí žehličkou cez mokré 
biele plátno, aby držala tvar.

V porovnaní s paličkovanou 
čipkou regiónov banských miest 
na Slovensku v okolí Nového 
Mesta nad Váhom paličkárky 
nezhotovovali čipku výlučne 
na predaj, ale predovšetkým ju 

využívali pri tvorbe vlastného 
šatstva. V ľudovom odeve No-
vého Mesta nad Váhom sa biely 
„štikeraj“, ako čipku v regióne 
nazývali, používal hlavne pri 
ozdobe ženského odevu, dlhých 
skladaných záster, ukončenia 
rukávcov okolo lakťov a golierov 

(tzv. krézlov). Paličkovaná čipka 
našla uplatnenie aj v bytovom 
textile. Zúbkovanou paličkova-
nou čipkou boli ukončené obru-
sy, výrazné je zdobenie prikrývok 
na postele.

V lokálnom spoločenstve 
však paličkovaná čipka nezastá-
vala len funkciu ozdobnú, ale 
približovala aj postavenie svojej 
nositeľky. Odlišné čipky nosili 
slobodné dievčatá, vydaté ženy či 
vdovy. Zvýrazňovala majetkové 
pomery, rozdielnosť vo farbách 
či vzoroch bola viditeľná u chu-
dobnej a bohatej ženy. Spôsoby 
a techniky stvárnenia, farba nití 
a vzory určovali príslušnosť no-
siteľky k určitému lokálnemu 

spoločenstvu. Niekedy len z ne-
patrných rozdielov v čipke bolo 
možné určiť, z ktorej obce žena 
pochádza. Paličkovaná čipka 
postupne prechádzala do rôz-
nych oblastí duchovnej kultúry 
našich predkov. Červenú čipku 
nachádzame pri spájaní častí tzv. 
kútnej plachty, ktorá chránila 
šestonedieľku s dieťaťom pred 
zlými vplyvmi. Pri tvorbe smrt-
ných plachiet sa využívali jedno-
duchšie vzory. Biela paličkovaná 
čipka našla uplatnenie v odevoch 
evanjelických farárov či pri litur-
gických predmetoch a textíliách 

(prikrývky kalicha a oltára).
V dnešnej dobe sa paličko-

vaná čipka uplatňuje predovšet-
kým v ľudovej umeleckej výrobe 
a bytovom dizajne.

Mgr. Andrea Lazarčíková,
vedúca odd. Podjavorinské 

múzeum, TM v Trenčíne

*JOJ-ka  V MESTE. Väčši-
nou prichádzame k „telke“ my, 
sadáme si  pred televíznu obra-
zovku, aby sme  sledovali vybra-
ný program. 3. septembra bude  
platiť opačné garde. Do nášho 
mesta zavíta TV JOJ a prinesie 
so sebou zaujímavý program. 
Máme sa teda na čo tešiť!
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PROGRAMY MsKS

september 2017

ZÁPIS DO KURZOV

38. NOVOMESTSKÝ JARMOK

PRIPRAVUJEME

M. LAIFEROVÁ V KNIŽNICI

15. septembra o 17,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS sa uskutoční slávnostné otvorenie 
medzinárodnej výstavy XIX. ročníka Novo-
mestského ostňa spolu s vyhlásením výsledkov 
a odovzdaním ocenení.

Ako sa majstri kresliarskej skratky z rôz-
nych končín sveta zhostili témy Šťastný život, si 
návštevníci stánku kultúry budú môcť pozrieť aj 
počas Novomestského jarmoku a potom až do 
13. októbra.

VÝSTAVA

AKO SI SPRÍJEMNIŤ A OKORENIŤ ŽIVOTXIX. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

4. septembra od 8,00 h do 16,30 h sa v MsKS 
uskutoční zápis do kurzov. V školskom roku 
2017/2018 MsKS plánuje v prípade dostatoč-
ného počtu záujemcov otvoriť tieto kurzy: cvi-
čenie pre ženy, joga, brušné tance a latino tance 
pre začiatočníkov.

Prihlásiť sa možno aj v priebehu septembra 
v MsKS na prízemí u p. L. Fandrovej v pracovné 
dni od 8,00 h do 15,30 h, príp. na e-mail: fan-
drova@msks.sk, č. tel.: 032/2856924.

V dňoch 15. – 17. septembra sa v našom 
meste uskutoční v poradí 38. Novomestský jar-
mok s tradičnými sprievodnými akciami a kul-
túrnym programom na Námestí slobody (viac 
na 1. a 2. str. NS).

1. októbra o 14,30 a 16,00 h Divadielko ga-
léria vo svojich priestoroch uvedie rozprávku 
PRINCEZNÁ KUKULIENKA.

21. septembra o 16.30 h do 
Mestskej knižnice Ľ. V. Rizne-
ra zavíta milý hosť – (nielen) 
speváčka Marcela Laiferová. 
Spoločne sa budeme rozprávať 
o jej najnovšej knihe, ktorú vy-
dala v tomto roku pod názvom 
Ako si spríjemniť a okoreniť ži-
vot. Srdečne vás všetkých pozývame.

KLUBY V SEPTEMBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 11. 9. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
12. 9. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-

práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 
8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej porad-
ne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 28. 
septembra o 17,00 h v MsKS.

V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a občianskeho 
práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide 
o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené 
osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, so-
ciálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.



Občianske združenie (OZ) LECA v Brati-
slave už po tretíkrát zorganizovalo slovensko - 
český televízny benefi čný galavečer Štvorlístok 
pre talenty. Program z Mestského divadla P.O. 
Hviezdoslava s výrazným charitatívnym podtex-
tom budete môcť sledovať v nedeľu 17. septembra 
o 20.10 h na TV Barrandov Family.

OZ LECA cieľavedome vyhľadáva talento-
vané deti a mládež zo sociálne znevýhodnených 
skupín obyvateľstva na Slovensku i v ČR. Cieľom 
je dlhodobo ich podporovať, aby ukázali a ďalej 
rozvíjali svoj talent v rôznych umeleckých odvet-
viach.

Štipendisti OZ LECA sú žiaci 
ZUŠ, študenti konzervatórií, ví-
ťazi domácich a svetových súťaží, 
študenti umeleckých odborov na 
vysokých školách, atď. Zmyslom 
projektu je podporovať jedineč-
nosť a osobitosť každého snaživé-
ho dieťaťa bez rozdielu sociálne-
ho zázemia, vierovyznania a rasy.

Slávnostný večer sa nesie 
v duchu mytologického príbe-
hu, ktorý rámcoval galaprogram 
a prepájal vystúpenia štipendis-
tov a profesionálnych umelcov.

Na základe námetu spoluza-
kladateľa združenia a dramaturga 
Roberta Lecu tento príbeh spraco-
val renomovaný scenárista Karol 
Hlávka z Nového Mesta nad Váhom a réžie sa ujal 
Jaroslav Moravčík. Mytologické postavy bohýň 
stvárňujú herecké legendy Ida Rapaičová, Eva 
Landlová, Zuzana Kocúriková a Maja Velšicová, 
český herec Pavel Trávníček a spolu s nimi tiež za-
hraničné herečky Jitka Frantová Pelikan a Shana 
Lenner. Večer moderujú mladí herci Juraj Bača 
a Barbora Žilecká.

Účinkovanie bez nároku na honorár prijali 
viacerí poprední umelci: česko-slovenské legen-
dy Hana Zagorová, Marcela Laiferová, speváčka 
Sisa Sklovská, populárny spevák Martin Harich, 
svetovo uznávaný operný spevák Otokar Klein, 
operná speváčka a členka Opery SND Božena 
Ferancová, mladý spevák Peter Farkašovský, mul-
tiinštrumentalista Peter Luha, SZ KAMPANELA 
z Brna či terchovský orchester BOBÁŇOVCI.

Súčasťou charitatívneho galaprogramu je 
exkluzívna prehliadka úspešných žien, reprezen-
tujúcich spoločenský, politický, kultúrny a pod-
nikateľský život na Slovensku, ktoré sú zároveň 

mecenáškami projektu. V modeloch slovenskej 
návrhárky Jenny Jeshko sa predstavia herečka 
a členka SND Gabriela Dzuríková, viceprimátor-
ka Bratislavy Ľudmila Farkašovská, poslankyňa 
NR SR a primátorka mesta Humenné Jana Va-
ľová, primátorka Vrbového Ema Maggiová, ge-
nerálna riaditeľka nemenovaného vydavateľstva 
Mária Reháková, podnikateľky Sonja Braunová, 
Enikő Csörgő a Eva Cikatricis, výtvarníčka Valéria 
Vrba, tanečníčka Milena Tomanová a marketin-
gová manažérka Liečebných termálnych kúpeľov 
Sklené Teplice Ivana Marušková.

Ak máte doma talentované dieťa, nepremeš-

kajte príležitosť prihlásiť vašu ratolesť do projek-
tu Štvorlístok pre talenty, a dať mu tak možnosť 
realizácie, a možno i životnú šancu!

OZ LECA prichádza s výzvou na možnosť 
prihlásiť deti a mládež od troch do 26 rokov zo 
sociálne znevýhodnených rodín a detských domo-
vov (i toho novomestského), do štipendijného 
programu Štvorlístok pre talenty. Podpora je vo 
všetkých umeleckých oblastiach: hudbe a speve, 
dráme, tanci, výtvarnom umení, v štúdiu na vy-
sokých školách.

Výberové konanie bude 30. septembra na 
Konzervatóriu v Bratislave v Koncertnej sále 
E. Suchoňa, Tolstého 11 s registráciou od 9,00 do 
10,00 h.

Neváhajte a dajte šancu talentovaným de-
ťom! Podporiť ich môžete aj vy poslaním SMS 
v tvare DMS TALENT (vysvetlenie: DMS medze-
ra TALENT) na číslo 877. Darcovská správa je 
spoplatnená sumou 2 €. 

Andrej Antonio LECA, C.E.Tr.

ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY
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www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
PREDAJŇA VODOINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU 

PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU S NÁSTUPOM MOŽNÝM IHNEĎ 

PREDAVAČA/ČKU, ZNALOSŤ SORTIMENTU VÍTANÁ.
INFO: PREDAJŇA PRAKTIK, HVIEZDOSLAVOVA 28, TEL.: 0902 371 717

jj

- Zmenáreň – najlepšie kurzy 
v meste 

 bez poplatku – 0 %
- Trafi ka – denná tlač a časo-

pisy, slovenská aj zahraničná 
tlač, ponúkame viac ako 1000 
titulov

- Cigarety – VŽDY všetky  
druhy na  slovenskom 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 – foto-

kiosk KODAK 
- Platba kartou – VISA, VISA 

ELECTRON MASTER
 CARD, MAESTRO...

TRAFIKA PAVLECH
(sídlisko pri Bistre a knižnici) 032/771 6034
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NEZAHÁĽALI  ANI  V LETE

STARÉ NÁPISY

Už dlhé roky v letnom ob-
dobí ZO ÚNSS v Novom Meste 
nad Váhom usporadúva stretáv-
ku svojich členov spolu s člen-
mi družobnej organizácie JDS 
v Hrachovišti. Stretnutie sa pra-
videlne uskutočňuje na ihrisku 
v Hrachovišti, v prípade nepriaz-
nivého počasia v sále kultúrneho 
domu.

Túto tradíciu zaviedol bývalý 
predseda a nová predsedníčka 
O. Vertáková sa v nej rozhodla 
pokračovať. V minulosti, keď 
ešte členské základne obidvoch 
organizácií pozostávali z mlad-
ších členov, usporadúvali sa rôz-
ne športové aktivity a súťaže čle-
nov a ich detí. Dnes, keď deti už 
vyrástli a členovia dosiahli zrelý 
vek, stretnutie sa obmedzilo na 
rozhovory jednotlivcov, medzi 
ktorými už dávno vznikli trvalé 
priateľstvá.

Tak to bolo aj 15. júla. S prí-
chodom vlaku o 13,45 h od No-
vého Mesta n.V. a o čosi skôr zo 
Starej Turej prišli všetci, ktorým 
to zdravotný stav a rodinné po-
vinnosti dovolili. Podujatia sa 
zúčastnilo 41 členov ZO ÚNSS 

a 20 členov JDS Hrachovište.
Tohtoročná stretávka sa 

niesla v znamení posedenia pri 
guláši, tzv. gulášpárty. Keďže 
počasie nám nebolo naklonené, 
akcia sa uskutočnila v sále KD, 
ktorú nám dal sponzorsky k dis-
pozícii starosta obce. Keď sa do-
zvedel, že desiati občania obce 
sú zároveň aj členmi ZO ÚNSS 
v Novom Meste nad Váhom, ne-
váhal a sám sa akcie zúčastnil.

Prípravu sály a varenie gulá-
ša mali na starosti predsedníčka 
s manželom. Guláš sa vydaril 
a prítomní nešetrili chválou. Po 
dobrom jedle sa podávala kávič-
ka so sladkosťami. Niektorí dali 

prednosť dobre vychladenému 
pivku alebo vínku.

Keď už bolo bruško plné 
a hlava bola schopná prijímať 
nové informácie, predsedníč-
ka ZO ÚNSS Oľga Vertáková 
informovala o nasledujúcich 
aktivitách ZO a pripravovanom 
rehabilitačnom pobyte, ktorý 
je naplánovaný na september. 
Potom sa pokračovalo v priateľ-
skom rozhovore celé popoludnie 
až do neskorého podvečera, kedy 
sa prítomní rozišli do svojich do-
movov, každý plný dojmov a no-
vých zážitkov. 

 Výbor 
ZO ÚNSS

Najviac starých nápisov 
v našom meste sa nachádza 
v rímskokatolíckom kostole, ale 
i pri tomto chráme. Najstarší ná-
pis sa nachádza v predsieni nad 
hlavným vchodom do kostola. 
Štyri riadky latinského textu na-
písané gotickým písmom obsa-
hujú meno staviteľa vojvodu Sti-
bora, ako i rok 1423, kedy bola 
ukončená stavba kostola.

Jeho preklad znie: „Roku 
Pána 1423 vznešený pán Stibor, 
kedysi sedmohradský vojvoda, za-
kladateľ tohto kláštora, postavil 
tento kostol. Modlite sa za neho.“

Hoci vojvoda Stibor zomrel 

v čase výstavby kostola, predsa 
testamentárne určil pre svoje 
obľúbené mestečká, t. j. naše 
mesto, Beckov a Skalicu, penia-
ze na dobročinné ciele.

Peniaze pre naše mesto sa 
použili na dostavbu a výzdobu 
nového gotického osemuholní-
kového chrámu. Nápis, ktorý je 
orámovaný bielym obdĺžnikom, 
spomína už v r. 1826 Alojz Med-
nyánszky v knižke Malebná cesta 
dolu Váhom.

Nad nápisom je erb vojvodu 
Stibora, ktorý tvorí gotický štít 
modrej farby. Nachádzajú sa na 
ňom dva odvrátené polmesiace, 

medzi ktorými je meč, smerujúci 
čepeľou nadol. Meč patrí vojvo-
dovi, ktorý bol v mladšom veku 
veliteľom kráľovského vojska. 
Dosť často je vidieť, že meč je 
nahradzovaný krížikom nad pol-
mesiacmi.

Pod nápisom na kamennom 
vchode je ešte ďalší latinský dvoj-
riadkový nápis – chronogram.

Chronogram dal napísať 
prepošt Jakub Haško. V nápise 
sa uvádza, že práve on v roku 
1667, t. j. práve pred 350 rokmi, 
prišiel do Nového Mesta nad Vá-
hom vykonávať funkciu prepoš-
ta.                               Štefan Kukučka
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Aká škoda! Na jednej zemi sme, /jeden vzduch dýchame, /
pijeme jednu vodu, / jedno slnko nám svieti, spája nás jedna ľú-
bosť/a predsa nevravíme jedným jazykom!/ Škoda ťa, Esperanto!

Je to 130 rokov, čo poľský 
očný lekár Ľudovít Zamenhof 
v roku 1887 vytvoril umelý ja-
zyk esperanto, názov, v preklade 
znamenajúci dúfajúci, nádejný. 
Do vienka dostal zelenú päťcípu 
hviezdičku uprostred s písmen-
kom E. Nádejal sa, že sa stane 
celosvetovým medzinárodným 
jazykom! Krásna myšlienka za-
ujala i Novomešťanov.

Po roku 1945 dušou stre-
tania sa esperantistov v hoteli 
Kollár sa stala študentka Gym-
názia M. R. Štefánika (GMRŠ) 
v Novom Meste nad Váhom 
Magda Seppová. Z ďalších mien 
uvediem Mária Tomašovičo-
vú – Hlinkovú, JUDr. Štefana 
Blanára, G. Rumánka st., pp. 
Tvarožka, Gašpara a ďalších. 
Odchodom Magdy Seppovej na 
štúdiá a s príchodom politických 
udalostí Februára 1948 sa akti-
vity našich esperantistov dostali 
na bod mrazu. Uveďme si čo-to 

o tejto našej osobnosti.
PhDr. MAGDA ŠATURO-

VÁ – SEPPOVÁ (4. 7. 1929 
Bratislava - 10. 9. 2016 Brati-
slava), redaktorka, preklada-
teľka, autorka, učiteľka a es-
perantistka.

Maturovala na GMRŠ v r. 
1948. Študovala napr. s Micha-
lom Horňákom, Bohumilom 
Jankechom, Ivanom Klečkom, 
Pavlom Lackom, Rudolfom 
Šickom či Ctiborom Trebichav-
ským. Vysokoškolské vzdelanie 
získala na Filozofi ckej fakulte 
UK Bratislava, odbor anglická 
literatúra (1952). V Sloven-
skom vydavateľstve krásnej li-
teratúry TATRAN v Bratislave 
pracovala v r. 1952 - 1955 ako 
prekladateľka, v r. 1955 - 1986 
bola zamestnaná v Slovenskom 
pedagogickom nakladateľstve 
(SPN) v Bratislave. Tu redigova-
la jazykové učebnice a slovníky, 
najmä v anglickom jazyku. Ako 

prekladateľka prekladala z an-
gličtiny, maďarčiny a esperanta.

Jej najväčším koníčkom 
bola literatúra - čítanie kva-
litnej beletrie všetkého druhu 
a pôvodu. Bola mimoriadne ja-
zykovo i hudobne nadaná, ply-
nule ovládala viacero jazykov: 
slovenský, maďarský, nemecký, 
anglický, francúzsky, taliansky 
a esperanto. Bola skautkou od 
10 rokov. Esperanto sa začala 
učiť ako 16-ročná spolu so svo-
jou priateľkou a tiež dlhoročnou 
esperantskou aktivistkou M. 
Tomašovičovou. Ako 20-ročná 
už viedla esperantské jazykové 
kurzy pre dospelých (napr. Dok-
sy, ČR). Vyučovala esperanto 
vo viacerých kurzoch a letných 
školách, bola aktívna účastníčka 
jazykovedných konferencií.

Ako priamemu účastníkovi 
týchto aktivít je mi milé si na ňu 
a tieto udalosti osobne zaspomí-
nať! 

10. septembra uplynie rok 
od úmrtia významnej esperan-
tistky.

Ing. Gustáv Rumánek

ESPERANTO, LINGVO POR TUTA MONDO
ESPERANTO, JAZYK PRE CELÝ SVET

Mladý záhradkár uspel v medzinárodnej  súťaži
Do nového školského roka 

vstupuje v súčasnosti ôsmak 
Peter Václavek zo Spojenej školy 
sv. Jozefa s novými skúsenosťa-
mi a poznatkami. Krátko pred 
prázdninami vtedy ako žiak 7. 
A cirkevnej školy sa zúčastnil 
medzinárodnej súťaže Mladý 
záhradkář 2017, ktorá sa konala 
na Strednej škole stavebnej a zá-
hradníckej v Prahe.

Slávnostné otvorenie súťaž-
ného podujatia, ktoré sa nieslo 
v znamení dvoch jubileí: 30. 
ročníka súťaže a 60. výročia za-
loženia Českého záhradkárske-
ho zväzu, sa konalo v knižnici 

na Mariánskom 
námestí za účasti 
zástupcov repub-
likového výboru 
Českého záhradkár-
skeho zväzu (ČZZ), 
ministerstva pôdo-
hospodárstva a ško-
ly. Ako hostia boli 
prizvaní zástupco-
via republikového 
výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov.

Mladí záhrad-
kári boli rozdelení 
do troch kategórií. 
Súťaže sa celkovo 
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zúčastnilo 39 mladších a 43 star-
ších žiakov a 11 stredoškolákov, 
z toho piati zo Slovenska. Išlo 
o víťazov celoštátneho kola Mla-
dý záhradkár 2016 v Piešťanoch. 
V písomnom teste bolo treba za-
krúžkovať správne odpovede na 
40 otázok v teoretickej časti a ur-
čiť 40 rastlín v praktickej časti 
(buriny, kvety, úžitkové rastliny, 
semená, celá rastlina).

Po obede sa účastníci roz-
delili na dve skupiny, prvá išla 
na prehliadku do Národního 
zemědělského muzea, druhá do 
Botanické zahrady Střední ško-
ly stavební a zahradnické, ktorá 
slúži žiakom na praktické vyu-
čovanie záhradníckych odborov 
a odborný výcvik žiakov staveb-

ných odborov. Žiaci sa starajú 
o botanickú záhradu a skleník 
a pracujú na drobných opravách 
ako inštalatéri či murári.

Z výkladu sprievodkyne sa 
dozvedeli mnohé zaujímavosti, 
napr. i to, že záhrada má okolo 
5000 druhov rastlín, vrátane 
exotických, ktoré rastú v parku 
a vo veľkom modernom skle-
níku. Jej súčasťou je aj rybník. 
Žiaci pestujú letničky, rezané 
kvety, okrasné dreviny, izbové 
rastliny, robia výsadbové práce 
v pražských záhradách, zabezpe-
čujú výzdobu úradov, viažu kvety 
k rôznym príležitostiam. Súčas-
ťou záhrady je aj predajňa kvetov 
pre verejnosť. Asi najviac sa všet-
kým páčili obrovské kaktusy, kr-

čiažniky, orchidey či vzdušienky 
a obrovské alpinium.

Pri vyhodnotení súťaže 
k zvýšeniu napätia súťažiacich 
prispelo, že usporiadatelia začí-
nali krátkym fi lmom natočeným 
k 60. výročiu založenia ČZZ. Po-
tom už nasledovalo dlhoočaká-
vané vyhlásenie víťazov a odov-
zdanie cien. Peter Václavek zo 
Spojenej školy sv. Jozefa získal 
pekné 6. miesto.

Vďaka patrí p. uč. Pavle-
chovej, ktorá Petra zodpovedne 
pripravovala, p. uč. Vallášovi, 
ktorý zabezpečil lexikóny a p. Ve-
reckému z novomestského zväzu 
záhradkárov, ktorý Petra prihlá-
sil na túto súťaž a vybavil všetko 
potrebné.              Iveta Václavková

94 rokov
Mária Dobišová

  
93 rokov

Anna Ševčíková
Anna Šteinerová

  
92 rokov

Alžbeta Gubovská
  

91 rokov
Margita Kuršová

Ing. Katarína Andelová
Alžbeta Belanská
Mária Svoradová

  
90 rokov

Ján Žucha
Genaděj Růžička 

Margita Heldesová
Rudolf Lacko

Emília Kunová
  

85 rokov
Oľga Hrabinová

Ján Masár
Alojz Kadlec

Petrana Uzunová
Antónia Hyneková
Božena Bajčíková

Elena Kazdová
  

80  rokov
Mária Vašková
Eva Bernovská

Terézia Klačmanová
Božena Ivanová
Rudolf Bahník

Anastázia Štubňová
Margita Benechová

Eva Hamříková
Viera Remencová

 

 

75 rokov
Mária Lužová

Horst Hiadlovský
Mária Juráková
Anna Vadinová

Božena Batková
Ing. Jozef Beňo

Božena Tomčíková
Marta Čelková
Jaromír Gažo

Anton Stuchlík
Darina Sedláčková

Anna Hargašová
Ivan Medňanský

Anna Staňová
Ľudmila Horňáková

Helena Zajoncová
Rudolf Klinčuch
Eva Uhrovičová
Anna Fandrová

Michal Šimo
  

70 rokov
Mária Masárová

Ľudmila Žákovicová
Mária Madová

RNDr. Oľga Trangelová
RNDr. Milan Lobík

Ing. Ján Rehák
Libuša Fekete

Františka Mihalková
Janka Urbancová

Jozef Švec
Eva Siváková
Štefan Šulgan

Stanislav Miklánek
Oľga Kasáková

Dušan Mišík
Dana Melicherová

Ing. Ján Berka
Anna Masariková
Blažena Repková
Helena Šerešová

V  septembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania: BLAHOŽELÁME 

ováááááá

SRDE NÉ BLAHOŽELANIE
13. septembra sa dožíva krásneho životného jubilea 80. narodenín 

Božena IVANOVÁ.
 Týmto by sme jej chceli popriať veľa zdravia, šťastia a božského požehnania.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je  zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu babi od  Pána  z nebíčka.

 Jej zo srdca prajú syn Miro s manželkou, dcéra  Eva, vnuci Marek, Lukáš s manželkami, 
Tomáš, pravnuci a pravnučky Simonko, Dianka, Dávidko a Tamarka.
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Ben Markech
Elena Kuttnerová

Mariana Alexandra 
Ratzenböck

Tereza Saková
Patrik Šraj

Marko Pavol 
Čarnogurský

Daniela Kačányová
Jasmínka Káčeríková

Ján Mikuš
Aneta Ušiaková

Natália Pokopcová
Barbara Štefeková

Dominika Štefeková
Klára Vidličková

Sofia Susan Korbelová
Branislav Domin

Richard Gajdošech
Patrik Gula

Eva Mária Šústová
Nela Baková
Samuel Bak

Sofia Baková
Zuzana Masárová

Michal Horký
Milan Markus Horváth

Daniela Hulínová
Vanesa Fabiánová
Sarah Fabiánová
Samuel Janček

Juraj Hrevúš
Juraj Palko

Gréta Fabianová
Diana Pjonteková

Matej Herák
Dianna Zajoncová

Sofia Valovičová
Isabela Tamia Riecka

á
a 

Ev

S O B Á Š E  V  J Ú N I  A  J Ú L I
Ing.Matej Dubčák a Mgr.Zuzana Prostredná

Miloslav Tomík a Iveta Mišurcová

Andrej Trebatický a Monika Fraňová

Ján Peráček a Dominika Lacková

Dušan Šmijovský a Martina Miklánková

Patrik Zelinka a Veronika Rehorčíková

Peter Pastorek a Petra Trepáčová

Maroš Ganyicz a Katarína Plesníková

Ing. Igor Valenta a Ing. Dagmar Drahošová 

Ján Kuba a Marika Mráziková

Adrián Kusenda a Katarína Revayová

Jozef Pisklák a Veronika Kasznárová 

Tomáš Bendík a Petra Martáková

Mgr. Michal Valláš a Jana Hašáková

Jozef Lakatoš a Lenka Toráčová

Marcel Kusý a Monika Plšeková

Vladimír Mihálik a Marta Vladová

      KRSTY A UVÍTANIA V JÚNI A JÚLI

 ÚMRTIA V JÚNI A JÚLI
Ivan Horčin 1945
Emília Lančaričová 1954
Anna Pristachová 1947
Jozef Bugár 1958
Klement Čelko 1930
Ivan Krúpa 1962
Štefánia Kršáková 1927
Ivan Košnár 1948
Pavel Kováč 1937
Milan Guriš 1933

Olívia Koláriková 1956
Lucia Lužová 1983
Zuzana Gúčiková 1944
Stanislav Špalek 1949
Dagmar Šutovská 1952
Mária Valentová 1936
Kristína Skovajsová 1934
Pavol Strechay 1950
Júlia Balážová 1933
Anna Kovačovicová 1932

Anna Naďová 1941
Jozef Štauder 1943
Augustína Bačová 1954
Pavlina Hájková 1932
Miroslav Kusenda 1948
Irena Lendelová 1937
Mária Brosková 1951
Mária Miklovičová 1939
Margita Baracková 1920
Marta Macháčková 1936

Viliam Sukop 1944
Pavol Rusňák 1946
Emília Benechová 1929
Ľubor Hrušovský 1949
Emília Naďová 1934
Alexandra Faboková 1959
Viktória Trnavská 1926
Anna Kubánová 1932
Anna Sládečková 1951
Ján Adamovič 1938

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I A

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 7. júna  
na  poslednej ceste odprevadili našu drahú sestru, krstnú mamu, švagrinú a tetu
Annu PRISTACHOVÚ.   
 Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

           Smútiaca rodina
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré spomíname. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým  kolegom, susedom a známym, 
ktorí 3. júla odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného 
manžela, otca, starého otca a krstného otca
Jozefa ŠTAUDERA. 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými chceli zmierniť 
náš  veľký žiaľ.                                                                                                                    Smútiaca rodina
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14. júla navždy dotĺklo vzácne srdce našej drahej manželky, mamičky, babičky a sestry
Márie BROSKOVEJ.  
Ďakujeme všetkým, ktorí ju 17. júla  odprevadili na  jej poslednej ceste. 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary, ktorými chceli zmierniť náš veľký žiaľ.

                                                                                          Smútiaca rodina

8. júla sme si pripomenuli dva roky od úmrtia nášho drahého 
syna, brata, manžela, otca a švagra
Ing. Jána DRHU ml.    
a 25. septembra uplynú dva roky od odchodu nášho drahého 
manžela, otca a dedka
Jána DRHU st.          
Kto ste  ich poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

                                                                                   Anna Drhová a ostatná smútiaca rodina

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať a tíško stále spomínať.
2. septembra uplynie päť rokov, čo od nás navždy odišiel 
náš milovaný otec, dedko, brat a priateľ
Jarko PAVLECH. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu nami tichú spomienku.

                                                               S láskou a úctou spomína celá pozostalá rodina

6. septembra budeme s láskou a vďakou spomínať viac ako inokedy
na našu mamičku, babičku a prababičku
EMÍLIU KOPECKÚ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí si aj po desiatich rokoch na ňu spomenú s nami.
                          Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom a malým Miškom

6. septembra uplynie rok, čo nás náhle a nečakane opustil náš drahý
mjr. Milan PAGÁČ.  
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

                                         S láskou a úctou spomínajú manželka Alena a deti s rodinami

Odišiel náhle, nikto to nečakal. Všetkým nám zostal len veľký žiaľ. Smutno je bez Teba…
10. septembra so smútkom v srdci si pripomenieme 1. výročie, 
čo od nás navždy odišiel môj milovaný manžel, otec, dedko, brat a švagor
Melicher KULICH.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

                                                           S láskou a úctou spomínajú rodina, priatelia a známi

S P O M Í N A M E
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11. septembra si pripomenieme 4. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ján MERAVÝ.  
Kto ste ho poznali, spomeňte  si spolu  s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka s celou rodinou

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
V týchto dňoch si pripomíname jedenáste výročie, 
čo od nás navždy odišla  naša mama  Jožka KOSTKOVÁ
a  krátko po nej aj otec Ján KOSTKA.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im  spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, vnučka Zuzana s manželom, 
vnučka Janka a nevesta s rodinou

Čas plynie, spomienky zostávajú.
14. septembra uplynie 18 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
Michal VICEN.     
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku.

                                                                                     Priateľka  Anna a ostatná rodina 

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
18. septembra uplynie päť rokov od  úmrtia nášho drahého
Eduarda MASÁRA. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

S láskou a úctou manželka, dcéry s manželmi, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je  bolesť a žiaľ.
20. septembra uplynie jedenásť rokov od tragickej  smrti nášho syna
MUDr. Romana HLATKÉHO.   

S úctou a láskou spomínajú mama, syn, sestra, neter a ostatná rodina

20. septembra si pripomenieme 19 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama
Mária ROHÁČKOVÁ.                                                                
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

                                                                                                        Deti s rodinami

Kto bol milovaný, nie  je zabudnutý...
V našich srdciach sú stále s nami... 
30. septembra  si  s bolesťou v srdci pripomenieme rok, 
čo od  nás  navždy  odišla  naša drahá
Mária TOPOLČÁNYOVÁ
a 28. augusta sme  si pripomenuli nedožitých 90 rokov nášho drahého
Ing. Dezidera TOPOLČÁNYHO.

Kto ste ich poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
                           S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami 
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S AMBÍCIOU DOKÁZAŤ SA PREZENTOVAŤ VLASTNÝM ŠTÝLOM
No v o m e s t s k ý 

futbal zatraktívni-
la účasť AFC Nové 
Mesto n. V. v II. lige 
po tom, čo odstupu-
júce VSS Košice na 
základe rozhodnutia 
komisie SFZ pre ria-
denie II. ligy nahradil 
náš klub, druhý tím 
zo skupiny Západ 
o zotrvanie v II. lige 
v sezóne 2016/17.

AFC Nové Mesto n.V. sa stal účastníkom II. 
ligy, vďaka čomu sezónu 2017/18 absolvuje sta-
novených 16 účastníkov. Sezóna sa začala koncom 
júla. Krátko po jej začatí sme na kus reči zašli za 
trénerom AFC Dušanom Kramlíkom. Vo všetkých 
pádoch sa skloňovala, - ako inak, - II. liga.

Čo pre novomestský AFC znamená účasť 
v II. lige?

V prvom rade trochu starostí navyše, keďže 
nám túto skutočnosť oznámili až deň pred súťažou. 
Ale na druhej strane sa s nimi radi popasujeme 
a budeme sa snažiť robiť v II. lige dobré meno novo-
mestskému futbalu.

S akými ambíciami ste vstúpili do II. ligy?
S ambíciou dokázať sa v súťaži prezentovať 

vlastným štýlom, a hlavne prilákať ľudí na tribúny 
nášho štadióna. Budeme však radi, ak naša hra pri-
láka aj divákov na súperových ihriskách.

Aké sú vaše prvé dojmy, príp. poznatky 
z krátkeho pôsobenia AFC v II. lige?

Liga sa určite skvalitnila, hrá sa na nových pek-
ných štadiónoch, a hlavne sa stala aj z komerčného 
hľadiska určite zaujímavejšou.

Udiali sa, resp. udejú sa zmeny v kádri, pri-
budnú nejaké posily?

Zatiaľ neplánujeme nič, myslím si, že sme muž-
stvo adekvátne doplnili, hráči potrebujú samozrej-
me nejaký čas, aby si na seba zvykli, takže uvidíme, 
ako dopadne jesenná časť a potom sa v zime roz-
hodneme, s kým ďalej a s kým nie.

Čo všetko znamená účasť v II. lige pre reali-
začný tím a mužstvo?

My z toho nerobíme žiadnu vedu. Ak chcete byť 
úspešní, musíte stále pracovať na 100 percent, či už 
je to druhá alebo piata liga, to platí tak pre hráčov, 
ako aj pre realizačný tím.

Druhá najvyššia súťaž si vyžaduje aj potreb-
né materiálne zabezpečenie a podmienky. Sú?

To, čo sme chceli, máme k dispozícii, aj keď, sa-
mozrejme, každý tréner by chcel mať tie podmienky 
čo najlepšie. Sme však realisti a vieme, čo si v No-
vom Meste môžeme dovoliť a čo nie.

Akí súperi vás čakajú?
Dúfam, že takí, s ktorými budeme úspešní.
Našim futbalistom držíme palce, nech sa ich, 

trénerov i zámer realizačného tímu podarí splniť.
V II. lige hrajú mužstvá: FK Poprad, MFK 

Skalica, Partizán Bardejov, MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš, MŠK Žilina B, FC ŠTK 1914 Šamorín, 
FK Inter Bratislava, KFC Komárno, FC Lokomotíva 
Košice, Slavoj Trebišov, FK Železiarne Podbrezová, 
MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar nad 
Hronom, FK Noves Spišská Nová Ves, ŠKF Sereď 
a AFC Nové Mesto n. V.

KEDY NA FUTBAL
Sobota 2. septembra o 17,00 h

AFC Nové Mesto n. V. – Lokomotíva Košice
Sobota 16. septembra o 16,00 h

AFC  Nové Mesto n. V. – Liptovský Mikuláš
Sobota 30. septembra o 15,30 h

AFC Nové Mesto n. V. – Spišská Nová Ves

TURISTIKA  V SEPTEMBRI 
1.9.  Kálnica - Výstup na Ostrý vrch

        Pešia a cykloturistika. Doprava do Kálnice 
vlastnými dopravnými  prostriedkami, 

         späť je možné využiť autobus   SAD.
23.9. Kysucké Beskydy - Veľká Rača

         Pešia turistika. Doprava ŽSR
30.9. Regionálny zájazd Čierny Balog 

- Vydrovská dolina - Dobroč
Doprava vlastným autobusom - poplatok: 

člen KST 10, nečlen 13 €
         (len pre  vopred prihlásených účastníkov).

Okrem plánovaných podujatí sa voľné víkendové 
termíny operatívne dopĺňajú. Upresňujúce in-
formácie o pripravovaných akciách zverejňujú 
ich vedúci vo vývesnej skrinke OKST na autobu-
sovej stanici (stanovište diaľkových autobusov) 
a na facebookovej stránke OKST Podjavorina, 
spravidla päť dní pred jej konaním.                    -jk-
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PO CESTE HRDINOV SNP
„Kamkoľvek ideš, čokoľvek hľadáš, na konci hľadáš sám seba.“ 

S citátom z vrcholu Vápennej sa Miroslav Vavro (na foto vľavo) plne 
stotožňuje. Po absolvovaní u nás najdlhšej vyznačenej turistickej ma-
gistrály merajúcej 764,8 km s celkovým stúpaním 31 277 m vie, o čom 
je reč. Počas Cesty hrdinov SNP Dukla - Devín čo nevidieť 65 - ročný 
Novomešťan neraz siahol na dno svojich síl, prekonal sám seba.

Zanietený turista, člen KST 
Podjavorina Nové Mesto n. V., 
tiež cvičiteľ pešej a vysokohor-
skej turistiky, inštruktor zna-
čenia a spracovateľ turistických 
máp sa vlani rozhodol pre só-
lovku „pešibusom“ po stopách 
účastníkov SNP. Postupne začal 
s prípravou. Kolegovia a rodi-
na mu pomohli s turistickou 
výbavou, napr. elektronickými 
mapami do mobilu, GPS či ná-
soskou na pitie vody hadičkou 
z fľaše v batohu bez zhadzovania 
ťažkého batoha.

-Ako sa poznám, bez nej by 
som bol rýchlo dehydrovaný,- 
ozrejmuje rodák z Moravy. Pred 
odchodom na Duklu sa otesto-
val dvojdňovou túrou z Uhrovca 
po červenej magistrále do Ila-
vy. Po tejto skúške simulujúcej 
budúcu trasu sa 29. mája vydal 
nočným vlakom na východ re-
publiky. Z Dukly na cestu hrdi-
nov vyrazil ešte v ten deň okolo 
9,00 h. Denne prešiel 30 - 40 
km po cestách - necestách. Po 
neraz úmorných etapách sklonil 
hlavu, kde sa dalo: v prístrešku, 
útulni, ubytovni…

-Na úseky bez obchodov 
s potravinami som musel kupo-
vať zásoby aj na štyri dni a brať 
si so sebou vodu podľa počtu 
prameňov na trase. Hmotnosť 
pôvodne 19 kg batoha sa tak ne-
raz zvýšila aj na 23 kg, čo už boli 
galeje. Prekvapením pre mňa, aj 
pre tých, čo doma sledovali moju 
polohu cez GPS, boli dosť veľké 
denné „porcie“ km a prevýše-
nia. Doobeda to v chlade celkom 
išlo, horšie to bývalo poobede. 
Občas bolo treba zapnúť aj „au-

topilota“ a v letargii pokračovať 
za cieľom.-

Trasa SNP prechádza hlav-
ne pohoriami: Čergov, Volovské 
vrchy, Nízke Tatry, Veľká Fatra, 
Žiar, Strážovské vrchy, Biele 
Karpaty a končí sa v Malých 
Karpatoch.

- Na etapy som vyrážal me-
dzi 5:30 až 6:15 h v závislosti 
od nocľahu a času na zbalenie. 
Kráčal som 10 -14 h podľa cieľa, 
úrovne značenia, stavu terénu 
i momentálnej výkonnosti. Z vy-
týčenej trasy som nevybočil, ani 
keď som mal možnosť odskočiť 
si z Trenčína vlakom a pohodlne 
sa doma vyspať. Iba z Fačkov-
ského sedla som využil autobus 
do Žiliny a späť, aby som si vy-
menil SIM kartu do dva dni ne-
funkčného mobilu. Doma boli 
dovtedy na prášky. Takisto som 
celú trasu išiel poctivo pešo, aj 
keď pri mne za Krahuľami za-
stavil vodič dodávky s otázkou: 
„Odveziem?“ Ponuka to bola lá-
kavá, lebo ma čakali dve hodiny 
pochodu po asfaltke na pražia-

com slnku až do Kunešova.
Počas svojho putovania som 

stretol, alebo zahliadol nejaké 
to zviera, najmä jeleniu a srnčiu 
zver. Nad Fačkovským sedlom 
som zobudil spiacu bachyňu 
s prasiatkami. Mama divá sviňa 
vydala výstražný zvuk a zmizla. 
Prasiatka spali tvrdšie a po pre-
budení dezorientovane jedno 
bežalo za bachyňou, zvyšné tri 
sa omylom vydali na opačnú 
stranu hrebeňa. Tušil som, že 
sa potrebujú dať dokopy, preto 
som sa nezdržoval a pokračoval 
svojou cestou. Naďabil som aj na 
niekoľko plazov. Poslednej vre-
tenici som nechtiac skrížil cestu 
za Kojšovskou hoľou, no stačil 
som uskočiť pred jej zdvihnutou 
hlavou.

S náhodným parťákom Jož-
kom z Vlčkoviec, ktorý sa tiež 
vydal po „eS-eN-Péčke“, sme sa 
stretli v Dobrej Vode a časť trasy 
sme išli spolu. Poslednú etapu 
ma neopustil a trpeli sme spo-
ločne po rozpálenej Bratislave 
do kopca z kopca. Časový údaj 
6 h na etapu sme prešli za deväť 
aj kvôli blúdeniu. O to väčšiu ra-
dosť som mal v Devíne 21. júna. 
Po 24 dňoch putovania som bol 
v cieli! Tešil som sa, že som ná-
ročnú trasu zvládol a počas svo-
jich zastávok pri pamätníkoch 
SNP vzdal hold bojovníkom za 
našu slobodu. Ja som síce pre-
konal sám seba, ale oni neváhali 
položiť svoje životy za našu slo-
bodu… Česť ich pamiatke!-

Klobúk dole aj pred výko-
nom Miroslava Vavra a jeho 
ušľachtlilej pohnútke uctiť si 
pamiatku hrdinov zdolaním 
neľahkej, takmer 765 km dlhej 
Cesty hrdinov SNP Dukla – De-
vín. V istom zmysle slova sa aj on 
stal hrdinom dnešních dní v boji 
s prekonávaním prekážok a dnes 
tak rozšírenou pohodlnosťou.
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Futbal charakter nebuduje, odhaľuje ho
Športovanie sa dnes teší veľkej obľube. Ale 

šport, to nie sú len preteky, zápasy, súperi, vytrva-
losť, zranenia, víťazstvá a prehry. Šport spája ľudí 
zo všetkých kútov sveta a aspoň na malú chvíľku 
robí z úplne cudzích ľudí priateľov. A presne toto vy-
stihuje aj jeden z najpopulárnejších športov – fut-
bal. Jeho súčasťou sú zranenia a pády, ale podstatné 
je oprášiť sa, vstať a bojovať ďalej. Bojovať nielen za 
seba, ale predovšetkým za druhých. Bývalý nemec-
ký futbalista a tréner J. Klopp raz povedal: „Futbal 
charakter nebuduje, odhaľuje ho“.

Práve v takomto duchu sa 8. júla v Hrádku 
niesol memoriál na počesť tragicky zosnulých fut-
balových osobností Pavloviča a Openbergera. Jeho 
organizátormi boli TJ Hrádok, OBFZ Trenčín, 
Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste n. V. 
a bývalý úspešný futbalový hráč M. Kurnický, dnes 
pôsobiaci ako futbalový rozhodca. Zúčastnili sa ho 
mužstvá prípraviek z nášho mesta a okolia: Hornej 
Stredy, Krajného, Ivanoviec, Hrádku a Modrovej.

II. ročník memoriálu prišli podporiť aj význam-
né osobnosti, ktoré sú súčasťou našej futbalovej 
minulosti – bývalý slovenský obranca, dnes tréner 
na regionálnej úrovni M. Lintner (otec Richarda 
Lintnera) a Figura. Turnaj rozhodovala dvojica 
mladých rozhodcov D. A. Pavlovič a K. Kubánová, 
ktorí svojím výkonom a prístupom k mladým prí-
pravkárom prispeli ku kvalite celej akcie. Prvenstvo 
si napokon odnieslo mužstvo z nášho nesta, druhá 
skončila Horná Streda. Víťazom srdečne blahoželá-
me, všetkým zúčastneným patrí vďaka nielen za ich 
účasť, ale aj za podporu akcie s dobrou myšlienkou, 
pretože v tomto turnaji nešlo o víťazstvá, ale najmä 
o to, aby sme si ním niekomu pomohli. Slová J. Klo-
ppa sa v tomto prípade vrchovato naplnili.

Podujatie, ako sme už spomínali, nebolo len 
o zábave či behaní za loptou. Išlo o spojenie prí-

jemného s užitočným, čo sa podarilo nielen vďaka 
usporiadateľom, ale najmä charitatívnou činnosťou 
žiakov Gymnázia M.R. Štefánika z Nového Mesta 
n. V., ktorých na memoriáli zastupoval predseda 
Študentského parlamentu GMRŠ Michal Bartek.

Cieľom turnaja bolo podporiť rodinu Gracíkov-
cov, ktorej osud nebol priaznivo naklonený: pani 
Gracíková je nevidiacou matkou dvoch detí a man-
želkou, ktorá musí držať ochrannú ruku aj nad 
svojím manželom, ktorý prednedávnom prekonal 
slabú mozgovú príhodu. Pani Gracíková bola ako 
dieťa operovaná na jedno oko, avšak táto operácia 
nedopadla úspešne a na oko oslepla. Neskôr prišla 
od života druhá rana a p. Gracíková natrvalo prišla 
o zrak nešťastnou náhodou pri nevinnej detskej hre. 
Jej manžel, pán Gracík, je veľký bojovník a z najhor-
šieho je už vonku. Súčasťou memoriálu bola tom-
bola, výťažok z nej bol venovaný Gracíkovcom, aby 
sa im na tomto svete dýchalo o niečo ľahšie a aby 
vedeli a priamo pocítili, že ani v tom najhoršom nie 
sú sami a nájde sa niekto, kto im v neľahkej situácii 
pomôže a bojuje s nimi.

Toto však nie je jediný prípad, kedy študenti 
Gymnázia M. R. Štefánika ukázali, že majú srdcia 
na správnom mieste. Pravidelne počas roka organi-
zujú zbierky šatstva či potravín a sú každoročnými 
darcami krvi v rámci celoslovenského projektu Štu-
dentská kvapka krvi. A ich snaha už prináša aj vytú-
žené ovocie - práve vďaka týmto empatickým a ši-
kovným mladým ľuďom sa ich adoptívnej študentke 
z Kene Nancy Nayago podarilo úspešne vyštudovať 
strednú školu.

Žiaci tejto najstaršej školy v meste sa pravidel-
ne zapájajú do charitatívnych činností a dokazujú 
okoliu, že spoločnými silami sa dajú zdolať všetky 
prekážky a že keď aj náhodou spadneme, vždy sa 
nájde niekto, kto nám podá pomocnú ruku a pomô-
že nám vstať.        Michal Bartek, Miroslav Kurnický
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?

Atléti  súťažili o medaily
Naši atléti nechýbali na atletických majstrov-

stvách Zsl. oblasti jednotlivcov v kategóriách st. 
žiactva, dorastu a juniorov. Z Trnavy si domov pri-
niesli dve zlaté, štyri strieborné a jednu bronzovú 
medailu, k tomu rad fi nálových umiestnení.

STARŠIE ŽIACTVO:
T. Grajcarík: 800 m - 1. - 2,13,22 min., 60 m - 2. 

- 7,80 s; M. Dvoran: diaľka - 1. - 541 cm, 150 m - 8. - 
19,37 s; D. Malíková: kladivo - 2. - 34,08 m, disk - 3. 
- 25,14 m; E. Bujnová: kladivo - 5. - 23,04 m, disk - 
8. - 17,73 m; S. Barteková: 800 m - 8. - 2,43,11 min; 
T. Hiadlovský: 3000 m - 2. - 10,48,12 min.

Tri tituly majstrov SR vybojovali naši mladí 
atléti na M SR v kat. ml. žiactva v Trenčíne. Naj-
úspešnejší z nich bol T. Grajcarík s dvoma zlatými 
medailami, a to na 150 m - 1. - 17,18 s a 600 m - 1. 
m. - 1,32,91 min. M. Dvoran v diaľke získal maj-
strovský titul za 555 cm. Z dievčat bola najúspeš-
nejšia D. Farajpour. V behu na 150 m skončila štvr-
tá časom 20,23 s. S. Horňáková v behu na 600 m 
skončila desiata časom 1,53,51 min. Na 10. mieste 
skončila aj štafeta 4 x 60 m v čase 34,51 s.

V rovnakom termíne (24. 6.) mali v Bratislave 
majstrovstvá SR aj juniori a juniorky. Pekný úspech 
dosiahla naša začínajúca vytrvalkyňa L. Beláková, 
keď zvíťazila v behu na 1500 m časom 4,48,29 min. 
a na 5000 m časom 18,25,53 min. Ziskom dvoch 
zlatých medailí sa zaradila medzi najúspešnejších 
účastníkov šampionátu. Šprintér M. Hanic vybojoval 
striebro v behu na 400 m časom 50,08 s. Štartoval aj 
v behoch na 200 m, kde vo fi nále časom 23,11 s obsa-
dil 8. miesto, na 100 m skončil desiaty časom 11,66 s.

Na M SR dospelých 1. júla v Banskej Bystrici 
štartovala iba dvojica našich úspešných juniorov. 
Tentoraz bol úspešnejší M. Hanic, keď získal strieb-
ro v behu na 400 m v čase 49,84 s. L. Beláková ob-
sadila 6. miesto v behu a 1500 m časom 4,47,94 
min. Obaja naši bežci si vytvorili osobné rekordy. 
Za ich zlepšujúcimi sa výsledkami vidno prácu ich 
trénerky S. Vallášovej, ktorá ju robí na profesionál-
nej úrovni.

V septembri sa uskutočnia M SR st. žiactva. 
Mladým Novomešťanom prajeme veľa šťastia v ich 
atletickom zápolení o čo najlepšie výsledky   J. JEK.
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               ROMAN POMAJBO 

VSTUP OD 14:00                    AMINATAFR A DENISA
Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, košíkarstvo, výroba bižutérie, 

maľovanie na tričká, modelovanie z textilu, plstenie, zdobenie šiltoviek
Detský svet: nafukovací hrad, maľovanie na tvár, detské tance, nanuky. 

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, pre deti z detských domovov a pre deti do 140cm. 
Vstupné pre verejnosť je 8€ v predpredaji a 10€ na mieste.  Predpredaj vstupeniek je v Centre sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica č. 14, 

Po – Pia 7:00-15:30.  Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks!  Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za ústretovosť a za pochopenie.
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