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Bytový komplex
Kamenná
Športová ulica 2631/64, Nové Mesto nad Váhom  

Najlepšia voľba pre vaše bývanie! 

Skolaudované 3-izbové
a 4-izbové byty
s možnosťou okamžitého
nasťahovania.

Kúpou získate: 
- moderný slnečný byt z kvalitných stavebných materiálov
- vlastné kúrenie s možnosťou regulácie 
- parkovacie miesta v podzemí alebo pred domom 
- bezpečné a pokojné bývanie v lukratívnej lokalite 
- vynikajúce dopravné prepojenie s centrom mesta

vebnbnýcýchh mam teeririálov
e
red domom 
vnej lokalite 

m mesta

Kontakt: ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín
Tel: 032/744 05 87, 0902/96 00 89, 0902/96 00 75

e-mail: jakub@adoztn.sk, kobzova@adoztn.sk  
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 Pred členmi mestskej rady (MsR) je 3. 
schôdzka, uskutoční sa 16. júna. Ostatné 
snemovanie poslancov bolo 3. mája. Na prog-
rame 2. zasadania  MsZ bolo o. i. Nakladanie s 
majetkom mesta. V rámci neho mesto predložilo 
návrhy na schválenie nadobudnutia pozemkov 
od Slovenského pozemkového fondu (SPF) 
za účelom výstavby bytových domov (BD) na 
Ul.Tematínskej a za účelom výstavby nájom-
ných bytov na Hájovkách (viac v samostatnom 
príspevku). Ďalej sa na  rad dostala žiadosť OZ 
Materské centrum BAMBI, ktoré požiadalo o 
poskytnutie priestorov na zriadenie MC a jeho 
činnosť. Plánuje ho využívať na účely poraden-
ských služieb, prípravu spoločenských aktivít, 
ktoré sú hlavou náplňou plnenia projektu MC 
BAMBI (viac v budúcom vydaní). MsZ schválilo 
nájom bývalej školskej jedálne na Štúrovej ul. 
tomuto OZ ako prípad hodný osobitného zreteľa
za symbolickú cenu nájmu 1 € za rok s tým, že 
MC BAMBI sa bude podieľať na nákladoch na 
energie.  Poslanci  v ďalšom bode  odobrili návrh 
na nenavyšovanie ceny nájmu v nájomných 
zmluvách uzatvorených mestom v dôsledku 1 % 
inflácie žiadnemu nájomcovi. 
 Na rokovací stôl sa potom dostala Hodnotia-
ca správa k plneniu Programového rozpočtu 
mesta k 31. decembru  2010. Podľa  nej  mesto 
splnilo príjmy vo výške 21 086 701 €, čo je 96 % z 
ročného rozpočtu a výdavky čerpalo vo výške 21 
086 701 €, čo je 96 % z ročného rozpočtu. TSM 
splnili výnosy vo výške 3 888 792 €, čo je 113,96 
% z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške 
3 746 695 €, čo je 101,53 % z ročného rozpočtu. 
MsKS splnilo výnosy vo výške 442 472 € - na 
100,35 % a náklady čerpalo vo výške 422 507 €, 
čo je 95,82 % z ročného rozpočtu. 

MsZ schválilo záverečný účet hospodáre-
nia mesta: príjmy sú vo výške: 18 509 595,40 
€, výdavky sú vo výške: 19 935 531,41 €, stratu 
- 1 425 936,01 €, nevyčerpané dopravné ZŠ 
kpt. Nálepku 6,79 €, strata spolu: - 1 425 942,80 
€. Táto strata je vykrytá z návratných zdro-
jov financovania z úveru ŠFRB a rezervného 
fondu. Celoročné hospodárenie MsZ schválilo 
bez výhrad. Po tom, čo „zelenú“ dostal návrh 
Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov 
MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií 
a výborov MsČ,  podľa  ktorého môžu poslan-

ci a členovia komisií-poberatelia predčasného 
dôchodku vykonávať svoje povinnosti a práva 
vyplývajúce zo svojej funkcie bez nároku na od-
menu, príp. sa jej vzdať, prišli na rad odpovede na 
pripomienky poslancov a po nich  bod  rôzne.  
 V rámci neho o. i. odznela informácia o 
návrhu na zrušenie dvoch SOŠ v meste – na 
Bzinskej a Jánošikovej ul. (viac  v NS 5/2011).
Trenčianska VUC - ka navrhuje študijné od-
bory SOŠ Ul. Bzinská rozdeliť a elektrotech-
nické presunúť na Starú Turú a strojárenské 
pričleniť k SOŠ na Ul. Piešťanskej, kam by 
sa podľa navrhovanej koncepcie školstva TSK 
mala priradiť i celá SOŠ Ul. Jánošíkova. Mesto 
po rokovaní s riaditeľmi ohrozených škôl spraco-
valo stanovisko s dôvodmi pre ich zachovanie. 
Jednoznačná podpora bola i medzi poslancami. 
Objavil sa i návrh v prípade nutnosti spustiť
petičnú akciu. MsZ vyjadrilo zásadný nesúhlas 
s návrhom na zrušenie týchto SŠ a požiadalo 
vedenie a predsedu TSK o prehodnotenie svojho 
stanoviska a zapracovanie stanoviska mesta do 
návrhu optimalizácie siete SŠ a ŠZ. V regionál-
nom parlamente sa  novomestské školy dostanú 
na „pretras“ na  júnovom  snemovaní.  
 Poslankyňa PhDr. P. Maráková a zároveň
riaditeľka detského domova (DeD) informovala o
návrhu na zrušenie DeD k 31. 12. zo strany jeho 
zriaďovateľa. ÚPSVaR Trenčín podľa  jej slov 
nezohľadňuje skutočnosť,  že mesto podporuje 
činnosť DeD a príjmy z prenájmu budovy reinves-
tuje do rekonštrukcie nehnuteľnosti, aby zlepšilo 
životné podmienky detí v DeD. Ako jedno z mála 
miest v SR ponúka pomoc niekdajším zverencom 
DeD prideľovaním  nájomných bytov.
 Poslanci  vyjadrili nesúhlas so zrušením  DeD 
k 31. decembru a navrhli zachovať ho ako štátnu 
rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a 
uložili doručiť uznesenie tohto znenia MPSVaR 
SR, Ústrediu PSVaR  a ÚPSVaR Trenčín.
 V rôznom odznela i žiadosť Kongregácie 
školských sestier de Notre Dame o vyjadrenie 
sa k zriadeniu cirkevnej materskej školy od 1. 
septembra 2012 v priestoroch bývalej vojenskej 
jedálne na Ul. J.Kollára, keďže v zmysle zákona 
sa na zriadenie cirkevnej MŠ vyžaduje súhlas 
mesta. Po ďalších pripomienkach a návrhoch 2. 
zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.                                                       
   (Z materiálov MsZ spracovala  -red.-)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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DEŇ MESTA PRINESIE OCEŇOVANIE I ZÁBAVU
 V ostatných rokoch jeden 
z 365 dní  roka je  špeciálne 
venovaný nášmu mestu a jeho 
ľuďom.
 Po prvýkrát  sa Deň mesta 
spolu s oceňovaním Osobností 
mesta konal  v roku 2007.
 Myšlienka na jeho organi-

zovanie  vznikla v súvislosti s výročím prvej  pí-
somnej zmienky  o našom meste. Premiérovo sa 
Deň mesta  uskutočnil rok pred okrúhlym – 745. 
výročím prvej písomnej zmienky  o Novom Meste 
nad Váhom. V tomto roku si takýmto spôsobom 
po jubilejný – piatykrát aktuálne pripomíname 
748 rokov od  tejto udalosti. 
 - Hoci výročie  pripadá na  18. marca,  ter-
mín  osláv sme z čisto praktických dôvodov, kvôli 
počasiu, už v minulosti posunuli zhruba  o tri  me-
siace neskôr, - upresňuje zástupkyňa primátora 
mesta Ing. Viera  Vienerová a pokračuje ďalej:
 - Keďže Deň mesta sa  konáva  na  námestí 
pod holým nebom, vzhľadom na skutočnosť,
že  júnový termín býva  z klimatického hľadiska
spravidla  príjemnejší, hlavne po teplotnej strán-
ke, ako  by bol vo vrcholiacom predjarí,  mesto 
od  2. ročníka prešlo k organizovaniu Dňa mesta 
z marca na  jún. –
 Počasie si síce nemožno naplánovať, ale 
ostatné veci do veľkej  miery  áno.
 - Pre občanov a návštevníkov mesta sme na 
17. júna nachystali na Námestí slobody zaují-
mavý program. Po doobedňajších športových ak-

tivitách žiakov od 13 – tej hodiny  do  neskorého 
večera  - 22,00 h bude v centre mesta  prebiehať
spoločensko - kultúrny program. Jeho hlavná 
časť – oceňovanie významných ľudí, ktorí pre 
naše  mesto čosi spravili, zvidieteľnili ho, alebo 
ho úspešne reprezentovali, začne o 17,00 h.
Výber tohoročných osobností, ktoré získajú Cenu 
primátora mesta, sa uskutočnil v duchu prijatých 
zásad oceňovania a zahŕňa všetky  oblasti nášho 
života.
 Program vyvrcholí vo  večerných hodinách 
vystúpením ABBA WORLD REVIVAL z Prahy, 
ktoré bude  príjemnou bodkou za  tohoročným,
jubilejným - 5. ročníkom osláv nášho mesta. 
Dovoľte  mi v mene  primátora  mesta, i svojom, 
čo najsrdečnejšie pozvať vás na toto už tradičné
podujatie.-
 Všetci, ktorí pozvanie viceprimátorky  mesta 
Ing. V. Vienerovej  prijmú, si musia ešte niekoľko
dní počkať. Deň mesta sa uskutoční 17. júna.

 Mesto pripravuje výstavbu bytových  domov 
(BD) ako obytného komplexu malopodlažnej 
zástavby západne od Tematínskej ul. na 
Hájovkách. Navrhovaných je osem samostatne 
stojacich typových 4 - podlažných BD, v dvojrade 
s obslužnými komunikáciami. Výstavbu plánuje 
financovať z prostriedkov mesta,  úveru Štátneho 
fondu rozvoja bývania  a  dotácie MDVaRR SR. 
Tieto informácie  odzneli na  májovom mestskom 
zastupiteľstve.
 V súvislosti s pripravovanou investíciou samo-
správa  predložila  a poslanci schválili  návrh na 
nadobudnutie pozemkov od Slovenského pozem-
kového fondu (SPF). Keďže podľa záväznej časti
územno-plánovacej dokumentácie majú byť na 

nich umiestnené verejno-prospešné stavby v in-
tenciách príslušného zákona  bude nadobudnutie 
týchto  pozemkov pod konkrétnymi  komuniká-
ciami, chodníkmi a parkoviskami od SPF bezod-
platné.
 Nadobudnutie pozemkov od SPF pod 
stavbami bytových domov za účelom výstavby 
nájomných bytov na  Hájovkách bude  v zmysle 
príslušného zákona o pozemkových úpravách a 
usporiadaní pozemkového vlastníctva odplatné za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 Až po vysporiadaní  všetkých pozemkov, ktoré 
sa  nachádzajú pod chystanou výstavbou, budú 
môcť nasledovať ďalšie kroky mesta v príprave 
na svoju ďalšiu investíciu.

MESTO PRIPRAVUJE VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMOV

VÝHERKYŇA
  Alena Škulecová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s. Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
 Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala 

Mária ZELENAYOVÁ,
Ul. J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom.   
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.



Na jedného z vás
 sa usmeje šťastie

v podobe výhry

16,60 €,
ktorú venuje:
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Prevádzkové hodiny

Pondelok   8,00 – 16,00
 Utorok       8,00 – 16,00
 Streda       8,00 – 16,00 
 Štvrtok      8,00 – 16,00
 Piatok       8,00 – 16,00

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5

Tešíme sa na vašu 
návštevu

 www.dexia.sk

JÚN 2011

✂

✂

KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO

 SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite a pošlite, 
alebo osobne doručte
do 22. júna na adresu:

Mestské kultúrne stredisko,
redakcia

Novomestského spravodajcu,
Hviezdoslavova 4, 

915 01 Nové Mesto n.V.

  ročné vyplácanie atraktívneho výnosu 3,5 %  

   za 4 roky zaručený výnos 14 %

   garancia návratnosti investície pri splatnosti

  bez vstupných poplatkov

Hypotekárne 
záložné listy

www.dexia.sk

Banka pre život

www.dexia.sk

Banka pre život

Teraz 
s ročným 
výnosom 

Investujte tam,
kde s istotou zarobíte
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ZLATO PRE MESTO ZA NÁJOMNÉ BYTY

   Do „zbierky“ ocenení Novému Mestu nad 
Váhom v uplynulých dňoch pribudlo pomyselné
zlato. Po dvoch druhých a jednom treťom  mieste
a troch čestných uznaniach v konkurencii
ďalších stavieb prihlásených do súťaže Progre-
sívne, cenovo dostupné bývanie 2010 naše 
mesto získalo v kategórii Bytové domy s 
úsporným riešením bytov najvyššie ocenenie 
– prvé miesto.
 - Cenu  pre  naše  mesto spolu s finančnou
odmenou 1 650 €, ktorá príde  na  účet  mesta, 
3. mája v hoteli LUX v Banskej  Bystrici prevzal 
primátor mesta  Ing. Jozef Trstenský, - upresňuje
na  vyhodnotení súťaže v meste  pod  Urpínom 
tiež prítomný Ing. Dušan Macúch, vedúci od-
delenia  výstavby, rozvoja  mesta a dopravy  MsÚ 
v Novom Meste  nad  Váhom a pokračuje ďalej:
 - Z 1. miesta, ktoré sme získali v XIII. ročníku
súťaže za Bytové domy  Ul. Čachtická – II. 
etapa, máme veľkú radosť. Spolu s ostatnými 
cenami z uplynulých ročníkov vrátane čestného
uznania, ktoré sme  dostali v roku 2008 ako jedna 
z mála samospráv z príležitosti jubilejného – X. 
ročníka súťaže  za významný prínos pri zvyšovaní 

dostupnosti bývania pre obyvateľov mesta a 
opakovanú prezentáciu dosiahnutých výsledkov 
v súťaži, je dôkazom  toho, že  Nové Mesto nad 
Váhom vie stavať nájomné byty.   
 Súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje minis-
terstvo výstavby, sa zúčastňujeme takmer od  jej 
začiatku. Zapojili sme sa do jej siedmich ročníkov
a  z celkovej bilancie možno konštatovať, že No-
vé Mesto nad Váhom patrí  v súťaži Progresívne,
cenovo dostupné bývanie k jedným z najús-
pešnejších, ak  už  nie k najúspešnejším mes-
tám. –
 Minulý rok  nášmu mestu uniklo prvenstvo len 
o vlások.
 - Vlani nás  predbehol Poprad, oproti nám mal 
lepšie  dotvorené sídlisko. Tentoraz sme  si dali 
na  to väčší pozor. Na  rozdiel od  prvej  stovky 
nájomných  bytov na  Čachtickej  ul. sme dôraz 
položili i na dotvorenie stavby sadovými úpra-
vami, osadením ihrísk a úpravou okolitého terénu. 
Túto skutočnosť,- čo sme už ako v súťaží skúsení 
„harcovníci“ aj  predpokladali, - ocenila jej odborná 
komisia. Jej členovia, všetko kapacity od  fachu, 
posudzovali stavby nielen zo zaslanej komplet-
nej dokumentácie vrátane fotografií stavieb, ale 
predovšetkým  z reálnej obhliadky každej  jednej 
stavby  prihlásenej do súťaže. –
    Podľa textu na udelenom diplome Nové 
Mesto nad Váhom získalo 1. miesto za: „Ucelený
urbanistický návrh komplexu bytových domov 
s výborným a nápaditým riešením priestorov 
medzi domami hlavne na športoviská a detské 
ihriská, čo výrazne  zvyšuje hodnotu vytvoreného 
prostredia; vytvorenie jednoznačne definovaných 
poloverejných (športoviská) a polosúkromných 
priestorov (predzáhradky bytov na prízemí) 
a kultivovane navrhnuté bytové domy s dob-
rým dispozičným riešením bytov a primeranou 
veľkostnou skladbou.“
 Komisia podľa slov Ing. D. Macúcha  kvi-
tovala  i skutočnosť,  že  nejde len  o  samostatný 
bytový dom, ale že je to obytný súbor domov 
dotvorený drobnou architektúrou – ihriskami i 
zeleňou. Skrátka, že mesto výstavbu poňalo 
komplexne.
 - Pre úplnosť treba  dodať, že cenu okrem 
zástupcu investora, teda  mesta, prevzali i projek-
tant čiže  STU v Bratislave, Fakulta architektúry, 
PC FA STU a zhotoviteľ: IZOTECH Group, s.r.o., 
Nové Mesto nad Váhom.-



5

 Zlá správa sa šíri rýchlosťou blesku. Ani tá o 
hrozbe rušenia Detského domova (DeD) rodin-
ného typu v Novom Meste n. V. nebola výnimkou. 
 V DeD sa život ale nezastavil. Koncom mája 
sa pätica 10 až 14 – ročných detí v sprievode 
pani vychovávateľky vrátila z Budapešti, kde 
sa 27. – 29. mája zúčastnila stretnutia detí EÚ. 
Európske rendezvous detí usporiadala  manželka 
maďarského pána prezidenta. Deti z nášho DeD, 
odeté v krojoch, v hlavnom meste Maďarska
reprezentovali SR  ukážkou slovenských ľudových
zvykov. Do Nového Mesta  nad Váhom sa  vrátili s 
množstvom nezabudnuteľných  zážitkov.
 Ani ostatné deťúrence nezaháľali a sve-
domito nacvičovali program pre zvlášť vzác-
nu návštevu – pána veľvyslanca Azerbajdžanu 
Džalala Gasymova, ktorý ohlásil svoju návštevu 
z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Svojím 
malým kultúrnym  vkladom sa chcú  deti DeD  a je-
ho riaditeľka PhDr. Patrícia Maráková poďakovať
p. veľvyslancovi, ktorý  sirotám  žijúcich rodičov  z 
Klčového zakúpil v práve  vrcholiacom školskom 
roku školské potreby a prispel finančne (o. i. mecé-
nov) na sponzorský účet domova. Vďaka tomu 
môže  celé detské osadenstvo  DeD v lete  okrem 
zákonom  stanovenej  týždennej  rekreácie prežiť
krásne chvíle  v 17 – dennom  letnom tábore. 

Pozvanie  od  domovákov na  Deň detí smerovalo 
i vedeniu mesta. Riaditeľka P. Maráková so svojimi 
spolupracovníkmi a deťmi chcú týmto spôsobom 
vyjadriť vďačnosť za  záujem  samosprávy o DeD 
a jeho zverencov, ktorá peniaze  z nájmu budovy 
vracia späť do zveľaďovania DeD. Naposledy 
rekonštrukciou kúpeľní prostredníctvom mest-
ského bytového podniku. V duchu tradície poz-
vaní a ich doterajších prijatí  manželkami pôsobia-
cich ministrov zahraničných vecí vedenie DeD 
oslovilo k účasti na MDD  i  p. E. Dzurindovú. 

ROZUM ZOSTÁVA STÁŤ
 Život v DeD  pulzuje, nezastavil sa. Rozum 
však zostáva stáť nad návrhom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Trenčíne  k 
31. decembru zrušiť DeD v Novom Meste  nad 
Váhom. Vyplýva  to z návrhu Koncepcie vykonáva-
nia ústavnej starostlivosti v Trenčianskom kraji 
zameranej na roky 2008 – 2009 s výhľadom na 
roky 2010 – 2013. Svoj návrh odôvodňuje tým, 
že DeD sídli v prenajatých priestoroch a že je dl-
hodobo poddimenzovaný, čím narastajú náklady 
na jednotlivé deti  v zariadení.
 S týmto zámerom P. Maráková oboznámi-
la májové snemovanie MsZ. Jóbovou zvesťou
vyvolala v radoch poslancov doslova šok a vzá-
pätí jednohlasný nesúhlas s týmto návrhom, 

ZOSTANÚ DETI BEZ DOMOVA?

 Ide o osvedčený tím,  ktorý , ako vidno, dokáže 
premietnuť predstavy a požiadavky  investora do 
zdarnej reality. Potvrdzuje  to i výsledok súťaže.
 -  Naše bytové domy s nájomnými  bytmi, 
nazdávam  sa,  nielenže  dokážu konkurovať, ale 
svojím celkovým architektonickým dotvorením, vi-
zuálom,  úrovňou a kvalitou neraz i predčia bytové 
domy postavené súkromnými investormi.-
 Tento trend chce mesto zachovať a pokračovať
v ňom i pri realizácii ďalších  nájomných  bytov, 
ktorých výstavbu  v súčasnosti pripravuje.
 - Mesto  má už vydané  územné  rozhod-
nutie na výstavbu 160 nájomných  bytov na  Ul. 
Tematínskej. Máme spracovanú i dokumentáciu, 
momentálne  prebieha  výkup pozemkov.  
 Až keď sa  nám podarí vysporiadať  pozemky 
nachádzajúce sa pod plánovanou výstavbou, 
začneme s vypracovaním projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie, potom bude  nasle-
dovať súťaž na  zhotoviteľa. Vzhľadom na  zdĺhavý
proces s vysporiadaním pozemkov, ktorého trva-
nie v tejto chvíli ťažko predpokladať a ďalšie

kroky nevyhnutné v príprave na výstavbu, vrátane 
okrem iného i predloženia žiadosti o dotáciu, 
predpokladám, že s realizáciou nájomných bytov 
na  Hájovkách by sa mohlo začať najskôr v roku 
2013.
 Pri tejto príležitosti, ako ďalej uviedol Ing. D. 
Macúch, by mesto chcelo vyriešiť aj nepriaz-
nivú situáciu s parkovaním na konci Ul. 
Tematínskej.
 - Dnes je tam zaparkovanými autami zúžená 
ulica, v spojitosti s touto výstavbou by sme  chceli 
vytvoriť asi 200 parkovacích  miest pre obyvateľov
Tematínskej ul., aby autá mohli parkovať mimo 
cesty, ktorú chceme perspektívne využiť ako pre-
pojenie  medzi Ul. Tematínskou  a Čachtickou.-
 Hoci ide  o pieseň budúcnosti, vedúci oddele-
nia výstavby MsÚ Ing. D. Macúch nám prezradil, 
že po  dobudovaní plánovaných 160 nájomných 
bytov na Hájovkách sa mesto zrejme opätovne 
prihlási do  súťaže Progresívne, cenovo dostupné 
bývanie, každoročne  vyhlasovanej  Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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POKRAČUJE MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ STANICE
 Po tom, čo plánovaná rekonštrukcia 
Železničnej  stanice v Novom Meste  nad Váhom 
vlani „ležala ľadom,“ dnes  je jej  obnova v plnom 
prúde. Objasňuje Mgr. Z. Chalupová  z odboru 
komunikácie GR Železníc SR:
 - Vzhľadom na  to, že v rozpočte na rok 2010 
sa nenašli finančné prostriedky  na  pokračovanie
akcie v predpokladanom náklade vrátane  projek-
tovej prípravy 1,96  mil €,  došlo v minulom  roku 
k pozastaveniu prác  na  modernizácii železničnej
stanice. Keďže pre r. 2011 akciu zaradili do zoz-
namu stavieb financovaných z kapitálových  trans-
férov čiže zo štátnej  dotácie, na  rekonštrukcii sa 
pokračuje v rozsahu pridelených prostriedkov.-
 Pripomeňme, že stavba  začala v 9/ 2009. Do 
konca  r. 2009 realizátor  stavby TEXO PARTNER 

Bratislava preinvestoval zo štátneho rozpočtu na 
r. 2009 0,536 mil. €. Vykonal výmenu okien na 
prevádz. budove a budovách RZZ a ústredne a 
zhotovil základy na budove traťového okrsku. 
 - Schválená vypracovaná projektová doku-
mentácia  zahŕňa rekonštrukciu objektov ŽSR v 
areáli železničnej stanice – výpravnej budovy z r. 
1878, budovy RZZ (reléové zabezpečovacie zaria-
denie, dopravná kancelária) a súvisiacich zasta-
raných budov zdravotného strediska, trafostanice, 
skladov na rampe č. 1 a 2, budovy traťového
obvodu s novými prípojkami inžinierskych sietí 
vrátane rekonštrukcie technologických objektov a 
slaboprúdovej inštalácie.-
 Modernizácia novomestskej železničnej sta-
nice by  sa  mala ukončiť v budúcom roku.

vyjadrený i v prijatom uznesení. Formou listu 
spolu s odôvodnením a vyčíslením reálnych 
nákladov išlo prijaté uznesenie na kompetentné 
miesta počnúc ÚPSVaR v Trenčíne  cez Ústredie 
práce, sociálnych  vecí a rodiny (od  1. júla  by sa 
malo stať zriaďovateľom  všetkých DeD) až po 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
O. i. poukazuje na skutočnosť, že financie získané 
z nájmu mesto spätne investuje do rekonštrukcie 
budovy, v ktorej  sídli DeD a takisto upozorňuje i 
na  fakt, že DeD  v ostatnom období nečerpal od 
zriaďovateľa  žiadne kapitálové výdavky.  
 Poddimenzovaný stav mal DeD jedine v lete 
pred rokom, keď  jeho brány naraz opustilo 7 detí, 
ktoré všetky ukončili školskú dochádzku. Dnes  je 
všetko inak. 
 DeD má v súčasnosti plný stav - 20 detí, 
ešte začiatkom mája mal dokonca – so súhlasom 
zriaďovateľa - nadstav - 21 detí, až kým 2,5 - ročná
Erika nešla do predosvojiteľskej starostlivosti.

MALA ŠŤASTIE
 Do DeD sa Erika dostala zhruba pred  rokom 
ako 1,5 - ročná. Absolvovala povinnú trojmesačnú
diagnostiku a v súlade so zákonom išla do 
profesionálnej rodiny. Mala šťastie. Záujem o 
dievčatko prejavil bezdetný manželský pár. 
Vzájomné oťukávanie prebiehalo na pôde DeD, 
kde sa Erika niekoľkokrát stretla s potenciál-
nymi rodičmi. Padli si do oka. Keď manželia 
osvedčili záujem o dieťa, nasledovali krátkodobé 
Erikine  pobyty v jej možnom novom domove, 
ktoré vyústili do podpisu predosvojiteľskej sta-
rostlivosti. Pri tomto oficiálnom akte bol zrej-

mý, priam hmatateľný vzťah dievčatka k nádej-
ným rodičom. Pri toľkých neznámych tvárach 
istotu hľadala v maminom objatí. Ak všetko pôjde 
dobre, proces vyvrcholí adopciou dieťaťa, zme-
nou jeho  priezviska a novým rodným listom.

ČO S OSTATNÝMI  DEŤMI?
Čo ale s ostatnými deťmi, ktoré takéto šťastie

nemali? Detské domovy sú plné. Navyše no-
vomestské ústavné zariadenie, ktorému hrozí 
zrušenie,  je  DeD  rodinného typu. V dvoch 10 
– členných rodinách  žijú zväčša súrodenecké 
skupiny. Domnienka, že sa  podarí umiestniť
do profesionálnej  rodiny spolu  3 – 4 súroden-
cov,  je zavádzajúca. V profesionálnych rodinách 
nie sú zväčša na to priestorové podmienky, 
navyše i  zákon  má svoje limity pre  počet detí 
v  jednej profesionálnej rodine. Netreba  byť ani 
matematickým géniom, aby si človek vypočítal,
čo je ekonomickejšie – či  mesačne platiť  mzdu 
profesionálnemu rodičovi, ktorý sa  stará o jed-
no zverené dieťa, alebo trom vychovávateľkám
a dvom pomocným vychovávateľkám, ktoré sa 
striedavo v službách starajú o dvadsať detí. 
Aj keď zoberieme do  úvahy ďalšie prevádz-
kové a mzdové náklady pre zabezpečenie chodu 
DeD, stále je to efektívnejšie ako prvý variant. 
Nehovoriac o prípadnej traume súrodencov  spô-
sobenej ich  rozdelením. Deti v DeD sú  spokojné 
a majú zabezpečenú i adekvátnu starostlivosť.
 Náš  odkaz preto znie: Neničte to, čo je  dob-
ré! Ľahké  je búrať, ale ťažké je znovu budovať,
znovuobnovovať  zničené.  O to viac, keď  ide o 
bezbranné deti.
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 Paráda,  je  tu opäť Paráda! Tešia sa všetci 
tí, ktorí zažili atmosféru jej premiérového ročníka 
na  Zelenej vode a všetkým, ktorí vlani  neprišli 
na paralympijský deň,  vrelo odporúčajú tento 
rok zúčastniť sa ho. II. ročník PARÁDA – para-
lympijský deň pre malých aj veľkých, ktorý or-
ganizuje Slovenský paralympijský výbor (SPV) v 
spolupráci s mestom a  novomestskými firmami 
Bolt, s.r.o. a TC Contact, s.r.o., sa uskutoční 
v sobotu 4. júna v známom  rekreačnom areáli.
 Vlani  sa tu v krásnom slnečnom počasí zišlo 
približne 4 000 ľudí, ktorí strávili príjemný deň v 
kruhu paralympijskej rodiny. Boli okrem iného 
svedkami   predstavenia úspešných slovenských 
paralympionikov, prezentácie  knižnej publikácie 
ZPH 2010 Vancouver, mali možnosť vyskúšať si 
niekoľko paralympijských športov (bocciu, stolný 
tenis, basketbal, streľbu, cyklistiku-handbike), k 
dispozícii boli atrakcie, napr.  expozície lesníctva 
a včelárstva, kone a hipoterapia, lovecké trofeje, 
sokoliari, skauting, loďky, vodné bickyle, nafuko-
vací hrad, trampolíny, súťaže pre deti… Ponuku 
dopĺňali symbolická jazda v rámci kampane Na 
kolesách proti rakovine a hudobné vystúpenia 
umelcov. 
 Rovnako bohatý program pripravuje SPV 
so svojimi partnermi aj na prvú júnovú sobotu. 
Bude  sa niesť v duchu spojenia športovo – 
spoločenského dňa pre verejnosť (nielen) k MDD 
s prípravou našich športovcov na XIV. para-

lympijské hry Londýn 2012. Súčasťou programu 
bude prezentácia  DVD Peking – Vancouver, 
stanovištia s paralympijskými športmi, loďky 
pre deti, škola tanca, autogramiáda paralympi-
onikov, olympionikov a ďalších osobností slo-
venského športu, interaktívne chránené dielne 
pre deti, maľovanie na tvár a veľa detských 
atrakcií, detské divadielko, hudobné vystúpenia 
(Vidiek, Aya, Mukatado a ďalší), stánky part-
nerov SPV, ďalej kampaň Na kolesách proti 
rakovine, plážový volejbal,  vystúpenia regionál-
nych umelcov  a waterball.
 Všetkých srdečne pozývame 4. júna na 
Zelenú vodu. Veríme, že spolu prežijeme opäť
nevšedný deň s množstvom zážitkov!
         Ing. Roman Végh za SPV

PARÁDA, JE TU OPÄŤ PARÁDA!

ŽIVÁ ENERGIA POMÁHA ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
 Do 10. júna, ešte  niekoľko dní po Svetovom 
dni životného prostredia  (5. júna),  sa možno 
uchádzať o grant z Nadačného fondu (NF) 
Živá energia spol. ZSE Energia. Zo žiadosti 
doručených do III. ročníka grantového kola fond 
podporí najlepšie projekty celkovou čiastkou 
31 000 €. Programové priority NF sa rozdeľujú
do dvoch kategórií. Investičná podpora je 
určená na  výstavbu a inštaláciu nových zdrojov 
využívajúcich obnoviteľné zdroje  energie (OZE), 
rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne 
palivá na OZE a zavádzanie  opatrení na  úspory 
energie.
 Projekty neinvestičného charakteru z 
druhej oblasti sa zameriavajú na  vzdelávanie 
a zvyšovanie  povedomia o úsporách energie a 

OZE, osvetové programy pre školy a verejnosť,
aktivity ekocentier a odborné kurzy. V minu-
losti sa „živá energia“ premenila z projektov do 
niekoľkých  konkrétnych výsledkov.
 O pridelenie prostriedkov NF Živá energia 
spol. ZSE Energia, a.s., sa môžu uchádzať
mestá, obce, mimovládne  neziskové orga-
nizácie, školy, ústavy sociálnej starostlivos-
ti, domovy dôchodcov, CVČ. Po uzávierke 
prijímania  žiadostí  (10. 6.) do konca  mesiaca 
sa  zavŕši ich hodnotenie a v ďalšom období až 
do novembra 2012 sa budú podporené projekty 
realizovať. Za krátky čas svojej existencie Živá 
energia podporila 18 projektov  v sume 119 743 €.
 Viac informácií možno získať na:
www.zivaenergia.sk a www.ekopolis.sk . 
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OSOBNÝ BANKROT A ODDLŽENIE
 V súčasnej dobe, keď si mnohí ľudia nabrali 
pôžičky a iné úvery a v dôsledku zhoršenej 
hospodárskej situácie prišli o pravidelný príjem, 
nastáva otázka, ako sa oddlžiť, resp. ako vyriešiť
takúto situáciu. Pre mnohých odpoveďou je: 
OSOBNÝ BANKROT.
 V podstate ide o konkurz fyzickej osoby, 
ktorý prebieha podobne ako konkurz právnickej 
osoby. Cieľom takéhoto konania je postupné 
speňaženie majetku dlžníka a úhrada záväzkov
veriteľov. Zjednodušene povedané, poverená oso-
ba (konkurzný správca) speňažuje - rozpredáva 
majetok dlžníka a z výťažku, t. j. z toho, čo zís-
ka z predaja, uhrádza jednotlivé záväzky - dlhy 
dlžníka. Postup pri konkurze je ako pri každom 
inom konaní. Začína sa na návrh podaný na súd. 
Podať ho môže sám dlžník alebo veriteľ. Veriteľ
musí súdu preukázať, že takých veriteľov ako 
on  je viacero a že dlžník nesplnil svoje peňažné
záväzky viac ako jednému veriteľovi po dobu 
dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti. Naopak, ak 
návrh podáva dlžník, automaticky sa predpokla-
dá, že sa stal insolventným. Návrh sa podáva 
na určenom tlačive,  súčasťou jeho podania je aj 
uhradenie súdneho poplatku, ktorý v súčasnosti
činí 663,88 €  pre osobný bankrot. Ak súd zistí, 
že majetok dlžníka nebude postačovať ani na 
úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku zastaví. 
 Po vyhlásení konkurzu sú veritelia oprávnení 
na základe vyplnenia a zaslania prihlášky uplatniť
svoje pohľadávky.  Bez prihlásenia pohľadávok nie 
je možné pohľadávku zaradiť do konkurzného ko-
nania. Po prihlásení pohľadávok sa koná schôdza 
veriteľov, zvolení zástupcovia veriteľov potom 
rozhodujú o speňažení majetku a správca  pristu-
puje k speňažovaniu majetku dlžníka. Z  výťažku
sa vykonáva pomerná úhrada pohľadávok. Celý 
proces je pod prísnym dohľadom súdu, ktorý 
rozhoduje aj o záverečnom rozvrhu výťažku zo 
speňažovania majetku dlžníka.
 Ak sa úplne speňaží majetok dlžníka, súd roz-
hodne o zrušení konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Podstatný rozdiel medzi konkur-
zom a osobným bankrotom je v tom, že fyzická 
osoba môže požiadať o tzv. ODDLŽENIE.

Čo je oddlženie  a kto sa ho môže domáhať?
 Podstatný rozdiel medzi konkurzom a osob-
ným bankrotom je v tom, že fyzická osoba môže 
požiadať o tzv. ODDLŽENIE, čo v praxi znamená, 
že dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, zákon 
po zrušení konkurzu umožňuje, aby sa mohol 
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa slúži inštitút oddlženia.
 Domáhať sa oddlženia môže len dlžník - 
fyzická osoba, ktorý zodpovedne a aktívne pristu-
poval k svojej povinnosti platiť dlhy tým, že včas
podal návrh na vyhlásenie konkurzu. 
 Právo na tzv. konanie o oddlžení zákon  nedá-
va dlžníkovi, ktorého majetok by nepostačoval
ani na trovy konkurzu a  ktorého konkurz nebol 
vyhlásený z dôvodu, že majetok dlžníka by 
nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu.
 Výsledkom konania o oddlženie je,  - za pod-
mienok ustanovených zákonom, - zbavenie sa 
dlhov fyzickej osoby. Avšak aj tu platí, že domáhať
sa zbavenia svojich dlhov oddlžením nemôže 
fyzická osoba, ak jej majetok nepostačoval ani na 
úhradu nákladov konkurzu, teda ak sa konkurz 
zrušil pre nedostatok majetku.
 Návrh na povolenie oddlženia je potrebné na 
súde podať najneskôr do zrušenia konkurzného 
konania, inak mu súd nevyhovie. Dlžník musí 
v návrhu napísať aj odôvodnenie, prečo žiada 
o oddlženie. Súd následne po zrušení konania 
o osobnom bankrote rozhodne aj o žiadosti o 
oddlženie dlžníka. Ak súd takejto žiadosti vy-
hovie, začína 3 - ročné skúšobné obdobie,
počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci 
skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 
70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý 
skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní od-
meny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu 
výťažku medzi veriteľov.

Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj 
bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení 
dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení 
konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspo-
kojené ani počas skúšobného obdobia, sa 
stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.

JUDr. Adriana Ručkayová

P R Á V N I C K É  O K I E N K O
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 Veľa nových odborných skúseností, časová
náročnosť, rozhľad z daného odboru, zdatnosť
ústneho prejavu, boj s trémou, maximálna 
pripravenosť, dôsledná príprava a viacnásobné 
hodnotenie odbornej komisie... Toto všetko od A po 
Z zažili a získali naše dve študentky osemročného
gymnázia – septimy SOŇA RANUŠOVÁ a jej 
spoluriešiteľka KATARÍNA DROBNÁ z Nového 
Mesta nad Váhom.
 Tento rok sa konal 33. ročník Stredoškolskej 
odbornej činnosti (SOČ). Čím všetkým si museli 
prejsť a ako vyzerala ich dlhá cesta k úspechu? 
Dievčatá zahviezdili prácou o skautingu - 15. zbor 
Javorina Nové Mesto nad Váhom v odbore č. 01 
- Problematika voľného času.
 Školské kolo na našom gymnáziu sa 
uskutočnilo 26. januára, tu získali 1. miesto. 
A treba povedať, že  i v ďalších  kolách, do ktorých 
postúpili, zaznamenali tento „stereotyp.“ Pravda, 
veľmi príjemný -  odniesli si prvenstvá zo všetkých 
kôl – počnúc regionálnym  až po celoslovenské 
kolo.
 Zápolenie  v SOČ-ke  na  regionálnej  úrov-
ni sa odohralo na novomestskej priemyslovke 
25. februára, kde naše septimanky  uspeli v 
konkurencii 11 prác.
 Novomešťanky  triumfovali i medzi šiestimi 
hodnotenými prácami v krajskom  kole v Starej 
Turej v dňoch 31. marca až 1. apríla. O desať
viac, až 16 prác, posudzovala  odborná porota v 

celonárodnom kole 
v Trenčíne 27. až 
29. apríla.
 Na celo-
štátnej prehliad-
ke čakalo na 
naše študentky 
nečakané vyvr-
cholenie. Svojou 
„ s o č k á r s k o u “ 
p r e z e n t á c i o u 
zožali mimoriadny 
úspech, aký sa po-
darí len málokomu. 
Potešili sa ocene-
niam a plusovým 
bodom na vysoké 
školy. Je to ich doterajší najväčší úspech a môžu 
sa pýšiť zdolaním problematiky voľného času na 
celom Slovensku.

Čaro slávnostnému odovzdávaniu vecných 
cien a diplomov dodala aj čarovná atmosféra na 
Trenčianskom hrade za prítomnosti štátneho ta-
jomníka MŠ SR. Práve na tomto mieste sa stretli 
najúspešnejší študenti z celého Slovenska. 
 S. Ranušová a K. Drobná reprezentovali 
úspešne našu školu, Gymnázium M. R. Štefánika 
i naše mesto a svoju prácu dotiahli do zdarného 
konca. Patrí im VEĽKÁ GRATULÁCIA!!! 

Mgr. Michaela Kurišová

CESTA K ÚSPECHU ..., ALEBO: 
AKO SA TO CELÉ VLASTNE ZAČALO?

 Francúz M. de Montaigne, ktorý ako prvý 
použil slovko ESSAIS na  pomenovanie svojej 
knihy úvah o živote, by  mal radosť z toho, že v 
našom meste už  niekoľko rokov trvá  a darí sa 
tradícii súťaže v písaní esejí. Tešia  sa  z toho i 
jej organizátori.
 Písanie esejí je určené žiakom najvyšších 
ročníkov ZŠ a 8 - ročného gymnázia v našom 
okrese. O vyhlásených témach, ktoré v súčas-
nosti rezonujú v spoločnosti, sa školy včas doz-
vedia.
 Nádejní esejisti sa pera tentoraz chopia 
17. júna o 8,00 h v priestoroch knižnice,  aby  v 
časovom limite  60 minút bez možnosti použitia 

konceptu položili na papier svoje názory a 
myšlienky k zvolenej  téme. 
 Práce posúdi odborná porota, ktorá spomedzi 
nich vyberie tie najlepšie.                          -ms-

S ÚŤA Ž  V  P Í S A N Í  E S E J Í

 Po májových sláveniach prvého sv. 
prijímania sa v Rímskokatolíckom kostole 
narodenia Panny Márie v Novom Meste nad 
Váhom 5. júna uskutoční birmovka. Túto 
sviatosť budúcim dospelým kresťanom v 
novomestskom chráme vyslúži generálny 
vikár PhDr. Ladislav Kuna.

BIRMOVKA

  • Soňa Ranušová (vpravo) 
a Katarína Drobná
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 Predpokladám, že v čase čítania týchto 
riadkov sme si už všetci splnili svoju občiansku
povinnosť a vyplnili sme sčítacie formuláre. 
Dúfam, že väčšina z nás to učinila aj pravdivo.
 Existujú rôzne postoje k tejto výnimočnej
príležitosti. Na jednej strane boli a sú mnohé 
kritické hlasy týkajúce sa nedostatočnej prípravy, 
a teda skresleného výsledku; na strane druhej 
mnohí vkladajú veľké očakávania do výsledkov 
sčítania. Nie, neobávajte sa, že ako farár chcem 
vstupovať do vášho svedomia, pokiaľ ide o vy-
plnenie kolónky „náboženské vyznanie“. Každý 
kresťan by v tom mal mať jasno a nehanbiť sa za 
svoju vieru. Celé dejiny nám poskytujú nekonečný
zoznam tých, ktorí sa k svojej viere priznali iným 
spôsobom: za vieru položili svoj život.
 Vždy boli aj budú takí, ktorí takéto občianske
povinnosti ignorovali, resp. schválne vyplnili 
nepravdivé údaje. Mnohé krajiny na základe 
takýchto skúseností pristúpili k sankciám. Kto sa 
považuje za kresťana, pozná slová ap. Pavla: 
„Každá duša buď poddaná nadriadeným vrch-
nostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a 
tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví 
vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa 
protivia, priťahujú si súd.“ (R 13,1-2). Zaujímavé 
je, že ap. Pavol tieto slová nepísal v slobodnej 
dobe, ktorá je pre nás dnes samozrejmosťou.
Tieto slová apoštola boli napísané v otrokárskom 
zriadení, kde vládol rímsky cisár. Byť vtedy pod-
riadeným vrchnosti bolo omnoho ťažšie ako dnes. 
O tom svedčí aj fakt, ktorým sa začína správa 
evanjelia: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od ci-
sára Augusta popísať celý svet.“ (L 2,1). Jozef 
a Mária rešpektovali cisárovo nariadenie. Mali 
dosť dôvodov, aby odmietli poslušnosť, ako to 
vtedy urobili mnohé radikálne skupiny. Avšak 
poslušnosť ich priviedla do Betlehema. Vďaka
poslušnosti sa Ježiš narodil presne podľa proroc-
tva Starej zmluvy. Mohli sa vzbúriť, neposlúchnuť,
no tak by minuli Boží plán.
 Žijeme v demokracii, sme hrdí na osob-
nú slobodu každého jednotlivca, no často si ju 
zamieňame so svojvoľnosťou. Mnohí sa chcú 
správať ako anarchisti (t. j. ľudia, odmietajúci 
akýkoľvek poriadok, autoritu a disciplínu). Žiaľ,
mnohí vysokí politickí predstavitelia nám v tomto 
dávajú zlý príklad, keď sa nevedia podriadiť pri-
jatým zákonom, lebo ich osobný názor je iný. Boh 

dal do celého stvorenstva poriadok. Preto nás 
od kolísky učí poslušnosti: najskôr poslúchame 
rodičov, potom učiteľov, v zamestnaní šéfov atď.
Kto sa nenaučil už v detstve poslúchať rodičov, 
čaká ho ťažký život. Okrem toho sa s takým 
človekom veľmi ťažko vychádza. Kto sa nenaučil
poslúchať pozemské autority, má veľký problém 
uznať Boha nad sebou ako tú najvyššiu autoritu. 
Niet sa čo čudovať, že dnešná mladá generácia 
odmieta Boha. Veď sme ju neviedli k tomu, aby 
sa podriadila pozemským, viditeľným autoritám 
– počnúc rodičmi a končiac vládou. Aj v tomto 
prípade sa napĺňa Písmo: „Nemýľte sa! Boh sa 
nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj 
žať!“ (Gal 6,7).
 Nie som naivný, viem, že toto sčítanie 
obyvateľstva nie je dokonalé, má svoje nedostat-
ky a slabiny. Uvedomujem si, že mnohé údaje 
môžu byť zneužité. Domnievam sa, že keď sa toto 
sčítanie deje „po prvý raz vo všetkých členských
štátoch EÚ naraz pri využití rovnakých, resp. 
podobných definícií zisťovaných údajov“ (citované 
z Obálky údajov o obyvateľovi), začínajú sa 
reálne napĺňať biblické proroctvá, ktoré pred-
povedajú vytvorenie celosvetového systému na 
čele s Antikristom. Vďaka Písmu môžem vidieť
a rozlišovať viac ako len pomocou prirodzených 
zmyslov. A predsa: v tomto momente sa ešte 
môžem – ba priam musím – podriadiť pozemským 
autoritám, tak mi to prikazuje Písmo. Nepodriadim 
sa až vtedy, keď bude na mňa vyvíjaný nátlak, aby 
som akýmkoľvek spôsobom zaprel svoju vieru 
v Ježiša Krista ako Boha a môjho Spasiteľa.
 Sme občanmi Slovenska, naša republika 
tvorí súčasť EÚ a my využívame jej výhody. 
Sme tu však len na pár rokov, nikto nevie, koľko
tu, v časnosti, ešte bude. Máme byť podriadení 
vrchnostiam. Avšak všetci putujeme do večnosti.
Vieme, kam putujeme? Vieme, kde budeme tráviť
večnosť? Ten istý ap. Pavol, ktorý kresťanov
vyzval k podriadenosti vrchnostiam, napísal: „Ale 
naša otčina (domovina) je v nebesiach; odtiaľ
očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“
(Fil 3,20). Je to aj naše vyznanie? Žiť s týmto 
vedomím, v tejto istote, dáva človeku radosť i silu 
na prekonávanie všetkých trápení v tejto časnosti.
Veď: keď sa aj všetko pominie, Kristus svojich 
prenesie do dokonalých, večných príbytkov.
   Ľubomír Ďuračka, ev. farár

T A K ,  K OĽK O  N Á S  J E ?
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 Hrdinami nie  sú len ľudia, ktorí čosi význam-
né dosiahli, ktorí svoj charakter či odvahu pre-
verili v náročných, život ohrozujúcich situáciách. 
Hrdinami môžu byť a sú celkom „obyčajní“
ľudia, otcovia. Prečo tie  úvodzovky? Nuž preto, 
že dnes nie je celkom bežné byť otcom via-
cerých detí, byť hlavou rodiny viacpočetnej 
rodiny. Ale  pozor, nemýľme sa! Meradlom tohto 
každodenného hrdinstva zďaleka nie je počet
detí!  Veď  v našom meste  máme  otcov dokonca 
až jedenástich detí. Ale čo z toho, keď sa o  ne 
nestarajú, nemajú záujem starať sa o ne, i keď  v 
rámci možnože  skromných možností. Akéže  je 
to hrdinstvo? Žiadne. Jeho pravý opak.
 Nie  je umenie stať sa rodičom a starostlivosť
o svoju ratolesť posunúť na  štát, na  spoločnosť.
Pozrime sa na náš detský domov, ktorému hrozí 
zrušenie. Všetci jeho zverenci, až na  najstaršiu, 
ktorej otec  zomrel pred dvoma rokmi, sú 
všetko sirotami ŽIJÚCICH rodičov. Áno, žijúcich 
rodičov. Našťastie, pravým opakom takýchto 

kvázi rodičov sú aj  skutoční rodičia.
 V  našom meste  žijú  otcovia, ktorí sa spolu 
so svojimi manželkami, mamami detí,  príkladne 
starajú o svoje  početné potomstvo, vďaka čomu
z rodného hniezda už mnohé vyleteli dobre 
pripravené do života. S hodnotami a návykmi, 
ktoré im v spleti životných situácií ukážu správny 
smer. Aby sme nehovorili len vo všeobecnej 
rovine. Či takí, ako sú Miroslav Mišo, Miroslav 
Gajda, Anton Drela, všetci otcovia  siedmich detí 
či Pavol Kukučka, ktorý má šesť ratolestí a i., 
prípadne tatovia, ktorí  z rôznych dôvodov nesú 
sami, bez opory  manželky, na  svojich  pleciach 
bremeno starostlivosti o svoje ratolesti či  ratolesť
so všetkým, čo k tomu  patrí,  si nezaslúžia  našu 
úctu a vďaku? Nie  sú vari hrdinami, ktorí svoje 
hrdinstvo dosvedčujú dnes a denne?! Takýmto 
a im podobným otcom  patrí veľké ĎAKUJEM.
A nielen z príležitosti nadchádzajúceho Dňa a 
Svetového týždňa otcov (19. júna  a 20.-  26. 
júna).

„OBYČAJNÍ,“ KAŽDODENNÍ HRDINOVIA - OTCOVIA

 Príjemnú zábavu, súťažné zápolenie, zau-
jímavé ceny a chutný guláš sľubuje podujatie, 
ktoré má  v kalendári akcií  na  Zelenej  vode už 
svoje  pevné miesto. 
 Novomestský kotlík sa stal tradíciou, na 
ktorú sa tešia  všetci  gurmáni,  ktorí nielenže 
radi a s fortieľom vedia  pripraviť obľúbené jedlo 
Slovákov, ale  dokážu si ho aj vychutnať.
 Kto má teda chuť a odvahu preveriť si svoje 
kulinárske umenie, má možnosť. Tradičné po-
dujatie usporadúva fa  BOLT, s. r. o., Nové 
Mesto nad Váhom pod záštitou primátora mesta 
18. júna.
 Pripraviť túto špecialitu je hotové umenie. 
Okrem správneho pomeru surovín, dochuco-
vadiel a ďalších ingrediencií uvariť lahodný guláš 
chce to dať do jeho prípravy - obrazne povedané 
- i kus srdca.
 Na tradičnú súťaž vo varení  guláša sa 
možno prihlásiť na sekretariáte Blue Note
(Haškova  ul. 2. posch.), alebo zaslať prihlášku 
na e-mail: hritz@bolton.sk . 
 Novomestským kotlíkom oficiálne začne 
letná turistická sezóna na Zelenej vode. Jej 

predzvesťou bude 4. júna PARALYMPIC  DAY.
Počas  letných mesiacov čaká na  návštevníkov 
tohto známeho rekreačného areálu: 1. – 3. júla 
Topfest, 29. – 30. júla OJF, 6. augusta vystúpe-
nie skupiny Elán, 14. augusta Folkový večer, 
19. – 20. augusta Víkend  legiend a 27. augusta 
Pivný festival, ktorým sa  zavŕši tohoročná LTS. 
Nateraz sme pred jej začiatkom; LTS odštartuje
18. júna o 9,00 h Novomestským  kotlíkom.

Ing. Henrich Hritz

NOVOMESTSKÝ KOTLÍK S GULÁŠOM A ZÁBAVOU
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www.zse.sk
www.eon.com

...aby futbal spájal celé rodiny

Zima končí, rodinný futbal znova začína!

ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty 
na skultúrnenie futbalového prostredia. V tomto roku sa máte možnosť 
opäť zapojiť do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný futbal, 
v rámci ktorého bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur. 
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk

partneri mediálni partneri

DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
INZERUJTE  V  NOVOMESTSKOM  SPRAVODAJCOVI!

FIREMNÉ  REKLAMY,  BLAHOŽELANIA,  SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA, 
SPOMIENKY,  DROBNÉ OZNAMY,  KÚPA – PREDAJ,  PRÁCA...
NAJBLIŽŠIE LETNÉ DVOJČÍSLO – DVA MESIACE V PREDAJI!!!

VYUŽITE DVA MESIACE  REKLAMY ZA NEZMENENÚ CENU INZERCIE!!!
UZÁVIERKA  LETNÉHO  VYDANIA  JÚL – AUGUST JE 17. JÚNA.

KONTAKT: 032 771 0640, E-MAIL: redakcia@msks.sk

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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 V máji 
v  našom 
meste domi-
noval  folklór. 
Svojím za-
nietením pre 
ľudový ta-
nec  a pieseň
č l e n o v i a 
D F S 
Č a k a n k a
spolu s 
v e d ú c o u 
M g r . 
Alexandrou 
Tobiášovou
a rovnako 
zapálenými obetavými mamičkami zorganizovali 
Majáles - druhý ročník ľudovej veselice.
 Na  účastníkov  Majálesu čakal bohatý prog-
ram, potvrdila  nám Mgr. A. Tobiášová:
 - Už pri vstupe krojované dievčence 
návštevníkov vítali chlebom a soľou i nefalšo-
vanou slivovicou. O chutné slovenské pokrmy 
sa postarali domáci hostitelia, mamičky napiekli 
koláče a bolo aj  mnoho iných dobrôt od ochot-
ných dobrých ľudí i sponzorov, ktorí hodnot-
nými cenami prispeli aj do bohatej tomboly. Za 
perfektnú atmosféru a zábavu vďačíme hlavne 
ľudovej hudbe Čančatá a POĽUN - u zo Starej 
Turej, ktoré vyhrávali až do samého rána a očarili
všetkých prítomných. Čakanka tiež nesklamala, 
čakal ju úspech. Popri stopercentne predvede-
nom folklórnom programe chlapci dokázali, že do-
konale zvládnu aj iný tanečný štýl – „jumpstyle“, 

čo malo ob-
rovský ús-
pech hlav-
ne u mlad-
šieho pub-
lika. Ani ro-
dičia sa 
nenechal i 
zahanbiť a 
bez problé-
mov zvládli 
malú školu 
tanca, chla-
pi si dokon-
ca vyskúša-
li  i klobúko-
vý tanec.

 Hoci sa zábava  niesla viac vo folklórnom 
duchu, všetci si prišli  na svoje, na ten svoj žáner. 
V tento veselý večer sa naše rady určite roz-
rástli o nových obdivovateľov slovenskej ľudovej
kultúry. Hoci pretancovali celú noc, zdalo sa, že 
odchádzali domov oddýchnutí a spokojní  s pred-
savzatím, že o rok sa budú môcť milovníci folklóru 
opäť stretnúť  na  tejto  tradičnej  májovej  ľudovej
zábave.
 V druhej polovici mája  sme v MsKS  uskutoč-
nili vystúpenia pre základné školy. Program 
pod názvom Ako ide rok sa stretol s veľmi priaz-
nivou odozvou tak u učiteľov, ako aj u žiakov. 
Niesol sa v duchu tradícií a zvykov počas celého 
roka, od fašiangov po Troch kráľov. Veríme, že 
sa nám aj v budúcnosti podarí pripraviť podobný 
program, ktorý žiakov zaujme a prinesie im nové 
poznatky o našom kultúrnom dedičstve.-

ČAKANKU ČAKAL ÚSPECH. NIELEN S MAJÁLESOM

 S blížiacim sa koncom školského roka 
Centrum voľného času v Novom  Meste nad 
Váhom chystá počas júla dva prímestské 
športovo – rekreačné tábory. Prvý z nich 
začne  hneď v úvode prázdnin v čase od 4. do 
8. júla (poplatok 23 €), druhý sa uskutoční v ter-
míne od 11. do 15. júla (poplatok 28 €).
 Na účastníkov prímestských táborov denne 
od 8,00 h bude čakať zaujímavý program plný 
hier, zábavy, výletov, exkurzií, športovania, 
tvorivých dielní a ďalších aktivít podľa  záujmu.

Minimálny vek dieťaťa pre účasť v tábore je 
6 rokov s ukončeným prvým ročníkom ZŠ. V 
prípade veľkého záujmu prednosť dostanú deti 
navštevujúce CVČ.
 Okrem prímestských táborov sa v čase od 
16.  do 23. júla bude  konať tradičný pobytový 
tábor v Belušských Slatinách.
 Bližšie informácie získate v Centre voľného
času na Štúrovej ul. 31 v Novom Meste nad 
Váhom.                                 
            PhDr. Jana Heveryová, riaditeľka CVČ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHYSTÁ LETNÉ TÁBORY



3. júna o 17,00 h sa uskutoční vernisáž 
výstavy dvojice maliarov – neprofesionálov 
R. Jarábka a D. Chajmu, ktorí návštevníkov 
výstavnej siene  MsKS svojimi dielami vovedú 
do RADOSTNÉHO SVETA FARIEB (viac na  2. 
strane prílohy).

PROGRAMY MsKS
jún 2011

17.  júna  na  Námestí slobody sa uskutoční
tradičný Deň mesta spojený s odovzdávaním 
ocenení OSOBNOSŤ MESTA a sprievodným 
kultúrnym programom. „Čerešničkou na tor-
te“  bude  vystúpenie skupiny  ABBA WORLD 
REVIVAL z Prahy (viac  na  plagátoch).

V SOBOTU VEČER,
NEDEĽU RÁNO

DEŇ  MESTA

VÝSTAVA

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
12. júna o 17,00 h pozývame  milovníkov 

ľudových piesní a tancov do diavdelnej sály 
MsKS  na Stretnutie s folklórom,  v rámci  neho 
v programe vystúpia Slnečnica z Piešťan, Zlaté
husle a v úvode náš domáci DFS Čakanka.

RADOSTNÝ SVET FARIEB

ZÁJAZDY DO PRAHY

11. júna organizuje MsKS zájazd do Prahy 
na muzikál Děti ráje do divadla Goja Music 
Hall.

Na október pripravujeme zájazd do Prahy 
na nový muzikál KAT MYDLÁŘ.

RADO JARÁBEK
& DIONÝZ CHAJMA

DĚTI RÁJE

 Z CYKLU PRÍBEHOV  A PESNIČIEK
SKUPINY PREMENY

 V spolupráci s MsKS sa 14. júna uskutoč-
ní ďalší z večerov hovoreného slova a pesni-
čiek skupiny Premeny. Začiatok programu je
o 18,30 h vo výstavnej sieni MsKS (str.17).

Pondelok  
 14,45 h     Hudobný kurz klavír
 16,15 h Joga
 18,00 h Joga
Streda 18,00 h  Joga
Štvrtok  
 16,15 h Joga
 18,00 h Joga 
Piatok 14,45 h Hudobný kurz klavír

KURZY V JÚNI

Každý pondelok 
od 8,00 - 14,00 h - Únia nevid. a slabozr. SR
20. 6. o 14,00 h -SZ invalidov
Utorok  14. 6. od 12,30 - 17,30 h
Klub alternatívnej medicíny – p. J. Dedík
Streda  1. 6. o 17,00 h - Výbor MO MS
             8. 6. o 14,00 h -  Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V JÚNI

19. júna o 15,00 a 17,00 h uvedie Divadiel-
ko galéria vo svojich priestoroch premiéru novej 
bábkovej hry ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI
(viac na str. 20).

BÁBKOVÉ DIVADLO



 Galéria Petra Matejku pripravila na jún 
výstavu dvoch odborne neškolených, ale  talen-
tovaných maliarov, Novomešťanov Rada Jaráb-
ka a Dionýza Chajmu.  Z ich sviežich a zároveň
poetických malieb zaznieva radosť zo života  a 
vlastnej  tvorby.
 Výstava, na ktorej si prídu na svoje dospelí i 
deti,  rozháňa chmáry na čele a otvára magický 
svet fantázie  a prináša  nové očarenie životom. 
Do našich sŕdc vnesie svieži závan a slnečný
jas, návrat do čias radosti, bezprostrednosti a 
detstva.

Rado Jarábek  (1970)  túžil vystavovať svo-
je diela spolu so starým otcom svojej manželky 
Dionýzom Chajmom (1922), ktorý len predne-
dávnom oslávil krásne 89. narodeniny. Chce sa 
mu tak verejne poďakovať za to, že ho priviedol 
k maľovaniu, bol mu prvým učiteľom, radcom i 
kritikom.
 Maliar D. Chajma aj pri svojom úctyhodnom 
veku je dodnes veľmi činorodý, srší energiou 
a obdivuhodnou spoločenskou aktivitou. Ama-
térsky maľuje už 30 rokov a za ten čas vytvoril 
okolo 2000 miniatúrnych malieb, ktoré rád roz-
dáva rodine, priateľom a známym. Na výstave 
sa predstaví komorným výberom diel zo svojej 
mnohoročnej tvorby. V jeho maľbách sa obja-
vujú miniatúry prírody a reprodukcie diel starých 
majstrov. Tento veterán II. svetovej vojny má rád 
prírodu a činorodý život. Drží sa hesla, ktoré má 
napísané nad svojím pracovným stolom : „Robiť
si to, čo chceme, je sloboda – no robiť to, čo
máme radi, je ... šťastie.“
 Maliar R. Jarábek si rád kreslil už ako dieťa,
ale odvahu maľovať  objavil až v dospelosti, keď,
- ako vraví, - mu život prihral Doda  (rodinná pre-
zývka maliara D. Chajmu), okrem zanieteného 
výtvarníka aj všestranného domáceho kutila a 
modelára.
 Sám maliar o starom otcovi hovorí: „Práve on 

ma pred 10 rokmi vtiahol do sveta amatérskeho 
výtvarníctva, zásoboval ma  knižkami o maľova-
ní, kúpil prvé olejové farby a ukázal, ako sa tvorí 
podklad pod obrázok  a mnoho iných základných 
úkonov, bez ktorých  sa výtvarník nezaobíde. A 
za to som mu nesmierne vďačný.“
 R. Jarábek, aj keď maľuje už 10 rokov, nevy-
stavuje často. Ako sám hovorí, nemaľuje preto, 
aby sa prezentoval, ale preto, lebo je pri tom 
šťastný. Tvorivý proces ho napĺňa nesmiernou 
radosťou.
 Najradšej maľuje magický a fantazijný roz-
právkový svet, v dospelosti dávno zabudnutý. A 
maľuje ho akoby očarenými a prekvapenými det-
skými očami, kde je všetko dovolené – domy na 
stromoch, lietajúce balóny medzi rybami, vša-
kovaké odvážne, hravé a čarovné kúsky dospe-
lých aj detí vo veselej hravosti farebných tónov. 
Väčšinu svojich diel maľuje na drevené dosky na 
pántoch, ktoré sa otvárajú ako okná do očaru-
júceho sveta krásnych výmyslov, pri ktorých sa 
deti tešia a dospelým sa rozjasňujú oči.
 V e r n i -
sáž výstavy 
diel oboch 
autorov R. 
Jarábka aj 
D.  Chajmu 
sa uskutoční
v piatok 3.
júna o 17,00 
h vo výstav-
ných pries-
toroch MsKS 
v Novom 
Meste nad 
Váhom.

Dr.  Ela 
Porubänová

RADOSTNÝ SVET FARIEB R. JARÁBKA A D. CHAJMU

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v 
spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
             Najbližší termín stretnutia s advokátom 
je 16. júna o 17,00 h.  V MsKS  na 1. poschodí 

č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestné-
ho, 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, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

R. JarábekR. Jarábek

PRÁVNA PORADŇA
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 Teror a represálie fašistov a ich prisluhovačov
poznačili aj život obcí nášho regiónu. Proti hne-
dému moru vystúpili  i študenti. Už v r. 1938 sa 
medzi mládežou v Bratislave sformovala ilegálna 
protivládna skupina Všeslovanská revolučná or-
ganizácia. Jej predsedom bol novomestský rodák 
Mojmír Hrušovský. Organizácia sa zameriavala 
na vydávanie a rozširovanie protivládnych le-
tákov, na diverzné akcie a  prípravu ozbrojeného 
vystúpenia. Vytvárala  ilegálne bunky, v našom 
meste jej vedúcim  bol  Ivan Hrušovský (vľavo),
bratanec M. Hrušovského.
     Ivan Hrušovský sa narodil 7. septembra 1921 v 
Novom Meste nad Váhom rodičom MUDr. Jánovi 
Hrušovskému a Darine, rod. Karaklajičovej, pôvo-
dom zo srbskej Užice. Z  manželstva sa v r.1924 
narodila ešte dcéra. Zora nemala ani dva roky, 
keď matka v 30  rokoch zomrela. Pre mladého 
lekára (bol prvým slovenským lekárom  pro-
movaným v Budapešti v r. 1917 za doktora lekár-
skych vied)  nastalo ťažké obdobie. 
 Syn Ivan po ľudovej škole, kde sa vyučovalo
maďarsky,  navštevoval  a v  r. 1940 absolvoval 
Reformné reálne gymnázium M. R. Štefánika. 
Medzitým sa otec oženil s Emíliou Žarnovickou 
(vnučkou Dr. J. Holubyho). Vzorne sa starala o 
rodinu, viedla deti k národovectvu, chodili po mies-
tach pôsobenia  jej starého otca, navštevovali 
Ostrolúckych v ich kaštieli... V tomto prostredí  sa 
utvrdzovali v myšlienke všeslovanskej vzájom-
nosti a láske k slovenskému národu. I preto sa 
Ivan  ešte ako študent zapojil do protifašistického 
odboja. V r. 1942 ho spolu s ďalšími zatkla ŠTB 
pre podozrenie z protištátnej činnosti a priviezla 
do väznice Krajskej správy ŠTB v Bratislave.

„Predtým, ako došlo k výsluchu, prijímajúci 
strážnik,  bývalý legionár z I. sv. vojny, nám po-
radil, aby sme nič nepriznali a všetko popreli,“ 
spomína I. Hrušovský. „Vyšetrovali nás agenti 
Čavojský a Drgoň. Uchýlili sa  až k bitke. Najmä 
Drgoň ma nepríčetne mlátil. Keď som  bol celý 
krvavý, hodil mi handru, ktorou upratovačka utie-
rala podlahu, aby som sa utrel. Keď z nás ani bit-
kou nič nedostali, odovzdali nás vyšetrovateľom
– JUDr. Hetényiovi a JUDr. Šimkovi. Spísali 
s nami protokoly. Zadržali nás na tri mesiace 
a potom prepustili. Prvým nočným rýchlikom som 
sa vybral domov.
 Pri bráne som zazvonil na zvonček, prišiel 
mi otvoriť otec. Poprosil som ho, aby mi odpustil. 
Pozrel sa na mňa a povedal, že mi nemá čo
odpúšťať, naopak, že je na mňa hrdý. Objali sme 
sa. Bol som dojatý, lebo v čase môjho väzenia 
práve oslavoval 50 - iny a ja som mu nemohol ani 
zagratulovať. Netušil som, že je to iba začiatok
ďalšej mojej životnej kalvárie. 
 Koncom marca 1944 priviezli k nám Rusa 
– utečenca z nacistického zajatia s prestre-
lenou nohou, aby mu otec ošetril hnisajúcu 
ranu. Nešťastnou náhodou sa pri tom poranil a 
infikoval sa. Matka ho odviezla na Neurologickú 
kliniku prof. Matulayovi. Hneď ako sme sa to 
so sestrou dozvedeli, odcestovali sme za nimi. 
Našli sme ho už mŕtveho a stihli sme ho aspoň
pobozkať na čelo.
 Pre podozrenie z protifašistickej činnosti zat-
kla HG  27. a 28. októbra 1944 J. Vavroviča,
Dr. D. Hrúza, J. Kollára, I. Špitku, H. Šrenka, K. 
Slováka, a i., medzi nimi i mňa a odviezla nás 
do koncentračného tábora v Ilave. Mňa obvinili 
z vyzvedačstva, čo chystajú gestapáci voči par-
tizánom. O moje  zatknutie  i ďalších odbojárov 
sa postaral veliteľ HG Jozef Gašparík. Raz pri vy-
chádzaní na väzenský dvor som uvidel, že niekto 
na mňa z okna cely na III. posch.  kýva. Keď som 
prišiel bližšie, spoznal som môjho priateľa, učiteľa
zo Bziniec pod Jav. Milana Slávika.  Neskôr sme 
sa stihli pri umyvárni  porozprávať. Dozvedel som 
sa, že sa bude robiť tzv. fibrung - výber väzňov
do koncentračného tábora Mauthausen. Stáli 
sme čelom ku stene. Mal som veľké šťastie – pri 
odčítaní  ma vynechali. S Milanom Slávikom sme 
sa videli naposledy. Prešiel viacerými tábormi 
smrti, dočkal sa  síce oslobodenia, ale zomrel 

V ŤAŽKÝCH DOBÁCH NEZRADIL NÁROD ANI SEBA
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 Narcis, žltý kvet nádeje, rozkvitol v apríli 
predovšetkým v našich srdciach. Naša škola sa 
zapojila do zbierky Ligy proti rakovine SR orga-
nizovanej na  pomoc ľuďom, ktorí trpia rakovinou. 
Mysleli sme hlavne na deti, ktoré  postihla táto 
zákerná choroba. 
 Na podporu  tejto akcie sme na  hlavnej  chod-
be školy zhotovili nástenku propagujúcu Deň nar-
cisov. Aj do  tried sa dostalo množstvo plagátikov, 
letáčikov a brožúrok s touto tematikou. Výsledok 
sa  dostavil: podarilo sa nám vyzbierať 190 €, ktoré 
si  nájdu adresátov v podobe  využívania nových 
prístrojov na  liečbu pacientov zakúpených vďaka
peniazom vyzbieraným po celom Slovensku. Dodnes v  našich srdciach  zostal dobrý pocit, že 

sme niekomu pomohli.
 Deň narcisov nebol našou prvou zbierkou. V 
ZŠ na Tematínskej ul. v Novom Meste nad Váhom 
sme ich urobili už niekoľko. Bola to napr. zbierka 
pre deti, ktoré potrebovali  na  uzdravenie  svojich 
chorých chrbátov pomoc  koníkov - hipoterapiu. 
Pomohli sme aj zvieratkám  zbierkou pre Slobodu 
zvierat.
 Pomoc deťom v Afrike sme uskutočnili cez 
UNICEF, aj vďaka nášmu príspevku sa mohla 
na „čiernom“ kontinente postaviť škola. V rámci 
Týždňa modrého gombíka  sme sa zase zapojili 
do zbierky na nákup vakcín pre africké deti.
 V našej škole sa snažíme každý školský rok 
urobiť jednu zbierku. Ide nám o to, aby sme  nielen 
finančne pomohli, ale aj o to, aby sme v našich 
žiakoch  pestovali cítenie s druhými,  aby z nich 
vyrastali empatickí ľudia s dušou filantropa.

 Mgr. Gabriela Plšková, ZŠ Tematínska

ŠKOLA VYCHOVÁVA ŽIAKOV I K FILANTROPII

1. júna  o 17,00 h sa uskutoční  vo výstavnej 
sieni MsKS v Novom Meste  nad Váhom  prezen-
tácia  knihy Márie Travěncovej, rod. Benkovej 
(1939).
 Rodáčka zo Zábudišovej, absolventka no-
vomestského gymnázia (mimochodom, nevesta 
Václava Travěnca, brata Vojtecha, popraveného 
gestapom, o ktorom sme písali v marci) sa očami
spomienok v rovnomennej  knihe pozerá na roky 
detstva,  gymnaziálnych liet i  na obdobie  svojho 
pôsobenia ako kulúrno – osvetovej pracovníčky. 
Naposledy v Brne, kde dodnes žije spolu s 
manželom, ktorý ako vojak z povolania istý čas
pobudol vo VUPP v Novom Meste nad Váhom.
 Podujatie, na ktoré vás srdečne pozývame, 
organizuje MsK Ľ. V. Riznera.

OČAMI SPOMIENOK

15. mája 1945 na následky neľudského týrania. 
 Vo februári 1945 partizáni pod velením 
Brunovského operovali v okolí Ilavy. Keď hodili 
do brány ilavskej väznice granáty, väzni sa ro-
zutekali, medzi nimi i ja. Dal som sa smerom do 
Bohuníc pri Pruskom. Vedel som, že Žigmund 
Rizner, brat Ľ. Podjavorinskej, tam kúpil kúriu, 
ktorú obývala Božena Riznerová, neskôr herečka
Obrová. Predo mnou sa objavil most a  na ňom
- nemecká polícia. Nevedel som, čo robiť.  Zbadal 
som ženu, ako vezie na káre raždie, nuž som ju 
oslovil. Bez váhania cezo mňa prehodila vlniak a 
spolu sme tlačili káru. Tak ma zachránila. Keby 
ma boli legitimovali, bol by so mnou koniec. 
Podnes si spomínam na túto statočnú osobu. -
     V r. 1953 I. Hrušovský  získal titul doktora 

práv.  Po advokátskych skúškach na Karlovej uni-
verzite v Prahe sa stal sudcom OS v Trenčíne a 
predsedom senátu. Neskôr pôsobil ako predseda 
OS v Bratislave III., po odchode do dôchodku bol 
advokátom.
 Náš rodák je nositeľom viacerých vyzna-
menaní. V r.  1968  dostal štátne vyznamenanie 
I. st. Za vynikajúcu prácu, medaily Za vernosť
1939 - 1945 a  Za chrabrosť, Čsl. vojnový kríž, 
Medailu M. R. Štefánika I. tr. a celý rad vyzna-
menaní za účasť odboji. 
 Ak sa Dr. Hrušovský obzrie za svojím životom, 
môže byť  hrdý na svoje statočné a nebojácne 
postoje v ťažkých dobách  pre slovenský národ. 
V septembri tohto roku sa dožíva vzácnych 90 
rokov.                              Anna Černochová
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 Ozvena 
n e d á v n y c h 
sviatkov žien 
– MDŽ a Dňa
matiek  dolete-
la  na krídlach 
túžob a pria-
ní  k členom
Poetickej  scé-
ny  Divadielka 
galéria s na-
liehavým: O
láske  chceme 
básne ...
  A o lás-
ke básne aj 
zneli. V komor-

nom prostredí divadielka v literárno – hudobnom 
pásme pod  režijnou taktovkou Mgr. D. Arbetovej.
Pre návštevníkov, predovšetkým návštevníčky 
Divadielka galéria pri MsKS v májovom čase
lásky ho  pripravili: Poetická scéna  Divadielka 
galéria, OO Únie  žien Slovenska, MsKS a MsK 
Ľ. V. Riznera v Novom Meste  nad Váhom.
 Sŕdc prítomných sa dotkli verše sloven-
ských autorov, bili do rytmu piesní a skladieb, 
ktoré dotvárali umelecký rámec príjemného 
podvečera. Podpísali sa  pod neho účinkujúci:
prednesom D. Arbetová (na foto), J. Bocian, 
J. Kazda, A. Líška, J. Kincel, B. Kincelová, 
E. M. Sečová, E. Sélešiová, hudobne M. Foj-
tíčková, H. Kliment a M. Šimončicová.
 Posledný verš a posledný tón  ukončili  príjem-
ný večer plný poézie  a hudby venovaný ženám, 
matkám, starým mamám a láske. Ale  ak zo-
berieme vážne a doslova  názov pásma: O láske 
chceme  básne, to ženy  nikdy hovoriť nepres-
tanú..., je  nádej, že Poetická scéna  Divadielka 
galéria 19. mája. nepovedala svoje posledné 
slovo. A básne o láske budú znova  znieť.

1. júna       Medzinárodný deň detí 
5. júna        Svetový deň životného 
                prostredia 
7.  júna      Výročie Memoranda národa 
                 slovenského 
14. júna     Svetový deň darcov krvi
19. júna     Deň otcov 
20. - 26. 6. Svetový týždeň otcov 
21. júna     Svetový deň hudby
26. júna     Medzinárodný deň proti 
        zneužívaniu drog
27. júna     Svetový deň rybárstva
29. júna    Sviatok sv. apošt. Petra a Pavla

O LÁSKE CHCEME BÁSNE .. .

 Školský rok  sa  dostáva  do svojho  finále, už 
len  mesiac zostáva do jeho záveru. Je  najvyšší 
čas v škole zabrať, aby  známky  na  vysvedčení
boli čo najlepšie.
 Teda v  pravý čas sa na pultoch predajní ob-
javila  kniha Aleša  Horvátha: Mama,  ja  chcem 
lepšiu známku.
 Mgr. Aleš Horváth je učiteľ, rok učil na 
Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste  nad 
Váhom a dva  roky stojí za  katedrou v škole 
v Lubine. Spolu s manželkou a dcérkou žijú v 
Novom Meste  nad Váhom. Na margo svojho 24 
– stranového dielka  formátu A5, ktoré vyšlo kon-
com apríla  vo vydavateľstve Príprava do školy,
píšuci pedagóg povedal:
 - Kniha je určená predovšetkým rodičom.
Vznikla na základe vlastných a skúseností 
mojich kolegov – pedagógov. Zahŕňa riešenia 
najčastejších a najbežnejších problémov v 
škole.
 K  jej napísaniu ma viedla skutočnosť, že 
mnohí rodičia si nemôžu dovoliť doučovateľa,
takisto nemajú čas riešiť problémy s lekármi 
(najmä psychológmi). Kniha má byť rodičom
pomôckou pri zisťovaní, kde je problém, spolu 
s tipmi, ako postupovať. Má im teda ušetriť pe-
niaze (za doučovanie, lekárov, cestovné) ako i 
čas (napr. vynechávanie z roboty).-

MAMA, JA CHCEM 
LEPŠIU ZNÁMKU

ZVESTI-RADY-POSTREHY

Čo najviac krášli pravdu tejto Zeme?
DETI – ak ich milujeme.
Čo najviac teší, aký poklad je to?
Striebro, zlato? Kdežeby!
Rodina a deti.
Zrkadlia sa v ružiach s vôňou  rajskej nehy. 

                                                             M. Ch.

DEŤOM
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 Premeny, hudobná skupina pôsobiaca pri 
mestskom kultúrnom stredisku, premení utor-
ňajší podvečer 14. júna na príjemné stretnutie s 
hudbou a hovoreným slovom.  Pozvánkou naň 
chcú byť aj nasledovné úryvky z  pripravovaného 
cyklu   príbehov a pesničiek skupiny Premeny 
V sobotu večer, nedeľu  ráno. 

KEĎ  SME NEMALI TELEVÍZOR    
 Ani neviem, ako sme vlastne vtedy trávili dni. 
Bez televízie! Takmer nepredstaviteľné! Museli 
sme mať kopu času. Čo sme  s ním robili? Nudili 
sme sa viac ako dnes? Bol život šedivejší? 
Neviem. Ako sa hovorí, všetko zlé je aj na 
niečo dobré.
 Zoberte si napríklad  majstrovstvá sveta v 
hokeji. Človek nevidel, čo sa na ľade deje,  no tie 
nerváky,  ktoré dokázali rozhlasoví reportéri skoro  
infarktovým prežívaním situácii pred bránkami  
navodiť, vybičovali  poslucháčovu predstavu  na 
maximum.
 Obrazotvornosť pracovala naplno. Čo ste 
nevideli, predstavili ste si po svojom. A taká 
predstava dokázala vyvolať  najrozličnejšie po-
city. Nielen pri hokeji. Rozosmiať. Rozplakať. 
Nahnevať, ba  dokonca ... zaľúbiť sa. 
  Pamätám si, že ako chlapec som  každý 
večer o trištvrte na sedem večer sedel pod 
starým  rádiom a teta Viera Bálintová  začínala: 
„Velikánsku knižku mám, pred sebou ju ot-
váram,  rozprávočky v celom svete, do pís-
meniek v nej sú skryté, jednu z nich vám 
prečítam...“
 Princezná, ktorú som si v tej rozprávke  
predstavoval, bola taká krásna, že som sa do 
nej  vždy zaľúbil. Neskôr som sa takto nepoh-
nute, sediac  pod rádiom, potuloval po Verneho 
Tajomnom  ostrove.                   
 Videl som obrovské morské vlny, stroskotanú 
loď a pustý piesčitý breh, na ktorom som strate-
ný a opustený trávil celé hodiny pozorovaním  
nekonečného  horizontu.
 K dokonalému dočasnému opusteniu tohto 
sveta mi nechýbalo naprosto nič.
 Práve som mal na muške svojej starej win-
chestrovky dvoch nebezpečných pirátov, keď 
sa do tej napínavej situácie ozvalo z kuchyne 
mamine,  priam drzo necitlivé : „Ježišmária! Veď  
ja nemám kvasnice, čo dám do toho cesta?“  

A tak som rovno zo záhadného ostrova trielil 
ulicou Stánkovi do obchodu.

 O CHYTROSTI
 Strýko Paľko bol veselá kopa. Pretože bol 
samá sranda, tak sme si k nemu dovoľovali. Len 
čo sme ho uvideli, už sme ho obstáli, ťahali za 
kabát  a vykrikovali: „Ujó, nemáte korunu  alebo 
aspoň  päťdesiat  halierov ?“  Takto ho celý rákoš 
sprevádzal ulicou. Bol to dobrák a  okrem vese-
losti sršal vždy pohotovým vtipom, poznámkami   
či bonmotmi.  
 Mali sme vtedy tak sedem - osem rokov. 
Dodnes ho vidím oháňajúceho sa okolo se-
ba, akoby sa bránil pred dobiedzajúcim rojom  
čmeliakov, ako nám írečitou novomeštinou  oz-
namuje: „Kdo bude sprostý, pojde  za ministra.“  
  Keby dnes žil, hádam by si názor na vedúcich 
činiteľov štátu poopravil. Alebo by ho možno na-
padlo  oveľa výstižnejšie prirovnanie.                  
             Milan Hurtík    

V SOBOTU VEČER, NEDEĽU RÁNO

1. JÚN - MDD 

• Pre rozžiarené detské očká ...
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97 rokov
Laurencia Činčurová

❀❀❀
92 rokov

Vlasta Cieslarová
❀❀❀

85 rokov 
Zdenek Klíma

Elena Komanová
Helena Plšeková

Emil Poláček
❀❀❀

80 rokov 
Tibor Bugár 

Helena Gajdová
Vasiľ Huľo

Mária Svoradová
Anna Tinková
Ján Vavruška

Pavel Žák
❀❀❀

75 rokov
Jaromíra Čačíková
Mgr. Fedor Košnár

Margita Krišová
Miloš Križan

Irena Moravčíková
Pavel Novotný

Alžbeta Obuchová
Anna Vavrincová

❀❀❀
70 rokov

Vladislav Dedík
Ing. Ivan Kačic

Eleonóra Kišacová

Lýdia Košíková
Miroslav Kriško
Ján Kukučka

Ing. Ján Mrázik
Viera Piskláková

Milan Podhradský
Jozefína Reháková

Eva Škarková
Peter Tiršel
Ivan Valo

Marián Zbudila

BLAHOŽELÁME   V júni oslávia životné jubileá 
títo naši spoluobčania:

KRSTY V APRÍLI
Laura Macejková

Timotej Tinka
Samuel Hrica
Lukáš Kopčan

Tomáš Kopolovič
Lea Bednárová

Eva Turková
Martin Valovič

Jozef Gába 
a Iveta Filáčková
Branislav Munk 

a Silvia Sameková

SOBÁŠE V APRÍLI

Jozef Ďurkovič        (1935)
Gustáv Janso         (1956)
Jozef Kovenc          (1938)
Julián Kozinka       (1932)
Ján Kubán             (1941) 
Ivan Kuzmický        (1942)
Ladislav Macháč     (1957) 
Matilda Martinusová (1924)

Milan Nemšák        (1941)
Oľga Pažitná          (1930)
Štefánia Psotná     (1928)
Anna Tatranská      (1950)
Ján Tinka              (1929)
Anna Vavrušková   (1930)
Alžbeta Žáková      (1934)

8. júna si pripomenieme nedožité 85. narodeniny 
našej drahej mamy, babky a prababky

 Viery SIMEONOVEJ
a 18. júna  si pripomenieme nedožitých 61 rokov nášho brata 

Jozefa SIMEONA.
 Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a sestra Eva, syn a brat Marián s rodinami 

 16 . júna uplynú dva roky, čo nás vo veku 84 rokov navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec 

Milan HURTÍK.   
 Tu sa narodil, žil i zomrel. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
V našich srdciach je a bude stále. S láskou na neho spomíname. 

Manželka, synovia Milan a Marián s rodinami 

S P O M Í N A M E

Ú
M

R
T
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V
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P
R

ÍL
I

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym 
a bývalým spolupracovníkom, 

ktorí sa prišli 4. mája rozlúčiť s naším drahým 
Milanom NEMŠÁKOM.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
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Tato, kytičku kvetov na hrob Ti dáme, sviečku Ti zapálime 
a na Teba s láskou spomíname. 

        24. júna si pripomenieme  piate výročie smrti nášho manžela a otca 
pána Rudolfa BANÍKA

a 10. júla nedožitých 70 rokov. 
S láskou spomínajú manželka Tatiana a  deti Rudolf, Tatiana, Miroslav, 

Richard, Martina a vnúčatá Erik, Thomas, Tiffany a Nikolasc 

29. júna uplynie 10 rokov, čo ma navždy opustil môj drahý brat
Blahoslav SKÚPY.

Ďakujem všetkým, ktorí mu spolu so mnou venujete tichú spomienku. 
Sestra Jela

KEĎ  AJ ÚSMEV LIEČI
 Ocitol som sa v nemocnici. Na snehobielom 
lôžku, v kolektíve  troch -  štyroch spolupacien-
tov. Na izbe č. 120 Rehabilitačného oddelenia 
nemocnice sme si traja „obrusovali“  bolesti infú-
ziami, liekmi. priateľskou atmosférou starostlivých 
bielych a modrých anjelov. S vďakou spomíname 
na p. primárku MUDr. Veleckú, MUDr. Krišla 
(s jeho menom sa viaže spomienka na vzác-
neho človeka, lekára, odborníka, priekopníka dar-
covstva krvi - primára doc. MUDr. Vl. Krišla, CSc.) 
a vľúdne usmievavé sestričky. Každé dobré slo-
vo, s úsmevom podaný liek, ranné umývanie 
našich zánovných telesných konštrukcií (osem-

desiatnikov) - to všetko prispievalo k našej 
duševnej  pohode.  Aj sme  pookriali i s uznaním 
konštatovali, akú ťažkú prácu vykonávajú naši 
zdravotníci. Sestry lietajú z izby do izby a spolu s 
liekmi  ako bonus rozdávajú úsmev a humor. Za 
ich obetavú prácu sme im boli zo srdca vďační.
 V dnešnej zložitej dobe novomestskej ne-
mocnici a jej  personálu želáme úctu spoločnosti
a zaslúžené ohodnotenie zdravotníkov za ich 
náročnú a zodpovednú prácu s vďakou za to, že 
sú na správnom mieste v prospech človeka a je-
ho zdravia.        

  Pacient D. Ch.

CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI ZA PÄŤ DNÍ
 Myšlienku všetci sme  si  rovní si za svoje 
krédo zvolilo občianske združenie parasport24.
com. Venuje sa  projektom na  podporu hendike-
povaných športovcov. Jedným  z nich  je  aj štvrtý
ročník  Cez Slovensko na  bicykli za päť dní. 
V ňom jeden tím budú tvoriť hendikepovaní 
športovci a známe osobnosti spoločenského
života. Účasť na aktuálnom  ročníku z mediálne 
známych ľudí o. i. potvrdili Marián Lechan, Erika 
Barkolová, Peter Čambor, Ján Mečiar, Ivan Tuli 
Vojtek,  Ján Grexa a i.
 Organizátori podujatia chcú postihnutým 
športovcom, ktorí sa  vyrovnali so svojím hendike-
pom, pomôcť dokázať, že  sa  ničím  neodlišujú od 
zdravých ľudí.
 Akcia začne 28. júna v Červenom Kláštore a 
vyvrcholí 2. júla, kedy predposlednou zastávkou 

pred záverečnou Myjavou bude Nové Mesto nad
Váhom. Počas nej bude prebiehať verejná zbierka 
nielen prostredníctvom darcovskej SMS - ky.
 Vďaka  doterajším  zbierkam sa  občianskemu
združeniu za  ostatné obdobie  podarilo získať tri 
„hendbajky“, špeciálne  bicykle pre ľudí na  inva-
lidnom vozíku, dva  špeciálne  invalidné vozíky 
pre skvalitnenie bežného i športového života hen-
dikepovaných a jeden schodolez, ktorý momen-
tálne  slúži deťom ZŠ v Spišskej Novej Vsi.
 Aké ďalšie pomôcky k nim pribudnú, závisí od 
sumy získanej vo verejnej  zbierke a darcovskými 
SMS-kami.
 Prispieť na  projekt  Cez Slovensko na  bi-
cykli za  päť dní budú môcť i Novomešťania počas
plánovanej  zastávky účastníkov jeho IV. ročníka
2. júla  v našom meste. 
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  Stalo sa už tradíciou, že v  apríli sa každoročne
koná prehliadka ľudových piesní za účasti všet-
kých materských škôl z nášho mesta. Tentoraz 
Zlatý slávik  po roku priletel do MŠ na Dibrovo-
vej ul.
 Ako bývalá učiteľka MŠ sa zúčastňujem 
tohto podujatia od samého začiatku. S potešením 
sledujem, že úroveň podujatí i samotných vys-
túpení sa skvalitňuje. Zlepšil sa výber piesní, 
spev i oblečenie. Deti vystupujú v naškrobených a 
vyžehlených krojoch obcí nášho regiónu (Bzince, 
Podolie, Myjava), ale i stredného a východ-
ného Slovenska, pyšné na to, že sú v odevoch, 
odlišných od  tých,  ktoré  nosia bežne.
 Kvety, krojované bábiky, zvieratká z prútia, 
dokonca i Morena a pracovné nástroje (ko-
sa, hrable) dotvárali príjemné prostredie novo-
zrekonštruovanej škôlky.  Pripravená  bola i tech-
nika - mikrofón, CD prehrávač, hudobné nástroje, 
kamery a fotoaparáty. V poradí trinásta pre-
hliadka ľudových piesní  mohla  začať...
    V role moderátorky pred deťúrence pred-
stúpila v kroji p. uč. A. Kabelíková a primerane 
im vysvetlila, čo je ľudová pieseň, kedy a kto ju 
spieva a vôbec, ako vznikala. Priblížila im aj jed-
notlivé časti krojov a rozdiely medzi nimi v jednot-
livých regiónoch. Porovnala farbami hýriaci kroj 

z Podolia – Piešťan s jemnosťou  paličkovanej
čipky  bielo – modrého kroja z regiónu Myjavy či
bielym  krojom  zdobeným drobnou, precíznou 
výšivkou z Moravského Lieskového...  A potom 
vtiahla  deti priamo  do diania. Spievali, hovorili 
riekanky, tlieskali, podupovali nohami do rytmu.
 Výber  bol pestrý. Škôlkári v piesňach ako 
Anička Dušička, Šila som ..., Prala som ja na 
potôčku a i. ospievali pracovné činnosti, no vy-
brali si i uspávanky. Veľmi pekne vyznel tanec 
detí z najstaršej skupiny pod vedením p. uč.
Jarmily Pisklákovej.  Navodil radostnú atmosféru, 
v ktorej  postupne vystupovali  účinkujúci z jed-
notlivých MŠ. Spievali sólo, dvojice v sprievode 
klavíra, elektrofonického klávesového nástroja, 
CD prehrávača, no zazneli i piesne bez sprievodu 
hudobného nástroja.
     K účinkujúcim deťom na  záver smerovala  po-
chvala p. uč. Kabelíkovej,  odovzdanie  diplomov 
spolu s pozvánkou  do jedálne, kde p. kuchárky 
deťúrencom pripravili malé občerstvenie. Za  milé 
vystúpenie deťom i p. učiteľkám poďakovala 
riaditeľka MŠ Poľovnícka  ul.  Mgr. D. Chmelová,
pridala  sa i víceprimátorka PhDr. K. Hejbalová,
ktorá prisľúbila pomoc, aby sa toto podujatie na 
budúci rok mohlo konať v MsKS i za účasti rodičov.

Alžbeta Obuchová, uč. MŠ, v.v.

PO ROKU DO ŠKÔLKY PRILETEL ZLATÝ SLÁVIK

 Do Divadielka  galéria medzi deti príde 
Adamko. A nebude  sám, ocitne  sa  medzi 
chrobáčikmi.
 Bábkové predstavenie ADAMKO MEDZI 
CHROBÁČIKMI  autorov: J. Skupa – F. Wenig v 
réžii I. Radošinského Divadielko galéria  uvedie 
19. júna o 15,00 a 17,00 h ako dodatočný darček
deťom k MDD.

PRÍDE ADAMKO

Oci, to je pekné čelvené autíčko, kúpiš mi ho?
 - Aj by som ti, keby si pekne povedal - 
červené autíčko a nie č-e-l-v-e-n-é!
 - Nó - kúpiš mi to čevl-čelv, ále, ocino, to je 
nie pekné autíčko, kúp mi to - zelené - lačej...

M. Ch.

DETSKÉ ÚSMEVY
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 Zhruba tri týždne po tom, čo sa narodi-
la, zomrela  pretekárska motocyklová legenda, 
Novomešťan Ján Horváth. Že na svet prišiel 
človiečik v budúcnosti s rovnakou záľubou, v tú 
chvíľu netušil zrejme  nikto. Ani otec Roman, veľký
fanúšik rýchlych kolies a vône  benzínu. Tobôž, 
keď Jakubičkovcom  do  rodiny pribudla -  dcéra
Barborka.

Čosi málo napovedali ďalšie roky. Kým os-
tatné  dievčatká  sa  hrali s bábikami  a na  pies-
kovisku  „piekli“ s formičkami koláčiky,  Barborka 
už ako 3 – ročná absolvovala  s otcom svoju prvú 
návštevu motocyklových pretekov  v Piešťanoch.
 - Lásku k motorkám som zdedila po otcovi, 
ktorý mi dnes robí manažéra, technika  i šoféra. 
Chodila som  s ním ako diváčka  na preteky cest-
ných motoriek po Slovensku  i v zahraničí. Keď
som mala 16 rokov, kúpil mi prvú pretekársku  mo-
torku. Hneď  v tom  istom roku som štartovala na 
podujatí  Európa 70  vo Vysokom Mýte. Odvtedy 
som  neprestala  súťažne jazdiť. –
 - V tom čase -  po absolvovaní  III. základ-
nej školy v Novom Meste nad Váhom - som 
navštevovala novomestskú priemyslovku. Hoci
bývame v Dolnom Srní, v Novom Meste nad
Váhom sa zdržujem najviac. Tu na Ul. Podja-
vorinskej sídli  i môj Bora Racing Team. –        
 Ide o združenie  založené na podporu tejto 
motocyklovej jazdkyne.
 Od  marca čerstvá dvadsiatnička v súčasnosti
študuje v 1. ročníku Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave. Zatiaľ sa  jej darí 
sklbovať svojho koníčka so školou. Dokonca  si
nájde čas  i na  návštevu známeho Podjavorin-
ského okruhu v našom meste, ktorého  tradícia  sa 
obnovila takmer pred 11 rokmi.
 - Na motocyklové preteky do Nového Mesta 
nad Váhom sa chodievam pozerať každý rok. 
Ich sledovanie vynechám  len vtedy, keď termín 
v Novom Meste nad Váhom koliduje  s mojimi 
pretekmi Alpe Adria Cap. Podjavorinský okruh 
navštevujem veľmi rada pre jeho vynikajúcu at-
mosféru i preto, že ho pravidelne navštevuje 
bývalý, veľmi známy pretekár novomestského 
okruhu  Zbyněk Havrda, ktorý v Novom Meste nad 
Váhom získal niekoľko ocenení.-
 Rýchla jazda, bojovnosť a adrenalín je to, čo
Barboru Jakubičkovú ženie pravidelne  „sedlať“
svojho dvojkolesového tátoša. Strach o život 

nemá. Ako vraví, keby  sa bála, nemohla by 
jazdiť. Napriek tomu, že na Slovensku je jedi-
nou motocyklovou pretekárkou, nemá žiadne 
výsady oproti ostatným účastníkom tohto typicky 
chlapského športu. Ako žena tiež nemá pred nimi 
rešpekt.
 - Na  trati sme si rovní, rozhodujú len výsledky, -
hovorí. Hoci  nie  je  poverčivá a pred  štartom 
nemá žiadne  špeciálne rituály,  predsa  je  tu čosi
– štartovné číslo jej  motorky  63 sú číslami dňa a 
mesiaca jej narodenia.
 - Mám dve cestné motorky. Prvá bola 70 ccm, 
s ktorou som začínala jazdiť preteky Európa 70. 
Druhá je 125 GP,  s ktorou jazdím seriál Alpe Adria 
Cap a majstrovstvá ČR. Pred nimi som mala dve 
motocrosové motorky, na nich som jazdila len 
rekreačne. -
 Barborine srdce skrátka patrí motorkám. 
Venuje im svoj voľný čas. Jej obľúbeným okruhom 
je maďarský Hungaroring, 24. apríla absolvovala 
na ňom svoj prvý európsky šampionát s celkovým 
umiestnením na 13. priečke. Má i svoj pretekársky 
sen, ktorý by si chcela splniť. Tomu podriaďuje
všetko, i tréningy.
 - Pred pretekmi trénujem na okruhoch, na 
ktorých sa konajú závody. Pre sezónu 2011 som 
dostala klubovú kartu na okruh Slovakiaring. kde 
mám voľné trénovanie. 
 Práve  som začala svoju tretiu sezónu v triede 
125 GP. Doteraz som sa najlepšie umiestnila na 
pretekoch v Poľskej Poznani, kde som sa v Alpe 
Adrii skončila na 3. mieste. V budúcnosti  chcem 
v tomto prestížnom seriáli dosiahnuť čo najlepšie 
umiestnenie, to je  môj najväčší sen.-
 Nuž, nech sa ho talentovanej Barbore Ja-
kubičkovej, jedinej motocyklovej pretekárke  na 
Slovensku a jej tímu, sídliacom v Novom Meste 
nad Váhom, podarí premeniť v skutočnosť.

UŽ AKO MALÚ JU NAMIESTO BÁBIK LÁKALI MOTORKY
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SO ZLATOM A BRONZOM Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
    Na majstrov-
stvách  SR vo
vzpieraní  star-
ších žiakov 
30. apríla vo 
Veľkom Mederi  
naše mesto
reprezentova-
la dvojica pre-
tekárov -  Martin 
Holič a  Denis 
Daniel (vpravo).
 V trhu
si Martin ľahko 
poradil so 

základnou váhou 40 kg a potom i s hmotnosťami  
45 kg a  48 kg naloženými na činke. D. Daniel 
hravo zvládol základnú váhu 55 kg. V druhom 

pokuse technicky dokonale trhol  60 kg,  čím si 
zlepšil svoj osobný rekord v trhu o 5 kg. Po týchto 
dvoch úspešných pokusoch Denis zaútočil  na 
váhu 65 kg. Chýbalo mu len málo k zafixovaniu 
tejto hmotnosti.
 V ďalšej  vzpieračskej disciplíne – nadhode 
M.  Holič  rovnako ako v trhu  i v nadhode pred-
viedol sériu úspešných všetkých troch pokusov  s 
55 kg, 60 a 62 kg. D. Daniel v nadhode  nastúpil 
na základnú váhu 75 kg a po úspešnom zvlád-
nutí tejto hmotnosti v druhom nástupe na činku 
sa pokúsil nadhodiť 80 kg. Podobne ako v trhu 
chýbalo  málo k jej zafixovaniu nad hlavu. 
 Martin Holič svojím výkonom v dvojboji 
110 kg v kategórii do 62 kg obsadil pekné tretie 
miesto a Denis Daniel s výkonom v dvoj-
boji 135 kg v kategórii do 62 kg si domov prinie-
sol  titul  majstra SR.                     Milan Kubák

      V druhej polovici apríla sa konali v Nitre 
MAJSTROVSTVÁ SR MLÁDEŽE v boxe. Z 
nášho klubu sa na ne kvalifikovali: Miroslav 
Šafránek, Marcel Havrila a Martin Zavadinka. 
Všetci traja zaboxovali svoje maximum a svo-
jimi výkonmi zaradili náš klub medzi popredné 
v SR. Do 81 kg štartoval Miroslav Šafránek, 
ktorý nenašiel premožiteľa a svoje stretnutia 
vyhral pred limitom: jedno RSC - absolútna pre-
vaha súpera a jedno dokonca K.O. - súper po 
odpočítaní nebol schopný pokračovať. Mirko tým-
to získal pre BOX-CLUB už 4. titul majstra SR v 
roku 2011. Jeho výkon bol ozdobou majstrovstiev 
a má veľké šance na to, aby v auguste štartoval 
na ME, ktoré sa budú konať v Írsku. 
 Do 91 kg Martin Zavadinka boxoval s bor-
com z Vranova nad Topľou a kvalitné stretnutie 
sa skončilo nerozhodne. Avšak pri hlasovaní 
rozhodcov 3:2 vyhral východniar. Martin skončil 
tretí. Do 75 kg Marcel Havrila síce nezískal 
medailu, ale podal naozaj kvalitné výkony, hlavne 
s viacnásobným majstrom SR z ŠKP Bratislava. 
V budúcom roku môže pomýšľať minimálne na 
finále  čiže striebro.
 Po majstrovstvách čaká našich borcov 
I. SLOVENSKÁ LIGA v Bratislave. V tejto lige 
je naše družstvo zatiaľ na bronzovej priečke 
s odhodlaním do konca roka súčasné umiest-
nenie pretaviť na lepší kov. Ďalej je v pláne 

na pôde mesta uskutočniť medzinárodný turnaj. 
Jeho neoficiálny  termín je zatiaľ 2. júla. V nomi-
nácii sú: Marián Horňák, Michal Plesník, Miroslav 
Šafránek, Michal Očenášek, Ľubomír Bušo, Juraj 
Rajoš a Tomáš Stračár.
       JUDr. Slavomír Miček,  prezident klubu

BOX S JASNÝM CIEĽOM: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

Otvorenie MAJSTROVSTIEV SR - MLÁDEŽE v Nit-Otvorenie MAJSTROVSTIEV SR - MLÁDEŽE v Nit-
re 2011. Zľava: Miroslav Šafránek, Marcel Havrila, re 2011. Zľava: Miroslav Šafránek, Marcel Havrila, 
Nicolas Havrila, Martin Zavadinka.Nicolas Havrila, Martin Zavadinka.

 • Novomestská ETNA SK splnila  
svoj cieľ a prebojovala sa do finále 
play off 1. Openligy. A hoci v roz-
hodujúcom zápase s FK Dubnica na  
domácej palubovke prehrala 2 : 7,
pre novomestský futsal je 2. miesto 
veľký úspech. Ním zverenci trénera
M. Ostrenku nadväzujú na niekdajšiu 
slávu novomestského futsalu.   
     Gratulujeme!
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 Pohľad na  medaily, ktorým „bronzoví“  chlap-
ci doma vyčlenili čestné miesto i na získaný 
pohár vo vitríne školy pripomína  úspech mladých 
gymnastov, zverencov p. uč. Mgr. Alexandry 
Tobiášovej, ktorá na ZŠ Tematínska vedie krúžok 
Základy športovej  gymnastiky.
 - K úspešnej trojici chlapcov: Michalovi 
Heldesovi, Jakubovi Adamčíkovi a Albertovi 
Slezákovi,  ktorí nás  už aj vlani spolu s dvoma 
ďalšími žiakmi v celoslovenskom  kole  v gymnas-
tickom štvorboji úspešne reprezentovali, tento 
rok  pribudli  a súťažnú päticu nášho družstva 
doplnili Matúš Rigó a Roman Baláž. Teší nás, že 
družstvo  na  majstrovstvách SR základných škôl 
v gymnastickom štvorboji 4. mája  v Šenkviciach 
obhájilo  vlaňajší bronz, pričom bolo len  krôčik
od  striebra ... Avšak aj 3. miesto v rámci  SR v 
konkurencii 8 družstiev, víťazov jednotlivých kra-
jov, je viac ako slušný úspech. Dokonca  medzi 
40 - kou pretekárov dvaja  naši žiaci skončili v 
1. desiatke na  7. a 8. mieste, ostatní  traja sa 
umiestnili rovnako pekne v 1. polovici rebríčka
úspešnosti pretekárov.-
 Úspech  je  výsledkom svedomitých tréningov 
a prístupu členov krúžku i jeho vedúcej.
 -Trénujeme  2 – 3-x do týždňa. M SR  ukázali, 
v čom si naše  družstvo viedlo výborne  a kde 
máme rezervy. Súťaž zahŕňa štyri disciplíny, ktoré 
absolvujú všetci členovia družstva: preskok cez 
kozu, prostné, cvičenie na hrazde a šplh na čas.

C h l a p c i 
svedomito 
a disci-
p l i novane 
predv ied l i 
svoje výko-
ny, čo ich 
zaslúžene 
vynieslo na 
tretí stu-
pienok. -
 Krúžok 
Z á k l a d y 
š p o r t o v e j 
g y m n a s -
tiky nav-
š t e v u j ú 
žiaci troch 
v e k o v ý c h 
kategórií, podľa súťažných propozícií zaradených 
do skupín A, B, C.
 - V krajskom kole sa st. žiaci kat. C ako aj 
žiačky kat. B umiestnili na 2. mieste a žiačky
kat. C na 3. mieste. Najmladšie žiačky kat. A sa 
tešia z úspechu v regionálnom kole v Trenčíne
a nadšene trénujú motivované svojimi staršími 
kamarátmi. -
 Z úspechu nádejných gymnastov má radosť
i vedenie školy, ktoré výsledky snaživosti žiakov 
vždy náležite odmení. 

MLADÍ GYMNASTI OBHÁJILI VLAŇAJŠÍ BRONZ

V JÚNI MEMORIÁL ONDREJA HEKELA
 Týždeň po vzpieračských M SR družstiev 
st. a ml. žiakov vo Veľkom Mederi (4. júna)  sa v 
našom  meste 11. júna  uskutoční  súťaž vo vzpie-
raní žiakov s názvom  Memoriál Ondreja Hekela 
(*1944).
 Jeden  z najúspešnejších nielen vzpieračov, 
ale  i športovcov SR  si čsl. reprezentačný dres 
po prvý raz na seba zobral  v r. 1965 a obliekal ho 

15 rokov. Dlho držal čs. rekord v trhu (145,5 kg) a 
dvojboji (320 kg). Štartoval na ôsmich  ME, šiestich 
majstrovstvách sveta a  troch olympijských hrách. 
Dovedna na šampionátoch získal  15 cenných ko-
vov. Dva razy sa stal majstrom Európy  - v r. 1970 
Maďarsku v r. 1971 v Bulharsku, kde si vybojoval 
účasť na nezabudnuteľných MS v Peru. 

        -km-
   Muži

Nedeľa 5. 6. o 17,00 h
AFC – Sl.  Bratislava B 

St. dorast, ml. dorast
Sobota  4. 6. o 10,00 h
St. dorast – Nemšová

o 12,30 h Ml. dorast – Nemšová

Sobota  18. 6. o 10,00 h 
St. dorast – Pov. Bystrica

o 12,30 h Ml. dorast – Pov. Bystrica

   St. žiaci, ml. žiaci
Nedeľa 12. 6. o 10,00 h

St. žiaci – Handlová
o 12,00 h Ml. žiaci – Handlová

KEDY NA FUTBAL

 Zľava: R.Baláž, M. Heldes, 
    A. Slezák, J. Adamčík, M. Rigó
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 V prvej  polovici mája sa na volejbalových 
palubovkách Nového Mesta nad Váhom a Piešťan
odohral finálový turnaj M SR žiačok.
 Hneď v prvom zápase naše dievčatá prehrali 
s najväčším konkurentom o postup do najlepšej 
štvorky turnaja 0 : 3. Je to o to smutnejšie, že 
práve toto družstvo nakoniec skončilo na 3. 
mieste. Poltár nebol nad naše sily, ale domáce 
prostredie až príliš zväzovalo dievčatám ruky. O 
výsledku rozhodla koncovka 3. setu, v ktorom sme 
viedli už 17 : 9, nakoniec sme ho prehrali 29 : 27. 
 Na rozdiel od tohto smolného stretnutia  sme 
hladko vyhrali nad družstvom Svidníka. O  postupe 
sa rozhodlo v zápase s Bílikovou Bratislava, ktorá 
s posilou kadetskej reprezentantky Židzikovej z 
Považskej Bystrice bola nad naše sily. V ďalšom
priebehu sme si už s prehľadom poradili s 

družstvami Spišskej Novej Vsi a v boji o konečné
5. miesto opäť so Svidníkom. 
 Aj keď celková piata  priečka  v konkurencii 
75 družstiev Slovenska je zaiste úspech, čo
konštatovala i v športovej hale prítomná vice-
primátorka mesta PhDr. K. Hejbalová, mimocho-
dom, tiež niekdajšia  volejbalistka, naše družstvo 
žiačok malo určite vyššie ambície. A tak krásne 
5. miesto malo trochu príchuť blenu. Avšak 
každopádne ide o viditeľný progres, kedže vlani 
dievčatá skončili na 8. mieste. Treba len dúfať, že 
aj budúcu sezónu sa budú zlepšovať a konečne
sa dočkajú aj vytúženej medaily. 
 Túto sezónu nám boli,  zdá sa, piate miesta 
súdené, pretože aj kadetky skončili na 5. mieste. 
Tým však postup do semifinále ušiel len o jeden 
set, čo doteraz veľmi mrzí.  Peter Riecky, tréner

Z MAJSTROVSTIEV SR VO VOLEJBALE ŽIAČOK A ŽIAKOV

 Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 
usporiadal v dňoch 20.- 22. mája finálový turnaj 
M SR žiakov.
      Naši chlapci v prvom zápase zvíťazili nad VK 
Strojár Malacky 3 : 1 ale potom podľahli budúcim 
finalistom, VK Žilina 0 : 3 a VK Chemes Humenné 
1 : 3. Po týchto výsledkoch sme boli zaradení do 
skupiny o 5. až 8. miesto. Chlapci pokračovali vo 

veľmi dobrých výkonoch a po víťazstvách 3 : 0
nad VKP Bratislava, resp. VK Púchov obsadili 
konečnú piatu priečku.
 Individuálny úspech dosiahli Kulo Průša,
najlepší hráč VK Nové Mesto n/V, a Venco 
Pokopec, najlepšie libero celého turnaja.      
 O tento slušný výsledok sa zaslúžili títo 
borci: Rasťo Bohunický (kapitán), Kulo Průša,
Filip Kraisl, Šuchty Bušo, Adam Ševcech, 
Mafi Holec, Krtko Konc, Jardo Križák, Mihi 
Matušovič, Dominik Valo, Ondrej Škopek, Vlado 
Šišovský, Venco Pokopec a Andy Krchnavý.
 Chlapci, gratulujeme a prajeme ďalšie 
úspechy pri reprezentácii nášho mesta.

Jozef Ďurkovič, tréner

PIATA PRIEČKA AJ PRE ŽIAKOV

KRÁSNE PIATE MIESTO (S PRÍCHUŤOU BLENU)

17. kolo - sobota 4. júna
 8,00     Etna – Béčko                  
 9,40     Univerzál - Frost          
11,20     Santos - Devils           
13,00     Šupátko - Mlátičky      

18. kolo - sobota 11. júna
 8,00     Béčko - Frost                       
 9,40     Univerzál - Mlátičky           
11,20     Šupátko - Devils                 
13,00     Etna - P.A.S.                     

Od 9. mája je zimný štadión v letnej pre-
vádzke. Záujemcovia o jeho využitie získajú in-
formácie v pracovných dňoch od 7,00 - 15,00 h
na tel. čísle 032 771 3360, mobil: 0917 957 148.  
 Objednávky na e-mail: tsm@etelmail.sk

V  L E T N E J  S E Z Ó N E
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POLÍCIA DEŤOM FOTOOBJEKTÍVOM

Foto: Mgr. Martin Šimovec



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

 Archívna snímka múzea  z r. 1966 zachytáva niekdajšiu Dibrovovu ul.,
  kde mali domy p. Svetlák, Kuchárik a Šťukovský.

Dnes sa v týchto miestach  nachádza  OD  COOPJednota.


