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V CENTRE POZORNOSTI ZELENÁ VODA
Na 26. júna je naplánované ďalšie zasadanie
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste nad
Váhom. Jedným z bodov jeho programu bude Zelená voda. V ňom poslanci nadviažu na rokovanie mimoriadneho MsZ z 10. mája. Bolo zvolané s cieľom
predstaviť zámery spoločnosti BOLT, s.r.o., Nové
Mesto n. V. na dobudovanie rekreačného areálu
Zelená voda.
Okrem fa BOLT sa ho zúčastnili zástupcovia
spoločnosti BILLBARTER GROUP, ktorá združuje organizácie, kde zdrojmi sú súkromné ﬁnančné

prostriedky a zástupcovia investora - spoločnosti
AQUALAND Zelená voda s.r.o., Bratislava, ktorá
by mala projekt aquaparku na Zelenej vode realizovať.
MsZ schválilo vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov mesta, fa Bolt,
s.r.o., a investora za účelom vypracovania podkladov k návrhu dodatku k nájomnej zmluve medzi
mestom a spoločnosťou Bolt, s.r.o.,Nové Mesto n.
V. o vzájomnej spolupráci pri rozvoji Zelenej vody.
-r-

DESIATKA PROJEKTOV USPELA
Vo verejnom hlasovaní o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 uspelo
10 projektov, konkrétne Novomestský pivný festival (žiadateľ Double Agency, s.r.o., Beckov), Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
(Kongregácia školských sestier de Notre Dame,
Nové Mesto n. V.), Ekoškôlka (Materská škola – EP
Hviezdoslavova ul.), V zdravom tele zdravý duch
(MŠ - EP Ul. J. Kollára č. 4), Tancuj, tancuj, vykrú-

caj (MŠ - EP Ul. J. Kollára č. 25), Verejný koncert
a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia
ZUŠ (Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.), Hudobnotechnické
zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru (OZ Premena Nové Mesto n. V.), NovoStar IV (CVČ Nové Mesto n. V.), Rok v záhrade
(MŠ - EP Hurbanova ul.) a Malí bádatelia (MŠ Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom).

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3
(bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok,
dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná
výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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PRE VYŠŠÍ KOMFORT A KVALITU BÝVANIA
Oku pozorného čitateľa neuniklo, že na Jánošíkovej ulici vládne čulý pracovný ruch. Podrobnosti
pozná Ing. Milan Blaško, vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad
Váhom:
-Prebiehajú tu výsadbové práce. Súvisia s úpravami plôch vnútrobloku, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou. Naším cieľom je dať mu nový
moderný vzhľad a širšie využitie.Podľa slov vedúceho výstavby sa celý priestor
na základe spracovaného projektu rozdelil na dve
základné funkčné plochy.
-Prvou je parkovisko s prístupovými komunikáciami a druhou park, resp. oddychová zóna. Súčasťou projektu je aj vybudovanie chodníkov, ktoré
navzájom prepoja obe zóny a spoja ich so susedným
obytným domom a Ul. Jánošíkovou. Nové chodníky
sú z dlažobných štvorcov formátu 50 x 50 cm. Hlavné pešie trasy oddychovej zóny budú vyskladané
z elegantnej betónovej dlažby s rozmermi 100 x 100
cm.
Na realizáciu stavebných prác bezprostredne

nadviazali sadové úpravy, ktoré sú súčasťou projektu. Kým parkovisko s komunikáciami a verejným
osvetlením bolo vybudované ešte vlani, s výsadbou
museli technické služby mesta počkať na priaznivejšie počasie v tomto roku. V apríli vysadili pracovníci mesta a TSM takzvanú vyššiu zeleň. Ide o súbor stromov rozmiestnený po celom vnútrobloku,

vyskladaný z 27 okrasných hrušiek, šiestich sakúr
a dvoch červenolistých javorov.
Koncom apríla – začiatkom mája nás čakala
ďalšia výsadba, tentoraz stredne vysokej a nízkej
zelene, ktorá je súčasťou samotnej stavby a ktorú
realizuje spoločnosť Stavokomplet.
Stredne vysoká zeleň pozostáva z okrasných
kvetov a krov, situovaných do záhonov na úrovni
terénu. Nízku zeleň tvoria pôdopokryvné rastliny
a okrasné trávy.
Súčasťou plánu je aj vysadenie štyroch vyvýšených záhonov, z ktorých každý bude kvitnúť v inom
ročnom období. Cieľom bolo celkovú výsadbu navrhnúť tak, aby sa počas celého roka v priestoroch
parku nachádzala relaxačná zeleň, ktorá kvitne
v rôznych ročných obdobiach. Vďaka tomu bude
park nadobúdať v každom období roka iný vzhľad.
V rámci plánovania oddychovej zóny sme nezabudli ani na našich najmenších. Jej súčasťou preto
bude i drevená exteriérová podlaha, ktorá poslúži aj
ako hracia plocha pre deti. Plochu doplní konštrukcia pre popínavé rastliny, ktoré zabezpečia zatienenie hernej plochy.
Na záver ešte plánujeme osadiť mobiliár, ktorý
bude pozostávať z viacerých druhov lavičiek, stojanov na bicykle a odpadkových košov.
Veríme, že novovytvoreným vnútroblokom potešíme všetkých Novomešťanov, najmä však obyvateľov okolitých bytov, ktorí tak získajú vyšší komfort
a kvalitu bývania vo svojej štvrti. -

STRETNUTIE NOVOMEŠŤANOV
V dňoch 1. – 3. júna sa v Poľsku stretne najviac Novomešťanov na meter štvorcový. V poľskom
meste Nowe Miasto nad Pilica sa totiž uskutoční,
tentoraz jubilejné - 40. stretnutie predstaviteľov

členských miest Združenia Nových Miest v Európe.
Ako inak, nebudú na ňom chýbať ani zástupcovia
nášho Nového Mesta nad Váhom.
-dh-
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VÝNIMOČNÝ, TAK TROCHU JUBILEJNÝ
Druhý júnový piatok sa
v ostatných rokoch vymyká všednej každodennosti,
máva slávnostný ráz. Tento
deň totiž už niekoľko rokov
oslavujeme ako Deň mesta
spojený s mnohými spoločensko - kultúrno - športovými
aktivitami.
-Zrod Dňa mesta podmienilo výročie prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom, - do novodobej histórie mesta sa vracia PhDr. Kvetoslava
Hejbalová, viceprimátorka mesta a pokračuje ďalej:
-Tradícia Dňa mesta sa začala písať 16. marca 2007 pri príležitosti 744. výročia prvej písomnej
zmienky o Novom Meste nad Váhom (18. marca
1263). Od ďalšieho ročníka organizátori z čisto praktických dôvodov posunuli termín jeho konania z marca na z pohľadu počasia prijateľnejší jún, keďže Deň
mesta sa od roku 2008 koná na námestí pod holým
nebom.
Súčasťou osláv tak trochu jubilejného - 755. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste 8. júna
tradične bude udeľovanie výročných cien primátora
mesta - titulov Osobnosť mesta z rôznych oblastí nášho života.Ako ďalej uviedla viceprimátorka mesta PhDr.
K. Hejbalová, ocenenia je možné udeliť v šiestich oblastiach: za činnosť v hospodárskej oblasti, v oblasti
kultúry a umenia, za športovú činnosť, za činnosť
v oblasti zdravotníctva, sociálnej, humanitárnej a charitatívnej práce, za činnosť v školstve, vzdelávaní,
vede a výskume a za celospoločenskú angažovanosť aj
v iných oblastiach života, napr. armády, politiky, cirkvi
a i. Nie je však povinnosťou udeliť ceny v každej oblasti. Je na organizátorovi podujatia, ktoré osobnosti
a z akých oblastí vyberie na ocenenie.
- Konkrétne mená ocenených a sféry ich pôsobenia sa dozviete priamo na Dni mesta 8. júna počas
slávnostného aktu oceňovania.
Malí i veľkí návštevníci sa môžu tešiť na kultúrno – zábavný program a ďalšie zaujímavé aktivity. Verím, že si počas tohto výnimočného dňa každý príde
na svoje, každý si nájde tú svoju šálku kávy.
V dopoludňajších hodinách si žiaci základných
škôl a osemročného gymnázia v športových areáloch
základných škôl zahrajú futbal, volejbal a vybíjanú.
Na Námestí slobody si behu chtiví žiaci zabehnú minimaratón. Chýbať nebude ani tradičné oceňovanie
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najúspešnejších žiakov a študentov novomestských
základných a stredných škôl. Deti a mládež z MŠ,
CVČ, ZUŠ a ďalších zariadení v meste predvedú svoje
hudobné, spevácke a tanečné zručnosti. Drobizg sa
bude môcť vyšantiť na nafukovacom hrade a ďalších
atrakciách. V predajných stánkoch sa občania a návštevníci mesta budú môcť občerstviť, dať si niečo pod
zub a ovlažiť hrdlo.
Škôlkárov - predškolákov doobeda o 10,00 h poteší rozprávka Rytier Bajaja, s ktorou do mestského
kultúrneho strediska zavíta Teátro Neline Bratislava.
Hlavný program sa začne na námestí o 17,00 h
na tribúne. Po slávnostnom otvorení Dňa mesta a príhovore primátora mesta nastane samotný akt udeľovania ocenení osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju,
zveľadeniu či prezentácii nášho mesta.
Na rozdiel od ocenených, ktorých mená sa dozviete až priamo na Námestí slobody v druhý júnový
piatok podvečer, vám prezradíme tohoročnú ponuku
kultúrneho programu.
Na tribúne vystúpia: hudobná skupina SILENT
TRIO, novomestská kapela FIVE FACES EXPERIENS a zlatým klincom večera bude vystúpenie
hudobnej skupiny THE BACKWARDS, ktorým sa
zavŕši kultúrny program.
Deň mesta ukončí sv. omša za mesto a jeho občanov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. júna o 11,00 h
v rímskokatolíckom kostole. Ako vidno, ponuka je vskutku bohatá, nám nezostáva nič iné, len vás v mene vedenia mesta pozvať na
v poradí dvanásty Deň mesta s pripomenutím si 755.
výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad
Váhom.

Ilustračné foto: V. Mádr

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

8. júna 2018

8,00 – 13,00 h
8,00 – 13,00 h
8,00 – 13,00 h
10,00 h

MEMORIÁL R. ZONGORA
Futbalový turnaj žiakov ZŠ a 8-roþ. gymnázia
Volejbalový turnaj žiaþok ZŠ a 8-roþ. gymnázia
Turnaj zmiešaných družstiev 1. st. ZŠ vo vybíjanej

ZŠ Tematínska
ZŠ Ul. kpt. Nálepku
ZŠ Ul. Odborárska

TEÁTRO NELINE Bratislava: Rytier Bajaja
bábkové predstavenie pre MŠ

MsKS

NÁMESTIE SLOBODY
8,00 – 10,00 h
MESTSKÝ MINIMARATÓN
10,30 – 11,15 h
OceĖovanie najúspešnejších žiakov a študentov
13,00 – 19,00 h
Zábavné atrakcie pre deti, obþerstvenie v stánkoch
14,30 – 16,15 h
Zábavný program MŠ, ZUŠ, CVý a DFS ýakanka

HLAVNÝ PROGRAM NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY
17,00 h
Slávnostné otvorenie
Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského
UdeĐovanie ceny OSOBNOSġ MESTA
17,45 h
SILENT TRIO
FIVE FACES EXPERIENS
21,00 h
THE BACKWARDS
10. júna o 11,00 h

Sv. omša za mesto a jeho obþanov

rímskokatolícky kostol

V prípade nepriaznivého poþasia sa program uskutoþní v MsKS

5

SÚČASŤOU SEMINÁRA AJ OCEŇOVANIE
Bez poznania minulosti niet
prítomnosti ani budúcnosti. Plná
sála v Spoločenskom dome pri
MsKS v Novom Meste nad Váhom
plne potvrdili tieto slová. Učitelia,
žiaci a študenti ZŠ a SŠ okresov
Nové Mesto nad Váhom a Myjava
svojou bohatou účasťou na seminári SLOVENSKÁ ARMÁDA
V KONTEXTE II. SVETOVEJ
VOJNY, ktorý 15. mája zorganizovala Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (ObO SZPB) Nové
Mesto nad Váhom pod záštitou
ministerky školstva M. Lubyovej
a predsedu TSK J. Bašku, dali
najavo, že ich zaujíma história
spred vyše 70 rokov.
Po úvodných slovách preds.
ObO SZPB J. Hulínka sa k prítomným prihovoril aj primátor
nášho mesta a podpredseda TSK
J. Trstenský, ktorý vyjadril potešenie nad záujmom mladých ľudí
o dejiny národov tvoriacich v minulosti spoločný štát Čechov a Slovákov. Práve v tomto roku si pripomíname 100 rokov od jeho vzniku.
K účastníkom seminára prehovoril aj tajomník Ústrednej rady
SZPB v Bratislave V. Longauer.
Ten sa spolu s preds. novomestskej ObO ujal slávnostného aktu
udelenia pamätných medailí M. R.
Štefánika II. st. pri príležitosti konania 5. ročníka seminára členom
predsedníctva ObV SZPB v Novom
Meste nad Váhom J. Hargašovi a P.

Bahníkovi, „duchovným otcom“
seminárov, ktorí sa od začiatku
podieľajú i na obsahovej stránke
seminárov a výbere lektorov.
ObO SZPB v Novom Meste
nad Váhom pri tej istej príležitosti
udelila ďakovné listy lektorom seminára za ich aktívnu pomoc pri jeho
organizovaní, konkrétne M. Polákovej z Gymnázia v Uh. Hradišti,

ktorá sa ako lektorka zúčastnila
všetkých seminárov. Ocenenia
ďalej prevzali: doc. J. Bystrický,
historik z Vojenského historického
ústavu v Bratislave a S. Mičev, riad.
Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Spomínaní lektori v prednáškovej časti seminára prítomným priblížili históriu na témy
slovenskej armády v II. svetovej

vojne a účasti slovenských vojakov
v SNP a čo – to zo života armád.
gen. L Svoboda a jeho rodiny.
Organizátori na seminár pozvali aj dcéru L. Svobodu Z. Klusákovú, ktorá ospravedlnila svoju
neúčasť a poslala im list, ktorý
prečítala tajomníčka ObO SZPB
v Novom Meste nad Váhom S. Štepanovicová, ktorá celé podujatie

Foto: V. Brezinský
moderovala. Podnetný seminár,
ktorý priniesol žiakom, študentom
a učiteľom novomestského obvodu ďalšie nové poznatky z histórie,
ktorú treba mladým, ktorí nezažili
hrôzy a útrapy vojny, neustále pripomínať, sa skončil diskusiou. -r-

JE TU FINÁLE NOVOSTAR!
A je to tu! Finále! 1. júna o 17,00 h v sále mestského kultúrneho strediska vyvrcholí spevácka súťaž NovoStar. Po tom, čo rady súťažiacich 3. mája
v kole zameranom na retro a folklór opustili Alžbeta Bariná a Martina Zeleňáková, o najcennejšie
vavríny vo ﬁnále zabojujú Natália Skovajsová,
Emma Zemanovičová a David Čámer.
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Do ﬁnálového kola pôjdu s tromi piesňami:
s kapelou zaspievajú rockovú skladbu, zaznie i retro
a folklór a spoločná pieseň od M. Klimentovej na jej
pamiatku.
Hosťom ﬁnále bude Thomas Puskailer, ktorý
zasadne do poroty a počas sčítavania hlasov vystúpi
so svojou show a uskutoční tiež autogramiádu. -jh-

PRVÝ ÚSEK CYKLOTRASY UŽ CYKLISTI TESTUJÚ
Obyvateľom nášho okresu pribudla bezpečnejšia
a pohodlnejšia alternatíva na športovanie a dochádzanie za prácou. Výstavba 13,4 kilometrového úseku
cyklotrasy medzi Hornou Stredou a Novým Mestom
na.V. sa zavŕšila.
Náklady spojené s výstavbou tohto úseku cyklotrasy vo výške takmer 3,7 mil. € znáša Trenčiansky
samosprávny kraj (TSK) ako realizátor myšlienky
Vážskej cyklotrasy. Stavebné práce, ktoré realizovala fa STRABAG, s. r. o., sa spustili vlani v novembri,
slávnostného ﬁnále sa cyklotrasa dočkala v máji.
Pre zaujímavosť, celkovo bolo položených 9 tis.
ton asfaltu a okolo 6 tis. ton betónových konštrukcií.
Súčasťou 13,4 km úseku cyklotrasy sú aj dve zastrešené odpočívadlá, ktoré cyklistov, korčuliarov i chodcov
využívajúcich cyklotrasu prichýlia v prípade zlého či
veľmi slnečného počasia. Cyklotrasa je plne segregovaná od motorovej dopravy, čím sa zvýši nielen komfort, ale hlavne bezpečnosť cyklistickej verejnosti.
Prví cyklisti sa po historicky premiérovom úseku
Vážskej cyklotrasy previezli už koncom mája. Jej slávnostné otvorenie a odovzdanie verejnosti sa uskutočnilo 25. mája.

Od tohto času je cyklotrasa pripravená na cyklistov či korčuliarov, ale aj tých, ktorí ju budú využívať
ako plnohodnotnú alternatívu dochádzania do práce.
Cyklotrasa totiž spája obce Pobedim, Hornú Stredu,
Brunovce, Potvorice a Považany s Novým Mestom
nad Váhom. Na jej trase sa nachádza niekoľko väčších
regionálnych ﬁriem a zamestnávateľov s najväčšou
koncentráciou práve v Novom Meste nad Váhom.
Tento úsek cyklotrasy je prvou z ôsmich častí
vznikajúcej Vážskej cyklomagistrály. Druhá časť tohto 100 km megaprojektu je aktuálne takisto vo výstavbe, a to v úseku Púchov – Nosická priehrada. Na
príprave zvyšných šiestich úsekov TSK aktívne pracuje, najbližšie k realizácii je úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín a úsek Považská Bystrica – hranica so
Žilinským samosprávnym krajom. Na oba tieto úseky
má TSK vydané právoplatné územné rozhodnutie,
pripravuje sa dokumentácia pre stavebné povolenie.
O tom, ako sa 100 km dlhá cyklotrasa bude volať,
rozhodovala verejnosť prostredníctvom súťaže TSK
o horský bicykel trvajúcej do 22. mája. Občania si
budú vyberať z troch návrhov názvov.
Mgr. Veronika Rezáková, TSK

K SVIATKU DETÍ: ŠPORTOVNIE I ZÁBAVA
V predvečer Medzinárodného dňa detí 31. mája
oslávenci, žiaci 1 až 4. ročníka ZŠ, oslávili svoj sviatok Detskými atletickými hrami. Takýto pekný a zaujímavý darček im pripravilo Mesto Nové Mesto
nad Váhom v spolupráci so Slovenským atletickým
zväzom a Základnou školou, Odborárska ul.
V športovo - zábavnom predpoludní, ktoré sa
v našom meste pri príležitosti MDD konalo už po
tretíkrát, si deti preverili svoje športové zručnosti
a talent v netradičných športoch: v skoku do diaľky z miesta štafetovou formou, štafetovom behu
v kombinácii šprint a beh cez prekážky, behu cez
frekvenčný rebrík, hode plnou loptou cez hlavu
z kolien, v skokoch do strán, hode maketou oštepu
do kruhu a zdolávali aj prekážkovú dráhu s názvom
Formula (šprint, slalom, beh cez prekážky).
Najlepšie tri družstvá získali diplomy, odznaky
a vecné ceny. Ani ostatní nevyšli naprázdno, dostali
účastnícke diplomy a odznaky. Aj keď v tomto prípade viac ako inokedy platilo olympijské: dôležité
nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
Medzinárodný deň detí v našom meste vyvrcholí ﬁnálovým kolom NovoStar 1. júna o 17,00 h

v mestskom kultúrnom stredisku za účasti T. Puskailera, ktorý nielenže zasadne do porotcovského
kresla, ale svojím vystúpením poteší účastníkov
NovoStar z radov súťažiacich i početného publika.
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MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER S VEĽKÝM ÚSPECHOM
Tradične hudobným prídavkom, tentoraz Radetzkého pochodom od J. Straussa st., frenetickým
potleskom a standing ovation sa skončil 21. samostatný koncert Malého komorného orchestra pri
MsKS v Novom Meste n. V. Návštevníci výstavnej
siene MsKS opúšťali 12. mája výstavnú sieň plní
dojmov a umeleckých zážitkov.
Okrem skladieb, ktoré si pozorne vypočuli,
sa stali svedkami aj slávnostného aktu – udelenia
ďakovných listov primátora mesta trom členkám
súboru za ich aktívne 10 - ročné pôsobenie v hudobnom telese, ktoré vzniklo v októbri 1997 (na
verejnosti sa MKO po prvýkrát predstavil pred 20
rokmi 11. mája 1998).
Ocenenia spolu s kvetmi vďaky ﬂautistkám
Michaele Šoltésovej a Lenke Kratochvílovej a klaviristke Vladimíre Špalekovej v mene vedenia mesta
odovzdala riaditeľka MsKS v Novom Meste n. V.
Eva Grznárová.

Dvadsiatym prvým koncertom vstúpil MKO
pod vedením Petra Pristaša do tretieho desaťročia
svojho pôsobenia. Veríme, že bude rovnako úspešné ako májový koncert a vôbec, doterajšie účinkovanie MKO.
-r-

POZVÁNKA NA LETNÚ KVAPKI KRVI
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rozhodol
zorganizovať v poradí už siedmu Kvapku krvi. Zamestnanci župného úradu i verejnosť sa pokúsia
spoločne prekonať hranicu 150 l darovanej životodarnej tekutiny.
Už 14 rokov si svet pripomína 14. júna srdečnosť ľudí, ktorí sú ochotní darovať kúsok seba a bez
nároku na odmenu pomáhajú tým, ktorí to najviac
potrebujú. Sú medzi nimi a veríme, že aj teraz
budú, mnohí Novomešťania.
V poradí siedmy organizovaný výjazdový odber
krvi v priestoroch Úradu TSK sa uskutoční 11. júna

od 8,00 h do 10,00 h. Darcovia, ktorí nebudú môcť
darovať krv na župnom úrade, môžu využiť služby
niektorej z troch krajských nemocníc. Bojnická,
považskobystrická a myjavská nemocnica budú
darcov červenej tekutiny očakávať v týchto termínoch: V NsP na Myjave možno darovať krv v rovnaký deň ako na Úrade TSK čiže 11. júna od 7,00
h. Rovnako od 7,00 h v nasledujúci deň 12. júna
bude možnosť darovať krv v NsP Považská Bystrica
a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Všetkých,
ktorí chcú darovať krv, žiadame, nech sa nahlásia
na email: matej.planek@tsk.sk .
Mgr. Matej Plánek, TSK

ZELENÁ PRE MLADÝCH ESEJISTOV
Jún dáva zelenú mladým esejistom. Tradične
je mesiacom, ktorý preverí literárne a publicistické
schopnosti mladých ľudí. Súťaž Esej 2018 sa uskutoční 12. júna od 8.00 h v MsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste n. V.
18. ročník písania esejí knižnica aj tentoraz organizuje v spolupráci s komisiou školstva, mládeže
a športu pri MsZ.
Mladí nádejní literáti sa v priebehu 120 minút
popasujú s jednou z troch určených tém, ktorú si
vyberú pri prezentácii a pokúsia sa naplniť formu,
ktorá je daná už názvom súťaže, t. z. napísať esej,
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ktorá splní atribúty tohto literárneho žánru. Ich
snaženie posúdi odborná porota, ktorá vyberie päť
najlepších prác.
Veríme, že uchádzači o písanie esejí z radov
ôsmakov a deviatakov ZŠ a 8-ročného gymnázia
v Novomestskom okrese sa svojich tém zhostia na
výbornú, a budú tak dôstojnými nasledovníkmi
účastníkov z predchádzajúcich ročníkov a pokračovateľmi v diele Francúza M. de Montaigna, ktorý
pred takmer 440 rokmi ako prvý použil slovko ESSAIS na pomenovanie svojich úvah o živote.
Marta Stuparičová, vedúca MsK

Vychádzajúca hviezda zažiarila na speváckom nebi
Ôsmačka zo ZŠ na Hájovkách Margaréta Ondrejková je
vychádzajúca hviezda na speváckom nebi. Pred niekoľkými
týždňami vyhrala medzinárodnú
spevácku súťaž Sanremo Junior
v Taliansku. O tomto úspechu
výrazného speváckeho talentu
z Čachtíc sme vás informovali
v minulom vydaní. Dnes nám
porozpráva o samotnej súťaži,
svojich pocitoch zo súťaže i z pobytu na Apeninskom polostrove,
čižme Európy.
Grétka, ako si sa dostala na
súťaž?
Do súťaže ma prihlásila moja
učiteľka spevu Mgr. Lenka Záhoncová. Už štyri roky navštevujem Základnú umeleckú školu vo
Vrbovom, odbor spev.
Ako vyzerala príprava na
ňu?
Súťaž prebiehala v niekoľkých kolách. Po postupe zo základného kola, dvoch výberových
kôl a semiﬁnálového kola sa začala intenzívna príprava trinástich
ﬁnalistov v podobe sústredení
zameraných na hlasovú a pohybovú prípravu. Konali sa počas
víkendov v Prahe.
S akou piesňou si súťažila?
Spievala som pieseň Carrie
Underwood Before he cheats.
Ako si vnímala víťazstvo
v národnom ﬁnále v Prahe?
Bola som veľmi prekvapená,
no zároveň nesmierne šťastná.
Po víťazstve v Prahe si postúpila do medzinárodného ﬁnále. Koľko dní si strávila v talianskom meste Sanremo?
Finálový večer sa uskutočnil
18. apríla, no na vyhlásenie výsledkov sme čakali až do soboty
21. apríla, kedy sa konal slávnostný galavečer. Celkovo sme v Taliansku strávili týždeň.
Grétka, ako si strávila týž-

deň v Talianskom Sanreme?
Úžasne. S maminou sme
bývali v krásnom hoteli Sole
Mare. Voľný čas sme trávili nakupovaním, oddychom pri mori,
v divadle, prechádzkami, ochutnávaním miestnych špecialít morských plodov a vynikajúcich
cestovín. Najviac mi chutili lasagne.
V talianskom ﬁnále ste sa
stretli speváci z rôznych krajín.
Aká atmosféra panovala medzi
súťažiacimi?
V medzinárodnom ﬁnále súťažili víťazi zo Slovenska, Česka,
USA, Litvy, Malty, Švajčiarska,
Azerbajdžanu, Panamy a ďalších
krajín. Aj napriek tomu, že sme
boli konkurentmi, z mnohých

čená pre spevákov vo veku 6 – 15
rokov. Má tri kategórie A1, A2
a A3. Ja som spievala v kategórii
A3, ktorá je pre 13 – 15-ročné
deti. V mojej kategórii bolo v medzinárodnom ﬁnále 11 súťažiach.
Mala si trému?
Ani nie. Mám už s vystupovaním na pódiu skúsenosti.
Čo si získala za víťazstvo
v Sanreme?
Pohár a diplom. No najviac
si cením skúsenosť, ktorú som
počas súťaže nadobudla a zážitky,
ktoré si budem navždy pamätať.
Ako súťaž ovplyvnila, resp.
ovplyvní tvoje ďalšie smerovanie?
Chcela by som sa spevu aj
naďalej venovať. V máji som mala

z nás sa stali priatelia a podporovali sme sa. Jazykovú bariéru sme
odstránili vďaka angličtine a trávili sme spolu voľný čas i mimo
pódia. Našla som si kamaráta
z USA, kamarátky z Litvy a Malty
a samozrejme, Soﬁnku z ČR.
Koľko súťažiacich bolo
v tvojej kategórií?
Súťaž SanremoJunior je ur-

v MsKS koncert pre žiakov našej
školy, 8. júna budem vystupovať
na Dni mesta a v Prahe ma čaká
spevácke vystúpenie v programe
Kráľovné popu.
Grétke ďakujeme za rozhovor a želáme jej ešte mnoho úspechov.
Mgr. Mária Kurjaková, PhD.,
ZŠ Tematínska

9

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR (I.)
25. mája vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe tiež pod skratkou GDPR - General Data Protection Regulation (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
Nariadenie, na rozdiel od smernice, má priamy účinok a nie je potrebné, aby bolo implementované do
vnútroštátnej právnej úpravy.
Nariadením sa chráni právo fyzických osôb na ochranu osobných údajov. Vzťahuje sa na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky osoby pôsobiacej v Európskej únii bez ohľadu na to, či sa
samotné spracovanie osobných údajov vykonáva v EÚ alebo nie. Nariadením sa musia spravovať taktiež
osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ, no ponúkajú tovary alebo služby osobám v EÚ, a to aj bez vyžadovania
platby od dotknutej osoby, či v prípade, ak sledujú správanie osôb v EÚ. Je potrebné uviesť, že osobou
v EÚ sa nemyslí len občan EÚ, ktorými sú všetci občania členských štátov, ale taktiež akákoľvek osoba
nachádzajúca sa na území EÚ.
Osobnými údajmi sa myslia akékoľvek informácie týkajúce sa identiﬁkovanej alebo identiﬁkovateľnej fyzickej osoby. Osobnými údajmi pritom nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne
adresa bydliska či rodné číslo. V zmysle dikcie nariadenia je možné považovať za osobný údaj akýkoľvek údaj, na základe ktorého možno tú ktorú fyzickú osobu identiﬁkovať. Ide napríklad aj o IP adresu,
e-mailovú adresu, súbory cookies či biometrické alebo genetické údaje osoby.
Osobné údaje možno spracovávať len zákonným spôsobom a v rozsahu, v akom so spracúvaním
osobných údajov vyjadrila dotknutá osoba súhlas, v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie zmluvy, ktorej
je dotknutá osoba súčasťou, prípadne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre to, aby si prevádzkovateľ, t.j.
osoba spracúvajúca osobné údaje, splnil zákonnú povinnosť. Súhlas so spracovaním osobných údajov
musí byť slobodný, určitý, informovaný a jednoznačný. Súhlas však musí byť taktiež formulovaný tak,
aby bol ľahko zrozumiteľný a v prípade, ak sa poskytuje v súvislosti s uzatváraním zmluvy, musí byť
oddelený od tejto zmluvy tak, aby bolo jasné, že nie je bezpodmienečne nutný k uzatvoreniu tejto zmluvy.
Ten, kto súhlas so spracovaním osobných údajov dáva, si musí byť taktiež vedomý toho, za akým účelom
tento súhlas dáva. Znamená to, že ak sa súhlas poskytuje podpísaním vopred pripraveného dokumentu,
tak tento dokument musí obsahovať informáciu o tom, za akým účelom budú použité poskytnuté osobné
informácie.
Pokiaľ sa týka súhlasu so spracovaním osobných údajov napr. na internete, dochádza k zmene spôsobu poskytovania súhlasu, keďže po novom bude potrebné súhlas poskytnúť ešte pred tým, než bude
poskytnutá služba, pre ktorú sa poskytnutie osobných informácií vyžaduje. Nastáva tak obrat oproti súčasnej situácii, keď napr. používateľ webovej stránky vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov
tým, že túto webovú stránku používa, pričom svoj nesúhlas s poskytnutím, resp. spracovaním osobných
údajov môže vyjadriť tak, že webovú stránku, prípadne inú službu prestane používať.
Nariadením sa fyzickej osobe, ktorá poskytla osobné údaje, zaručuje tzv. právo byť zabudnutý. Fyzická osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby boli jej osobné
údaje, ktoré poskytla, bezodkladne vymazané. Toto právo sa týka osobných údajov, pre ktorých uchovávanie neexistuje, alebo už neexistuje právny dôvod, nakoľko napr. zamestnávatelia musia zo zákona
evidovať určitý počet rokov istý druh informácií o zamestnancoch.
Ďalším významným krokom k ochrane osobných údajov fyzických osôb je oznamovacia povinnosť
prevádzkovateľov, ktorí uchovávajú osobné údaje, v prípade porušenia zabezpečenia týchto osobných
údajov. Ide o rôzne prieniky do elektronických databáz, hackerské útoky, atď., keď neoprávnené osoby
mohli získať prístup k uchovávaným osobným údajom. V prípade prelomenia zabezpečenia je osoba,
ktorá uchovávala osobné údaje, povinná bezodkladne, najneskôr do 72 hodín, oznámiť na to ustanovenému orgánu skutočnosť, že prišlo k porušeniu zabezpečenia osobných údajov.
Porušenie zabezpečenia osobných údajov nie je potrebné oznamovať, ak je pravdepodobné, že nepovedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb.
(Vypracované k 13. aprílu 2018, dokončenie v letnom vydaní.)
JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk
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VIEM POČÚVAŤ?
Po morskom pobreží južného Thajska sa prechádzalo dievča. Bola to stredoškoláčka z Anglicka, ktorá tu s rodičmi trávila dovolenku. Na brehu,
na plážach, sa nachádzalo veľa ľudí. Vtom si dievča
všimlo zvláštny jav. Hladina vody sa začala zvláštne chvieť a more rýchle ustupovalo ako pri silnom
odlive. A študentka si spomenula na jednu hodinu
v škole. Učiteľ im vysvetľoval príznaky vlny cunami. Boli presne takéto. Dievča neváhalo. Bežalo
po pobreží a varovalo ľudí pred veľkou vlnou. Väčšina ju nebrala vážne. Iba niekoľko desiatok ľudí
ju poslúchlo a utekali preč od pobrežia. Iba títo sa
zachránili. Obrovská vlna cunami prišla o niekoľko
minút. Zástupy utekali, ale bolo už neskoro. Všetkých na pobreží zmietla do mora. Študentka a tí, čo
ju poslúchli, prežili vďaka tomu, že vedela v škole
pozorne počúvať a tú vedomosť okamžite použiť.
Schopnosť počúvať jej zachránila život.
Okrem biologického života máme v sebe ešte
iný život, ktorý nesmieme stratiť – život duše. Ak
si chceme tento zachrániť pre večnosť, musíme pozorne počúvať Božie slovo.
V Biblii nachádzame krásny príklad, ako pozorne počúvať záchranné slovo. Opisuje ho Kniha Nehemiášova. Vžime sa do situácie Izraelitov:
Vrátili sa práve z krutého babylonského zajatia,
kde boli otrokmi 70 rokov. Zrazu sloboda, majú naspäť svoj chrám v Jeruzaleme. Začínajú opravovať

hradby a viesť nový život, budovať rodiny. Ale cítia
hlad a smäd, sú duchovne vyprahnutí! Po čom? Po
slovách samého Boha. No oni vedia, kde ich nájsť:
V knihe Zákona čiže v Biblii. Kňaz Nehemiáš číta,
leviti vysvetľujú. „Všetci s napätím počúvali čítanie
Zákona“. A počúvajú naozaj dychtivo: Od skorého
rána do poludnia. V kuse! Nikto nezíva, nikto sa nesťažuje, že mu je dlho. Božie slová ich hlboko zasahovali: oni plakali, klaňali sa, prisviedčali „amen“,
velebili Boha. Pohlo to s nimi.
Prenesme sa teraz do našich chrámov. Aj v nich
zaznieva Božie slovo. Pohýna nami? Počúvame
pozorne? Priznajme, že často noviny, ﬁlm, športový zápas sledujeme dychtivo a so záujmom, hoci
z posledných síl po návrate z práce, ale v kostole
blúdime mysľou a nič od Pána nečakáme. A mali by
sme čakať. Božie slovo má vnútornú silu. Má moc
zachrániť nás. „Božie slovo je živé a účinné, ostré ako
dvojsečný meč a preniká do špiku kostí.“ Ako prežívam bohoslužbu slova? Cez ňu mi Boh hovorí, čo si
odo mňa praje, očakáva. Nehovorí tu kniha, kňaz,
ale sám Boh. Odpoveď si musím dať ja sám. A tá
sa netýka len hlavy, ale najmä rúk a nôh. Treba vykročiť a urobiť. Viera bez skutkov je mŕtva. Počúvať
evanjelium a pre nič sa nerozhodnúť znamená zabiť
v sebe jeho životodarnú silu. Ale odpovedať skutkom znamená, že do môjho života prichádza Božie
kráľovstvo.
Blažej Čaputa, farár

ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY
Na 4. ročníku beneﬁčného galavečera ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY občianske združenie
LECA, ktorého spoluzakladateľom je Andrej Antonio Leca, pochádzajúci z nášho mesta, opäť spojilo
nadané deti a mládež s umelcami.
Na galavečere, ktorého scenár už po štvrtýkrát bol z pera scenáristu Karola Hlávku z Nového Mesta nad Váhom (réžiu a choreograﬁu už po
druhýkrát mal pod palcom Jaroslav Moravčík), sa
predstavilo vyše 170 účinkujúcich z rôznych umeleckých oblastí.
Je to ojedinelý projekt, ktorý spája všetky umelecké zložky. Účinkujú v ňom profesionálni umelci
z domova i zahraničia spolu s talentovanými štipendistami. Tohtoročným exkluzívnym hosťom
bola japonská speváčka Masumi Ormandy.
Ocenenie Šťastena organizátori tento rok odovzdali zakladateľke DFS Čečinka B. Čečkovej, ktorá práci s mladými folkloristami zasvätila celý svoj

život. Súčasťou podujatia bola aj módna prehliadka
13 úspešných žien z rôznych oblastí života v modeloch I. Lederer.
OZ LECA vzniklo v r. 2014. Jeho cieľom je ﬁnančná a morálna podpora a pomoc pri rozvíjaní
talentu detí a mládeže zo SR i Česka vo veku od 3
do 26 rokov. V tomto školskom roku podporuje 74
štipendistov.
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PROGRAMY MsKS

jún 2018
STRETNUTIE S FOLKLÓROM V ZNAMENÍ VÝROČIA

ĽUDOVÍT BRÁNSKY, RODÁK Z BOŠÁCE

24. júna o 14,30 h v amﬁteátri Parku J. M.
Hurbana (v prípade nepriazni počasia v sále
MsKS) sa uskutoční každoročné Stretnutie
s folklórom. Tomuto tradičnému podujatiu punc
výnimočnosti tento rok dáva 100. výročie vzniku
Československej republiky, ktoré si v r. 2018 pripomíname. V intenciách toho si festival dal do
vienka priblížiť tradičné tance, zvyky a obyčaje
podjavorinského kraja, ktorý tvorí prirodzenú
hranicu Čiech a SR, ale zároveň spája oba štáty nielen blízkosťou kultúry, ale aj rodinnými
a priateľskými zväzkami. Na Stretnutí s folklórom vystúpia folklórne súbory a skupiny z Nového Mesta nad Váhom, Bziniec pod Javorinou,
Kálnice a Myjavy (viac na 3. str. obálky).

DEŇ MESTA
8. júna pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom sa
na Námestí slobody uskutoční tradičný Deň
mesta spojený s udeľovaním ocenení Osobnosť
mesta a bohatým kultúrnym programom.

KORÁLKY Z DIEVČENSKÝCH SĹZ
17. júna o 15,00 h v divadelnej sále MsKS
uskutoční SDOS - DDS JAVORINČATÁ
v úprave a réžii M. Kubovicovej a Š. Psotného
premiéru rozprávkovej hry A. Antakoľského:
Tí, čo ľúbia pod názvom KORÁLKY Z DIEVČENSKÝCH SĹZ.
Vo vzájomnom prepojení reálneho a rozprávkového sveta sa rozohráva príbeh o dobre
a zle, o cti a priateľstve, ktoré, ak je skutočné,
zotrváva aj napriek pôsobeniu zlých síl. Láska, priateľstvo a vzájomná pomoc je sila, ktorá
oslobodzuje človeka z područia zla a nedovolí
ním manipulovať ani prostredníctvom bohatstva a krásy navonok. Celá krása, podstata
zmýšľania človeka je skrytá v jeho srdci. Kto to
dobré srdce v tejto hre má, zistite sami.
SDOS - DDS JAVORINČATÁ plánuje túto
rozprávku 18. a 19. 6. zahrať MŠ a I.st ZŠ.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
14. júna o 17,00 h v MsKS

Pondelok
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h
Streda
17,00 h a 18,15 h
18,30 h
18,30 h

joga
brušné tance
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
joga
latino tance
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom

Štvrtok 16,15 a 18,00 h

KLUBY V JÚNI

Od 22. júna do 18. júla bude vo výstavnej
sieni MsKS sprístupnená výstava olejomalieb,
grafík a akvarelov akad. maliara Ľudovíta
Bránskeho, rodáka z Bošáce, pri príležitosti
nedožitých 100 rokov tohto významného maliara trenčianskeho regiónu.

KURZY V JÚNI

VÝSTAVA

joga

Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
11. 6. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
12. 6. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 6. 6. o 16,00 h
Literárny klub pri MsKS A-PROPO
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

ĽUDOVÍT BRÁNSKY, RODÁK Z BOŠÁCE
Výstava, ktorá bude verejnosti sprístupnená
v piatok 22. 6. do stredy 18. 7. vo výstavnej sieni
MsKS v Galérii P. Matejku, prezentuje maliarsku,
graﬁckú a kresliarsku tvorbu významného umelca
trenčianskeho regiónu, návratistu, bošáckeho rodáka, akad. mal. Ľudovíta Bránskeho pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia.
Výstava pripravená v spolupráci s Galériou M.
A. Bazovského v Trenčíne predstaví Bránskeho
diela z jej zbierok a majetku súkromných zberateľov. Galéria P. Matejku vystaví tiež dielo zo svojej
zbierky: Konope pri západe slnka, olej, 1956.
Ľ. Bránsky sa narodil 24. 1. 1918 v Bošáci.
Od r. 1939 študoval na výtvarnom oddelení SVŠT
v Bratislave. Bol žiakom prof. G. Mallého, J. Mudrocha, E. Lehockého, M. Schurmanna, V. Droppu
a sochárov J. Koniarka a J. Kostku. Po absolvovaní
školy pôsobil do r. 1956 ako stredoškolský profesor
výtvarnej výchovy na Gymnáziu v Trenčíne. Spolu
s trenčianskou maliarkou I. Slavinskou sa stal formujúcou osobnosťou významnej generačnej vlny
trenčianskych výtvarných umelcov (R. Moško, S.
Abel, J. Fizel…). Stál aj pri rozvoji neprofesionálneho výtvarného umenia. Viedol amatérske výtvarné krúžky v Trenčíne a Dubnici n. V. Svoje diela vystavoval na mnohých samostatných a kolektívnych
výstavách.
Ľ. Bránsky bol všestranným autorom, maľoval krajiny, portréty, zátišia, kytice. Venoval sa
olejomaľbe, graﬁke, kresbe, akvarelu i pastelu.
Svoje kresby často koloroval. Spolu s pastelom
a akvarelom ich používal predovšetkým pri svojej
ﬁgurálnej tvorbe, ktorou sa zaoberal najmä v tvorivých začiatkoch po absolvovaní štúdií v r. 1944
- 46. Ale venoval sa predovšetkým krajinomaľbe.
V nej dominovala uvoľnenosť a spontánnosť v súznení s tvarovo i farebne expresívnym, pastóznym
maliarskym prejavom. Aj popri častých premenách
farebného ladenia zostalo Bránskeho impresionisticky podfarbené realistické dielo poetickou metamorfózou prírody a krajiny. Okrem okolia svojej
rodnej Bošáce (Zimná krajina v Bošáci, olej, 1945;
Zima v Chocholnej, olej,1956, majetok GMAB
v Trenčíne) maľoval predovšetkým Trenčín, ale
v jeho tvorbe nájdeme zaznamenané aj iné lokality Slovenska. Snažil sa zachytiť svojrázny kolorit
predmestských uličiek a skrytých zákutí. Priťahovala ho najmä zimná krajina, ktorá mu umožňovala zobraziť staré známe miesta v novej, nečakanej
podobe.
Dielo Ľ. Bránskeho sa nemohlo naplno rozvi-

núť, pretože tragicky zahynul ako 41- ročný pri autonehode v Mníchovej Lehote 27. mája 1959.
Aj keď umelec odišiel predčasne, bol mimoriadne činorodý. Jeho diela vlastnia mnohé významné kultúrne zariadenia: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Galéria P. Matejku v Novom
Meste n. V., Trenčianske múzeum, SNG v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy a i. Tiež sa jeho diela
tešia obľube súkromných zberateľov, ktorí si umelca pamätajú aj takmer 60 rokov od jeho smrti. Bývalá učiteľka pani D. z Chocholnej si na neho takto
zaspomínala:
„Prvýkrát som sa o ňom dozvedela od mojej
mamy. V 30. rokoch 20. stor. slúžila v rodine bošáckeho učiteľa Juraja Figuru a spomínala maliarovho
otca a jeho rodinu. Dodatočne som zistila, že pochádzal z piatich detí: Emília, Jozef, Reszó, Mária,
Ľudovít. Pochádzali z veľmi skromných pomerov, ale
otec, starý pán Štefan Bránsky, robil všetko preto,
aby deťom poskytol vzdelanie. Mama spomínala,
že určitý čas Ľudo býval u sestry v Malej Chocholnej, kde sa doliečoval z tuberkulózy (obraz Zima
v Chocholnej 1956).
V r. 1954 som spoznala majstra Bránskeho,
prof. kreslenia na trenčianskej pedagogickej škole…
Ja sama som nemala to šťastie zažiť prof. Bránskeho na hodinách kreslenia. V prvom polroku šk. roka
1954 Bránsky zo školy odchádza, stáva sa slobodným umelcom. Nastáva striedanie stráží, prichádza
akad. mal. Rudolf Moško. Sťahuje sa do Bránskeho
kabinetu – ateliéru…Poslali nás upratovať kabinet, čo znamenalo páliť v peci všetko, čo sa váľalo
po zemi, t. j „nezaujímavé“ Bránskeho práce i jeho
archív najlepších žiackych prác. Boli to poväčšine
pastely a akvarely. Ja dodnes s úctou opatrujem
(názvy som im dala sama) Zátišie s cesnakom a cibuľou, o ktorom si myslím, že to bola majstrova školská (rozumej žiacka) práca. Ďalšou je akvarel Ulica
k Bratislavskému hradu z r. 1941. Najväčší obraz
mojej „zbierky“ je pastel Koník s ohlávkou. Možno
je to koník jeho otca, zapriahaný do malého vozíka,
v ktorom otec umelca vozil bošáckych pasažierov na
vlak do Tr. Bohuslavíc a naspäť do Bošáce privážal
zo stanice poštové zásielky. Akvarel Milka je malý
portrét dievčatka s typickým účesom 40. rokov. V r.
1956 naša dievčenská 4.C s nadšením vynáša svoje
maturitné tablo do výkladu na námestí. Bolo totiž
ozdobené maľbou Ľuda Bránskeho“.
Ela Porubänová,
kurátorka výstavy,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
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DEŇ, KTORÝ PATRÍ OTCOM
DEŇ
Po májovom Dni matiek tu máme 1. júna Medzinárodný deň detí a tretiu júnovú nedeľu Deň
otcov, ktorý nie je až tak v povedomí verejnosti ako
sviatok matiek.
Ako vlastne vznikol sviatok oslavujúci otcovstvo, otcov a ich význam pre rodinu a spoločnosť?
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane
v štáte Washington v r. 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov,
ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William
Jackson Smart po smrti manželky musel sám vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako

hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj
sviatok, navrhla, aby podobný mali aj otcovia.
Prvá neoﬁciálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita
sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne
stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident L. Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie,
v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oﬁciálny
sviatok Dňa otcov. Pripomíname si ho aj u nás, na
Slovensku. Starostliví a obetaví tatovia si zaslúžia
našu úctu, uznanie i poďakovanie.
-r-

V STAREJ TUREJ SA UDEJÚ DIVNÉ VECI
V neďalekej Starej Turej sa koncom júna budú
diať divné veci. A to doslova. V dňoch 22. – 23. júna
sa v druhom meste nášho okresu uskutoční Festival DIVNÉ VECI 2018. Odohrávať sa bude priamo
v uliciach St. Turej, jej centre, na lúkach, poliach,
pri jazere i v nepoužívaných budovách či na cintoríne. Dopoludnie bude vyhradené deťom, poobedie
všetkým milovníkom tanca, hudby, divadla či rôznych iných „divných” vecí. Organizátori radi na
ňom privítajú i občanov nášho mesta a okresu.
Festival otvorí koncert slovenskej kapely SMOLA A HRUŠKY a zábavu vygraduje HS bratov
KUŠTÁROVCOV.
Rovnako ako predchádzajúce, aj 4. ročník organizuje seriálová Bambuľka, herečka a tanečnica
Monika Haasová. Festival aj naďalej zostáva verný

svojej atmosfére site speciﬁc theatre, čo znamená,
že v programe je všetko - od divadelnej, výtvarnej,
hudobnej, ﬁlmovej a tanečnej produkcie akéhokoľvek typu, pričom neraz vzniká priamo na mieste.
Práve preto festival prináša nové zážitky a originálnu komunikáciu spojenú s pestrou škálou prezentácie umeleckej tvorby.
-r-

VIETE O TOM, ŽE ...
.... tohoročná Paráda sa neuskutoční na
Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom?
Dejiskom 9. ročníka paralympijského dňa pre
malých aj veľkých, ktorý sa skutoční 16. júna,
budú Piešťany.
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ELIÁŠOVE HUSLE ZAZNEJÚ NA DOLNEJ ZEMI
Ako by to bolo, keby Divadielko galéria (DG)
pri MsKS v Novom Meste n. V. chýbalo na jubilejnom - 25. ročníku Zlatej brány! Na Detskom
folklórnom festivale, ktorý zverenci Ivana Radošinského otvárajú viac ako 10 rokov! Dnes čosi
nepredstaviteľné, pretože DG
svojím bábkovým predstavením v duchu predstáv organizátorov tradične otvára folklórny festival v Srbsku.
Po prvýkrát DG zavítalo do Kysáča necelý rok po
svojom vzniku (1. decembra
2006) v júni 2007. Po svojej
premiére vo Vojvodine s rozprávkou Šťuka patrí na pekáč
sa tento rok, v histórii zájazdov na Dolnú zem po dvanásty raz, bábkarsky súbor
predstaví rozprávkou Eliášove husle. Obrazne povedané,
zahrá nám na ne vedúci DG I.
Radošinský:
-Do Srbska budeme odchádzať vo štvrtok 21. júna.
Ak sa nám podarí do zdarného konca dotiahnuť náš spoločný zámer vystúpiť –
podobne ako vlani – v rumunskom Nadlaku, vydali
by sme sa na cestu o deň skôr, aby sme už vo štvrtok
21. júna deťom rumunských Slovákov zahrali naše
nové dielko naštudované na motívy židovskej rozprávky.
Bude to zhruba mesiac po premiére na domácej pôde v DG, kedy sme našu rozprávkovú novinku
novomestským deťom zahrali 20. mája.Za necelých 13 rokov existencie má DG na svojom konte úctyhodných tucet premiér bábkových
rozprávok. A to nespomíname jeho šesť naštudovaných a prezentovaných činohier!
-Mojím cieľom ako vedúceho DG je každoročne
naštudovať a uviesť premiéru novej bábkovej hry. Nie je to jednoduché, predchádza tomu doslova mravčia práca.Výber rozprávky, napísanie
alebo úprava scenára, hodiny nácvikov, výber, resp.
skomponovanie hudby, jej nahratie…K tomu neodmysliteľná výroba bábok samotným vedúcim DG,
šitie oblečenia pre ne…
-Kým pôjdeme na Kysáča, toto všetko už budeme mať za sebou… Predtým, ako s ňou vystúpime,
verím, že pred plným hľadiskom amﬁteátra, „otes-
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tujeme“ rozprávku v kysáčskej materskej škole.
Dúfam, že tentoraz nás počasie nezradí a budeme
môcť otváracie predstavenie festivalu odohrať pod
holým nebom. Za roky konania našich zájazdov
do Srbska sa stalo dvakrát,- naposledy vlani,- že
sme museli rozprávku zahrať
v tamojšom kultúrnom dome.
Ale to je vec, ktorú nijako neovplyvníme.
V sobotu 23. júna zájdeme s našou rozprávkou mimo
kysáčsky chotár, medzi deti
niekde do okolia. Vážnym
kandidátom na odohratie
Eliášových huslí je Kovačica.
Jej súbor (pozn. red.: Divadlo
VHV scéna Kovačica) účinkoval, dokonca získal titul
laureáta na nedávnom XXI.
Festivale A. Jurkovičovej
v Novom Meste n. V. Počas
nášho priateľského stretnutia
s kovačickými divadelníkmi
padlo slovko - dve i na túto
tému. Novomešťania ani tentoraz nebudú mať veľa času na prehliadku mesta,
pamätihodností či návštevu folklórneho festivalu.
-V stručnosti náš pobyt môžeme zhrnúť do
niekoľkých slov: vybaľovanie, stavanie scény, odohratie predstavenia, balenie, potom znovu vybaľovanie, a tak dokola. Napriek takémuto pracovnému
kolotoču sa tešíme, že bábkovou rozprávkou, ktorú
zahraničným Slovákom zo Slovenska prinesieme,
urobíme veľkú radosť. Tento predpoklad môžem
vysloviť na základe dlhoročných skúseností, kedy
pravidelne pri rozlúčke s nami nám naši priatelia
z Vojvodiny z celého srdca ďakujú s dôvetkom, že sa
už teraz tešia o rok na ďalšiu novú rozprávku v našom naštudovaní.Mimochodom, vystúpenia v kysáčskom amﬁteátri, ako na záver zdôraznil vedúci DG I. Radošinský, inšpirovali novomestských divadelníkov,
aby počas leta potešili aj novomestské, hlavne detské publikum vystúpením na námestí. Tentoraz to
bude 28. augusta o 21,00 h (ak, pravda, plány DG
nezmarí nepriaznivé počasie), kedy si po májovej
premiére bude môcť pozrieť reprízu bábkovej rozprávky Eliášove husle.
-r-

VZDALI HOLD MAMÁM
Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste
nad Váhom pripravili dojímavý program na Deň
matiek v mestskom kultúrnom stredisku. Svojim
mamám, starým mamám, ale aj duchovným matkám predviedli divadelné predstavenie Biele a červené ruže. Jeho obsahom bol život novodobých
kandidátov na svätosť bl. Titusa Zemana, bl. Zden-

ky Schellingovej, Anky Kolesárovej a Chiary Petrillo.
Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život
pre iných sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti
voči mame, ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu
sa druhým. Po divadelnej časti nasledovali sólové
spevy, tance, poetické pásmo a umelecké stvárnenie Exupéryho Malého princa. Oko žiadnej mamy
v hľadisku neostalo suché a pekné chvíle umocnil
kvet, ktorý každá dostala. Sestry z Kongregácie
školských sestier de Notre Dame, ktorá je zriaďovateľom spomínanej školy, pripravili toto podujatie
spolu s učiteľmi a vychovávateľmi. Ich poslaním je
výchova a vyučovanie mládeže, čo podstatne napĺňajú pôsobením v tejto škole. Chcú vychovať dobré
matky a rodiny, ktoré zostanú verné kresťanským
ideálom.
Sr. Auxilia Matlová
Kongregácia ŠSND

Novomestský divadelný súbor Lusian pôsobí
pri centre voľného času od roku 2014, momentálne
má 18 členov. Má dve zložky: detský súbor, ktorý
má za sebou niekoľko bábkových hier a vystúpenia
pre deti v škôlkach, v dome dôchodcov, rôzne akcie
pre ﬁrmy aj Čachtický hrad. Druhú časť tvorí súbor
dospelých, ktorý v roku 2015 odpremiéroval svoju
prvotinu, detektívnu hru Dámsky večierok. V apríli
2016 sa s ňou predstavil na Festivale Aničky Jurkovičovej. O rok neskôr v apríli 2017 sa uskutočnila
premiéra jeho druhej hry - autorskej komédie Rínek.
Momentálne majú „dospeláci“ za sebou už jej jedenáste predstavenie.
7. júna sa súbor predstaví svojou najnovšou,
v poradí druhou autorskou hrou s názvom Klubovňa. Z Rínku „prejde“ do Klubovne.
Komédia sa zameriava na vzťahy medzi mužmi
a ženami, na ich sny, túžby a očakávania. Na jednej
strane stoja traja manželia, oduševnení cyklisti, na
strane druhej sú sklamané manželky, ktoré sa cítia
byť veľmi zanedbávané.
Dej hry sa zamotá príchodom troch príťažlivých ﬁtnessiek a tajomnej novinárky. Muži aj ženy
sa rozhodnú vymaniť zo stereotypu a vyberú sa
tajne do Paríža. Ako to všetko dopadne, si môžete
pozrieť vo štvrtok 7. júna o 19,00 h v MsKS.
Anna Majtánová, vedúca DS Lusian

grafika: roman sika, fortyer

Z RÍNKU DO KLUBOVNE
divadlo

Lusian pri CVČ
rína Kvaková
Autor: Katapráca
: Andrej Brida

Technická spolu

komédia zo života

PREMIÉRA
vstupné dobrovoľné

7. jún 2018

Nové Mesto nad Váhom, Msks o19,00 hod.
hrajú
Marcela Lauerová, Kristína Križáková, Anna Majtánová, Peter Ondris,
Marián Imriška, Michal Križák, Silvia Čierna, Ľuboslava Ďurkovičová,
Zuzana Masárová, Linda Záhorská, Katarína Kvaková,
Michaela Remišová, Boris Križák.

réžia
Katarína Michalíková,
Miroslava Michalíková
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VÝSTAVA ORIEŠKOV PO PIATY RAZ
Tak trochu jubilejná – 5. výstava orieškov a psíkov bez PP sa uskutoční 9. júna o 9,00 h v areáli Zelenej vody. Prihlasovanie súťažiacich bude priamo
na mieste.
Súťažiť sa bude v troch kategóriách: 1.
PUPPY – do šesť mesiacov, 2. OPEN – od šesť mesiacov do 7 rokov s rozdelením na malé psy, stredné
a veľké psy a napokon 3. SENIOR – od 7 rokov.
Ak nemáte psíka, nevadí. Môžete sa podujatia
zúčastniť ako diváci a povzbudzovať súťažiacich.
Podujatie organizuje Kynologický klub SMILE
OF DOG Nové Mesto nad Váhom. Jeho súčasťou
budú ukážky výcviku obrany, chýbať nebudú ani
zaujímavé akcie pre deti.
Ak chcete príjemne prežiť druhú júnovú sobotu, príďte na Zelenú vodu, čakajú na vás štvornohí

priatelia a k tomu kopec zábavy!
-jt-

Portrétna výstava v múzeu
ĽUDIA Z MANHATTANU
Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie
Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 8. júna o 18,00 h pozýva všetkých priaznivcov
fotograﬁe na otvorenie výstavy kolekcie portré-

tov od autora Vladislava Mádra s názvom Ľudia
z Manhattanu.
Novomešťanom dobre známy fotograf sa tentokrát vo svojej tvorbe sústredil na sériu portrétov neznámych ľudí z rôznych spoločenských
vrstiev a generácií žijúcich v New Yorku. Obyvateľov Manhattanu zachytáva pri každodenných činnostiach v ich prirodzenom prostredí,
práci, hre či ceste domov. Prostredníctvom fotograﬁe sa nám snaží priblížiť život obyčajných
ľudí tohto ostrova a ich kultúru všedného dňa.
Portrétne fotograﬁe si môžete pozrieť do
28. júla vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea.
Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia
Podjavorinské múzeum, Trenčín

PRÁZDNINY S CVČ
Rozmýšľate, čo so svojimi ratolesťami počas
dvojmesačných prázdnin? Pomocnú ruku v tomto
smere rodičom detí od 6 rokov, prednostne tých,
ktoré navštevujú záujmové krúžky CVČ, podáva
Centrum voľného času (CVČ) v Novom Meste nad
Váhom. Pripravilo pre ne športovo – rekreačné aktivity v termínoch od 2. do 6. júla (okrem 5. júla) za
poplatok 55 € a od 9. do 13. júla za 65 €.
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Záujemcovia sa mohli prihlásiť v CVČ už od
7. mája, možno teda predpokladať, že oba turnusy s plánovanými výletmi, exkurziami, športom,
hrami, zábavou a ďalšou činnosťou podľa záujmu
už budú obsadené. Odporúčame preto informovať
sa o prípadných voľných miestach priamo v centre
voľného času na Štúrovej ul. 31 v čase od 10,00 do
12,00 a od 13,30 do 16,30 h.
-jh-

PRIPOMEŇME SI
Tento rok uplynie sto rokov od vzniku Československa. Snahy Masaryka, Beneša, Štefánika
a vtedajších légií sa naplnili. Historik Š. Janšák o.
i. spomína, ako vtedy vytyčovali južnú hranicu Slovenska, ktorá dovtedy nejestvovala. Jej základ mali
tvoriť toky riek Dunaja a Ipľa. Ostatok hranice smerom na východ patričná komisia vytyčovala tak, aby
jej línia na vtedajšom zmiešanom slovensko - maďarskom území po oboch jej stranách nechala na
maďarskej strane toľko Slovákov, ako na Slovensku
rovnaký počet Maďarov! Žiaľ, pohorie Matra popri
Tatre a Fatre zostalo mimo Slovenska!
Azda úvodom pripomeňme, že už 16. septembra 1919 vzniká v Novom Meste n.V. budúce Gymnázium M. R. Štefánika, ktorému predchádzala
Židovská reálka. V prvých desaťročiach Československa tu bola vybudovaná i železničná trať spájajúca naše mesto s Veselí nad Moravou. V tom čase
začala sa tiež stavať budúca Vážska kaskáda. Po jej
dobudovaní rieka Váh odovzdáva svoju energiu do
17 vodných elektrární od Krpelian po Madunice,
vrátane našej hydroelektrárne s inštalovaným výkonom 25 MW.
Tieto skutočnosti berieme dnes samozrejme,
ako všetko, čo naplnilo očakávania svojich budovateľov, organizátorov! Konečne i rieka Váh sa stala
pre svoje okolie dobrodením, bol koniec napr. i jej
trvalým, všeničivým jarným záplavám! I tieto tri
spomínané projekty, či si to uvedomujeme alebo
nie, pomohli postupne posunúť a rozvinúť naše
mesto, pre mnohých rodisko, do polohy, ktorú zaujíma v našom modernom Slovensku dnes!
Azda by sa tu patrilo tiež pripomenúť, že blízke hraničné Biele Karpaty s Veľkou Javorinou boli
a sú za viac ako storočie miestom stretávok vlastencov z oboch strán hranice. Možno na začiatku boli
osobnosti, ako napr. Samuel Štúr (1789 – 1851),
rodák z Lubiny, Ľudovít, jeho syn, či Jozef Miloslav
Hurban (1817 – 1888) narodený v Beckove.
V období rozpadu Československa, koncom tridsiatych rokov, stala sa táto časť hranice
miestom trvalého a intenzívneho prechodu vlastencov z Čiech a Moravy cez Nové Mesto nad Váhom
smerom na Balkán do exilu. V tomto reťazci úteku
spomeňme rodákov z Lubiny: Jána (1906 – 1977)
a Gustáva (1912 – 1989) Michalcovcov. V kritickom období bývali v Pustých Úľanoch pri Galante,
na vtedajšej hranici s Maďarskom a spomínaným
osobám zaisťovali bezpečný prechod z okupovanej Európy! Ján, maturant nášho Gymnázia MRŠ,

v roku 1927, bol tu ev. a. v. farár, po neskoršom úteku vo V. Británii pôsobil ako duchovný v čs. odbojovom vojsku. Po r. 1948 z republiky odišiel natrvalo
do Zimbabwe. Brat Gustáv v exile bol palubný strelec u RAF na lietadlách typu Wellington, po r. 1945
sa usadil v Kanade a neskôr pracoval vo Vancouvri
pre tamojšiu rozviedku! Uvádzam tieto skutočnosti
i preto, aby bolo i niečo svetlejšie na tunajšej histórii tých temných rokov, kedy sa rozpadlo naše Československo!
Novšiu históriu si netrúfam touto formou pripomínať, je ešte stále dosť žijúcich priamych účastníkov!
Pripomínanie si storočnice vzniku Československa v našom meste by nemalo byť bez skutočností a faktov, ktoré som sa tu pokúsil naznačiť!
Gustáv Rumánek

ZVESTI - RADY – POSTREHY
1.jún

5. jún
7. jún
8. jún
12. jún
14. jún
17. jún
18. jún
19. jún
20. jún
21. jún
23. jún
26. jún

27. jún

Medzinárodný deň detí
Deň za správne rozhodnutie
Svetový deň životného prostredia
Výročie Memoranda
národa slovenského
Deň najlepších priateľov
Svetový deň proti detskej práci
Svetový deň darcov krvi
Deň otcov
Medzinárodný deň piknikov
Svetový deň žonglovania
Svetový deň utečencov
Deň kvetov
Svetový deň hudby
Medzinárodný deň skejtovania
OSN deň verejnej služby
Svetový deň hádzanej
Medzinárodný deň proti
zneužívaniu drog
a nezákonnému obchodovaniu
Medzinárodný deň OSN
na podporu obetí týrania
Svetový deň rybárstva

*6. JÚNA V MsKS sa uskutoční Valné
zhromaždenie MO MS v Novom Meste nad Váhom, na ktorom prebehne voľba nového výboru na čele s predsedom MO MS.
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OSOBNOSTI JÚNA
Ignác BELLA (2. 12. 1898 – 3. 6. 1963) - zootechnik, ovčiarsky a mliekarenský odborník. Narodil sa v Dolnej Lehote, zomrel v Bratislave. Nové
Mesto nad Váhom: pôsobenie – 55. výročie úmrtia;
Ivan MARKOVIČ (3. 6. 1888 – 16. 2. 1944)
- právnik, politik, novinár. Narodil sa v Myjave,
zomrel v koncentračnom tábore Buchenwald.
Jeden z organizátorov československých légií
v Rusku. Pôsobil v Paríži ako tajomník Českoslov.
národnej rady.
Nové Mesto nad Váhom: štúdium – 130. výročie narodenia;
Zuzana SUCHÁNOVÁ (6. 6. 1943) – scenáristka, dramaturgička. Narodila sa v Trenčíne. Žije
v Novom Meste nad Váhom – 75. výročie narodenia;
Juraj SZÁNTÓ (7. 6. 1893 – 11. 9. 1961) spisovateľ, publicista, maliar. Zomrel v Budapešti.
Nové Mesto nad Váhom: rodák - 125. výročie narodenia;

Milan ŠIMOVEC (8. 6. 1938
– 21. 6. 2012) - šľachtiteľ, chovateľ holubov, publicista. Patril
k najúspešnejším slov. chovateľom
okrasných holubov a čistokrvných
sliepok. Držiteľ Zlatej plakety za
zásluhy o rozvoj slov. chovateľstva.
Narodil sa v Dolnom Srní.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie –
80. výročie narodenia;
Ján Karol GARAJ (12. 6. 1903 – 15. 11. 1973)
- literárny historik, publicista, bibliograf. Zomrel
v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák, pôsobenie - 115. výročie narodenia;
Peter MATEJKA (26. 6. 1913
– 10. 2. 1972) - maliar, pedagóg. Po
ňom je pomenovaná galéria v Novom Meste nad Váhom. Zomrel
v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák, pôsobenie - 105. výročie narodenia.

HVIEZDY
Ak sa etapy nášho života delia podľa miesta,
kde sa odohrali, tak možnosť, že ešte existujú, že sa
na ne môžeme vrátiť, nás dojíma k plaču nad sebou
samými. Hľadáme tie detaily, ktoré sa menili, alebo
celkom stratili. Vôňu, čo je vyprchaná, farby vyblednuté, pocity, ktoré nejde vrátiť. Všetko je menšie ako
kedysi a všetky tie vynárajúce sa obrázky vrátane
najrozličnejších maličkostí, účesy, oblečenie, módne
tretky, kožené náramky… sú súčasťou onoho života
v istom čase. Ľudia už nie sú tí istí. Niektorých vôbec
nepoznáme, iní sa zmenili, vytratili, stratili v nekonečne. Prechádzajú okolo ako neznámi. Ako guma,
čo vymaže zo zošita písmenko, slovko, čiarku, obrázok. Alebo aj dávny krátky okamih.
Drevených schodov na povalu viedlo asi tridsať,
možno štyridsať. Štvorcová plošina na samom vrchu
umožňovala výhľad na šikmú škridlovú strechu
i dlhý uzavretý dvor. Večer som na nočnej oblohe
vytrvalo vykúkal lietajúce taniere, čo sa hojne objavovali všade, len nad naším dvorom naprotiveň ani
jeden. Hviezdy jagavo žiarili a chvíľami som bol presvedčený, že niektorá z nich sa slabo pohla. Z toho
miesta sa mi zdali bližšie. Vo svojej fantázii som si
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tam hore predstavoval neznáme svety a nepoznanú
dokonalosť.
Raz oveľa, oveľa neskôr, sme s otcom sedeli na
dvore malého domčeka. Zostával mu v tej chvíli necelý rok života. Nevedel som to, ale on možno už tušil.
V nočnom tichu sa uprene zahľadel na oblohu posiatu hviezdami a po chvíli mlčania pozrel na mňa - Čo
tak môže byť tam hore? - Moje povaľovanie v knihách
považoval vždy za zabíjanie času. Teraz prvýkrát
akoby hľadal radu. Myslel, že som z toho množstva
slov a písmen predsa len niečo vyčítal. Že viem, čo
on nie. Chcel pomôcť s niečim, čomu nerozumel. Čo
si nedokázal vysvetliť. A možno i zbaviť sa strachu.
-Nič.- Odvetil som. -Veľká prázdnota. – Ale, niečo
tam predsa musí byť….?!- Znovu uprel oči do neznáma. Pokrčil som plecami. -Nekonečno. Prázdne
nekonečno. - Tie stohy kníh mi v tej chvíli nepomohli.
Nič som nepochopil. Otec nechodil do kostola a nezaťažoval si príliš hlavu ničím, čo sa netýkalo praktického bežného života. Dnes ale viem , ako rád by
bol počul odo mňa niečo celkom iné. Keby som tak
ten okamih mohol vrátiť...
Milan Hurtík

NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
BLAHOŽELÁME

V júni oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

95 rokov
Margita Behulová

90 rokov
Elena Ochodnická

94 rokov
Jolana Hvolková

85 rokov
Vlasta Potroková

93 rokov
Oľga Johančíková

Miroslava Slováčková
Irma Štefeková
Marta Čitáková
Ing. Peter Ončák
Vlasta Reňáková

80 rokov
75 rokov
Ján Čuži
Ing. Zora Petlachová
Viktória Ivanová
Peter Vrba
Vladislav Čičmanský
Ing. Ján Dedík
Elena Juráková
Terézia Kolníková
Marta Wróblová
Ing. Bohuš Krcho
Ing. Anton Gago
Helena Jiríčková
MUDr. Nataša Galbavá PaedDr. Zuzana Sameková
Ing. Jozef Križák
Renáta Dobišová
Oľga Kucharovičová
Alexandra Križanová
Miroslav Režný
Miroslav Danek

92 rokov
Helena Plšeková
91 rokov
Anna Uhrovičová
Beňadik Hraška
Jiří Huk

SOBÁŠE V APRÍLI

KRSTY A UVÍTANIA V APRÍLI
Elias Brázdil
Ema Rošková
Sára Pokopcová
Zara Gajdošíková
Zoja Gučíková
ová
Zara Zelenay
ay

70 rokov
Rudolf Kurnický
Ladislav Urban
Ing. Eva Gurňáková
Oľga Lacková
Vladimír Fero
Eva Mitanová
Ing. Ladislav Slanina
Mária Krišková
Božena Filáčková
Anna Hrehorová
Peter Maršálek
Peter Hajdák

Richard Mozolák a Ivana Chrebetová
Jaroslav Hašák a Katarína Slobodová
Peter Herák a Patrícia Heráková
Martin Kuflík a Miroslava Maxová
Miroslav Klimo a Lucia Tencerová
Jakub Vrábel a Lenka Psotná
Marian Kusenda a Simona Kusendová
Lukáš Nesnídal a Jana Habová

Patrik Psotný
Viktória Veselá
Nela Vienerová
Tomáš Kopún
Anett
Ane Surmanová

ÚMRTIA V APRÍLI
Miroslav Blokša
Ján Prikryl
Ing. Ivan Haruštiak
Irena Moravčíková

1957
1931
1941
1929

Elena Komanová
Ivan Saxa
Terézia Palušová
Miloslav Naď

1926
1948
1948
1929

Jozef Ondrejka
Júlia Bajčiová
Helena Hradilová
Mária Ševčíková

1937
1929
1945
1970

Ivan Hamara
1928
Mária Zámečníková 1940
Tibor Perlovský
1934
Rudolf Gajdoš
1950

SPOMÍNAME
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
5. júna uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Irenka OČENÁŠOVÁ, rod. Klačmanová.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
13. júna si pripomenieme nedožitých 80 rokov
MUDr. Júliusa BOGNÁRA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína celá rodina

13. júna si pripomenieme 7. výročie úmrtia môjho manžela, otca a starého otca
Karola ČERVENKU.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
Manželka a synovia s rodinami

Odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich srdciach žijú v spomienkach.
18. júna uplynie 20 rokov od úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Michala DVORANA.
4. júna uplynú dva roky, plné bolesti a smútku, od smrti našej drahej
Aničky DRAGIČOVEJ, rod. Dvoranovej.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína a ďakuje celá rodina
Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
24. júna uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý a prastarý otec
Ladislav VRABEC.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach budeš stále s nami.
30. júna uplynie rok od úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jozefa ŠTAUDERA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá

ŠTYRI ZÁPASY - TRI VÍŤAZSTVÁ
Basketbalistky BK Nové Mesto nad Váhom z CVČ odohrali štyri ligové stretnutia. Najskôr vycestovali na východ Slovenska do Košíc:
21. apríla YA Košice 2003 - Nové Mesto n.V. 76:54
(43:28) a 22. apríla YA Košice 2004 - Nové Mesto
n.V. 46:58 (22:32).
Potom privítali ďalšie dve východniarske družstvá na domácej pôde:
5. mája Nové Mesto n.V. – Poprad 65:37
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(33:19), 6. mája Nové Mesto n.V. – Spišská Nová
Ves 60:47 (29:27).
Posledné dvojkolo odohrali 19. mája v Nitre
a 20. mája v Ivanke pri Dunaji.
Už pred týmito stretnutiami sú známe štyri družstvá, ktoré sa stretnú vo ﬁnálovom turnaji
majstrovstiev Slovenska v Košiciach v dňoch 1.3. júna: YA Košice 2003, Nitra, Nové Mesto n.V
a Spišská Nová Ves.
Milan Šustík, tréner

OBHÁJILI TITUL MAJSTROV SLOVENSKA
Strelecká sezóna športových strelcov sa skladá
zo zimnej – streľba zo vzduchových zbraní a letnej
sezóny – streľba z malokalibrových zbraní.
V uplynulej zimnej sezóne bola pred našimi
strelcami neľahká úloha obhájiť titul majstrov SR
v družstvách v disciplíne vzduchová puška (VzPu)
40 výstrelov. Už kvaliﬁkácia na tieto majstrovstvá
nebola ľahká. Bolo treba splniť kritériá dané Slovenským streleckým zväzom, a to prebojovať sa
na základe spočítania troch najlepších výsledkov
z kvaliﬁkačných pretekov medzi 20 najlepších
strelcov SR, ktorí postupujú na M SR.
Kvaliﬁkačné preteky prebiehali od októbra do
marca a už tu sa našim strelcom darilo, keď Radek
Smetana zvíťazil v disciplíne VzPu 40 na majstrovstvách Trnavského kraja, Juraj Marcinka vyhral
v rovnakej disciplíne majstrovstvá Nitrianskeho
kraja a Ing. Ján Marek zvíťazil na majstrovstvách
Trenčianskeho kraja. Nakoniec sa všetkým trom
podarilo postúpiť na majstrovstvá SR, ktoré sa konali 17. marca v Martine.
Na týchto majstrovstvách sa našim reprezentantom významne darilo, keď v už spomínanej
disciplíne VzPu 40 zvíťazil Juraj Marcinka, na 2.
mieste skončil Radek Smetana a na 4. mieste s odstupom iba 0,6 bodu sa umiestnil Ing. Ján Marek.
Naše družstvo v tomto zložení (Marcinka, Smetana, Marek) obsadilo suverénne 1. miesto a posunulo vlastný slovenský rekord o celých 9 bodov. Tento
výsledok hodnotíme v histórií nášho klubu ako najhodnotnejší. Úspech nás veľmi teší, ale i zaväzuje,
lebo obhájiť ho v ďalších rokoch nebude ľahké.
Tak ako sme už v minulosti na stránkach mesačníka viackrát spomenuli, naším veľký snom je
všetky získané skúsenosti, znalosti a vedomosti
o športovej streľbe postupne odovzdať mladým
strelcom a vychovať nielen majstrov SR, ale i reprezentantov SR, ktorí posunú tieto tradície a preslávia Nové Mesto nad Váhom i v zahraničí. K tomu,
aby sme tento sen naplnili, je treba mať vytvorené

potrebné podmienky, materiálne a ﬁnančné zázemie. I keď zatiaľ, žiaľ, nemáme potrebné priestorové ani materiálne vybavenie a väčšinu nákladov
potrebných na činnosť Streleckej akadémie Dr. Š.
Bumbála si hradíme z vlastných vreciek, nechýba
nám odhodlanie a optimizmus zachovať a prehĺbiť
v Novom Meste nad Váhom to, čo nám zanechali
minimálne dve generácie športových strelcov.
Postupne sa snažíme a získavame pre tento
krásny olympijský šport mladých strelcov, čo už
prináša i ovocie.
Prvou lastovičkou je úspech Zuzky Košútovej
(na foto), ktorá sa v kategórií žiakov do 16 rokov
prebojovala na M SR, kde v disciplíne 40 výstrelov ležmo nástrelom 397 bodov (zo 400 možných)
obsadila celkovo 5. miesto a iba bod jej chýbal na
stupeň víťazov. Ako členka družstva Trenčianskeho
kraja však získala striebornú medailu. Ďalšej našej
nádejnej strelkyni Terke Masárovej ušla účasť na
M SR iba o jeden bod po spočítaní troch najlepších výsledkov z klasiﬁkačných pretekov. Pracujeme i s ďalšími mladými strelcami a veríme, že pri
bilancovaní nasledujúcej sezóny sa budeme môcť
pochváliť hlavne ich úspechmi.
Ing. Ján Marek,
predseda Streleckej akadémie
PaedDr. Š. Bumbála

OD TATIER K DUNAJU SO ZASTÁVKOU V NAŠOM MESTE. O nezdolnej chuti ľudí so
sklerózou multiplex bojovať s chorobou a prekážkami svedčí aj ďalší – IV. ročník cyklistickej akcie OD
TATIER K DUNAJU.
Začala sa 21. mája spred hotela FIS na Štrbskom plese a v rámci svojej 4. etapy 24. mája vedúcej
z Trenčianskych Teplíc mala zastávku aj v našom meste.
Účastníkov tradičného podujatia na bicykli pozdravili aj predstavitelia nášho mesta a čakal na nich
aj milý kultúrny program.
Z Námestia slobody sa „es –em – kári“ so sympatizantmi (i z nášho mesta) vydali do Piešťan.
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JUNIORI NÁŠHO VK MAJSTRAMI SR
V novomestskej športovej hale prebiehal od 4.
do 6. mája ﬁnálový turnaj majstrovstiev SR v kategórii juniorov. Diváci mohli sledovať celkovo 15
zápasov, v ktorých sa predstavilo šesť najlepších
juniorských družstiev v SR. Všetky na turnaji predvádzali výborné výkony, avšak z celkového víťazstva
sa mohlo tešiť iba jedno družstvo. Titul majstrov
SR napokon zostal doma a naši chalani sa mohli
po troch rokoch tešiť opäť zo zisku zlatých medailí.
Za zlatými novomestskými juniormi skončili
druhý Svidník a tretiu priečku získal vlaňajší obhajca titulu Trenčín. Po skončení posledného zápasu sa za účasti viceprimátorky mesta PhDr. K.
Hejbalovej a prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) M. Kraščeniča uskutočnil záverečný
ceremoniál, počas ktorého sa uskutočnilo vyhodnotenie umiestnenia účastníkov M SR a najlepších
hráčov turnaja.

titul. Myslím si, že chlapcom víťazstvo právom patrí,
pretože ukázali svoj volejbalový talent a bojovné
srdce. Za najdôležitejšie považujem to, že ich šport
baví a majú ho radi. Prajem im do budúcnosti veľa
úspechov, aby sa im aj naďalej darilo. Verím, že sa
táto volejbalová tradícia v Novom Meste zachová
aj do ďalších rokov a naďalej nás budú novomestskí
volejbalisti takto úspešne reprezentovať po celom
Slovensku.“
S pocitmi po ﬁnálovom turnaji sa podelil aj
hlavný tréner Novomešťanov Martin Minárik:
„Máme titul! „YES“! Turnaj sme začali pod psychickým tlakom, chvíľu nám trvalo, kým sme sa
z toho dostali. Najhorší výkon na turnaji sme podali
v piatkovom zápase so Starou Ľubovňou, aj keď sme
vyhrali. Museli sme na chalanov trochu zvýšiť hlas
a padlo to na úrodnú pôdu. Od soboty sme už hrali
výborný volejbal a celé to napokon vyvrcholilo ziskom

Potešujúce boli slová prezidenta SVF M.
Kraščeniča, ktorý na margo priebehu turnaja uviedol: „Organizácia M SR v mládežníckych kategóriách sa diala plošne a prebiehali výberové konania
podľa stanovených kritérií. Najlepšie ich spĺňalo
Nové Mesto nad Váhom. Teraz už môžem povedať,
že organizátor zvládol tieto podmienky nadštandardne a z pohľadu SVF sme sa nesklamali a organizácia prebehla v špičkových podmienkach. Som rád
a považujem za nadštandard, že bola počas všetkých
troch dní novomestská hala plná divákov. Gratulujem chalanom z Nového Mesta k titulu a prajem im
veľa športových úspechov, ako aj hráčom z ostatných
družstiev.“
Novomešťanom k úspechu zagratulovala aj
viceprimátorka mesta K. Hejbalová: „Je to úžasné,
keď naši volejbalisti v domácom prostredí vybojovali

titulu. Ďakujem všetkým za podporu.“
Nakoniec by sme sa chceli v mene VK Nové
Mesto nad Váhom poďakovať v prvom rade SVF
za dôveru pri organizovaní M SR juniorov a veľká
vďaka v neposlednom rade patrí všetkým trénerom,
hráčom, organizátorom, divákom a všetkým, ktorí
zavítali do novomestskej športovej haly. ĎAKUJEME!
(Zdroj: www.nove-mesto.sk)
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KAM NA TURISTIKU

7. - 10. 6. Okolo Tatier - cykloturistika
16. 6. Chočské vrchy: Valaská Dubová - Veľký Choč,
pešia
23. 6. Svätojánsky oheň, Salášky, Drapliak, pešia
24.6. Pochod priateľov lesnej železnice, Selec
- Mníchova Lehota, pešia i cyklo
-jk-

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
Ľudová hudba ROVENEC vznikla v r. 2011
pri MsKS v Novom Meste n. V. na podnet vtedajšej
vedúcej FS Otava T. Blaťákovej ako jeho sprievodná kapela. Spoločne absolvovali viacero vystúpení
v našom meste a okolí, ako aj na 53. Medzinárodnom folklórnom festivale - Myjava 2012 či Krajskej súťaži a prehliadke choreograﬁí folklórnych
súborov Tancuj, spievaj, zahraj si v r. 2014 v Trenčianskej Turnej. ĽH Rovenec pod vedením M.
Mizerákovej sa špecializuje na piesne
z obcí spoza Váhu, spod Malých a Bielych Karpát i z obcí ležiacich na rovine
južne od mesta, čiastočne i myjavskej
pahorkatiny. V repertoári má aj piesne
z iných regiónov Slovenska či neďalekej
Moravy.
Spevácku skupinu FRKULICE
tvoria speváčky z Nového Mesta nad
Váhom a blízkeho okolia. Milujú folklór a ľudové tradície, preto sa rozhodli
rozdávať aj iným ľudom radosť, akú ony
pociťujú pri spievaní našich tradičných ľudových
piesní, ktoré ich naučili nielen naši predkovia.
Ambíciou Frkulíc je šíriť a uchovávať folklórne zvyky a tradície nášho regiónu, ale aj rôznych
iných oblastí nášho, na ľudové tradície bohatého
Slovenska. Chcú, aby ľudia nezanevreli na ľudovú
kultúru, zvyky, tradície a kroje a zachovávali ľudovú pieseň ako nositeľku tradícií nášho národa.
Frkulice pôsobia pri MsKS pod vedením Tatiany
Blaťákovej.
DFS ČAKANKA vznikol v r. l995 pri MsKS
v Novom Meste n.V. Deti a mládež od 5 do l5 rokov spoznávajú piesne, tance, zvyky a tradície regiónov SR a zároveň sa podieľajú na uchovávaní
a odovzdávaní ľudovej kultúry nášho národa. Pod
vedením Mgr. Alexandry Tobiašovej sa DFS orientuje na pohybovú prípravu detí, rytmické cítenie
a správne držania tela. Súčasťou skúšok je nácvik
základných tanečných prvkov, rotácií a tanečných
kombinácií - pohybové a tanečné hry, improvizácie, rozlišovanie regiónov podľa hudobných motívov, tanečných prvkov a druhov tanca, príprava
vystúpení na rôznych podujatiach v meste a okolí,
výchovné koncerty pre žiakov škôl a príprava členov na členstvo v mládežníckych FS.
FS OTAVA vznikol v r. 1989 a od r. 1991 patrí
pod MsKS v Novom Meste n. V. Venuje sa ľudovému tancu rôznych regiónov SR (Myjava, Šariš,
Terchová a i). Úsilím predovšetkým bývalej vedúcej FS Ing. Jany Lajčokovej (Trebatickej) FS reali-

zoval výskumy. Vďaka nim sa Otave otvorila cesta
k prezentovaniu tancov, piesní a zvykov z Nového
Mesta nad Váhom a jeho okolia. Ide najmä o tance
z Podolia, Moravského Lieskového, Bošáce, Kálnice. V súčasnosti sa FS snaží nadviazať a pokračovať v práci predchodcov, či už vo výskume, ale aj
rozširovaní tanečného repertoára pod vedením S.
Kusendu a L. Krajčovicovej.
Ženská spevácka skupina KLENOTNICA
vznikla pred jubilejnými 30 rokmi. Názov symbolizuje zozbierané folklórne bohatstvo predovšetkým
zo Bziniec a okolia, ako aj z celej SR,
Čiech a Moravy. I dnes sa snaží zachovať kultúrne bohatstvo regiónu pre budúce pokolenia a zároveň prezentovať
bzinský kroj, nech neupadnú do zabudnutia. Za roky svojho pôsobenia má
Klenotnica za sebou celý rad vystúpení
i ocenení. V súčasnosti má 15 členiek,
ktoré spievajú piesne z regiónu spod
Javoriny a slovenské ľudové piesne. Najstaršou spievajúcou členkou od založenia skupiny je p. Gabriela Skovajsová.
Ženskú spevácku skupinu v súčasnosti
vedie harmonikár Bc. Vasil Gálik.
Folklórna skupina KÁLNICKÁ STUDIENKA
vznikla na podnet Ž. Potočkovej s cieľom udržiavať
kálnické zvyky a tradície. Nadväzuje na činnosť
tamojších divadelníkov a hudobníkov. K tanečným
choreograﬁám postupne pridávala scénky zo života obce. Pribudli hry Kálnická svadba a Drápačky,
plné hudby, tanca a veselých príhod. Predstavila sa
na kultúrnych akciách v Kálnici, Kočovciach, Hrušovom, Vaďovciach, Beckove, Čiernej vode, Novom Meste n.Váhom. Tento rok sa FS o. i. predstaví
aj na Folklórnych slávnostiach v Myjave. Ž. Potočkovej sa podarilo zozbierať kroje z Kálnice a okolia.
Úspechom FS je účasť na Európskom pikniku v Taliansku, kde reprezentovala trenčiansky región.
Hudobná skupina MYJAVSKÉ HELIGÓNKY vznikla v r. 1990, kedy sa začali heligonkári na
Myjave stretávať. Išlo o Ing. Dušana Pražienku,
Jozefa Kurtiša, Štefana Jerigu a i. Takmer zabudnutý nástroj heligónka prežíva dnes renesanciu.
Súčasné hudobné zoskupenie tvoria heligonkári
Štefan Jeriga, Samuel Paracka, Dušan Košnár
a Milan Žák. Spevákmi sú Štefan Gajdošík a Milan
Sabo. Napriek tomu, že nepôsobia dlho, uskutočnili už viaceré úspešné vystúpenia. Do repertoáru
zaraďujú nielen piesne z Myjavska, ale aj ostatných
regiónov SR, Moravy a Čiech. Snažia sa o skvalitňovanie interpretácie piesní a sprostredkovanie
krásy ľudovej piesne mladej generácii.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Fotogra¿a zachytáva domy na niekdajšej ýachtickej ul.,
dnes na Ul. F. KráĐa. VĐavo bol vchod do starého cintorína,
v súþasnosti je tam Park D. ŠtubĖu – Zámostského.
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