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Primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský ocenil šesť vý-
znamných osobností. Cenu Osobnosť mesta úspešným Novomešťanom 
udelil 10. júna 2022 pri príležitosti 759. výročia prvej písomnej zmienky o 
Novom Meste nad Váhom a osláv Dni mesta. 

Titul Osobnosť mesta si prevzali laureáti:

Eva Harmadyová
Eva Harmadyová získala titul Osobnosť 

mesta za celoživotné dielo v oblasti umenia a 
šírenia kultúry.

Eva Harmadyová študovala na Strednej 
umeleckopriemysenej škole v Kremnici od-
bor umelecké odlievanie kovov (1977 – 1981).  
V štúdium pokračovala na Katedere výtvar-
nej tvorby a výchovy na UKF v Nitre (1995 – 
1999). Ďalej absolvovala štúdium arteterapie 
v Inštitúte vzdelávania TerraTherrapeutica. 
Od roku 1986 pôsobí ako výtvarný pedagóg 
v ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Vá-
hom. V umeleckej činnosti sa venuje reliéfnej 

sochárskej tvorbe, medailérstvu, šperkom a tvorbe plastík z kameňa a 
dreva. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie, Združenia medailérov Slo-

venska a Združenia šperkárov AURA. Pôsobí ako predsedníčka OZ Návra-
ty do Nového Mesta nad Váhom. Na svojom konte má 12 individuálnych 
a 49 kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jej diela obdivovali 
nadšenci umenia nielen v rôznych mestách Slovenska, ale aj v Belgicku, 
Taliansku, Poľsku, Maďarsku, USA, Fínsku, Čechách, Nemecku, Bulhar-
sku, Číne, Kanade i Japonsku. Zúčastnila sa už desiatky medzinárodných 
sympózií, zameraných na umelecký šperk, medailérstvo a sochárstvo. Jej 
diela sú zastúpené nielen v zbierkach múzeí a galérií, napr. Galéria Pet-
ra Matejku v Novom Meste nad Váhom, NBS – Múzeum mincí a medailí  
v Kremnici, Múzeum Casoled´Elsa v Taliansku, ale aj v súkromných zbier-
kach na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku, 
Belgicku, USA a Japonsku. V roku 2020 sajejdielo LAST DROP stalosú-
časťouzbierky Staatliche Kunstsammlungen Dresden.Za svoju umeleckú 
činnosť bola už viackrát ocenená. V roku 2004 získala Mimoriadnu cenu 
na Výstave „Hranice a hraničné prípady“ v maďarskej Budapešti. V roku 
2008 jej bola udelená Čestná cena na Medzinárodnom bienále súčasnej 
medaily v portugalskom Seixale. Za vynikajúce výsledky v oblasti umelec-
kej tvorby a pedagogickej práce získala v roku 2015 ocenenie Významná 
osobnosť Podjavoriny. 

Dušan Hevery
Dušan Hevery získal titul Osobnosť mesta 

za činnosť v oblasti školstva a vzdelávania.
Dušan Hevery po absolvovaní strednej 

všeobecne-vzdelávacej školy (1971) študoval 
na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Prešove, študijný odbor slovenský jazyk a li-
teratúra a nemecký jazyk a literatúra (1976).
Rodák z Veľkých Revíšť od roku 1974 žije v 
Novom Meste nad Váhom. Práci v školstve 
zasvätil celý svoj profesionálny život. V škol-
stve je zamestnaný nepretržite už 46 rokov.  
20 rokov pôsobil na Strednej priemyselnej 
škole v Novom Meste nad Váhom ako učiteľ 

slovenčiny a nemčiny a dlhoročne zabezpečoval aj partnerstvo so zahra-
ničnými školami. V rokoch 1990 – 1996 zastával funkciu zástupcu ria-
diteľa školy pre spoločensko-vedné predmety. Bol zároveň členom tímu, 
ktorý pripravoval zavedenie a overovanie nového študijného odboru - 
technické a informatické služby. Dušan Hevery sa zúčastnil niekoľkých 
študijných stáží v Nemecku, Rakúsku a vo Švédsku. V rámci spolupráce  

Významné osobnosti Nového Mesta nad Váhom
si prevzali ocenenia Text a foto: Monika Šupatíková | Foto: Jana Krištofovičová 

Ocenené osobnosti so zástupcami mesta - F. Kubáník - starosta Uherského Brodu,  
J. Trstenský - primátor mesta, F. Mašlonka - viceprimátor 

Laureáti zľava – E. Harmadyová, D. Hevery, J. Karlík, M. Mora, J. Pisklák, I. Zelenay
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s Metodicko - pedagogickým centrom v Bratislave zabezpečoval prekla-
dateľské a tlmočnícke služby pre pracovníkov školstva na viacerých štu-
dijných pobytoch v Rakúsku a Nemecku. Popri učiteľskej práci viedol ja-
zykové kurzy nemčiny v Novom Meste nad Váhom. V roku 1996 sa stal 
vedúcim odboru školstva na okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom. 
Od roku 2002 pôsobí ako vedúc oddelenia školstva na Mestskom úrade  
v Novom Meste nad Váhom a vedúci školského úradu. Za aktívnu podpo-
ru športu na školách mu v roku 2010 udelil predseda Slovenskej asociácie 
športu na školách čestné uznanie.Popri zamestnaní bol aj verejne činný  
v orgánoch samosprávy. V rokoch 1998 až 2002 bol poslancom mestského 
zastupiteľstva a členom mestskej rady v Novom Meste nad Váhom. Svoj 
profesionálny vzťah k literatúre vyjadril vydaním slovníka zemplínskeho 
nárečia Krátky slovník nárečia slovenského veľkorevištianskehoa príleži-
tostným publikovaním literárnoteoretických príspevkov, napríklad recen-
zií literárnych diel novomestského spisovateľa Ivana Machalu.

Jozef Karlík
Jozef Karlík získal titul Osobnosť mesta za 

celospoločenskú angažovanosť v oblasti vý-
skumu regionálnych dejín a propagáciu his-
tórie mesta.

Jozef Karlíkvysokoškolské štúdium absol-
voval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 
odbor archívnictvo (1978). V rokoch 1979 – 
1994 pracoval ako odborný archivár v Štátnom 
okresnom archíve v Trenčíne. V roku 1995 sa 
stal odborným pracovníkom Podjavorinského 
múzea v Novom Meste nad Váhom, pobočky 
Trenčianskeho múzea, kde pracoval do roku 
2015. V rokoch 1996 – 2014 zastával funkciu 

vedúceho Podjavorinského múzea. Ťažisko jeho odbornej múzejnej čin-
nosti spočívalo v tvorbe výstav, akvizičnej a publikačnej činnosti. Venoval 
sa významným osobnostiam trenčianskeho a novomestského regiónu, ako 
sú Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ľudmila Podjavorinská, Ľudovít 
Rizner, Martin Rázus, Jozef Branecký, Jakub Haško. Významnou mierou 
sa podieľal na tvorbe stálej expozície k dejinám Nového Mesta nad Váhom 
v renovovanej budove Podjavorinského múzea. Je autorom stálej výstavy k 
200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, inštalovanej v rodnom dome Ľu-
dovíta Štúra v Uhrovci. Výstavou v roku2008 upozornil aj na významnú 
novomestskú rodinu Markovičovcov. Počas pôsobenia v Podjavorinskom 
múzeu sa venoval aj komunálnej heraldike. Je autorom a spoluautorom 
takmer tridsiaty obecných erbov. Má zásluhu na prehĺbení vedomostí o 
histórii mesta, napríklad upozornil na nesprávne datovanie vzniku jeho 
prvej písomnej zmienky. V súčasnosti pracuje ako vedúci registratúrneho 
strediska Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom. Od roku 2021 žije 
v Novom Meste nad Váhom.Je zostavovateľom a spoluautorom viac ako 
desiaty vlastivedných monografií miest a obcí. Medzi jeho najvýznamnej-
šie zostavovateľské diela patrí dvojzväzková vlastivedná monografia Nové-
ho Mesta nad Váhom a vlastivedná monografia Beckova. Je spoluautorom 
publikácie Jakub Haško novomestský prepošt 1622 – 1695. Svoje odborné 
články o histórii mesta publikuje v mesačníku Novomestský spravodajca.

Marián Mora
Marián Mora získal titul Osobnosť mesta za 

činnosť v oblasti zdravotníctva.
Marián Mora po absolvovaní lekárskej fa-

kulty UK v Bratislave (1996) pôsobil na inter-
nom oddelenív novomestskej nemocnici, do 
roku 2010.V rámci ďalšieho štúdia absolvoval 
atestáciu z kardiológie (2005) a z internej me-
dicíny (2010). Na svojom konte má aj bohatú 
prednáškovú činnosť a účasť na rôznych kon-
gresoch. V súčasnosti pracuje ako kardiológ 
v súkromnej poliklinike v Novom Meste nad 
Váhom, ktorej je spoluzakladateľ. Už štvrté 
funkčné obdobie pôsobí v mestskom zastupi-

teľstve, posledné tri roky ako druhý viceprimátor.

Juraj Pisklák
Juraj Pisklák získal titul Osobnosť mesta 

za celospoločenskú angažovanosť a dlhoroč-
nú zodpovednú prácu a kvalitne vykonávanú 
prácu pre rozvoj mesta.

Juraj Pisklák po štúdiu na Odbornom uči-
lišti v Trenčíne (1974) nastúpil v profesii 
murár pracovať v Pozemných stavbách Tren-
čín. Svoju kvalifikáciu si postupne zvyšoval a 
od roku 1990 pracuje v Technických služieb 
mesta Nové Mesto nad Váhom v stredisku 
mestských komunikácií ako murár, strojník 
stavebných strojov a šofér nákladných vozi-
diel. Pre jeho odborné kvality a skúsenosti je v 

práci uznávaný ako odborník. Počas 36 rokov svojej práce pre Nové Mesto 
nad Váhom využil svoje pracovné skúsenosti a predstavy pri rekonštruk-
ciách a nových stavebných projektoch mesta, napríklad výstavba domu 
„Záhradkár“, rekonštrukcia námestia, „Finanz brehu“, parkov, detských 
ihrísk, okolia MsKS, vnútroblokov sídlisk, parkovísk,novovybudované 
parkovisko bývalých TSM, novovybudované okolie sídliska Kasárne, v sú-
časnosti budovanie ciest a chodníkov v rekreačnej oblasti Zelená vodaa 
veľa ďalších investičných projektov mesta.

Igor Zelenay
Igor Zelenay získal titul Osobnosť mesta 

za úspešnú športovú činnosť a reprezentáciu 
mesta.

Igor Zelenay sa tenisu začal venovať už 
ako 7-ročný na novomestských tenisových 
kurtoch. Ako 10-ročný začal svoj obľúbený 
šport trénovať v Nitre, kde pôsobil osem ro-
kov.Odtiaľ jeho korky smerovali na pol roka 
do Národného tenisového centra v Bratislave. 
Potom nasledovalo obdobie, kedy si tenisovú 
prípravu realizoval sám v Bratislave, Trna-
ve a Nitre. Od roku 2003 až do súčasnosti je 
reprezentantom Slovenska v DavisCupe, kde 

má na svojom konte štrnásť nominácií a osem vyhratých zápasov. Získal 
titul Majstra Európy v štvorhre do 16 rokov a je viacnásobným Majstrom 
Slovenska v dvojhre a štvorhre v mládežníckych kategóriách. Na Svetovej 
Univerziáde v Daegu (Južná Kórea) získal jednu striebornú a dve bronzové 
medaily. V roku 2016 bol účastníkom Olympijských hier v Rio de Janeiro.

Príhovor Dušana Heveryho za ocenených
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Primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský udelil spolu 
12 Výročných cien primátora. Ocenenia boli udelené žiakom základných 
škôl a študentom stredných škôl za mimoriadne úspechy a prevzali si ich 
pri príležitosti 759. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nové Mesto 
nad Váhom v rámci osláv Dní Mesta 10. júna.

 
Výročná cena primátora Mesta Nové Mesto nad Váhom  v  oblasti 

výchovy a vzdelávania je morálne ocenenie žiakov základných a stredných 
škôl zriadených na území mesta v príslušnom školskom roku za významné 
úspechy dosiahnuté v  oblasti výchovy a  vzdelávania. Cieľom ocenenia 
je motivovať žiakov a  študentov k  špičkovým výkonom, podporovať 
zvyšovanie kvality a  konkurencieschopnosti škôl,  úrovne výchovy 
a vzdelávania, rozvoj talentu, morálnych kvalít a humánnosti žiakov.

V kategórii základných škôl a osemročných gymnázií bolo udelených 
päť ocenení.
Jakub Prítrský

Jakub Prítrský získal Výročnú cenu primátora za mimoriadne úspe-
chy v oblasti prírodovedných predmetov. 

Žiak kvarty osemročného Gymnázia M. R. Štefánika reprezentuje školu 
na rôznych vedomostných súťažiach a olympiádach. Úspešný bol v kraj-
skom kole olympiády v informatike (3. miesto), v krajskom matematickej 
olympiády (2. miesto), v  krajskom kole IQ olympiády (2. miesto), v  ce-
loštátnom kole korešpodenčného seminára z programovania (3. miesto).

Lucia Kudlíková
Lucia Kudlíková získala Výročnú cenu primátora za mimoriadne 

úspechy v oblasti kultúry a umenia. 
Žiačka ZŠ sv. Jozefa sa aktívne zapája do reprezentácie školy v škol-

ských vedomostných súťažiach a olympiádach. Úspešná bola v okresnom 
kole súťaže Šaliansky Maťko, kde získala 2. miesto. V krajskom kole sú-
ťaže Podjavorinskej Bzince získala 1. miesto a postúpila do celoštátneho 
kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Pavol Csefalvay
Pavol Csefalvay získal Výročnú cenu primátora za mimoriadne úspe-

chy v oblasti športového výkonu roka.
Žiak osemročného Gymnázia M. R. Štefánika bol úspešný v celoštát-

nom kole súťaže v karate kadetov (14 - 15 ročných), kde získal 1. miesto. 
Je tiež členom reprezentácie SR.

Volejbalové družstvo mladších dievčat VK Nové Mesto nad Váhom
Volejbalové družstvo mladších dievčat VK Nové Mesto nad Váhom - 

Elena Beňová, Terézia Kozáková, Lucia Kozáková, Vanesa Turanová, Iva-
na Verešová, Anna Bednárová, Agáta Galbavá, Barbora Jankechová, Lin-
da Kovalčíková, Natália Minarechová, Lea Zelenáková a hosťujúce Nika 

Bíliková, Nikola Kocianová (Skalica) získali Výročnú cenu primátora za 
mimoriadne úspechy v oblasti športového výkonu roka. 

Volejbalové družstvo mladších dievčat VK Nové Mesto nad Váhom 
pod vedením trénerov Patrika Rešutíka, Michala Šutovského a Juraja Šu-
jana získali titul Majsteriek Slovenska v kategórii mladších žiačok. 

Daniel Hrabovský
Daniel Hrabovský získal Výročnú cenu primátora v kategórii humán-

ny čin roka.
Ocenenie získal za školský rok 2020/2021 (kedy bol žiakom ZŠ, Ul. 

kpt. Nálepku), za záchranu života topiaceho sa, ktorého vytiahol z vody 
a poskytol mu prvú pomoc. 

V kategórii stredných škôl bolo udelených sedem ocenení.
Nela Štepničková

Nela Štepničková získala Výročnú cenu primátora za mimoriadne 
úspechy v oblasti spoločenskovedných predmetov.

Študentka osemročného Gymnázia M. R. Štefánika je úspešná v 
školských vedomostných súťažiach a  olympiádach. V medzinárodnej 
dejepisno-výtvarnej súťaži Putovanie s  Cyrilom a  Metodom získala 1. 
miesto. V  stredoškolskej odbornej činnosti zameranej na históriu zís-
kala 1. miesto v krajskom kole a postúpila do celoštátneho kola. V súťaži 
Nenápadní hrdinovia získala ocenenie v zlatom pásme. Krajské kolo sú-
ťaže Mladý Európan jej prinieslo 2. miesto. V medzinárodnej dejepisnej 
súťaži o druhej svetovej vojne sa umiestnila na 6. mieste.

Alexandra Hricová
Alexandra Hricová získala Výročnú cenu primátora za mimoriadne 

úspechy v oblasti prírodovedných predmetov.
Študentka Strednej priemyselnej školy v študijnom odbore informač-

né a sieťové technológie úspešne reprezentuje školu.
Vytvorila vzdelávaciu hru v prostredí Minecraft, ekologické mesteč-

ko, ktoré využíva alternatívne zdroje energie. Svoj projekt prezentovala 
v anglickom jazyku v rámci programu Erasmus+ žiakom škôl z Turecka, 
Talianska, Španielska a Poľska. V krajskom kole súťaže Enersol 2022 zís-
kala 1. miesto a v celoštátnom kole 5. miesto.

Samuel Paučin
Samuel Paučin získal Výročnú cenu primátora za mimoriadne úspe-

chy v oblasti technických a odborných predmetov. 
Študent Strednej priemyselnej školy v študijnom odbore strojárstvo 

úspešne reprezentoval školu v Stredoškolskej odbornej činnosti. V kraj-
skom kole súťaže v kategórii strojárstvo, hutníctvo a doprava získal 1. 
miesto a v celoštátnom kole 2. miesto. Venuje sa aj zjazdovej cyklistike. Je 
členom profesionálneho tímu a reprezentácie SR. Zúčastnil sa MS v hor-
skej cyklistike v Taliansku. 

Výročnú cenu primátora si prevzali úspešní žiaci  
a študenti novomestských škôl Text: Monika Šupatíková | Foto: Jana Krištofovičová

Výročnú cenu primátora si prevzali úspešní žiaci základných škôl Výročnú cenu primátora si prevzali úspešní študenti stredných škôl
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Vladimír Juríček
Vladimír Juríček získal Výročnú cenu primátora za mimoriadne 

úspechy v oblasti kultúry a umenia. 
Študent bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika úspešne repre-

zentoval školu v krajskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha, kde 
získal 1.miesto. V krajskom kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdo-
slavov Kubín sa umiestnil na 1. mieste.

Delia Farajpour
Delia Farajpour získala Výročnú cenu primátora za mimoriadne úspe-

chy v oblasti športového výkonu roka.
Členka záujmového útvaru atletika v CVČ a študentka osemročného 

Gymnázia M. R. Štefánika je úspešná v atletike.
Na Majstrovstvách SR v atletike do 23 rokov v roku 2021 reprezentovala 

CVČ a získala 2. miesto. Je členkou reprezentácie SR. Aktuálne sa 
pripravuje na splnenie limitu na Majstrovstvá SR do 20 rokov v  behu 
na 100 m. Na halových Majstrovstvách v atletike 2022 v behu na 60 m 
v kategórii juniorky získala titul Majsterky Slovenska.

Katarína Pavlechová
Katarína Pavlechová získala Výročnú cenu primátora za mimoriadne 

úspechy v oblasti športového výkonu roka.
Študnetka bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika je úspešná 

v tenise. Na medzinárodnom tenisovom turnaji ITF v chorvátskom Po-
reči v kategórii J4 získala 1. miesto v dvojhre. Prvenstvo v dvojhre zís-
kala aj na medzinárodnom tenisovom turnaji ITF v  Slovenskej Lupči  
v kategórii J5.

Pavol Fleischhacker
Pavol Fleischhacker získal Výročnú cenu primátora za mimoriadne 

úspechy v oblasti športového výkonu roka.
Člen Záujmového útvaru box v CVČ a študent Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb v učebnom odbore automechanik je úspešný v boxe. 
Záujmový útvar box v CVČ navštevuje pod vedením trénera Františka 
Horňáka. Je štvornásobnýmmajstrom SR v boxe v kategórii dorastenci. 
Na ME v boxe v Tbilisi získal 5. miesto.

Milé Novomešťanky, milí Novomešťania,
pomaly sa blíži koniec aktuálneho volebné-

ho obdobia a to je vždy čas na určitú rekapitu-
láciu a obzretie sa späť. Dovoľte mi preto, aby 
som ako predseda Komisie výstavby, investícií 
a územného rozvoja mesta (KVRM) zrekapitu-
loval činnosť našej komisie počas aktuálneho 
volebného obdobia. Preberaných materiálov 
bolo veľké množstvo, preto by som spomenul 
len tie najdôležitejšie. Samozrejme, všetky body 
prejednávané v KVRM v prípade záujmu nájdete 

v zápisniciach na webovej stránke mesta. Najpodstatnejšie prerokované 
investičné zámery podľa mestských lokalít boli Modlenické pole, areál 
bývalých horných kasární, plochy za Billou a centrálna mestská časť. V 
Novomešťanoch samozrejme už niekoľko rokov rezonuje otázka kúpaliska 
a krytej plavárne. Preto považujem aj z pohľadu našej komisie, ale aj čo sa 
týka výšky financií, tému kúpaliska za tú najdôležitejšiu. A som veľmi rád, 
že pri tomto investičnom zámere sme sa zaradili medzi moderné mestá 
a po prvý krát sme išli do súťaže o architektonický návrh na Letné kúpa-
lisko a Mestskú plaváreň. Osobne to považujem za veľmi dobrý krok, kde 
sú jednotné požiadavky a transparentný postup. A aj iné mestá takto pri-
stupujú k verejným financiám. Výsledkom tejto súťaže bol veľmi kvalitný 
víťazný návrh, ktorý splnil všetky požiadavky mesta. A veľmi dôležitým 
krokom bola aj naša návšteva podobných, už postavených areálov v Čes-
kej republike, kde sme sa oboznámili so všetkými ich skúsenosťami, od 
projektu cez realizáciu až po ich prevádzku. A aj touto formou by som sa 
ešte raz veľmi rád poďakoval našim českým a moravským partnerom za 

hodnotné podnety, ktoré boli po ich vyhodnotení zapracované do požia-
daviek na projekt. 

Aj keď téma kúpaliska je medzi Novomešťanmi jednou z najpopulár-
nejších, sú tu aj ďalšie investičné zámery, ktoré nie sú až tak diskutované, 
ale pre rozvoj mesta nevyhnutné. S tých najväčších prerokovávaných by 
som spomenul parkovací dom na ulici Komenského, ktorý je nevyhnutný 
pre revitalizáciu centrálnej mestskej zóny, obrovský investičný rozvoj na 
Modlenickom poli, obytná zóna TRINITIS na ploche za supermarketom 
BILLA, investičný zámer Obchodného centra Centrál (bývalý OD Jednota) 
či architektonická štúdia vnútrobloku bývalých kasárni na Bzinskej ulici. 
Ale ako som už spomínal, tých prerokovaných bodov bolo veľké množstvo 
a samozrejme, že aj menšie investičné zámery sú nevyhnutnou a veľmi 
dôležitou súčasťou budúceho rozvoja mesta. 

„Doba covidová“ samozrejme zasiahla aj činnosť a fungovanie KVRM, 
keďže nebolo možné vykonávať činnosť komisie osobne, ale len online. 
KVRM je špecifická tým, že preberané materiály sú často rozsiahle štúdie, 
nákresy, mapy či prezentácie  čo je dosť komplikované prejednávať online, 
ale  zvládli sme aj túto zlú dobu. 

Veľmi by som sa chcel poďakovať tajomníkovi komisie Ing. Rastislavovi 
Petkaničovi a aj ostatným členom komisie, ktorú tvorí okrem poslancov 
aj veľa odborníkov architektov, projektantov či staviteľov.  Svojimi pod-
netmi a návrhmi prispeli skutočne k veľmi vysokej odbornej úrovni pri 
práci komisie.A tiež k tomu čo je veľmi dôležitou funkciou komisie, jej 
odporúčaniach pre investorov, poslancov a MsZ. Som nesmierne rád, že 
aj vďaka práci KVRM sa naše mesto môže stať ešte rozvinutejším, krajším 
a modernejším.

Milan Špánik, predseda KVRM

Revitalizácia kruhového objazdu pri Gymnáziu Milana Rastislava  
Štefánika.

Pracovníci strediska Verejnej zelene vysadili v meste dva nové kvetinové 
záhony. Slnečné miesta na Ulica 1.mája a priestor v Parku Petra Matejku 

Aktuálne z mesta - júl-august 2022

Krátke správy z mesta

Foto: archív nove-mesto.sk

Zdroj: TSM NMnV | Foto: Jana Krištofovičová  
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• poslanci MsZ schválili uznesenie o menovaní na funkciu riaditeľa TSM  
 NMnV Ing. Mgr. Martina Kyselého
• poslanci MsZ schválili uznesenie o menovaní na funkciu veliteľa  
 Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom plk. Ing. Jaroslava  
 Madaru

• bol určený počet poslancov na volebné obdobie rokov 2022 - 2026  
 - z 25 poslancov na 19 poslancov MsZ
• bol určený rozsah výkonu funkcie primátora/primátorky mesta Nové  
 Mesto nad Váhom na funkčné obdobie 2022 - 2026. 

nech nás spoločne tešia svojou farebnosťou a rozmanitosťou. V záhonoch 
sa nachádzajú tieto kvety: Dahlia, Šalvia, Verbena, Stipa, Bidens, Canna, 
Pennisetum, Coleus, Rudbeckia, Stipa, Nemesia. 

***
Pracovníci strediska TSM dokončili terénne úpravy v areáli Zelenej 

vody. Pod ich rukami došlo k náprave viac ako 1000 metrov komunikácie 
pre zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov a cyklistov.

***
Lokalita Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom má na celonárodnej 

úrovni štatút vody určenej na kúpanie (ďalej len VUK). VUK sú prírod-
né vodné plochy vyhlásené všeobecne záväznými vyhláškami príslušných  
orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Krajské 
úrady životného prostredia, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 
využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kú-
pania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. 

Osvieženie vo vode si tak môžete v lete vychutnať.
RÚVZ Trenčín bude odoberať vzorky odoberať v týchto termínoch
11. 7., 25. 7., 8. 8., a 22. 8. 2022

***
Námestie slobody už niekoľko týždňov zdobí dvanásť rôznych druhov 

rastlín. V oddychovej zóne pri fontáne rozmiestnili zamestnanci TSM  
18 vyvýšených záhonov. Pribudlo aj 6 nových lavičiek. 

***
V horúcich letných dňoch každý, najmä však deti, ocení osvieženie  

z hmlovej brány, ktorá je znova situovaná na Námestí slobody. 

***
Detské ihriská sú opravené, plne funkčné. 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA
- Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov. 
- Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode  
 dospelej osoby. 
- Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. 
- Jednotlivé hracie prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín. 

JE ZAKÁZANÉ
- Používať hracie prvky ihriska osobám starším ako 14 rokov a osobám  
 s hmotnosťou nad 70kg. 
- Vodiť do areálu detského ihriska psy, mačky a iné zvieratá. 
- Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli ihriska.
- Konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch. 
- Znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho zariadenie. 
- Používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo  
 úrazu. 
- Používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok  
 (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch okolia hracích  
 prvkov). 
- Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a hrať loptové hry v areáli  
 ihriska. 
Vlastník detského ihriska: Mesto Nové Mesto nad Váhom 
Prevádzkovateľ detského ihriska: Technické služby mesta Nové Mesto nad 
Váhom 
Prevádzkový čas detského ihriska pondelok - nedeľa od 8:00 do 20:00 hod. 
Nahlasovanie závad: e-mail: info@tsmnm.sk hotline: 0911 191 501 

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
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Pri príležitosti 759. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nové 
Mesto nad Váhom sa uskutočnili oslavy Dni Mesta. Počas trojdňových 
osláv na Novomešťanov čakal pestrý športový a kultúrny program. Špor-
tom odštartovali podujatia pripravené pre deti, v piatok 10. júna. V ZŠ na 
Tematínskej ul. to bol futbalový turnaj žiakov – Memoriál R. Zongora, v 
ZŠ Ul. kpt. Nálepku volejbalový turnaj žiačok, v ZŠ odborárska ul. turnaj 
zmiešaných družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ vo vybíjanej a v Parku J. M. Hur-
bana Mestský minimaratón. Nasledovalo oceňovanie úspešných žiakov a 
študentov, ktorým primátor mesta udelil Výročnú cenu. 

Kultúrny program pokračoval popoludní zábavným programom detí 
ZUŠ J. Kréna a CVČ. Ďalej sa predstavili Divadlo na chodúľoch so svojou 
Creative shows, Heligonkári z Kopaníc, Gatsby Sounds, Music Box Pro-
ject, Dora. V sobotu 11. júna program pokračoval vystúpením hudobných 
skupín Klimentovci a Kašubovci. V nedeľu 12. júna sa v rímskokatolíckom 
kostole uskutočnila svätá omša za mesto a jeho občanov. 

Súčasťou Dní mesta  bolo aj udelenie ceny primátora Osobnosť mesta. 
Tradícia oceňovania významných osobností Nového Mesta nad Váhom sa 
začala písať v marci 2007,  pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste. 
„Som rád, že si môžeme spoločne pripomenúť jeden z najvýznamnejších 
dní v dejinách Nového Mesta Nad Váhom. Je to 18. marec 1263, keď kráľ 
Bela IV. so svojou manželkou v darovacej listine opátovi benediktínskeho 
kláštora sv. Martina spomenul naše mesto, ako mesto s významným po-
stavením na Považí. Touto listinou udelil kráľovský majetok Nové Mesto aj 
s niektorými priľahlými obcami opátovi ako odškodnenie za opátsky hrad 
na brehu jazera Balaton,“ povedal primátor mesta Jozef Trstenský. Územia 
Nového Mesta nad Váhom bolo však osídlené už oveľa skôr. Archeologické 
nálezy dosvedčujú, že život tu existoval už v staršej dobe kamennej. Vďaka 
významnej polohe sa mesto neustále rozvíjalo. Štatút mesta Nové Mesto 
nad Váhom získalo až v máji 1944. Je to pomerne mladé mesto, no však 
bohaté na významné osobnosti. 

Dni mesta 2022 Text: Monika Šupatíková | Foto: Jana Krištofovičová

DORA GATSBY SOUNDS

HELIGONKÁRI Z KOPANÍC FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV – MEMORIÁL R. ZONGORA

KLIMENTOVCI KAŠUBOVCI
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MINIMARATÓN

MUSIC BOX PROJECT DIVADLO NA CHODÚĽOCH
SVÄTÁ OMŠA za mesto a občanov 

v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie

OCEŇOVANIE ŽIAKOV

Stolový kalendár „Nové Mesto nad Váhom 
2022“  v tomto roku bojoval o víťazstvo v ce-
loslovenskej súťaži „Najkrajšie kalendáre Slo-
venska“. Nové Mesto nad Váhom sa do tejto sú-
ťaže so svojím kalendárom zapojilo prvýkrát a 
vybojovalo si 3. miesto.

Kalendár zabodoval v prestížnej súťaži
Prestížna súťaž slovenskej kalendárovej 

tvorby  „Najkrajšie kalendáre Slovenska“ 
sa koná každý rok, od roku 1992 a spolu s 
ňou aj výstava ocenených kalendárov. Or-
ganizátorom je Klub fotopublicistov Slo-
venského syndikátu novinárov a spolu-
organizátorom Štátna vedecká knižnica  
v Banskej Bystrici. „Podujatie vzniklo z inicia-

tívy predsedu novinárskeho Klubu fotopub-
licistov. Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska 
vyvrcholí vyhodnoteným, vždy v marci, v 
Banskej Bystrici a pri tejto príležitosti naj-
krajšie kalendáre vystavíme. Z Banskej Bys-
trice potom dve výstavné kolekcie najkrajších 
slovenských kalendárov súbežne putujú po 
rôznych mestách Slovenska, aby ich mohli ob-
divovať aj ľudia v rôznych kútoch našej repub-
liky,“ uvádza sa na webe organizátora súťaže  
(http://www.najkalendar.sk/). Nominované 
kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarní-
kov, grafikov, fotografov, polygrafov a ďalších 
odborníkov. A tá v tomto roku hodnotila v 
množstve prihlásených kalendárov aj ten no-
vomestský.

Kalendár s edukač-
nou myšlienkou

Kalendár „Nové 
Mesto nad Váhom 
svojim obsahovým, 
grafickým či fotogra-
fickým spracovaním 
upútal odbornú poro-
tu prestížnej súťaže. 
Do Nového Mesta nad 
Váhom tak putoval 
diplom za 3. miesto  
v súťaži stolových 
kalendárov v ka-
tegórii miest. Na 

jeho tvorbe sa podieľal tím autorov v zložení 
František Mašlonka , Jozef Karlík, Jana Kriš-
tofovičová a Peter Macko ml. „Počas minulé-
ho roka sa zrodila myšlienka vytvoriť stolový 
kalendár pre Novomešťanov. Chceli sme, aby 
neobsahoval iba fotografie mesta z rôznych 
ročných období, ale mal svoje posolstvo, 
myšlienku,“ povedal František Mašlonka, 
zástupca primátora. Kalendár má spĺňať nie-

Novomestský kalendár je tretí najkrajší na Slovensku
Text: Monika Šupatíková | Foto: Jana Krištofovičová

08
KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA

22
Najkrajší kalendár

2022
Slovenska

Banská Bystrica, apríl 2022
predseda poroty

KLUB FOTOPUBLICISTOV SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA

porota súťaže udeľuje kalendáru

v kategórii

ktorý prihlásil

3. miesto
Stolové

Mestá

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto 
nad Váhom 2022
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len svoje základné funkcie, ale má byť aj edukačný. „Prostredníctvom 
kalendára môžu Novomešťania spoznať lepšie svoje mesto. Je spojený  
s výročiami, udalosťami, pamätnými dňami mesta,“ pokračoval historik 
Jozef Karlík. Pre tento účel boli starostlivo vyberané i fotografie. Autor-
kou fotografií je Novomešťanka Jana Krištofovičová a po grafickej stránke  
kalendár spracoval Peter Macko ml. „Niektoré fotografie pre tvorbu  
kalendára som poskytla so svojho archívu. Iné bolo treba odfotografo-
vať. Fotografovala som rôzne novomestské miesta, zákutia, architektúru 
a podujatia v rôznom časovom období roka. Samozrejme tak, aby bol 
kalendár pre všetkých Novomešťanov autentický a lokálny,“ dodala Jana 
Krištofovičová. 

29. máj patril v Novom Meste nad Váhom Slávnosti podjavorinských ro-
dákov, významným osobnostiam Podjavoriny. Udeľovali sa ocenenia Vý-
znamná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny a Ďakovný 
list. Podujatie Javorina, Javorina sa v Novom Meste nad Váhom organizuje 
už od roku 1997, kedy sa uskutočnilo po prvýkrát. Krajina pod Veľkou 
Javorinou  je nevyčerpateľnou studnicou ľudí, ktorí sú bohatstvom nielen 
tohto kraja, ale i celého Slovenska. Významnou mierou sa zaslúžili o rozvoj 
Slovenskej republiky a o šírenie dobrej povesti Podjavorinského regiónu i 
celého Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí. Organizátormi podujatia 
boli Mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov v Bra-
tislave, Pobočka klubu podjavorinských rodákov a Občianske združenie 
Javor v Novom Meste nad Váhom. Počas sprievodného kultúrneho progra-
mu sa predstavil  Malý komorný orchester pri MsKS v Novom Meste nad 
Váhom a sólista opery SND Ivan Ožvát.

Udelili deväť ocenení
Zaplnená divadelná sála Mestského kultúrneho strediska tlieskala šty-

rom osobnostiam, ktoré si prevzali ocenenie Významná osobnosť Podja-
voriny. Ďalej boli udelené  dva tituly Kvalitný produkt Podjavoriny a tri 
Ďakovné listy.

Želmíra Komorechová
Titul Významná osobnosť Podjavoriny bol udelený Želmíre Komore-

chovej za úspešné podnikateľské aktivity v oblasti vývoja, výroby a distri-
búcie výživových doplnkov.

Želmíra Komorechová je majiteľkou spoločnosti Kompava so sídlom 
v Novom Meste nad Váhom, ktorá pôsobí na slovenskom i zahraničnom 
trhu od roku 2002. Firma, ktorú úspešne riadi,  je zameraná na vývoj, vý-
robu a distribúciu výživových doplnkov. Vyvíja produkty pre športových 
fanúšikov, profesionálnych športovcov, ale aj pre bežných zákazníkov, kto-
rým záleží na ich zdraví. Využíva kvalitné suroviny a prírodné látky. Vo 
vývoji vylučujú alergénové zložky, nepoužívajú konzervačné látky, synte-
tické farbivá, anabolické látky, GMO a spolupracujú s lekármi, fyziotera-
peutmi, športovcami a odborníkmi z oblasti zdravia a vývoja. Ako sama 
hovorí, chceli  vytvoriť takú kolekciu výživových doplnkov, ktoré budú 
preventívne upevňovať a udržiavať  zdravie každého jedinca a zároveň 
podporia športovú výkonnosť. Želmíra Komorechová vo svojej práci za-
znamenala množstvo úspechov a získala veľa prestížnych ocenení.  V roku 
2021 získala  Titul Absolútna Slovenka roka 2021 a získala prvenstvo aj v 
kategórii biznis a manažment.

Boris Paulen
Titul Významná osobnosť Podjavoriny bol udelený Borisovi  Paulenovi 

za riadiacu činnosť a rozvoj strojárenského priemyslu v podjavorinskom 
regióne.

Javorina, Javorina ...
Významní podjavorinskí rodáci si prevzali ocenenia

Text a foto: Monika Šupatíková

Horný rad zľava: Ján Hargaš | richtár Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave Stanislav Štepanovič | richtár novomestskej pobočky Klubu podjavorinských rodákov 
František Mašlonka | Jozef Trstenský, primátor mesta | Spodný rad zľava: Alexandra Tobiášová | Karolína Majerníková | Juraj Šujan | Andrej Jambor a Radovan Bielik | Jozef Kutaj  

| Želmíra Komorechová | Boris Paulen | Anna Sláviková | Rudolf Srnánek

Sólista opery SND Ivan Ožvát a Peter Jarábek
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Boris Paulen dlhoročne pôsobil v spoločnosti Strojstav Nové Mesto nad 
Váhom a. s., kde od roku 1996 zastával funkciu generálneho riaditeľa. 
Od roku 2010 je generálnym riaditeľom spoločnosti Strojstav CM s. r. o.,  
v ktorej je zároveň aj spoločníkom. Aktívne pôsobí aj v mimopracovných 
oblastiach. V roku 2008 bol zvolený za predsedu predstavenstva Trenčian-
skej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a  
v tejto funkcii pôsobí už 4. volebné obdobie. Je tiež členom republikového 
predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V rokoch 
2008 a 2010 bol členom Európskeho parlamentu podnikov v Bruseli.

Anna Sláviková
Titul Významná osobnosť Podjavoriny bol udelený Anne Slávikovej za 

dlhoročnú literárnu a publicistickú činnosť. 
Anna Sláviková v rokoch 1970 – 1986 pôsobila v Literárno - dramatic-

kej redakcii Československého rozhlasu Bratislava. V rokoch 1988 - 1991 
pôsobila ako tlačová tajomníčka generálneho riaditeľa a vedúca Propa-
gačného oddelenia v Slovenskom filme na bratislavskej Kolibe.  Od roku 
1992 je v slobodnom povolaní. Jej literárna a publicistická činnosť je veľmi 
bohatá a žánrovo pestrá. Publikovala vo viacerých slovenských  i českých 
časopisoch a novinách - Moderná domácnosť, TV komplet, Život, Sloven-
ka, Lubinský informátor, Lubinčan, Ružinovské echo. Píše i recenzie na 
divadelné predstavenia, najmä z produkcie Slovenského národného di-
vadla a uverejňuje ich v Literárnom týždenníku, Slovenských národných 
novinách a v pražskom  mesačníku Listy Slovákov a Čechov. V časopise 
Dimenzie už 20 rokov uverejňuje  rozhovory s významnými osobnosťami 
kultúry. Je autorkou piatich kníh - Náruč osudov, Úsmevné trápenia, Klb-
ko utkané z príbehov, Vyznania osobností Slovenska, Vtáčiky okolo nás.  

Rudolf Srnánek
Titul Významná osobnosť Podjavoriny bol udelený Rudolfovi Srnánko-

vi za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti 
atómovej fyziky.

Rudolf  Srnánek pôsobil v Ústave fyziky pevných látok pri ČSAV,  
v Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave, v  Elektrotechnickom ústave 
v Novej Dubnici. Na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave,  kde od 
roku 1973 až do odchodu do dôchodku v roku 2014  pracoval ako vyso-
koškolský pedagóg a vedec v oblasti atómovej fyziky, sa venoval výskumu 
tuhých látok, teda zisťoval ako sa správajú atómy v rozličných látkach. Pra-
coval na príprave polovodičových vrstiev z kvapalnej fázy. Spolu so svoj-
imi spolupracovníkmi vyvinul originálnu aparatúru polovodičov, kde sa 
dalo v jednom cykle zhotoviť niekoľko veľmi tenkých vrstiev, počítaných 
na stotiny mikrometra.  V roku 1976 boli v aparatúre  pripravené prvé čes-
koslovenské elektroluminiscenčné diódy (LED) svietiace v infračervenej 
oblasti svetla. Niektoré časti aparatúry boli patentované. Výsledky  výsku-
mov  prednášal na odborných konferenciách doma i v zahraničí. Je tiež 
autorom siedmich patentov v oblasti mikroelektroniky. Rudolf Srnánek 
vydal tri diely publikácie Lubina v spomienkach. V roku 2020 za prvé dva 
diely získal ocenenie Významný produkt Podjavoriny.

ART-tech, Slovakia, s. r. o.
Titul Kvalitný produkt Podjavoriny bol udelený spoločnosti ART-tech, 

Slovakia s. r. o. za dosiahnuté úspechy a významný podiel na hospodárskom 
rozvoji regiónu.

Spoločnosť ART-tech, Slovakia s. r. o. so sídlom v Považanoch bola založe-
ná v roku 2007 dvomi spoločníkmi. Firma sa zameriava na zákazkovú, malo 
a stredne sériovú výrobu dielov určených pre strojársky a iný priemysel pod-
ľa dodanej výkresovej dokumentácie pre rôzne spoločnosti. Výrobky firmy 
sa nachádzajú  v strojoch na triedenie ovocia a zeleniny, ale aj v slovenskom 
AeroMobile. Je tiež dodávateľom pre firmu, ktorá dodáva stroje  určené na  
triedenie a recykláciu odpadu ako sú napríklad aj dnes známe automaty na 
odoberanie plastových fliaš a plechoviek.  Za kvalitnú a zodpovednú prácu 
bola firma ocenená v prestížnom rebríčku úspešných firiem, ktorý zostavuje 
denník Hospodárske noviny. V roku 2017 získala druhé miesto v TOP 10 
výrobných firiem regiónu, v roku 2018 prvé miesto v TOP 10 výrobných 
firiem regiónu a v roku 2021 získala  hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti  
v kredibilite spoločnosti v triede AAA. 

Ocenenie prevzali konatelia spoločnosti Andrej Jambor a Radovan Bielik.

VINUM Kult s. r. o.
Titul Kvalitný produkt Podjavoriny bol udelený spoločnosti VINUM 

Kult s. r. o. za úspešné podnikateľské aktivity v oblasti vinárstva a za obno-
venie tradície výroby vína v regióne.

Spoločnosť VINUM Kult s. r. o., ktorá vlastní  2,5 ha vlastných viníc me-
dzi Novým Mestom nad Váhom a Čachticami bola založená z veľkej lásky 
k dobrému vínu a z úcty k tradíciám regiónu v roku 2008. V roku 2009 
firma zakúpila nové technológie na spracovanie hrozna a výrobu vína a 
taktiež na obrábanie vinohradov. Maximálnu pozornosť firma venuje 
kvalite vyrobeného vína, či už z hľadiska technologického spracovania, 
alebo spracovávanej suroviny - hrozna. Vinárstvo VINUM Kult s. r. o. v 
súťaži Juvenále Brno získalo ocenenie Najlepšia zahraničná kolekcia vín, 
na Vinum Laugarício Trenčín  získalo dvakrát ocenenie Šampión výstavy, 
v gréckom meste Thessaloniki získali zlaté a strieborné medaily.  Ďalšie 
ocenenia získali  napríklad v Topoľčiankach, Bojniciach a Vínnych  trhoch 
v Pezinku. V posledných rokoch dosiahli najväčšie úspechy na svetovej 
výstave AWC Wienna, kde je hodnotených 15 000 vzoriek z celého sveta a 
im sa podarilo získať v roku 2020 štyri zlaté a sedem strieborných medailí 
a v roku 2021 dve zlaté  a osem strieborných medailí. Na poslednej výstave 
v Tokiu získali  zlatú medailu. „Za vínom sa skrýva veľa driny a potu, ale 
výsledok stojí zato – dobré víno,“ povedal majiteľ firmy  Jozef Kutaj, ktorý 
prevzal ocenenie.

Detský folklórny súbor Čakanka
Ďakovný list bol udelený Detskému  folklórnemu súboru Čakanka za 

uchovávanie a  šírenie folklórnych tradícií medzi deťmi a mládežou.
Detský  folklórny súbor Čakanka vznikol v roku 1995 ako prípravka do 

mládežníckeho folklórneho súboru Otava. Počas 25-ročného pôsobenia 
sa v súbore vystriedalo mnoho desiatok detí vo veku od 5 do 17 rokov a 
mnohí ostali verní folklóru dodnes. Deti v súbore spoznávajú základné ľu-
dové tanečné motívy, piesne, zvyky, kroje a výsledky svojej snaživej práce 
prezentujú pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach doma 
i v zahraničí. Účinkovali na niekoľkých medzinárodných festivaloch, kde 
získali aj množstvo ocenení.   DFS Čakanka svoj repertoár každoročne 
predstavuje aj školám na svojich výchovných koncertoch. Posledný z nich, 
pod názvom Potulky Slovenskom zahŕňa tance z rôznych regiónov našej 
vlasti pod choreografickou taktovkou bývalého člena a súčasného taneč-
ného pedagóga súboru Milana Elischera. V súčasnosti Detský folklórny 
súbor Čakanka na mnohých podujatiach sprevádza Ľudová hudba Rove-
nec pod vedením Márie Mizerákovej. 

Ocenenie prevzala Alexandra Tobiášová.

Karolína Majerníková
Ďakovný list bol udelený Karolíne Majerníkovej za úspešnú športovú 

činnosť a reprezentáciu mesta. 
Karolína Majerníková  je členkou Mestského volejbalového klubu, za 

ktorý hrá beachvolejbal. Je tiež  členkou slovenskej reprezentácie a k jej 
najväčším úspechom patrí ocenenie Plážová juniorka roka 2021. V sezóne 
2021 získala titul majsterky Slovenska žien do 18 a 22 rokov, 3. miesto na 
Majstrovstvách SR žien do 20 rokov. V sezóne 2020 sa stala vicemajster-

Malý komorný orchester
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kou Slovenska v kategórii žien do 18 rokov. Reprezentovala Slovensko na 
Majstrovstvách Európy žien do 18 a 20 rokov, kde sa umiestnila na 17. 
mieste a tiež reprezentovala Slovensko na turnajoch MEVZA (stredoeu-
rópska liga). Na turnaji žien v Prahe získala 3. miesto. Na kvalifikačných 
turnajoch na Majstrovstvách SR získala umiestnenia na prvých až tretích 
miestach. 

Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom
Ďakovný list bol udelený Volejbalovému  klubu Nové Mesto nad Váhom 

za dlhoročnú úspešnú športovú činnosť, prácu s mládežou a dosiahnuté 
výsledky v súťažiach slovenskej volejbalovej federácie.

Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom patrí k najstarším na Sloven-
sku. Svoju históriu začal písať v roku 1945 a odvtedy úspešne reprezentuje  
novomestský šport. Najväčším úspechom v novodobej ére, ktorá sa začala 
v 90-tych rokoch minulého storočia, bol postup do extraligy.  Prvá extrali-
gová sezóna 1995/1996 nebola úspešná a volejbalisti vtedajšiu elitu museli 
opustiť. Druhá šanca prišla v sezóne 2002/2003, keď sa družstvo postupne 
začalo prepracovávať k medailám. V roku 2005  to bol zisk bronzu a v 

roku 2007 pod vedením trénera Petra Kalného zisk titulu Majstrov Sloven-
ska v extralige mužov. O rok neskôr pribudla na konto mužov strieborná 
medaila a juniori  sa stali vicemajstrami Slovenska. Klub nakoniec musel 
dobrovoľne opustiť extraligu a od sezóny 2010/2011 figuruje mužská zlož-
ka v 1. lige západ. V nasledujúcich rokoch sa klub  zameral prevažne na 
prácu s mládežou. Získali  titul Majsteriek Slovenska pre staršie žiačky a 
v roku 2015 získali pod vedením trénera Juraja Šujana prvý titul Majstrov 
Slovenska juniorov. V roku 2018 získali titul Majstrov Slovenska juniorov 
pod vedením  Martina Minárika. Družstvo žien sa po prvej sezóne v 1. 
lige žien v roku 2017 v baráži prebojovalo pod vedením Lucii Šujanovej 
do najvyššej súťaže - extraligy žien.  V roku 2021 sa v Slovenskom pohári 
stali vicemajsterkami Slovenska. V aktuálnej sezóne vybojovali prvú ex-
traligovú medailu a obsadili v najvyššej súťaži 3. miesto. O tieto úspechy 
sa zaslúžili tréneri Juraj Šujan, Mikuláš Jordanov a Lucia Šujanová. Volej-
balový klub Nové Mesto nad Váhom je prvým volejbalovým klubom v his-
tórii Slovenska, ktorý sa môže popýšiť medailovým úspechom v mužskej 
aj ženskej extralige. 

Ocenenie prevzal Juraj Šujan.

Festival židovskej kultúry v Novom Meste 
nad Váhom má za sebou II. ročník. Hoci ten 
prvý sa uskutočnil len v septembri minulého 
roka, pravidelným termínom sa s určitosťou 
stane práve jún. Tak ako v roku 2021, aj pred 
pár týždňami sa tešil veľkému záujmu nielen 
židovskej komunity, ale aj ľudí, ktorým nie je 
ľahostajný osud človeka ako jedinečnej bytos-
ti. Všetci tí, ktorí si znova našli cestu do nášho 
mesta uviedli, že len neustálym pripomínaním 
si minulosti sa môžeme zbaviť rovnakých chýb 
a ľahostajnosti v prítomnosti a budúcnosti. 

Festival sa začal už vo štvrtok 16. júna pre-
mietaním animovaného filmu pre deti Kde je 
Anna Frankova? Hlavný program potom po-
kračoval v piatok 17.júna počas celého dňa. Po-
čas predpoludnia to bola monodráma, školské 
predstavenie v podaní Alexa Mihálika Príbeh 
o láske a tme. V priestoroch Vilky Gymnázia 
M.R. Štefánika sa uskutočnila vernisáž výstavy 
Ohel David. Podvečer si mohli hostia aj záu-
jemcovia pozrieť vernisáž vystavených diel vo 
Výstavnej sieni MsKS. Ich vystavovateľmi boli 
bratia Mózerovci. Ján s témou Temná čakáreň a 
Peter s témou Záblesky. 

V hlavnom programe večera, ktorého mo-
derátorkou bola VeraWisterová, si diváci mohli 
vychutnať koncert Kaschauer Klezmer Band a 
zúčastniť sa predstavenia knihy Keď hviezdy 
nesvietili II. Organizátori festivalu priznali, že 
keď pred dvomi rokmi začali zhromažďovať 
príbehy tých, ktorí temné obdobie 2. svetovej 
vojny prežili alebo o ňom vedia z rozprávania 
svojich príbuzných či priateľov, ani len nedúfa-
li, že to bude na knihu. „No postupne mi začali 

prichádzať ďalšie e-maily. Zo Slovenska i zahra-
ničia. Vznikla tak prvá publikácia Keď hviezdy 
nesvietili. V čase, keď sme ju predstavili sme 
vedeli, že budeme mať dosť príbehov aj na jej 
druhé pokračovanie. Teraz, keď v ruke držíme 
druhú knihu vieme, že budeme mať dosť príbe-
hov aj na tretie vydanie,“ uviedla duša Festivalu 
židovskej kultúry, riaditeľka Mestského kultúr-
neho strediska Mária Volárová. Jej rodina pat-
rila v minulosti k tým, ktorí prenasledovaných 
Židov ukrývali a jeden z jej starých otcov si osi-
relého židovského chlapca adoptoval.

Na festivale sa objavili mnohí vzácni hostia. 
Jedným z nich bol aj akademický maliar Dušan 
Nágel, ktorý knihu Keď hviezdy nesvietili II. ilu-
stroval. „Keďže som mal možnosť byť prítomný 
aj na prvom ročníku festivalu a nahliadnuť aj 
do prvej publikácie, ktorá pri tejto príležitosti 
vznikla, bez váhania som prijal ponuku spolu-
podieľať sa na knižnom pokračovaní. Táto téma 
sa netýka len tohto festivalu, ale rámcuje celý 
svet. S odstupom toľkých rokov, keď sa konali 
obludnosti počas vojny a boli postihnuté viaceré 
etniká, no jedno veľmi výrazne, tým pádom to 
bola pre mňa nie len výzva, ale tlmočenie môj-
ho názoru a postoja k týmto hrozným udalos-
tiam,“ ozrejmil svoje rozhodnutie. „Čiže presne 
pre túto knihu vznikli špeciálne orginály, aby 
môj postoj a moje vedomosti k už spomínaným 
udalostiam boli zdokumentované,“ dodal.

Príspevok do knihy poskytol aj Alexander 
Koreň, bývalý zástupca primátora mesta Nové 
Mesto nad Váhom a stredoškolský pedagóg, 
ktorého teta ukryla až trinásť Židov a vďaka 
jej odvahe mohol život jednej rodiny pokra-
čovať a v súčasnosti sa počíta na vyše dvesto 
potomkov. „Som veľmi rád, že takýto festival 
tu vznikol, je a verím, že aj bude pokračovať. 
Treba si uvedomiť, že v minulosti tvorili Židia 
až 60% obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. 

Je to historický fakt. Židovská komunita roz-
víjala naše mesto. Preto zdôrazňujem, že som 
rád, že tu takýto festival vznikol, pretože zachy-
táva nadčasovú tému. Teta Alexandra Koreňa 
sa volala Viera. Dcéra Židovky z rodiny Ganz, 
ktorú ona zachránila, preto do knihy priam me-
taforicky uviedla: „Viera nás zachránila.“ Čiže 
bola to nielen ich viera, že to prežijú, ale aj pani 
Viera, ktorá prekonala strach a poskytla rodi-
ne útočisko a nádej v ľudskosť. Knihu do života 
uviedol veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku 
Jeho exclencia Eitan Levon, ktorý na podujatie 
prišiel aj s manželkou.

Festival židovskej kultúry: Viera nás zachránila
Text: Tatiana Brezinská | Foto: Jozef Šišovský

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom
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Mária Volárová a veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku 
Jeho exclencia Eitan Levon
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Zástupca cirkvi evanjelického zboru augsburského vyznania Ľubomír 
Ďuračka spolupracoval s organizátormi festivalu už aj pri prvom ročníku. 
Jeho srdce pre židovskú kultúru a komunitu je otvorené, preto neváhal 
zapojiť sa aj do pokračovania festivalu. „Kresťanská kultúra vyrástla na 
základe židovstva. Ježiš bol Žid, prišiel zachrániť tento národ a odkázal, 
aby zvesť o ňom bola rozšírená medzi ostatné národy sveta. To je prvé, čo 
nás spája. To druhé, čo nás spája a musí zaujímať je skutočnosť, že väčši-
nu populácie mesta tvorili Židia. To je naša minulosť, naše dejiny. Denne 
kráčam po Weisseho ulici alebo idem popri budovách, ktoré postavili. Aj 
náš zborový dom sa nachádza na mieste, ktoré vybudovali Židia,“ povedal. 

Festival pokračoval v sobotu  Výstavou Izraelských karikaturistov v Ga-
lérii kresleného humoru.  Nasledovalo premietanie filmu Šnúrky. Nedeľný 
podvečer a záverečný deň festivalu patril koncertu Moritz Weiss Klezmer 
Trio pred budovou Mestského kultúrneho strediska a večer opäť filmu  
s názvom Túžba. Z vernisáže výstavy diel bratov Mózerovcov

Vernisáž výstavy Ohel DavidGaléria kresleného humoru, výstava Izraelských karikaturistov

Uvedenie knihy Keď hviezdy nesvietili II. do životaKaschauer Klezmer Band

Koncert Moritz Weiss Klezmer TrioPríbeh o láske v podaní Alexa Mihálika
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Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením, tel.č. 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeľa 15,00-20,30 h. Predpredaj  
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame. Program KINA 
POVAŽAN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: KINO POVAŽAN

Premietanie v Kine Považan podporuje
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Pútavou formou Vám priblížime históriu meditácie,
evolúciu vedomia, ktorú stráži starostlivá ruka 

Vesmíru. Evolúcia, ktorá nás posúva ďalej, 
sa nachádza mimo konceptov a teórií, ktoré 

boli vytvorené, a napriek tomu je na dosah každému 
človeku, ktorý úprimne hľadá cestu v dnešnom 

svete plnom zmätku.

N O V Ý  Č L O V E K
Hudobno-meditačné rozprávanie 

o hľadaní a nachádzaní
novej krajiny, aj v nás.

Letné stretnutia v rôznych mestách

www.SahadzaJoga.sk

9. júla 2022
18:00,  miestnosť číslo 21, 

MsKS,  Nové Mesto nad Váhom

Vstupvoľný

LIESKOVANÉ

BOROVIENKA

BODOVANKA

BŘEZOVJANÉ

VESELKA

KAMARÁDI
TRENČIANSKA 

DVANÁSTKA
BUČKOVANKA

TREPETHE

3. júla 2022 
o 17.00 hod. 

10. júla 2022 
o 17.00 hod.

17. júla 2022 
o 17.00 hod.

24. júla 2022 
o 17.00 hod.

31.júla 2022 
o 17.00 hod.

7. augusta 2022 
o 17.00 hod.

14. augusta 2022 
o 17.00 hod.

21. augusta 2022 
o 17.00 hod.

28. augusta 2022 
o 17.00 hod.

KONCERTY SA USKUTOČNIA V PARKU J.M.HURBANA V ČASE 
OD 17,00 HOD. DO 19,00 HOD.

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA PROGRAM USKUTOČNÍ V SPOLOČENSKOM DOME

Mesto Nové Mesto nad Váhom

20
22

20
22

10. júla 2016
o 17,00 h

17. júla 2016
o 17,00 h

24. júla 2016
o 17,00 h

31. júla 2016
o 17,00 h

7. augusta 2016 
o 17,00 h

BODOVANKA

BOROVIENKA

BUCKOVANKA

VLCOVANKA

TRENCIANSKA
DVANÁSTKA

3. júla 2016 
o 17,00 h

KRÁSINKA

BOŠÁCANKA

Ľudová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba

Dychová hudba14. augusta 2016 
o 17,00 h

KONCERTY SA USKUTOČNIA V AMFITEÁTRI PARKU J. M. HURBANA 
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA V SPOLOČENSKOM DOME

Mesto Nové Mesto nad Váhom

20
16

20
16

Dychová hudba28. augusta 2016 
o 17,00 h

LIESKOVANÉ

Dychová hudba
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ODBORNÍ OČNÍ LEKÁRI 
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Očná ambulancia Nové Mesto nad Váhom
Poliklinika MarMedico, Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
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OBJEDNAJTE SA:

V našej očnej ambulancii poskytujeme 
komplexnú očnú starostlivosť. Všetky nadväzujúce 
špecializované vyšetrenia a chirurgické zákroky 
vrátane biologickej liečby, vykonávame na našej 
klinike Očné centrum Sokolík.

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV
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Keby sme sa dňa 6. júla 1622 v popoludňajších hodinách ocitli na no-
vomestskom námestí, ťažko by sme spočítali  ľudí, ktorí stáli, alebo sa po-
hybovali okolo kúrieNádašdyovcov. Možno by ich bolo aj tisíc. Kúria sa  
v tento deň, ale i cez noc na 7. júla, stala mimoriadne dôležitým miestom 
v celom Uhorsku. V jednej z  miestností bol totiž uložený ten najcennejší 
poklad, ktorý Uhorsko malo – uhorské korunovačné klenoty. 

Dôvody, prečo uhorská koruna s ostatnými insígniamiputovala po kra-
jine a ocitla sa aj v našom meste, sú spojené s nepokojnými udalosťami, 
ktoré sa po celé 17. storočie odohrávali v uhorskom kráľovstve, hlavne však 
na území Slovenska. Bolo to obdobie tzv. protihabsburgských povstaní  a 
jedno z nich, povstanie Gabriela Bethlena,práve v tomto čase prebiehalo. 
Vodca povstania sa netajil s ambíciami poraziť vládnucich  Habsburgov-
cov a v mene povstaleckého hesla „za náboženstvo, národ, za slobodu“ sa 
stať panovníkom Uhorska. 

Koncom augusta 1618 bol Gabriel Bethlen na čele mohutnej armády, 
ktorá v priebehu ťaženia vzrástla na 30 tisíc mužov. Prvé mu otvorili brány 
Košice. Bethlenove voje sa potom valili cez Spiš aLiptov i cez juhosloven-
ské župy  na západ. V októbri 1618 bol už Bethlen na Bratislavskom hrade. 
Dňa 14. októbra 1619 palatín Forgáč odovzdal do jeho rúk uhorskú krá-
ľovskú korunu. Začiatkom roka 1620 bolo celé Slovensko v Bethlenových 
rukách a pretože mal v rukách aj kráľovskú korunu, nič mu nestálo v ceste, 
aby sa stal panovníkom Uhorska. To sa uskutočnilo na sneme v Bratislave 
v januári 1620 a na ďalšom sneme v Banskej Bystrici v auguste 1620 ho 
stavy zvolili za uhorského kráľa. Oficiálna korunovácia sa však nekonala. 

V čase, keď Gabriela Bethlena titulovali kráľom, uhorská koruna s ostat-
nými korunovačnými klenotmi sa už v Bratislave nenachádzala. V novem-
bri  1619 rozhodol Gabriel Bethlen o jej umiestnení na Zvolenskom hrade. 
Tam ju aj s klenotmi dopravili cez Nitru a Banskú Štiavnicu 29. novembra 
1620. Väčšia  bezpečnosť uloženia korunovačných klenotov sa zabezpe-
čila dňa 29. januára 1621, keď  korunu a klenoty uzatvorili v samostatnej 
miestnosti železnými dverami, ktoré priviezli s cennosťami.Bethlen plá-
noval korunu umiestniť vo Zvolene natrvalo. Časom však usúdil, že  hrad 
nebol pre korunu tým najbezpečnejším miestom a už v apríli v roku 1621 
osobne odsťahoval korunovačné klenoty cez Lučenec do Košíc,  kde ich 
umiestnili v dome Spišskej komory. Ale ani v Košiciach sa koruna neocitla 
na Bethlenovej hlave. Ku slávnostnej korunovácii Bethlena za uhorského 
kráľa totiž nikdy nedošlo. Povstanie sa stávalo neúspešným a pred úplnou 
porážkou  Bethlena zachránilo uzavretie mieru s Ferdinandom II. Habs-
burským 6. januára 1622 v Mikulove.  Súčasťou mierovej zmluvy bol aj 
Bethlenov záväzok vrátiť uhorskú korunu aj s ostatnými korunovačnými 
klenotmi panovníkovi. 

Cesta späť do kráľovského sídla – Bratislavy bola veľmi komplikovaná 
a trvala niekoľko mesiacov. Z Košíc previezli korunu a klenoty na hrad 
Ecsed(Maďarsko). Tu ju  Gabriel Bethlen  v marci 1622 odovzdal strážcovi 
koruny - hlavnému trenčianskemu županovi Petrovi Révaymu.Krátky čas 
opäť pobudla v Košiciach a potom  sa už definitívne vybrala v sprievode 

ozbrojencov na spiatočnú cestu do Prešporku (Bratislava). Trasa viedla 
cez  Prešov, Sabinov, Hrhov, Levoču, Lučivnú, Ružomberok, Žilinu. Dlh-
šiu  zástavku mala  v Trenčíne. Do tohto slobodného kráľovského mesta 
ju priniesli vyslanci Ferdinanda II. dňa 5. apríla 1622. Pre Trenčín to bola 
mimoriadna udalosť,  magistrát, tiež aj meštianstvo, si ju uctili s poctami, 
akoby zavítal do mesta sám panovník. Trenčania svoju vernosť korune  a 
kráľovi vyjadrili slávnostnou prísahou. Koruna bola v Trenčíne dočasne 
uložená až tri mesiace. Dňa 6. júla 1622 ju pripravili  na odvoz a v ten istý 
deň sa s ňou trenčiansky magistrát rozlúčil. 

Koruna zavítala 6. júla 1622  v odpoludňajších hodináchdo Nového 
Mesta nad Váhom  a po „prenocovaní“ v Nádašdyovskej  kúrii, za skorého 
rána 7. júla 1622,sa opäť vydala na cestu smerom na Trnavu, sprevádza-
ná  množstvom  jazdcov. Krátko po privezení do Prešporku  ju odviezli 
do Šopronu na uhorský snem, kde poslanci skontrolovali pravosť a stav 
privezených insígnií a pri slávnostnej ceremónii bola  nimi korunovaná 
za uhorskú kráľovnú Ferdinandova druhá manželka Eleonóra Gonzagy. 
Uhorské korunovačné klenoty dosiahli cieľ cesty  9. augusta 1622, keď ich 
opäť uložili v Korunnej veži Bratislavského hradu.

400 rokov od "prenocovania" uhorských korunovačných 
klenotov v Novom Meste nad Váhom Jozef Karlík

Uhorské korunovačné klenoty, ktoré boli v noci zo 6. na 7. júla
uložené v Nádašdyovskej kúrii 

Renesančná fasáda domu na Nám. slobody č. 1, tzv. Nádašdyovská kúria 
(Nádašdyovec). Foto: Jana Krištofovičová

6. júl 2022

Pozývame vás
späť do histórie, kedy tu bol uložený
najvzácnejší klenot Uhorska.

o 400 rokov

o 16.oo hod. 
Námestie Slobody, Nové Mesto nad Váhom
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S výnimkou pomerne známych, mediál-
ne pravidelne prezentovaných podzemných 
priestorov v juhozápadnom rohu Námestia Slo-
body, zostala zvyšná, značne rozsiahlejšia sieť 
pivníc a chodieb do dnešných čias verejnosti 
prakticky neznáma. Za posledné obdobie sme 
sa namiesto toho v rámci historického centra 
mohli stretnúť s informáciami o prepadnutí, 
resp. zrútení stropu staršej pivnice, prípadne 
o zasypaní či zabetónovaní týchto priestorov 
v súvislosti s neutíchajúcou stavebnou činnos-
ťou. Už len z pohľadu posledného desaťročia 
môžeme preto badať relatívne výrazný úbytok 
dochovaných podzemných priestorov, ktoré 
však z pohľadu histórie tvoria základný pilier 
Nového Mesta nad Váhom.

Práve z tohto dôvodu sme v aktuálnom roku 
začali s podrobným mapovaním dochovaných 
častí podzemia v celom priestore historického 
centra. Spolu s touto činnosťou začal v marci 
tohto roku taktiež cyklus prednášok Potulky 
Novým Mestom nad Váhom, realizovaný pra-
covníkmi Podjavorinského múzea. Práve prvá 
časť tohto cyklu sa venuje problematike novo-
mestského podzemia. 

Ohromnou motiváciou bol mimoriadny záu-
jem o danú tému a ihneď po úvodnej prednáške 
tak prebiehal intenzívny výskum, počas ktoré-
ho sa nám podarilo zmapovať už takmer polo-
vicu dochovaných pivníc či chodieb.Z každého 
takéhoto priestoru je vyhotovená čo najpodrob-
nejšej fotografická dokumentáciaa aj podrobný 
nákres, vďaka ktorému sa postupne zapĺňa plán 
niekdajšej bohatej podzemnej siete.

V dnešnej dobe už však nie je možné vzá-
jomne poprepájať jednotlivé objekty a o často 
dlhých spojovacích chodbách sa dozvedáme už 
len od pamätníkov. Pri pokuse o overenie situ-
ácií sa pravidelne stretávame so zamurovanými 
vstupmi do chodieb, prípadne úplne zrútenými 

časťami pivníc. Značným problémom mapova-
nia je prítomnosť tohto faktu prakticky v kaž-
dom jednom podzemnom priestore. Spomien-
ky pamätníkov, ktorí spomínanými chodbami 
pred desiatkami rokov chodili, sú našťastie na 
veľmi dobrej úrovni a tiež veľmi dobre zapadajú 
do dochovaných fragmentov podzemnej siete. 

Žiaľ, niektoré celé časti centra podľahli z náš-
ho pohľadu necitlivým stavebným zásahom, pri 
ktorých bola prítomnosť pivníc výhradne prob-
lémom, riešeným štandardne betónovaním. 
Ako ukážkový príklad môžeme spomenúť Ulicu 
J. Weisseho, kde nám na výslednom pláne zo-
stane  prakticky iba biele miesto. Opačným prí-
kladom sú napríklad bočné uliceJúliusa Gábriša 
a Pavla Matejku, kde sa ešte z veľkej časti stretá-
vame s pôvodnou zástavbou. 

Počiatočným zdanlivým problémom bola aj 
dostupnosť jednotlivých pivníc, nakoľko sa tie 
až na pár výnimiek nachádzajú v súkromných 
rukách. Neskutočne príjemným prekvapením 
je však ústretovosť  a ochota miestnych ľudí o 
pomoc na bežiacom projekte. Po sfinalizovaní 
dokumentácie všetkých, do dnešných čias do-
stupných priestorov, uvidí svetlo sveta pripra-
vovaná monografia, zhrňujúca poznatky o da-
nom fenoméne k aktuálnemu roku 2022. 

Mapovanie novomestského podzemia
Text: Juraj Malec | Foto: archív Trenčianske múzeum v Trenčíne

V rámci kultúrneho programu Dňa rodiny 
a školy, ktorý sa uskutočnil 17. júna v Spoje-
nej škole sv. Jozefa, odohrali žiaci z Ukrajiny 
pod vededním svojej lektorky slovenského 
jazyka Eleny Hurtíkovej a Zuzany Holcovej 
malé divadelné predstavenie s rozprávkovým 
námetom – O Červenej čiapočke.  Predstave-
nia sa zúčastnili i ukrajinskí rodičia a žiaci 
školy. Aj na tomto milom, vydarenom pod-
ujatí malí Ukrajinci, popri dávke umeleckého 
talentu, predviedli, ako rýchlo sa so sloven-
ským jazykom dokázali spriateliť. Svoje vy-
stúpenie spontánne ukončili zaspievaním sú-
časného ukrajinského hitu – Červená kalina. 

O Červenej čiapočke 
(malí Ukrajinci po slovensky)

Text: Milan Hurtík | archív SŠ sv. Jozefa 
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Divadelná sála Mestského kultúrneho stre-
diska v Novom Meste nad Váhom patrila 18. a 
19. mája 2022 dvom premiéram hry Divadelná 
komédia. Komédiu z divadelného prostredia 
naštudovalo novovzniknuté  divadlo Artynas 
pod režisérskou taktovkou Ľubomíra Pauloviča.

Komédiu naštudovali v dvoch hereckých ob-
sadeniach

Divadlo Artynas založil mladý herec, absol-
vent Akadémie umení v Banskej Bystrici  Ro-
man Hargaš. Novovzniknuté divadlo svoj re-
pertoár odštartovalo hrou Divadelná komédia, 
ktorú naštudovalo 16 hercov. Hru s odľahče-
ným a veseloherným pohľadom na divadlo reží-
roval skúsený herec a režisér Ľubomír Paulovič. 
Autorom hry je fínsky dramatik Ahlfors Bengt 
a do slovenčiny ju preložil Peter Kerlik. „Do di-
vadla Artynas ma ako režiséra pozval herec a 
zakladateľ divadla Roman Hargaš. Vraj dostal 
na mňa odporúčanie od herečky Evy Večerovej.  
Hra Divadelná komédia je pre diváka zaujíma-
vá, pretože sa jedná o odhalenie divadelného 
zákulisia,“ povedal režisér Ľubomír Paulovič. 
Divadelnú komédiu naštudovalo divadlo Arty-
nas v dvoch hereckých obsadeniach. „Do tejto 
hry sme obsadili jedenásť ochotníckych a päť 
profesionálnych hercov. Profesionálni herci sú 
absolventmi Akadémie umení v Banskej Bys-
trici. Ochotnícki herci sú herci, ktorí pôsobili 
alebo pôsobia v divadelných súboroch pri Mest-
skom kultúrnom stredisku, teda Divadielko Ga-
léria, Poetická scéna divadielka Galéria a herci, 
ktorí pôsobili v divadelnom súbore Javorina  
u režiséra Štefana Psotného,“ uviedol herec a 
zakladateľ divadla Roman Hargaš. Divadelné 
dosky si vyskúšal už ako žiak základnej školy 
pod vedením svojho učiteľa a ochotníckeho 
herca Eugena Schreibera. 

Divákov pozvali do zákulisia divadla 
Spolu s režisérom Ľubomírom  Paulovičom 

pre spracovanie zvolili  hru Divadelná komé-
dia, ktorá ponúka divákom pohľad do zákuli-
sia divadla. „Hru sme si vybrali najmä preto, 
pretože bola pandemická situácia, do divadiel 
sa veľmi nechodilo a práve táto hra môže byť 
lákadlom pre divákov. Zároveň sme im chceli 
ponúknuť vytvoriť si bližší vzťah k divadlu, aby 
pochopili o čom je a čo všetko sa tam deje a 
zblížili sa s divadlom a jeho prostredím. Je to 

komédia, kde sú veľmi vtipné situácie a diváci 
sa na nich môžu veľmi dobre zabaviť,“ vysvetlil 
Roman Hargaš. Pri obsadzovaní hercov do jed-
notlivých hereckých rol rozhodoval režisér. Ten 
po zoznámení sa s hercami každému ponúkol 
hereckú rolu, ktorá sa hodí práve pre neho. Pri 
realizácii scény a divadelných kulís spolupra-
covalo divadlo s Mestským kultúrnym stredis-
kom. Realizácia kostýmov závisela od fantázie 
a kreativity hercov. Počas obidvoch premiér si 
priaznivci divadelných komédií prišli na svoje. 
Celá hra je prepletená množstvom humorných 
a vtipných situácií. Skupina hercov malého di-
vadla sa snaží  naštudovať divadelnú hru, ktorej 
autor Bengt sa márne snaží dopísať jej koniec. 
Nie náhodou sa táto postava volá rovnako ako 
sám autor. Ahlfors Bengt počas svojej dlhoroč-
nej práce v divadle odpozoroval bizarný a často-
krát nepochopiteľný chod divadla. Hlavnými 
postavami hry, okrem spomenutého autora, sú 
osoby z druhej strany divadelnej opony. Teda 
riaditeľka a režisérka, herci, herečky, šepkárka. 
Všetko presne odpozorované ľudské typy, ktoré 
sú často smiešne a malicherne trápne. Inokedy 
zas vzbudzujú obdiv a lásku. Vznikajú medzi 
nimi malé konflikty i milostné zápletky, s istou 
dávkou humoru. No nakoniec sa musia spojiť a 
predstavenie odohrať. 

Divadelná komédia bola výzvou
Hru pripravovali takmer štyri mesiace. „Zo 

začiatku sme skúšali tri krát v týždni po štyri 
hodiny. To boli čítačky. Neskôr, keď sme už hra-
li v priestore, boli skúšky intenzívnejšie,  štyri 
až päť krát v týždni po štyri až päť hodín. Pred 
premiérou, v rámci generálkového týždňa, sme 
skúšali šesť dní v týždni,“ podotkol Hargaš. 
Katarína Eriksson si zahrala rolu Matildy. „Ma-
tilda je nielen režisérkou divadelného predsta-
venia, ale je zároveň aj riaditeľkou divadla. Má 
veľa starostí. Vykryštalizuje sa to na konci hry, 
keď už je po premiére a ona vidí, že všetci osla-
vujú, všetci sú nadšení. No ona je z toho dosť 
smutná, pretože asi dva mesiace pripravovala s 
nimi predstavenie a boli stále proti nej, nepáčilo 
sa im to a nakoniec to malo úspech,“ priblížila 
svoju hereckú rolu Katarína Eriksson, ktorá je 
už skúsenou ochotníckou herečkou. Do kolek-
tívu hercov počas príprav novej divadelnej hry 
vstupuje herečka Linda. Tú si zahrali Jana He-
veryová a Zuzana Vienerová. Ani jedna z nich 
nebola na divadelných doskách nováčikom. 
Zuzana Vienerová sa ochotníckemu divadlu za-
čala venovať už ako 17-ročná a v súčasnosti je 
členkou Divadielka Galéria. „V tomto roku ma 
oslovil Roman Hargaš a ponúkol mi hereckú 
rolu v Divadelnej komédii. Spoluprácu s profe-
sionálnymi hercami i režisérom som zvažovala, 
no napokon som si povedala, že to vyskúšam. 
Ponuka bola veľmi lákavá. Od profesionálov sa 
môžem veľa naučiť. Bola to pre mňa výzva,“ 
prezradila Zuzana Vienerová, ktorú postava 

Lindy veľmi oslovila. Jana Heveryová sa na di-
vadelné dosky postavila po 52 rokoch. „V úlohe 
Lindy som sa našla. Režisér mal veľké nároky, 
no z každého z nás vytiahol, čo sa dalo. Divadlo 
milujem a nabíja ma energiou. Je to druhý môj 
život,“ povedala Jana Heveryová, ktorá sa  na 
divadelných doskách po 52 rokoch opäť stretla 
so svojim hereckým kolegom Eugenom Schrei-
berom.

Divadlo ich baví
Eugen Schreiber sa ochotníckemu divadlu 

začal venovať v 60-tych rokoch minulého sto-
ročia na novomestských divadelných doskách. 
„Počas mojej pedagogickej práce som so žiakmi 
na základnej škole v Podolí nacvičoval rôzne di-
vadielka a akadémie. Tam sa vtedy objavil aj Ro-
man Hargaš,“ zaspomínal si Eugen Schreiber, 
ktorí si zahral inšpicienta Oscara. „Pre mňa je 
to nesmierna česť, že si teraz na mňa spomenul 
a oslovil ma. Je to návrat na divadelné dosky po 
mnohých rokoch,“ pokračoval. Ani pre Elišku 
Hlaváčovú nie je ochotnícke divadlo cudzie.  
V Divadelnej komédii si zahrala rolu herečky 
Lotty. „Hralo sa mi veľmi dobre. Keď hrám, 
viem sa do svojej hereckej role úplne vžiť. A vte-
dy už nie som Eliška, ale niekto iný a to je také 
oslobodzujúce. Divadlo ma baví,“ povedala 
Eliška Hlaváčová. Premiéra Divadelnej komédie 
mala u divákov veľký úspech. Obidvom herec-
kým obsadeniam tlieskali diváci vo vypredanej 
divadelnej sále Mestského kultúrneho stredis-
ka. „Z odohraného predstavenia mám veľmi 
dobrý pocit. Ľuďom sa to páčilo, zabávali sa a 
odchádzali s veselými tvárami. A to bol naozaj 
veľmi dobrý pocit aj pre nás hercov. Najväčšou 
odmenou je, že sme divákom spríjemnili večer, 
zabavili sme ich,“ zdôveril sa Roman Hargaš. 
„Všetci herci boli skvelí. Divadelnú hru veľmi 
dobre spravovali. Nebolo vidieť žiadny rozdiel 
medzi profesionálmi a ochotníkmi,“ dodal na 
záver režisér Ľubomír Paulovič.

Novovzniknuté divadlo Artynas ponúklo  
Divadelnú komédiu Text a foto: Monika Šupatíková
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Novomestský publicista, spe-
vák, gitarista a skladateľ Milan 
Hurtík si na svoje konto pripísal 
ďalšiu publikáciu. Svoju najnovšiu 
knihu Anjeli nikdy neplačú pred-
stavil čitateľom 3. júna v Mest-
skom kultúrnom stredisku v No-
vom Meste nad Váhom. Zároveň 
sa uskutočnila aj vernisáž digitál-
nych ilustrácií a kresieb Jozefa Ja-
nisku, ktorý knihu ilustroval.

Napísal príbeh z novomestského 
prostredia

Novomešťan Milan Hurtík vo 
svojej najnovšej knihe Anjeli ni-
kdy neplačú čitateľom ponúka 
príbeh mladého dievčaťa. „Na za-

čiatku bolo mladé dievča, Romy, o ktorej som vytvoril jeden príbeh. Hlav-
ná postava je reálna, aj keď všetko čo sa s ňou deje je určitá mystifikácia. 
Postupne som pokračoval, až vzniklo niekoľko príbehov a nakoniec z toho 
vznikla kniha. Trvalo to takmer päť rokov. Kniha teda vznikala priebežne,“ 
povedal Milan Hurtík. V útlej knižke ponúka čitateľom na 101 stranách, 
v 27 kapitolách príbeh mladej Romy. Dej príbehu sa odohráva v Novom 
Meste nad Váhom. Názov mesta síce nie je v knihe spomínaný, no rôzne 

súvislosti v jednotlivých častiach príbehu to potvrdzujú. Hneď v úvode 
autor spomína novomestské gymnázium. Romy je študentkou práva, no 
miluje hudbu. Piesňami vyjadruje svoje emócie. Túži po živote, v ktorom 
sa môže vyjadrovať emóciami a prichádza k názoru, že svet zákonov nikdy 
nebude jej svetom. Pri tvorbe knihy Milan Hurtík spolupracoval s Evou 
Berkovou, Jozefom Janiskom a Petrom Mackom. Eva Berková sa postarala 
o jazykovú úpravu knihy, Peter Macko o grafickú úpravu a Jozef Janiska 
o ilustrácie. „Samotný názov Anjeli nikdy neplačú je vystihnutý v knihe. 

Moderným prvkom je, že na niektorých 
verejných miestach na stenu umiestnia de-
fibrilátor. Tento elektrický prístroj môže aj 
laik podľa návodu použiť na oživenie srdca 
človeka, ktorý skolaboval a zachrániť mu tak 
život.Naozaj, srdceako orgán tela je nena-
hraditeľné. Keď nám lekár urobí EKG a povie 
„máte dobré srdce“, veľmi sa potešíme.

Oveľa krajšie však je, keď nám niekto po-
vie, že máme dobré srdce preto, lebo sme 
pomohli, odpustili, prejavili záujem a lásku.
Srdce totiž chápeme aj ako symbolické sídlo 
citov (veurópskom, západnom myslení ) ale-

bo sídlo uvažovania a rozhodovania (v orientálnom, biblickom myslení 
).Srdce je akýmsi stredom osoby človeka, to jeho najhlbšie vnútro, kde sa 
rozhoduje pre dobro alebo zlo.

Dva obrazy bývali bežnezavesené na stene v dome našich predkov:obraz 
Ježiša  a jeho matky Márie. A na ich hrudiach namaľované srdcia, planúce 
ohňom. Mali jeden spoločný znak - obe boli prebodnuté. Ježišovo srdce 
kopijou, lebo je napísané: A jeden z vojakov mu prebodol bok. Srdce Božej 
matky Máriemečom bolesti, podľa slov Simeona: A tvoju dušu prenikne 
meč.Žiadne sladké perníkové srdiečka z jarmoku. Utrpením prebodnuté 
srdcia. Boží Syn i jeho matka Mária boli ochotní k láske, ktorá bolí.  Obra-
zy prebodnutých sŕdc pripomínali manželom a rodinám, že milovať zna-
mená zabúdať na seba a nesebecky strácať svoj život, aby ten druhý ožíval, 
rástol a bol pri mne šťastný. 

A to moje srdce je aké? Aké srdce nachádzajú vo mne ľudia, ktorých 
stretávam? Prežívame čas vojen, utrpenia, utečencov, materiálnej neisto-
ty, ale i rozorvaných rodinných vzťahov.Stretávame ľudí, ktorých zasiahla 
bolesť. Zranené i zlomené srdcia. Nastal čas prebudiť v sebe srdce súcitné, 
obetavé, vnímavé na bolesť človeka. Pomôcť trpiacej osobe tak, aby pocíti-
la, že sme jej dali nielen nejakú vec, ale aj kúsok svojho srdca.

Kniha Anjeli nikdy neplačú 
ponúka pútavý príbeh i ilustrácie

Duchovné slovo | Prebodnuté srdce

Text a foto: Monika Šupatíková

Blažej Čaputa, dekan

Milan Hurtík so svojou novou knihou

Eugen Schreiber a Milan Hurtík počas krstu knihy Jozef Janiska vystavoval ilustrácie i kresby portrétov
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Keď si ju čitateľ prečíta, buď s ním súhlasí, alebo nie. Anjel tvorí aj jednu z 
postáv príbehu,“ vysvetlil Hurtík. Knihu medzi čitateľov vyprevadil a an-
jelskými krídlami z bielych pierok pokrstil ochotnícky herec a pedagóg 
Eugen Schreiber.

Kresby tvorí digitálnou grafikou
Súčasťou prezentácie a krstu knihy Anjeli nikdy neplačú bola i výsta-

va digitálnych kresieb Jozefa Janisku, ktorý knihu ilustroval. Výtvarník 
tak predstavil nielen ilustrácie z najnovšej knihy Milana Hurtíka, ale aj 
digitálne kresby portrétov ľudí, ktorí ho istým spôsobom zaujali. Práve 
digitálne kresby Jozefa Janisku dotvárajú v knihe Anjeli nikdy neplačú 
neopakovateľnú atmosféru. Zážitok čitateľom dokonale umocňuje kresba 
na obale knihy a 15 ilustrácií, ktorými sú jednotlivé kapitoly popretkáva-
né. „Keď mi Jozef Janiska ukázal prvú kresbu, titulný obrázok, povedal 
som si, že do toho obalu dal všetko to, čo ja som dal do knihy. V kresbe 
na obale knihy vyjadril celý príbeh. Je tam akási symbióza a spolucítenie. 
Kresby považujem za krásne a pre knihu obohacujúce,“ podotkol Hurtík. 
„Po prečítaní rukopisu som si vybral kapitoly, ktoré ma oslovili. Kreslil 
som to, k čomu ma texty inšpirovali,“ pokračoval Jozef Janiska. Digitálnej 
grafike sa venuje už takmer tri roky. „Digitálna grafika má veľké výhody, 
ale aj nevýhody. Výhodou je, že človek môže kresliť vo vrstvách a môže 
opravovať chyby donekonečna a to je zároveň aj nevýhodou. Pri klasickej 
technike, keď kreslím napríklad tušom, kresbu už nezmením. Má to však 
aj svoje čaro,“ povedal Janiska. 

Ilustruje knihy a kreslí portréty
Jozef Janiska na svojich obrazoch zvečňuje umelcov, hudobníkov, spi-

sovateľov, hercov i ľudí so svojho okolia prostredníctvom ich portrétov. 
Kreslí tváre ľudí, ktorí mu do života vniesli radosť. Umelec svoje diela 
najskôr začal tvoriť kresbou ceruzou, kriedou, pastelom, uhlíkom, akva-
relom, perokresbou, lavírovanou perokresbou, technikou dual brush pen, 

no v posledných rokoch ich vymenil za digitálnu grafiku. V poslednom 
období sa vo svojej tvorbe zameriava na ilustrácie a animácie pre pria-
teľov tvoriacich v literárnej a hudobnej oblasti. „Väčšinu profesionálneho 
života som sa venoval informatike a výpočtovej technike. V roku 2019 ma 
chytila clivota za výpočtovou technikou, tak som si povedal, že vyskúšam 
tvoriť digitálnou grafikou. Niečo som si o nej naštudoval a začal som tým 
spôsobom tvoriť. Digitálna grafika je v podstate taká istá výtvarná techni-
ka ako všetky ostatné, ale namiesto hmatateľného materiálu používa len 
bity. Dá sa používať dvomi spôsobmi, konzervatívne a progresívne. Ja som 
konzervatívny, nesnažím sa používať žiadne filtre a vylepšovania kresieb. 
Snažím sa aby to pôsobilo ako normálna kresba. Len výsledok potom nie 
je voňavý farbami, ale je to len vytlačená kópia,“ priblížil svoju tvorbu Jo-
zef Janiska. 

Jozef Janiska svoje kresby tvorí digitálnou grafikou

Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom sa 17. - 18. júna  stala de-
jiskom jubilejného 10. ročníka Memoriálu Ondreja Hekela vo vzpieraní. 
Prvý ročník tejto súťaže sa uskutočnil v roku 2011 a pre mladých vzpiera-
čov sa stala už tradíciou. Mladých vzpieračov prišla povzbudzovať aj Elena 
Hekelová, manželka úspešného vzpierača Ondreja Hekela. Organizátorom 
bol domáci ŠKV Považan Nové Mesto nad Váhom pri CVČ.

Vzor vzpieračov Ondrej Hekel
Ondrej Hekel bol nezabudnuteľný vzpierač, ktorý reprezentoval svoju 

krajinu na mnohých svetových podujatiach. Veľmi rýchlo sa zaradil medzi 
európsku vzpieračskú elitu. Československý reprezentačný dres si prvý-
krát obliekol v roku 1965 a obliekal ho pätnásť rokov. Štartoval na ôsmych 
majstrovstvách Európy, šiestich majstrovstvách sveta a troch olympijských 
hrách.  Zo všetkých šampionátov získal spolu pätnásť cenných kovov. Vzor 
mnohých vzpieračov, Ondrej Hekel zomrel v júli 2009. Elena Hekelová 
sa Memoriálu Ondreja Hekela vo vzpieraní v Novom Meste nad Váhom 
zúčastňuje pravidelne. Nevynechala ani jeho jubilejný ročník. Na vzpie-
račskom pódiu Memoriálu Ondreja Hekela sa stretli mladé vzpieračské 
nádeje zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. Súťažilo a o medaily bojo-
valo vyše sto vzpieračov. 

Zlato, striebro a bronz 
Novomestský ŠKV Považan Nové Mesto nad Váhom pri CVČ reprezen-

tovalo 18 vzpieračov. Tréneri Milan Kubák, Erik Bajčík a Dominik Kraj-
čovic nominovali a na vzpieračské pódium sa postavili: Helena Parčiová, 
Denis Dedík, Ondrej Parči, Peter Karika, Martin Malíček, Lukáš Krivá-
nek, Marián Matejovič, Karin Skovajsová, Peter Tinka, Pavol Natanael 
Ondreička, Nikolas Sika, Matej Bednár, Vladimír Smetana, Martin Šu-
tovský, Maroš Sasarák, Samuel Grosman, Patrik Muller, Krištof Hargaš. V 
konkurencii viac ako stovky vzpieračov zo 16 vzpieračských družstiev zo 

štyroch krajín novomestskí vzpierači vybojovali spolu desať medailí. Na 
svoje konto si tak pripísali tri zlaté, tri strieborné a štyri bronzové medaily. 
V celkovom hodnotení súťažných tímov získal tím ŠKV Považan pri CVČ 
prvenstvo, pred TJ Tatran Krásno nad Kysucou a TJ Rotas Rotava. 

Šesť medailí pre žiakov
Mladšie žiačky a žiaci získali spolu štyri medaily. V hmotnostnej ka-

tegórii do 45 kg súťažila Helena Parčiová. V trhu dosiahla výkon 18 kg a 
v nadhode 26 kg a to jej stačilo na 2. miesto. 1. miesto získal Ondrej Parči 
v hmotnostnej kategórii do 55 kg. V trhu si poradil s činkou ťažkou 26 kg 
a v nadhode 40 kg. Úspešní bol aj Peter Karika, ktorý v tej istej kategórii 

Desať cenných kovov pre vzpieračov z ŠKV Považan
Text: Monika Šupatíková | Foto: archív ŠKV Považan NMnV

Tím organizátorov Memeriálu Ondreja Hekela 
a vzpieračov ŠKV Považan Nové Mesto nad Váhom pri CVČ
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vybojoval 2. miesto. V trhu dostal nad hlavu činku s hmotnosťou 22 kg a v 
nadhode 25 kg. V hmotnostnej kategórii nad 55 kg Lukáš Krivánek získal 
2. miesto s výkonom v trhu 28 kg a v nadhode 35 kg. V kategórii starších 
žiačok a žiakov boli úspešní Karin Skovajsová a Martin Šutovský. Na svoje 
konto si pripísali bronzové medaily. Karin Skovajsová v hmotnostnej ka-
tegórii nad 58 kg dosiahla výkon 30 kg v trhu a v nadhode 40 kg. Martin 
Šutovský v hmotnostnej kategórii do 73 kg predviedol výkon v trhu 45 kg 
a v nadhode 56 kg. 

Zlatí a bronzoví dorastenci
Na vzpieračskom pódiu zažiarili aj dorastenci. V kategórii do 67 kg sa 

predstavil Peter Tinka.  Výkon 64 kg v trhu a 85 kg v nadhode mu zabez-
pečil bronzovú priečku na stupni víťazov. V hmotnostnej kategórii do 81 
kg sa na stupeň víťazov postavil Pavol Natanael Ondreička. Prvenstvo mu 
zabezpečil výkon 75 kg v trhu a 100 kg v nadhode. Zlatú medailu získal aj 
Nikolas Sika. V hmotnostnej kategórii nad 102 kg v trhu dostal nad hlavu 
činku s hmotnosťou 92 kg a v nadhode 116 kg. V dorasteneckej kategórii 
nad 64 kg sa na vzpieračské pódium postavila Viktória Danielová. Výkon 
v trhu 22 kg a v nadhode 30 kg jej stačil na 3. miesto a bronzovú medailu.

Medzinárodný deň detí sa v Novom Meste nad Váhom niesol v znamení 
detskej radosti a smiechu, ktoré sa počas celého dňa ozývali z Parku J. M. 
Hurbana. Práve tam pre všetky deti Mesto Nové Mesto nad Váhom v spo-
lupráci s CVČ, ZUŠ J. Kréna, okresným riaditeľstvom PZ SR a okresným 
riaditeľstvom HaZZ SR pripravilo športovo - zábavný deň. 

Dopoludnie sa nieslo v znamení športu i kultúrneho programu. O špor-
tové aktivity a workshopy sa postarali športové záujmové útvary CVČ – 
futbal, hokej, thajský box a basketbal. Detské atletické hry pripravili pe-
dagógovia zo ZŠ na Odborárskej ul. V amfiteátri na deti čakala patričná 
dávky hudby, tanca a spevu v podaní kapely ZUČ, speváčky Emmy Ze-
manovičovej (finalistky Novostar CVČ), DFS Čakanka, tanečnej skupiny 
detí zo Spojenej školy na Ul. J. Kollára a speváka Alexandra Fašianka zo 

ZŠ na Odborárskej ul. Spestrením osláv MDD boli i ukážky práce PZ SR 
a HaZZ SR.

Popoludnie sa nieslo vo farbách karnevalu, ktorý pre deti zorganizovalo 
Divadlo Lucian a CVČ. „Nechceli sme, aby to bol obyčajný karneval, tak 
sme ho poňali divadelne,“ povedala Anna Majtánová z Divadla Lusian. 
Nielen deti, ale i dospelých vyzvali, aby do parku prišli v karnevalových 
maskách. Tam už na nich čakali vodníci, piráti, víly, princezné, bábika, 
kráľovná i šašo. „Karneval sme odštartovali improvizovaným divadelným 
predstavením. Pripravili sme si aj rôzne tanečné choreografie na známe 
detské i diskotékové piesne,“ pokračovala Majtánová.  V rytmoch tanca, 
zábavy a súťaží karneval pokračoval až do večera. A samozrejme, nechý-
balo ani oceňovanie najkrajších či najšikovnejších masiek. 

Deň detí v znamení športu a zábavy
Text a foto: Monika Šupatíková

Na deti v parku čakali vodníci, piráti, víly, princezné, bábika, kráľovná i šašo karneval - Divadlo Lusian a CVČ

Tanečná skupina detí zo Spojenej školy kapela ZUŠ a Emma Zemanovičová

Elena Hekelová a Milan Kubák počas slávnostného otvorenia Memoriálu Ondreja Hekela
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Cieľavedomá, premyslená a systematická 
práca trénerov a členov Streleckej akadémie 
Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom pri-
náša ovocie. Strelci streleckej akadémie už 
v tomto roku získali šesť zlatých a tri strieborné 
medaily, ktoré vybojovali na Majstrovstvách SR 
v streľbe zo vzduchových zbraní. 

V dňoch 14. – 15. mája sa v Šali uskutočnili 
Majstrovstvá SR dospelých v  streľbe zo vzdu-
chových zbraní pre rok 2022, ktoré novomestskí 
strelci doslova ovládli a získali päť zlatých a jed-
nu striebornú medailu. Stali sa tak najúspeš-
nejšou výpravou.  Z kvalifikovaných strelcov sa 
najviac darilo Františkovi Schröpferovi, ktorý 
zvíťazil v disciplíne vzduchová puška 60 výstre-
lov v  kategórií juniori. Milan Prusek zvíťazil 
v rovnakej disciplíne v kategórií kadetov. Druž-
stvo strelcov v zložení František Schröpfer, Mi-
lan Prusek a Martin Zich zvíťazilo v juniorskej 
kategórií. Darilo sa už tradične aj seniorom, keď 
v disciplíne vzduchová puška 40 výstrelov zví-
ťazil Juraj Marcinka.  Ján Marek obsadil druhé 
miesto a družstvo seniorov v zložení Juraj Mar-
cinka, Ján Marek a Radek Smetana osadilo prvé 
miesto.

Majstrovstvá SR mládeže do 16 rokov v streľ-
be zo vzduchových zbraní pre rok 2022 sa 
uskutočnili 21. - 22. mája vo Svätom Petri. Tu 
sa jednoznačne presadil 14-ročný talentovaný 

strelec Guido Ginoux, ktorý vybojoval jednu 
zlatú a dve strieborné medaily a bol vyhlásený 
za najlepšieho strelca Majstrovstiev SR mládeže 
do 16 rokov. 

Tieto úspechy strelcov Streleckej akadémie 
Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom sú 
potvrdením vyhlásení a  predsavzatí o  ďalšom 

rozvíjaní viac ako 60-ročnej tradície športovej 
streľby v Novom Meste nad Váhom. Rozhodnu-
tie odovzdať nadobudnuté vedomosti a  skúse-
nosti o športovej streľbe mladým strelcom a po-
stupne vybudovať v Novom Meste nad Váhom 
baštu  športovej streľby na Slovensku sa ukazuje 
ako správne. 

V apríli 2022 sa v Srbsku uskutočnila literárna a dramatická súťaž „Píšeš? Píšem“. Nové Mesto nad  
Váhom reprezentovala Edita Ďurčová, ktorá získala najvyššie ocenenie súťaže, hlavnú cenu. Súťaže sa zú-
častnili nielen srbskí Slováci, ale aj Slováci žijúci v zahraničí. Súťaž je vo Vojvodine a v celom Srbsku jedi-
nou svojho druhu. Vyhlasuje ju Divadlo Janka Čemana v Pivnici. V tomto roku sa uskutočnil už 5. ročník 
súťaže. Do porotcovských kresiel zasadli spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová, dramaturg Ján Chalupka 
a dramaturgička a režisérka Katarína Mišíková Hitzingerová, žijúci v Srbsku. Cieľom súťaže je podporiť 
pôvodnú dramatickú, literárnu a filmovú  tvorbu. Okrem toho aj zachovať spisbu dolnozemských Slovákov, 
podporiť spoluprácu a vzťahy medzi vojvodinskými Slovákmi a Slovákmi na Slovensku. Súťažilo sa vo via-
cerých kategóriách. Do súťaže poslalo svoje príspevky 189 autorov z Pivnice, Kuplína, Kovačice, Báčskeho 
Petrovca, Starej Pazovy, Trenčína, Svidníku, Zvolena, Bratislavy, Nového Mesta nad Váhom a iných miest. 
Súťažili v kategóriách poézia, próza, dramatický text, filmový scenár a text piesne.  Edita Ďurčová v súťaži 
uspela s prózou „Ja, statočná Ľudka  alebo Dcéra ľudu“, ktorá jej priniesla hlavnú cenu.  Biografická próza, 
rozprávaná v 1. osobe približuje život Ľudmily Hurbanovej, Slovenky zo srbskej Starej Pazovy, vnučky  
J. M. Hurbana, ktorá bola divadelníčkou, spisovateľkou aj iniciátorkou ženského emancipačného hnutia  
v Starej Pazove. V rámci tejto témy sa Edita Ďurčová venovala aj vykresleniu srbsko-slovenských vzťahov  
v tom období, kedy Ľudmila žila, a aj skôr. Najlepšie diela budú realizované  v auguste 2022 na 11. seminári 
„Píšeš? Píšem“, ktorý sa uskutoční v srbskej Kovačici a nebude na ňom chýbať ani Edita Ďurčová. 

Hlavná cena Edity Ďurčovej v Srbsku
Michaela Kobidová

Najlepším strelcom do 16 rokov sa stal Guido Ginoux
Zdroj: Strelecká akadémia Š. Bumbála

M. Prusek  –  víťaz disciplíny vzduchová puška 60 
výstrelov - kategória kadeti

 G. Ginoux  – víťaz súťaže 3x20 výstrelov zo vzducho-
vej pušky (20 v kľače, 20 v ľahu a 20 v stoje)

Sezónu ako lusk zažili volejbalistky, ale 
aj volejbalisti VK Nové Mesto nad Váhom.  
V čase, keď extraligové ženy vybojovali historic-
ký bronz, mladšie žiačky na finálovom turnaji 
Majstrovstiev Slovenska v Leviciach získali ti-
tul. Staršie žiačky motivované úspechmi svojich 

kolegýň zopakovali majstrovské ťaženie takisto na záverečnom turnaji, 
tentoraz pred domácim publikom v polovici júna. Za veľký progres ešte 
možno označiť aj 5. miesto starších žiakov na turnaji Majstrovstiev Slo-
venska v Liptovskom Mikuláši. 

Za úspechmi jednotlivých družstiev stoja hráči a hráčky, ale spolu  
s nimi aj realizačný tím s trénermi.

Volejbalové žiačky vybojovali majstrovské tituly
Text: Tatiana Brezinská | Zdroj: fb/VK | Foto: archív VK
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Mladšie žiačky pod vedením trénera Patrika 
Rešutíka

„Finálový turnaj bol vynikajúco organizačne 
pripravený. Myslím, že sme si ho užili naplno aj 
tréneri, diváci a rovnako aj dievčatá. Finále sa 
pre nás nezačalo úplne podľa predstáv, nervozi-
ta, stres a prvé veľké finále pre všetky dievčatá 
malo svoje následky. Po prehratom prvom sete 
však dievčatá pozbierali sily, našli zase svoju 
hernú pohodu, pritvrdili na servise a už s na-
šou hrou zostali v sedle až do víťazného konca.  
V závere chcem poďakovať dievčatám zo Skali-
ce, ktoré boli skvelou posilou a zapadli k nám na 
výbornú. Všetkým dievčatám chcem poďakovať 
a pogratulovať k vynikajúcej sezóne. Táto zlatá 
bodka je výsledkom skvelého zázemia, ktoré  
v klube máme a patrí celému realizačnému 
tímu nášho klubu, rodičom, ktorí vycestovali na 
finálový turnaj a urobili atmosféru na každom 
zápase, z ktorej máme zimomriavky ešte teraz.“

Staršie žiačky pod vedením trénera Micha-
la Šutovského

„Titul je odmena pre celý klub a je to záslu-
ha celého klubu, každého jedného trénera. Keď 
som preberal žiačky snažil som sa nastaviť iný 
systém hry. Osobnejší, keďže moje zverenkyne 
sú vzrastovo aktuálne nižšie ako mnohé iné 
hráčky súperiek. Takže som sa snažil o zave-
denie nového systému a veril som, že zaberie. 

Išlo o iný spôsob nahrávky, dohrávania lopty po 
obrane v poli. Dnes sa to ukázalo ako správne 
rozhodnutie. Ako najťažšie sa však ukázalo, že 
bolo potrebné udržať nadšenie a stabilnú kon-
centráciu pre hru počas celej dlhej sezóny. Ale 
podarilo sa nám stmeliť kolektív a zakoreniť do 
dievčat zmysel pre zodpovednosť. Eufória stále 
trvá, ale teraz nás čaká pár týždňov oddychu, 
teda hráčky. A od 1. augusta opäť naskočenie do 
tréningového procesu. Keď sa však vrátim ešte 
k našim zápasom pred domácim publikom, 
musím pripomenúť, že Nové Mesto nad Váhom 
je, bolo a aj bude volejbalové mesto. Na zápasy 
žiačok chodilo 500 divákov, hala bola preplnená 
a atmosféra skvelá.“ 

Starší žiaci pod vedením Davida Svitača
„Piate miesto je pre nás dobrou vizitkou.  

K dispozícii som mal jedenásť hráčov, ale len 
dvaja z nich patri ak starším. Čiže k takým, kto-
rí vekovo patria do tejto vekovej kategórie. V 
kádri mám prevahu chlapcov, ročníky narode-
nia 2007 a 2008. Títo hráči budú v ďalšej sezó-
ne ešte viac platní vo svojej vekovej kategórii a 
naša konkurencieschopnosť sa ešte zvýši. Veľmi 
zdôrazňujem skutočnosť, že od uvoľnenia opat-
rení, približne vo februári, odohrali chlapci tri 
turnaje rôznych vekových kategórií a to znova 
so súpermi o mnoho staršími. Predtým ako sa 

pustíme do kondičnej prípravy na novú sezónu 
sa presunieme na ihriská na Zelenej vode. Naše 
dvojiceŠujan – Slovák a Kovalčíková – Zelená-
ková sa venujú aj plážovému volejbalu a sú v 
ňom úspešné.“

Mladšie žiačky: Anna Bednárová, Elena 
Beňová, Nika Bíliková, Agáta Galbavá, Barbo-
ra Jankechová, Nikola Kocianová, Linda Ko-
valčíková, Terézia Kozáková, Lucia Kozáková, 
Natália Minárechová, Vanessa Turanová, Ivana 
Verešová, Lea Zelenáková, 

Tréneri: Patrik Rešutík (hlavný), Michal Šu-
tovský (asistent), Juraj Šujan (asistent)

Staršie žiačky: Liliana Barbieriková, Moni-
ka Bíliková, Agáta Galbavá, Karin Hornáčková, 
Lujza Hrneková, Ester Igazová, Adela Kleinová, 
Linda Kovalčíková, Lucia Kozáková, Viktória 
Kršková, Isabel Valová, Ivana Verešová, Alexan-
dra Vietorisová, Lea Zelenáková

Tréneri: Michal Šutovský (hlavný), Patrik 
Rešutík (asistent), Lucia Šujanová (asistentka)

Starší žiaci: Peter Stanek, Matej Čarnogur-
ský, Juraj Šujan, Jakub Slovák, Matej Čerešňa, 
Jamie Nathan Hvolka, Samuel Kubík, Matúš Be-
leš, Hugo Minárik, Šimon Uhrík, Oliver Kazda

Tréneri: David Svitač (hlavný), Martin Mi-
nárik (asistent), Juraj Šujan (asistent)

Mladšie žiačky

Staršie žiačky Starší žiači

Novomestskí vzpierači z ŠKV Považan pri CVČ si na svoje konto pri-
písali ďalšie úspechy.  Z Majstrovstiev Slovenska vo vzpieraní juniorov a 
dorastencov priniesli päť medailí. Tie sa uskutočnili 4. júna v Hlohovci.

Zeleno-biele farby Nového Mesta nad Váhom na Majstrovstvách Slo-
venska vo vzpieraní juniorov a dorastencov v Hlohovci reprezentovali 
mladí vzpierači z ŠKV Považan pri CVČ.  Tréneri Milan Kubák, Erik Bajčík 
a Dominik Krajčovic do súťaže nominovali päť vzpieračov. Na vzpieračské 
pódium sa postavili Peter Tinka, Pavol Natanael Ondreička, Martin Pa-
nák, Nikolas Sika a Matej Bednár.

Peter Tinka sa na vzpieračské pódium postavil v hmotnostnej kategórii 
dorastencov do 67 kg a vybojoval si majstrovský titul. V trhu dostal nad 
hlavu činku s hmotnosťou 71 kg a v nadhode 83 kg. V dvojboji tak získal 
1. miesto a zlatú medailu. V kategórii dorastencov do 81 kg sa predstavil 
Pavol Natanael Ondreička. V trhu si poradil s 85 kg činkou a v nadho-
de 105 kg činkou a v dvojboji pre ŠKV Považan vybojoval tretie miesto a 
bronzovú medailu. V kategórii dorastencov nad 102 ks získal Nikolas Sika 
v dvojboji 2. miesto a striebornú medailu. V trhu dosiahol výkon 90 kg a 
v nadhode 116 kg. Nikolas Sika sa na vzpieračskom pódiu predstavil aj v 
kategórii juniorov do 109 kg, kde v trhu dosiahol výkon  90 kg a v nadho-

de 116 kg a získal 3. miesto a bronzovú medailu. V juniorskej kategórii  
do 73 kg súťažil Matej Bednár. V trhu zdolal činku s hmotnosťou 85 kg 
a v nadhode 113 kg. V dvojboji tak získal 2. miesto a striebornú medai-
lu. Martin Panák súťažil v kategórii juniorov do 109 kg a umiestnil sa na  
4. mieste. V trhu dostal nad hlavu činku s hmotnosťou 80 kg a v nadhode 
95 kg.

Zlato, striebro a bronz pre novomestských vzpieračov
Text: Monika Šupatíková | Foto: archív ŠKV Považan NMnV

26a-Vzpierači zo ŠKV Považan pri CVČ získali na Majstrovstvách SR  päť medailí
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V tomto roku si pripomíname 
100 rokov od vzniku prvého ofi-
ciálneho futbalového klubu na 
území Nového Mesta nad Váhom. 
Prvý futbalový klub s názvom ŠK 
Nové Mesto nad Váhom vznikol v 
roku 1922. Vyčlenil sa zo ŠK Javo-
rina, v ktorom sa vykonávali via-
ceré športové činnosti. V júli 1928 
bol založený športový klub Slávia. 
V tomto období pôsobili v meste 

aj ďalšie športové kluby – Orol a Makkabea. V januári 1932 sa tieto kluby 
zlúčili a Nové Mesto nad Váhom reprezentovali pod menom AC. V roku 
1933 postúpil AC do vtedajšej prvej B triedy a v nasledujúcom roku hral 
majstrovstvo župy, kde dosahoval dobré umiestnenia. V roku 1938 skončil 
na 5. mieste, o rok neskôr, v roku 1939, obsadil 4. miesto a v roku 1940 
sa umiestnil na 2. mieste. V roku 1941 došlo k reorganizácii súťaží zria-
dením dvoch divízií. Vzhľadom na vynikajúce umiestnenie v roku 1940 
bolo priam samozrejmé, že novomestskí futbalisti postúpia do západnej 
divízie. Z nevysvetliteľných príčin sa to však nestalo, okrem víťaza ŠK Ba-
ťovany postúpili mužstvá, ktoré sa umiestnili za AC Nové Mesto nad Vá-
hom. Toto malo pre futbal v našom meste veľké následky. Demotivovaní 
funkcionári sa vzdali svojich funkcií a v roku 1941 najväčší športový klub 

v Novom Meste nad Váhom AC ukončil svoju činnosť. 
Na bohatú tradíciu novomestského futbalu sa podarilo úspešne nad-

viazať až po skončení 2. svetovej vojny. Futbalové mužstvo do roku 1952 
nieslo starý názov - ŠK Nové Mesto nad Váhom. V tomto roku sa vykona-
la v celom slovenskom futbale rozsiahla reorganizácia, ktorá sa dotkla aj 
futbalistov z Nového Mesta nad Váhom. Novovzniknutý futbalový klub 
dostal názov Tatran. Hoci to bol názov hodný kvalitného futbalového 
mužstva, novomestskí futbalisti mali ďaleko od vrcholových futbalových 
súťaží, a to najmä z dôvodu, že boli zaradení len do prvej futbalovej triedy. 

Lepšie časy novomestskému futbalu nastali až zlúčením futbalových 
oddielov Tatran a Dukla v roku 1958, z ktorých vzniklo perspektívne fut-

balové mužstvo pod názvom TJ Považan.
V tomto období sa dobudoval športový areál a v sezóne 1960 - 1961 sa 

podaril postup do Majstrovstiev kraja. V tých časoch pôsobilo v mužstve 
niekoľko výborných futbalistov, ktorí sa neskôr uplatnili i vo vyšších súťa-
žiach. Takým bol aj Janko Ondrášek, ktorý po prestupe do Interu Bratisla-
va bol v reprezentácii bývalej ČSR a hral aj na slávnej Marakane v Brazílii.

Po sezóne 1968 - 1969 zostúpil Považan do oblastnej súťaže. Do Maj-
strovstiev kraja sa mu podarilo postúpiť až v sezóne 1975 - 1976. V tejto 
súťaži s názvom Divízia – sk. Západ bol dva krát druhý. Sen fanúšikov no-
vomestského futbalu sa splnil v sezóne 1984 - 1985, keď po prvom mieste 
a následnej kvalifikácii so Zlatými Moravcami postúpil TJ Považan do 2. 

Slovenskej národnej ligy. 
V sezóne 1989 - 1990 sa so zmenou spoločenských pomerov dostavila 

hráčska kríza. Z mužstva odišlo niekoľko hráčov hrať do Rakúska alebo 
iných slovenských mužstiev a káder sa takmer rozpadol. Aj napriek tomu 
si futbalisti v sezóne 1994 - 1945 po reorganizácii vybojovali postup do 
III. ligy západ. V júli 1994 TJ Považan zanikol a vytvorili sa samostatné 
oddielové subjekty. Jedným z nich bol aj AFC VTJ Považan Nové Mesto 
nad Váhom. 

V sezóne 1995 - 1996 pôsobil v klube v rámci hosťovania slávny bun-
desligový fantóm Marek Mintál, ktorý vtedy ešte len rozbiehal svoju sláv-
nu futbalovú kariéru.

V sezóne 1998 - 1999 sa novomestskí futbalisti umiestnili v III. lige na 
2. mieste. V tejto lige sa udržali bez väčších problémov aj v sezóne 2000 
- 2001, ale o rok neskôr sa s touto súťažou museli rozlúčiť. Z klubu odišlo 
takmer 80 % hráčov, mužstvo sa prepadlo do IV. Ligy – severozápad. Vý-
bor sa stal takmer nefunkčným a v klube nastalo bezvládie a kríza. 

100 rokov novomestského futbalu Text: Miroslav Ostrenka | Foto: archív AFC

Začiatky novomestského futbalu 20 roky 20. storočia

Futbalový  klub Tatran Nové Mesto nad Váhom v roku 1956

Fotografia z priateľského futbalového zápasu  TJ Považan Nové Mesto nad Váhom – 
Slovan Bratislava v roku 1971

Účastníci 1. dorasteneckej futbalovej ligy (1977 - 1978)

NOVÉ
ME100
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Do neutešeného vývoja klubu pozitívnym spôsobom zasiahol primátor 
mesta, Ing. Jozef Trstenský. Zvolal mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej 
sa riešili dlhotrvajúce problémy. Význam tejto schôdze spočíval predo-
všetkým v obnovení riadneho chodu klubu a v stanovení krokov vedúcich 
k jeho stabilizovaniu. Vznikol nový výbor AFC na čele s prezidentom Ing. 
Dušanom Današom. Spolu s ďalšími dobrovoľnými členmi výboru (Ing. 
Milan Bača, Ján Trebatický, Ing. Miroslav Hikel, Ing. Ivan Puchý, Boris 
Ostrenka, Ján Lessay, Dušan Bartovič a Peter Škrátek) začali so stabilizá-
ciou kádra A mužstva, s návratom do III. ligy a kvalitnejšou prácou s mlá-
dežou. Funkciu trénera vtedy prijal bývalý výborný novomestský útočník 
Ján Trebatický. Novomešťania sa dokázali pod novým vedením a záštitou 
mesta zmobilizovať a po dvoch rokoch pôsobenia v IV. lige – severozápad, 
opäť vrátiť do III. ligy. Tento návrat bol pomerne kuriózny. Mužstvo po-
dávalo v sezóne 2003 - 2004 veľmi uspokojivé výkony. Umiestnilo sa na 
druhom mieste tabuľky, ale počet bodov mali rovnaký s Hornou Stredou. 
O prvenstve rozhodlo celkové skóre. Horná Streda však z finančných dô-
vodov postup odmietla, a tak do III. ligy postúpil AFC Nové Mesto nad 
Váhom. 

V sezóne 2007 - 2008 pod vedením trénera Lintnera a pri ďalšej reor-
ganizácii slovenského futbalu mužstvo postúpilo do II. ligy - západ. Táto 
súťaž sa však úrovňou vyrovnala 3. lige, takže sa o skutočný postup vlastne 
ani nejednalo. V sezóne 2008 - 2009 to bola znova 3. liga – sk. Západ.

Po desiatich rokoch v III. lige prišiel historický úspech v podobe postu-
pu do druhej najvyššej futbalovej súťaže DOXXbet ligy (II. ligy). Mužstvo 
sa stalo účastníkom tejto súťaže na základe zásad súvisiacich s reorganizo-
vaním seniorských súťaží pre súťažný ročník 2014 - 2015. Novomestským 
futbalistom stačilo na postup 3. miesto v III. lige – sk. Západ, dosiahnuté 
v sezóne 2013 - 2014. 

V premiérovej druholigovej sezóne patrila Novému Mestu nad Váhom 
po jesennej časti DOXXbet ligy posledná priečka a tím sa tak dostal do 
skupiny o zostup do III. ligy západ. Avšak mužstvo sa na jar neuveriteľ-
ne zdvihlo a pod vedením Miloša Lintnera si nakoniec mužstvo uchovalo 
druholigovú príslušnosť. Jesennú časť začali Novomešťania vo veľkom štý-
le, keď si dlhšiu dobu udržiavali umiestnenie v prvej šestke. Skvelé výkony 
mužstva naviac podčiarklo aj účinkovanie v Slovenskom pohári, keď sa 
mužstvo dokázalo prebojovať až do osemfinále, kde však nešťastne, po 
pokutových kopoch, podľahlo Senici. Nakoniec v sezóne 2015 - 2016 muž-
stvu len tesne unikla nadstavbová účasť o postup do Fortuna ligy, keď AFC 
nedokázalo využiť výhodu domáceho prostredia a v dohrávke posledného 
kola podľahlo Banskej Bystrici. Novomešťania si však aj napriek nepríjem-
nej strate trénera (zo zdravotných dôvodov musel nútene vynechať niekoľ-
ko zápasov) poľahky zachránili druholigovú príslušnosť. 

S novou sezónou 2016 - 2017 prišla zmena na trénerskej pozícii, keď si 
mužstvo prebral ambiciózny tréner Dušan Kramlík. Ten mužstvo počas 
letnej prestávky stabilizoval a vhodne doplnil chýbajúce posty v mužstve. 
V pohári mužstvo tentokrát skončilo o kolo skôr, keď Novomešťanom vy-
stavil stopku trnavský Spartak. Počas sezóny Nové Mesto nad Váhom dlho 
bojovalo o prvú šestku, postup však Novomešťanom unikol o štyri body, a 
tak si aj do tretice zahrali o zotrvanie v súťaži. Tento krát však kvôli opätov-

nej reorganizácii súťaže vypadávalo až 5 mužstiev a víťaz skupiny Západ 
o udržanie išiel do baráže s víťazom skupiny Východ o jedinú miestenku 
pre budúcu sezónu v celoslovenskej druhej lige. Považan nakoniec obsadil 
druhé miesto, keď zaostal za juniorkou trnavského Spartaka o osem bo-
dov, a so súťažou sa tak mužstvo po trojročnom pôsobení rozlúčilo. 

Ďalšia reorganizácia futbalových súťaží na Slovensku umožnila klubu 
AFC hrať v sezóne 2017 - 2018 v 2. celoštátnej lige. Bola to najvyššia sú-
ťaž v histórii novomestských futbalistov. Klub ako nováčik skončil z 18 
mužstiev na 13 mieste. K záchrane chýbali len tri body, nakoľko zo súťaže 
vypadávali až štyri mužstvá.

Súpiska vtedajšieho mužstva účinkujúceho v 2 slovenskej národnej lige :
Brankári : Belic, Druxa, Fabián
Hráči : Beňo, Kubrický, Múdry, Jurica, Šupka, Vlado, Živčic, Holíček, 

Mikuš, Lopušan, Gríger, Beňo J, Bošanský, Mikeš, Kačerek, Hornáček, 
Svatík, Naren Stiven Solano, Daňovský, Kosorín, Rapavý, Victor Alberto 
Salazar, Cuesta.

Tréner : Kramlík
Od roku 2018 až po súčasnosť účinkuje seniorský tím AFC v III. lige zá-

pad, kde sa s pravidelnosťou umiestňuje na stredných priečkach tabuľky. 
V roku 2022 figuruje v tabuľkovom postavení priebežne na 8 mieste.

Budúcnosť mužstva môže ovplyvniť ďalšia reorganizácia futbalových 
súťaží, ktorú pripravuje futbalový zväz v tomto súťažnom ročníku 2021 - 
2022. Pre klub AFC je dôležité ukončiť sezónu v hornej polovici tabuľky, 
t. j. do 10. miesta a zaručiť si pôsobenie mužstva v III. lige v ročníku 2022 
- 2023. Veríme, že sa to novomestským futbalistom podarí.

Sto rokov novomestského futbalu klub AFC oslávi dňa 23. 7. 2022  
v priestoroch futbalového štadióna, kde bude pripravený bohatý špor-
tovo – kultúrny program pre všetkých fanúšikov futbalu. Klub poďa-
kuje a obdarí bývalých hráčov klubu, osobnosti, ktoré sa pričinili o futbal, 
históriu a tradíciu v Novom Meste nad Váhom.

Ťahákom osláv bude futbalový zápas OLD boys AFC proti SIGI Teamu  
(ČR) za účasti Antonína Panenku, Karola Dobiáša, Horsta Siegla, Sagvana 
Tofiho či Petra Švancaru. 

Klub AFC pozýva všetkých fanúšikov, aby oslávili tento sviatok spolu 
s nami.

TJ Považan Nové Mesto nad Váhom, účastník 2. SNFL – sk. Západ, 
v súťažnom ročníku 1985/86

Výstava pri príležitosti 100.výročia založenia klubu sa konala do konca júna 
v priestoroch vilky Gymnázia M.R.Štefánika.
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A A Ľ Š U M K M R A K Y

P J U A I A H I N K R E

A K D Z L Š L S Á É A O

N O I A L I K K K P B E

V J A B T R A Y O A I O

I O E A Ú , B M V R C R

C T U Ž D S B Y A A A E

A E O P K T I Š O Z E I

K K CH E R O Z I Á I N P

CH L I E B L Ó V Á T J A

E E Č O K Í N O P Y S P

M É T A E K I R K O P Ň

BIZÓN
CHLIEB
JEŽKO
KNIHA
KOČE
KOJOT

KRABICA
KRÚŽOK

ĽALIA
ĽUDIA
MÉTA
MISKY

MRAKY
MUŠĽA

MYŠI

NÁKOVA
OBAVY
ORECH
PANVICA
PAPIER

PARAZITY
POKRIK
PONÍK
STOLÍK
ŠIŠKY
VÁZA
VODA
ZOŠIT
ŽABA

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

                 1.

       2.

                    3.

4.

             5.

             6.

         7.

8.

       9.

1. žije v potoku a má klepetá
2. ženy si ho dávajú na pery

3. hráme s ňou futbal
4. zdobia sa ním nechty

5. kráľ zvierat
6. dopis inak

7. prechod ponad rieku
8. má pichliače a rastie v púšti
9. vyrábajú sa z neho sviečky

Za večerného slnka,
vo vode niečo žblnká.

A to malé žabičky,
trénujú si nožičky.

Skáču z vody na trávu,
majú skvelú zábavu.
Hoc sú ešte maličké,

radosť robia mamičke.
Jarmila Foltánová

Žabky

Správna odpoveď:
 AK JE ZLÉ LETO, BUDE PEKNÁ JESEŇ

Správna odpoveď:
KÚPALISKO

OSOBNOSTI JÚLA
22.7.1967* RUMÁNEK Ivan, jazykovedec, prekladateľ, orientalista. Narodil sa v 
Myjave. Študoval v Novom Meste nad Váhom – 55. výročie narodenia. 

4.7.1947* ČERNOCHOVÁ Anna, spisovateľka, publicistka. Narodila sa v Karlo-
vých Varoch. Pôsobila v Čachticiach, v Novom Meste nad Váhom, kde aj 4.2.2012 
zomrela – 75. výročie narodenia. 

9.7.1942† GMEYNER Mikuláš, lekár. Narodil sa 6.6.1905 v Považanoch. Pôsobil 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Osvienčime (Poľsko) – 80. výročie úmrtia. 

11.7.1897† CZÁPY Imrich, fyzik, pedagóg, katolícky kňaz-piarista. Narodil sa 
29.4.1819 v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi, v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne. 
Zomrel v Novákoch – 125. výročie úmrtia. 

13.7.2007† LACKO Karol, sochár, medailér. Narodil sa 28.10.1938 v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel v Pezinku – 15. výročie úmrtia.

15.7.1827* DOLEŽAL Ľudovít, lekár, entomológ. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel v roku 1859 v Ambon (Indonézia) – 195. výročie narodenia.

16.7.1952* HLUCHÝ Ladislav, elektrotechnik. Narodil sa v Novom Meste nad Vá-
hom – 70. výročie narodenia. 

17.7.1902* FEDÁK Ján, jazykovedec, učiteľ. Narodil sa v Ľubotíne. Pôsobil v No-
vom Meste nad Váhom. Zomrel 30.1.1948 v Prešove – 120. výročie narodenia. 

25.7.1932* SENECKÝ Ladislav, vynálezca, kybernetik. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom – 90. výročie narodenia. 

25.7.1997† ŠTUKOVSKÝ Štefan, pedagóg, spisovateľ, regionálny historik. Narodil 
sa 1.11.1914 v Budapešti (Maďarsko). Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj 
zomrel – 25. výročie úmrtia. 

27.7.1907* KONTŠEK Július, hudobný skladateľ, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobil. Zomrel 11.11.1974 v Novom Meste nad Váhom – 115. výročie na-
rodenia. 

28.7.1697† MASNÍK Tobiáš, kňaz, spisovateľ, národný buditeľ. Narodil sa 
28.10.1640 v Zemianskych Kostoľanoch. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, 
Omšení a Uhrovci, kde zomrel – 325. výročie úmrtie. 

28.7.1892* BAUMOVÁ Irena, lekárka. Narodila sa v Novom Meste nad Váhom, kde 
aj 25.5.1970 zomrela – 130. výročie narodenia. 
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Marianna Juríková (†20.5.2022)  
vo veku 55 rokov

Tomáš Janega (†22.5.2022)  
vo veku  43 rokov

Zuzana Moravčíková 
(†22.5.2022) vo veku nedožitých 

59 rokov

Emília Lehotská (†24.5.2022)  
vo veku 84 rokov

Štefánia Nováková (†24.5.2022)  
vo veku nedožitých 74 rokov

Lídia Šujanová (†26.5.2022)  
vo veku 88 rokov

Anna Jurovichová (†27.5.2022)  
vo veku 89 rokov

Ján Gábor (†28.5.2022)  
vo veku 61 rokov 

Milan Pokopec (†30.5.2022)  
vo veku 88 rokov

Oľga Johančíková (†27.5.2022)  
vo veku 97 rokov

Viera Nešťáková (†3.6.2022)  
vo veku 74 rokov

Petra Horáková (†4.6.2022)  
vo veku 43 rokov

Radovan Šimovec (†10.6.2022)  
vo veku 50 rokov

Daniela Kočarová (†10.6.2022)  
vo veku 71 rokov

František Mravec (†10.6.2022)  
vo veku 75 rokov

Jarmila Gabrišová (†13.6.2022)  
vo veku 60 rokov 

Tibor Košecký (†16.6.2022)  
vo veku 62 rokov

OPUSTILI NÁS 

Za uverejnenie spomienky za zosnulého, príp. smútočného oznámenia je suma 10 centov za slovo.  
S výnimkou predložiek. Cena za priloženú fotografiu Je 2€. 

Po zaslaní spomienky na adresu redakcia@msks.sk do niekoľkých dní obdržíte 
e-mail s inštrukciami o platbe.

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach budeš stále s nami.
Dňa 6. augusta uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

dedko, brat, švagor a kamarát
Rudolf HELDES

S láskou a úctou spomína celá rodina

Dňa 10. júla si pripomenieme nedožité 75. narodeniny 
nášho drahého manžela, otca a dedka 

Ľubomíra MALECA
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá 

Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať a tíško stále spomínať.
17. augusta uplynú 4 roky, čo od nás navždy odišiel náš milovaný 

manžel, otec, syn, brat a priateľ
Miroslav IVANA

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Ťažko sa hľadajú tie správne slová, keď vynáraš sa v pamäti znova a znova. 
Už je to 17 rokov, čo pobral si sa v diaľ. Bez rozlúčky, úsmevu, zostal nám iba žiaľ. 

Spomienka na teba je stále živá, kiež by nikdy neprišla tá smutná chvíľa.
26. júla uplynie 17 rokov od tragickej smrti nášho milovaného syna, brata a uja

Mariana MALINU
S úctou a láskou spomína najbližšia rodina.

S P O M Í N A M E

Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 17.5.2022 zomrel náš otec a starý otec
Ing. Bohuš KRCHO

Dvaja synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

S M Ú T O Č N Ý  O Z N A M

28.7.1962† STRECHAJ Rudolf, štátnik, typograf. Narodil sa 25.7.1914 v Čachti-
ciach. Študoval v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Prahe. Pochovaný je v Bra-
tislave – 60. výročie úmrtia. 

30.7.1802† VEČEI Siegbert, dôstojník, vojenský veliteľ. Narodil sa 23.7.1739 v No-
vom Meste nad Váhom. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) – 220. výročie úmrtia. 

31.7.1932* ŠTUKOVSKÝ Juraj, lekár. Narodil sa v Litoměřiciach (Česko). Pôsobil v 
Novom Meste nad Váhom, v Podolí – 90. výročie narodenia. 

OSOBNOSTI AUGUSTA
2.8.1662* ABRAHÁMFI Ján, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v Novom Meste nad Vá-
hom. Pôsobil v Beckove. Zomrel 16.4.1728 v Skalici – 360. výročie narodenia. 

5.8.1957* DURDÍK Štefan, lekár-chirurg, onkochirurg, pedagóg. Narodil sa v No-
vom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. V súčasnosti je prednosta Kliniky on-
kologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave – 65. výročie narodenia. 

7.8.1992† BARÁT Jozef, pedagóg, publicista. Narodil sa 9.3.1908 v Bratislave. Pô-
sobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 30. výročie úmrtia. 

9.8.1872* GLÜCKLICHOVÁ Vilma, pedagogička, funkcionárka ženského hnutia. 
Narodila sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrela 18.8.1927 v Budapešti (Maďar-
sko) – 150. výročie narodenia. 

10.8.1697* NOVOTA Štefan, pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel 9.4.1777 v Trnave – 325. výročie narodenia. 

18.8.1927† GLÜCKLICHOVÁ Vilma, pedagogička, funkcionárka ženského hnutia. 
Narodila sa 9.8.1872 v Novom Meste nad Váhom. Zomrela vo Viedni – 95. výročie 
úmrtia. 

18.8.1982† HLOŽKA Ján, pedagóg, básnik. Narodil sa 17.5.1911 v Bzinciach pod 
Javorinou. Študoval v Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobil. Zomrel v Kostol-
nej-Záriečí – 40. výročie úmrtia. 

20.8.1937* FRAŇOVÁ Ľudmila, pedagogička, regionálna publicistka, regionálna 
historička. Narodila sa v Lubine, kde aj žije. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, 
v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia. 

26.8.1917* MARTINEC Alojz, kňaz, cirkevný vedecký pracovník, prekladateľ. 
Narodil sa v Čiernych Kľačanoch. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
2.3.1996 v Bratislave – 105. výročie narodenia. 
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NAŠA FOTOHÁDANKA - JÚL
Fotohádanky pripravuje Viliam Polák

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising)

 kontakt: 0905 962 718

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, 
aranžmánov, jednorazového riadu. 

Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

POCHOD NA LETNÚ ZÁBAVU 26.7.1919. V sobotu na Annu v roku 1919 
prechádzajú účastníci letnej zábavy cez námestie v Novom Meste nad Váhom.  
V pozadí je „Bergerovec“ zbúraný koncom 60. rokov 20. storočia. Dnes je 
na jeho mieste, na východnej strane námestia preluka medzi cukrárňou  
v „Grambličkovci“ a budovou Prima banky.


