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Novomestský AFC Považan oslávil 100. narodeniny. V júli 2022 uplynu-
lo 100 rokov od založenia a 1. písomnej zmienky prvého ofi ciálneho fut-
balového klubu na území Nového Mesta nad Váhom. Oslavy sa uskutočnili 
23. júla. Pre nadšencov tohoto športu bol pripravený bohatý športový a 
kultúrny program. V exhibičnom zápase sa predstavili OLD boys AFC Po-
važan Nové Mesto na Váhom a SIGI Team (ČR). O zábavu sa postarali DFS 
Čakanka, Senzus, HS Rytmus a DJ EL PADRE.

Futbal je najpopulárnejší šport
Futbal je považovaný za najpopulárnejší šport na svete. Hráčom i fanú-

šikom prináša radosť. A dôvod na radosť bol i v Novom Meste nad Váhom. 
Domáci AFC Považan oslavoval storočnicu. Veľkolepé oslavy odštartovali 
futbalové zápasy mládežníckych mužstiev AFC Považan Nové Mesto nad 
Váhom proti PFK Piešťany. Program pokračoval slávnostnými príhovor-
mi, exhibičným zápasom medzi OLD boys AFC Považan Nové Mesto nad 
Váhom a SIGI Teamom (ČR), ocenením bývalých futbalistov AFC Považan 
Nové Mesto nad Váhom a hostí, vystúpením DFS Čakanka, HS Senzus, HS 
Rytmus a počas celého dňa sa o zábavu staral DJ EL PADRE. Počas dňa 
plného športu a zábavy sa rozdávali i ocenenia. Prevzali si ich bývalí fut-
balisti, ako napr. Milan Baranovič, Rudolf Bahula, Jozef Durdík, František 
Gróf, Stanislav Kačic, Vladimír Koritina, Karol Kyselica, Richard Matovič, 
Jozef Obeda, Peter Škoda, Milan Šterba, Ján Trebatický, Jozef Trstenský, 
Milan Turovský, Jozef Vitek a ďalší. Osláv sa zúčastnil aj predseda TSK Ja-
roslav Baška a predseda Oblastného futbalového zväzu Trenčín Ivan Gróf.

Predstavili futbalovú hymnu
Organizátori predstavili fanúšikom futbalovú hymnu AFC Považan 

Nové Mesto Nad Váhom. „Hymna vznikla pred 20 rokmi. Autorom hudby 
bol vtedy E. Kliment a autorom textu P. Kliment. Naspievali ju P. Kliment a 
P. Veselý. Keďže nahrávka už nebola najlepšej kvality, rozhodli sme sa, pri 
príležitosti osláv 100. výročia futbalového klubu nahrať jej novšiu verziu. 
Oslovili sme P. Klimenta. Text zostal zachovaný, upravila sa iba hudba. 
Jedná sa o jej modernejšiu verziu. Naspieval ju P. Kliment,“ vysvetlil ISSF 
manažér Norbert Boško. 

Novomestský futbal oslávil sto rokov Text a foto: Monika Šupatíková

OLD boys Považan Nové Mesto nad Váhom
Horný rad zľava: Vojtech Peter, Orsava, Šupka, Obeda, Trstenský, Zmeko, Kyselica, 
Ščepko, Balocký, Gažo, Minárik, Vojtech Jozef, Šterba, Ježík, Bošanský Ratislav, Grznár, 
Baranovič, Gábriš | Dolný rad zľava: Gardian, Nemethy, Palkech, Trebatický, Koritina, 
Boško, Švajka, Balcír, Škoda, Michalec, Bošanský Roman, Omasta, Matyáš, Basila

SIGI Team | Horný rad zľava: : Maier, Kušnír, Šterba, Siegl ml, Brezinský, Siegl st., 
Pospěch, Chovanec | Vpredu zľava: Šebek, Mičola, Černý, Otepka, Hašek, Matušovič, 
Voříšek Jozef Trstenský a Jozef Chovanec počas čestného výkopu
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Prvý novomestský futbalový klub vznikol pred 100 rokmi
Prvý oficiálny futbalový klub v Novom Meste nad Váhom vznikol pred 

sto rokmi. „Prvý futbalový klub s názvom ŠK Nové Mesto nad Váhom 
vznikol v roku 1922. Vyčlenil sa zo ŠK Javorina, v ktorom sa vykonávali 
viaceré športové činnosti,“ uviedol Miroslav Ostrenka. Postupne prechá-
dzal mnohými zmenami, zažíval úspechy i neúspechy, vzostupy i pády. 
Spomedzi novomestských futbalistov vzišlo veľa kvalitných a úspešných 
hráčov, trénerov i rozhodcov. S novomestským futbalom je už vyše 50 
rokov spätý aj primátor mesta Jozef Trstenský. Futbal mu učaroval ako 
takmer každému malému chlapcovi. „Keď som prvýkrát prišiel na novo-
mestský štadión a začal som trénovať futbal som mal desať rokov. Mojim 
prvým trénerom bol Štefan Šustek. Ďakujem mu za to, s akým zápalom 
dokázal trénovať mladých ľudí,“ povedal Jozef Trstenský. Bol súčasťou 
žiackeho i dorasteneckého futbalového kolektívu v ich najúspešnejšom 
období. „Musím neskromne povedať, že veľmi úspešný bol žiacky oddiel, 
ktorého som bol súčasťou. Postúpili sme do 1. žiackej ligy, čo sa nepodari-
lo nikomu pred nami a ani po nás. Tento istý kolektív s malými obmenami 
v roku 1976 - 1977 vybojoval postup do 1. dorasteneckej ligy, kde sme 
úspešne pôsobili dva roky. Bolo to najúspešnejšie obdobie mládežníckeho 
futbalu v Novom Meste nad Váhom,“ zaspomínal si Jozef Trstenský. 

Jozef Trstenský: Futbal mal svoju kvalitu
Prostredníctvom futbalu zažil Jozef Trstenský nemálo športových úspe-

chov, stretol stovky, možno tisícky ľudí, ktorí po tom istom futbalovom 
trávniku chodili a na každého má nejakú spomienku. „Chcel by som si 
spomenúť na tých ľudí, ktorí tu dnes nie sú, ale ktorí urobili pre novomest-
ský futbal veľmi veľa. Sú to napríklad páni Dušan Bartovič, Tibor Panák, 
Milan Tatarkovič. To najplodnejšie obdobie pre novomestský futbal prišlo 
v čase 80-tych rokov, keď sa mužstvo v roku 1985 prebojovalo do 2. sloven-
skej národnej ligy. Tvorili ho skvelí hráči a masér Ján Evinic, ktorý prinášal 
humor do kabíny a masíroval ubolené svaly,“ uviedol Jozef Trstenský. V 
80-tych rokoch malo Nové Mesto nad Váhom vynikajúcu generáciu futba-
listov. „Veľký talent bol Milan Ivana i tzv. novomestský Panenka Ján Tre-
batický s krásnou ľavačkou, ktorý dal vždy gól, keď mužstvo nič nehralo. 
Vynikajúci záložník bol Jozef Vitek. Skvelý hráč bol aj Jozef Obeda a naj-

rýchlejšie krídlo Miroslav Slanina. Je tu veľa hráčov, s ktorými som prežil 
krásne obdobie a ktorí sa pričinili o to, že v 80-tych a začiatkom 90-tych 
rokov novomestský futbal mal svoju kvalitu. Potvrdzovali to aj najväčšie 
návštevy fanúšikov na zápasoch, keď sme hrali 2. slovenskú futbalovú ligu. 
Ľudia na štadión chodili preto, že sa tu hral skvelý futbal,“ skonštatoval 
Trstenský. 

Hráči odchádzali do Rakúska
Medzi legendy novomestského futbalu patrí tiež Milan Turovský. „Viac 

ako 15 rokov stál nepohnute v novomestskej bránke a nikoho tam nepus-
til. Ja na neho spomínam nielen preto, že bol vynikajúci brankár, človek 
a športovec, ale bol to človek, ktorý mi ukončil kariéru, pretože ja som 
prišiel z dorastu tri roky po ňom a do brány som sa nemohol dostať. Som 
však rád, že chytal,“ povedal s úsmevom Jozef Trstenský. V sezóne 1989 
- 1990 so zmenou spoločenských pomerov nastala v novomestskom fut-
bale hráčska kríza. Z mužstva odišlo niekoľko hráčov hrať do Rakúska 
alebo iných slovenských mužstiev a káder sa takmer rozpadol. „V rokoch 
1989 - 1990, keď sa zmenil režim a otvorili sa hranice, z mužstva zrazu 
odišlo 12 hráčov hrať futbal do Rakúska, za lepšími podmienkami. V tých 
najťažších rokoch 1990 – 1992 som dva roky robil predsedu futbalového 
oddielu,“ uviedol Jozef Trstenský. Neskôr pôsobil ako futbalový rozhodca 
v najvyššej krajskej súťaži.

Návrat mládeže k futbalu
„Futbal je droga, ktorá sa hrá na celom svete a má svojich fanúšikov. Či 

je tam teplo alebo zima, futbal sa hrá vždy a všade. Futbal je jedinečný, 
nepotrebuje nejaký veľký priestor. Na ten základný šport nepotrebuje veľa 
peňazí, dá sa hrať na ulici, na chodníku, v parku, hocikde. Ja dúfam, že aj 
novomestský futbal sa dostane v budúcnosti zase na vyššiu úroveň. Chcem 
poďakovať Miroslavovi Ostrenkovi, že mládež sa vrátila na futbalový šta-
dión do Nového Mesta nad Váhom. Dnes tu trénuje takmer 230 žiakov, čo 
je obrovské kvantum, z ktorého vyrastú určite dobrí hráči. Nebude to za 
jeden ani dva roky, ale za sedem až desať rokov, keď za Nové Mesto nad 
Váhom budú hrať jeho odchovanci a tribúny sa naplnia fanúšikmi. Nerobí 
mi radosť, keď v základnej zostave Nového Mesta nad Váhom hrajú dvaja 

Norbert Boško a Horst Siegl st. HS Rytmus

Z oceňovania futbalistov Z futbalového zápasu OLD boys Považan Nové Mesto nad Váhom - SIGI Team
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jeho odchovanci. Musíme sa vrátiť k tradícii, keď tu bude hrať v základnej 
zostave sedem až osem domácich hráčov. Vtedy bude mať futbal zmysel,“ 
povedal Jozef Trstenský. 

Exhibičný zápas skončil remízou
V exhibičnom zápase na futbalový trávnik nastúpili a zašlú slávu si 

pripomenuli domáci OLD boys AFC Považan Nové Mesto nad Váhom a 
SIGI Team (ČR). Čestný výkop zabezpečili Jozef Trstenský a legendárny 
Jozef Chovanec. Zápas komentoval Norbert Boško. „Myslím si, že futbal 
bez komentára nie je pre ľudí zaujímavý,“ podotkol. Futbalistov na trávnik 
vyprevadila futbalová hymna. Nasledovalo predstavenie hráčov. Potom už 
na divákov čakal kvalitný futbal, ktorý skončil remízou OLD boys AFC 
Považan Nové Mesto na Váhom : SIGI Team 5:5 (2:4) O góly sa postarali 
za domácich Basila 2, Šterba st., Vojtech P, Koritina – 11m a za hosťujúci 
team Matušovič 4, Pospěch. Na zápas spravodlivým okom dohliadal hlav-
ný rozhodca Tomáš Hulínek a postranní rozhodcovia Erik Tupý a Zdenko 
Hrehor. „Zo zápasu mám veľmi pekný dojem a zážitok. Po 40 rokoch som 
stretol niektorých spoluhráčov. Je to veľmi pekná spomienka. Takmer celý 
život som hrával futbal tu na ihrisku, teraz mám 65 rokov a bol to posled-
ný zápas v mojej kariére. Za Nové Mesto nad Váhom som hrával futbal 22 
rokov, v rokoch 1969 – 1991. Začínal som ako žiak, potom som hral za do-
rast i mužov. Ako 33-ročný som odišiel za futbalom do Rakúska,“ povedal 
Jozef Obeda. „Som rád, že sa takýto zápas uskutočnil. Obidve futbalové 
mužstvá hrali najlepšie ako uznali za vhodné. Hrali opatrne, no snažili sa 
urobiť zábavu pre divákov. Remíza je zaslúžená,“ pokračoval Milan Tu-

rovský. „Zápas splnil moje očakávania. Bol menej behavejší, spolu padlo  
10 gólov, bola i jedna penalta. Výsledok bol spravodlivý. Zápas mal úro-
veň. Som spokojný,“ uzavrel Erik Tupý. 

SIGI Team potešil fanúšikov i hráčov futbalu 
V SIGI teame sa stretávajú legendy českého futbalu, osobnosti českého 

športu, herci a speváci s kapitánom Horstom Sieglom. „SIGI Team som za-
ložil preto, lebo po ukončení dlhej a úspešnej futbalovej kariéry som chcel 
stále zostať pri futbale a stretávať sa so spoluhráčmi i protihráčmi. Som 
rád, že v tom pokračujeme. Baví nás sa stretávať a jazdiť za zápasmi,“ po-
vedal Horst Siegl, ktorý v najvyššej futbalovej lige debutoval v roku 1987. 
Patrí k najúspešnejším strelcom v histórii najvyššej českej ligy. Na svojom 
konte má 436 zápasov v najvyššej súťaži. Za reprezentáciu odohral 23 zá-
pasov. Vo svojej bohatej kariére vystrelil 176 ligových a 7 reprezentačných 
gólov. Hviezdny SIGI Team s Horstom Sieglom a množstvom bývalých li-
gových hráčov a reprezentantov si prišiel zahrať futbal aj do Nového Mesta 
nad Váhom. „Chcem sa poďakovať za pozvanie. 100. výročie futbalového 
klubu je krásna záležitosť. My na takéto podujatia jazdíme s potešením. 
Máme tu veľa kamarátov. Zahrali sme si dobrý futbal. Najprv sme viedli, 
no potom zápas skončil remízou. Futbal je najlepší šport na svete. Hral 
som ho ako mladý, myslím, že som mal celkom úspešnú kariéru a hrám ho 
aj teraz. So SIGI Teamom chodíme po mestách a obciach futbalom rozdá-
vať radosť,“ pokračoval Horst Siegl. „Chceli sme pozvať futbalové mužstvo, 
ktoré by potešilo fanúšikov i hráčov. A myslím si, že sa nám to podarilo,“ 
dodal na záver Norbert Boško.

Drahé Novomešťanky, drahí Novomešťania,
onedlho sa skončí toto volebné obdobie a 

preto som bol požiadaný, aby som ako predse-
da napísal niekoľko slov za Komisiu pre rozvoj 
bývania.

Hlavnou úlohou našej komisie je preverova-
nie žiadostí o pridelenie a/alebo zámenu bytu. 
Tejto úlohy sa členovia komisie zhostili vždy 
zodpovedne a napriek obrovskému záujmu No-
vomešťanov o pridelenie nájomného bytu boli 
všetky žiadosti bezodkladne posúdené.

Žiaľ, naša komisia nemá vplyv na rozsah výstavby mestských bytov a 
preto nemôžeme účinne zasahovať do tohto rozvoja. Našou úlohou je po-
stavené nájomné byty čo najspravodlivejšie prideliť oprávneným žiadate-
ľom.

Zodpovedne však môžem vyhlásiť, že všetky žiadosti, ktoré spĺňali zá-
konné náležitosti boli komisiou prejednané a bolo o nich riadne a včas 
rozhodnuté.

Počas výkonu nášho mandátu sme navrhli dva dodatky k všeobecne 

záväznému nariadeniu o spôsobe prideľovania nájomných bytov, ktorými 
sa zjednodušil proces predkladania žiadostí a znížila sa administratívna  
záťaž žiadateľov. Tieto dodatky k VZN Mestské zastupiteľstvo prijalo a pre-
to sme ako komisia radi, že sme aj takýmto spôsobom dokázali zjednodu-
šiť proces podávania žiadostí.

Okrem všeobecnej administratívy komisie sme popri bežných sused-
ských sťažnostiach dokázali raritne vyriešiť aj problém s predajom drog, 
ktorý polícia dlhodobo ignorovala. Aj keď to nie je našou priamou kompe-
tenciou, vypočuli sme žiadosť o pomoc a proaktivitou členov našej komi-
sie sme dokázali pomôcť.

Ako predseda sa chcem poďakovať každému jednému členovi komisie 
za zodpovedný prístup a výkon činnosti na úkor vlastného voľného času. 
Osobitne sa však musím poďakovať tajomníčke komisie Lívie Zongorovej, 
ktorá zastáva svoju funkciu zodpovedne a príkladne. Jej práca pre komisiu 
bola bezchybná a nad akékoľvek očakávania.

Ešte raz preto ďakujem a ďakujem aj Vám Novomešťanky a Novomešťa-
nia za Vašu trpezlivosť, všetky Vaše podnety a návrhy.

JUDr. Filip Vavrinčík, 
predseda Komisie pre rozvoj bývania

Aktuálne z mesta - september 2022

OLD boys Považan Nové Mesto nad Váhom - SIGI Team | Horný rad zľava: Hrehor, Tupý, Hulínek, Vojtech P., Balocký, Obeda P., Pospěch, Kačic, Kušnír, Štěrba st., Štěrba ml., Bre-
zinský, Šupka, Siegl ml., Vojtech J., Siegl st., Boško, Švajka, Voříšek, Gabriš Kyselica, Ščepko, Gažo, Minárik, Ježík, Gardian, Basila, Chovanec, Baška | Dolný rad zľava: Turovský, Šebek, 
Grznár, Bošanský Ra., Mičola, Zmeko, Némethy, Orsava, Černý, Otepka, Hašek, Matušovič, Palkech, Maier, Škoda, Balcír, Bošanský Ro., Michalec, Trstenský | Vpredu zľava: Matyáš, 
Trebatický, Korytina, Omasta



4

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

Ďalšie polopodzemné kontajnery sa budujú na Hollého ulici. Tak, ako 
na iných miestach, aj tu budú obyvateľom k dispozícii kontajnery na pa-
pier, plast, sklo, komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Výho-
dou vybudovania takéhoto polopodzemného kontajneru je šetrenie mies-
ta, zníženie zápachu – najmä v letnom období, vďaka gravitácii zmenšenie 
objemu odpadu, eliminovanie vandalizmu, separovanie a v konečnej rade 
aj čistota v okolí. 

***
V mestskej časti Mnešice prebehla počas leta rekonštrukcia pozemných 

komunikácií. Nový asfaltový povrch pre vašu bezpečnosť a pohodlie sa tak 
stal realitou. 

***
V Parku Dominika Štubňu Zámostského vznikne park pre psov – oplo-

tený výbeh. 
Jeho súčasťou bude: dvojitá bránička pre zamedzenie úniku psov, brána 

pre prípadný vstup dopravných prostriedkov správcu, prekážky pre psí-
kov, odpadkové koše, koše na výkaly, solárne lampy a fontána na pitie pre 
psíkov. Pri oplotení sa kládol dôraz na zachovanie existujúcich drevín. 

***
Od apríla prešlo okolie zrekonštruovanej bývalej budovy TSM terénny-

mi úpravami. Tie zahrňovali výsadbu a následnú závlahu verejnej zelene. 

Krátke správy z mesta Zdroj: TSM NMnV | Foto: Jana Krištofovičová  
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ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Posledné dni septembra patria zberu nebezpečného odpadu, kedy ob-

čania mesta majú možnosť BEZPLATNE využiť externé zberné miesta vo 
všetkých mestských častiach. 
HARMONOGRAM  ZBERU 2022
27. septembra 2022:  14.00 – 18.00 hod.
Zberné miesto: parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená 
                            Javorinská ul. - parkovisko pri športovej hale, 
    Lesnícka ul. – parkovisko pri MŠ, služba:  
                             Klčové ul. – parkovisko pri býv.TSM, 
28. septembra 2022:  14.00 – 18.00 hod.
Zberné miesto: Slovanská ul. -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu; 
                            Holého ul. – parkovisko pri tržnici; 
                            Mnešická ul. - parkovisko pri bývalej Salvii; 
                            Kpt.Nálepku - parkovisko pred 3.ZŠ; 

                         
NEBEZPEČNÝ ODPAD je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú 
vlastnosť, napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.

PATRIA TAM: 
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, 
batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly 
obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné mate-
riály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami
NEPATRÍ TAM:

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravina-
mi, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky 
rozložiteľný odpad

Nebezpečný odpad je možné počas celého roka, bezplatne odovzdať 
v ZBEROVOM DVORE. Je to jediný správny a zákonný spôsob ako sa 
zbaviť takého druhu odpadu. Zberový dvor, ul. Banská 

Pondelok – sobota: 7:00 – 17:30, prestávka na obed 11:30 – 12:00 hod. 
Telefónny kontakt: 0904 866 710 ( počas pracovnej doby )

Možnosť odovzdať i plasty, kovy, sklo, papier, biologicky rozložiteľný 
odpad - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo... bezplatne, 
celoročne.

„Tu bratia vždy stretať sa budú.”
J. M. Hurban

Hoci bohatý kultúrny program sa pre nepriazeň počasia neuskutočnil, 
vedenie nášho mesta spolu so vzácnymi hosťami z oboch strán hranice si 
spoločne pri Pamätníku česko-moravsko- slovenskej vzájomnosti pripo-
menuli našu spoločnú históriu. 

Hraničný vrch Veľká Javorina je od roku 1845 miestom slávenia stretnu-
tí Slovákov, Moravákov a Čechov. Našu spoločnú väzbu a históriu symboli-
zuje Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 
na Veľkej Javorine NMNV FB /  Foto: Jana Krištofovičová
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Do Nového Mesta nad Váhom sa opäť vrátila Uhorská kráľovská ko-
runa. Stalo sa tak po 400 rokoch, presne na deň. V sprievode stredovekých 
rytierov bola 6. júla uložená v kúrii Nádašdyovec, kde „prenocovala“ do 
7. júla. Repliku Uhorskej kráľovskej koruny zapožičal Klenotnícky dom 
Mikuš Diamonds.

Návrat Uhorskej kráľovskej koruny do Nového Mesta nad Váhom
Pred 400 rokmi, presne v stredu 6. júla 1622 do Nového Mesta nad Vá-

hom zavítali Uhorské korunovačné klenoty. Miestom ich „prenocovania“ 
zo 6. júla do 7. júla 1622 sa stala kúria Nádašdyovec. V ten deň i noc bola 
prísne strážením a dôležitým miestom v Uhorsku. Bol v nej uložený naj-

cennejší poklad Uhorska. Uhorská kráľovská koruna spolu s ostatnými 
insígniami vtedy putovala po krajine z dôvodu protihabsburského povsta-
nia. Z historických prameňov je známe, že korunovačné klenoty boli do 
Nového mesta nad Váhom privezené 6. júla 1622 v odpoludňajších hodi-
nách a 7. júla v skorých ranných hodinách sa v sprievode jazdcov vydali na 
cestu smerom do Prešporku. „Zaujímavosťou je, že 400. výročie privezenia 
Uhorskej kráľovskej koruny do novomestskej kúrie Nádašdyovec je v stre-
du 6. júla 2022 a v roku 1622 bolo 6. júla tiež v stredu,“ povedal František 
Mašlonka, zástupca primátora.

Replika korunovačného klenotu je dokonalou kópiou
Uhorská kráľovská koruna v jej originálnej podobe je jednou z najstar-

ších zachovaných klenotov v Európe. Bolo ňou korunovaných viac ako  
50 uhorských kráľov. Tento vzácny klenot krášlil aj Máriu Teréziu pri jej 
korunovácii v roku 1741. Uhorská kráľovská koruna, ktorá bola takmer 
900 rokov aj našou korunou, v rámci Uhorska, je v súčasnosti uložená 
v maďarskom parlamente v Budapešti. No v neďalekom Trenčíne sa na-
chádza klenotníctvo, kde majú jej vernú podobu. Jej zaujímavý príbeh a 
historická hodnota  upútala klenotníkov z klenotníckej dielne Mikuš Dia-
monds natoľko, že sa rozhodli zhotoviť je repliku. Pracovali na jej tvorbe 
pod záštitou klenotníckeho majstra Augustína Hôrku. Vychádzali z ma-
ďarskej knihy, ktorá obsahuje podrobný opis kráľovskej koruny. „Koruna 
je vyrobená zo striebra a pokovaná rýdzim zlatom. Jej celková hmotnosť je 
viac ako 2 kilogramy a zodpovedá originálu, ktorý je však vyrobený zo zla-
ta. Ide skutočne o dokonalú kópiu, na nerozoznanie od originálu,“ uvádza 
sa v informačných materiáloch Klenotníckeho domu Mikuš Diamonds. 

Uhorská kráľovská koruna po 400 rokoch 
v kúrii Nádašdyovec Text a foto: M. Šupatíková / Foto. J. Krištofovičová

Augustín Hôrka, klenotnícky majster - autor koruny; František Mašlonka, zástupca primátora; 
Ivan Mikuš, generálny riaditeľ klenotníctva

Pred odhalením koruny 

 Historický sprievod mestom 
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Ručná práca klenotníkov
„Replika Uhorskej kráľovskej koruny si vyžiadala vyše tisíc hodín kle-

notníckej tvorby, 362 ručne osadených prírodných perál a 98 drahokamov, 
z ktorých je až 85 kusov prírodného pôvodu, 13 je vyrobených zo špeciál-
neho farebného skla, tak, aby korešpondovali s farbou pôvodných kame-
ňov. Zvyšných 5 kusov drahých kameňov je syntetických,“ priblížil No-
vomešťanom prácu klenotníkov František Mašlonka. Výnimočné sú tiež 
ručne maľované obrázky rôznych postáv a svätcov, ktoré korunu zdobia. 
Klenotnícky dom Mikuš Diamonds ju zapožičal pre oslavy 400. výročia 
„prenocovania“ Uhorskej kráľovskej koruny v Novom Meste nad Váhom. 
Novomešťania si ju mohli prezrieť v kúrii Nádašdyovec 6. júla popoludní, 
až do neskorých večerných hodín. Zážitok všetkým umocnil i historický 
sprievod mestom, presne po tej istej trase, po ktorej priviezli korunu pred 
400 rokmi, od hornej mestskej brány (od Kaplnky sv. Ondreja) smerom ku 
kúrii Nádašdyovec. Súčasťou boli i šermiarske súboje a ohňová šou.

Jozef Trstenský, primátor mesta; Jozef Karlík, historik mesta
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Už v októbri 2021 som čestne 
a priamo ako prvá oficiálne
oznámila, že v komunálnych
voľ bách v roku 2022 budem
kandidovať na post primátorky
Nového Mesta nad Váhom
(NMnV).

Prečo som sa rozhodla 
kandidovať?

Mnohí ľudia v mojom okolí sa
ma dlhodobo snažili presvedčiť,
aby som vstúpila do komunálnej
politiky. Úprimne, nikdy som 
nemala politické ambície, 
ale niekedy sa veci jednoducho
dejú. Prelomom, alebo tým 
rozhodujúcim momentom bola
moja funkcia poradkyne 
pre autoškolstvo a bezpečnosť
cestnej premávky 
na Ministerstve dopravy 
a výstavby SR. Na ministerstve
dopravy a výstavby SR som
viedla medzirezortnú pracovnú
skupinu a mimo nej som 
participovala som na tvorbe 
legislatívy s poslancami NR SR,
taktiež Národnej stratégie SR
pre bezpečnosť cestnej 
premávky 2021 - 2030. 
Zúčastňovala som sa mnohých
rokovaní, diskusií a uvedomila
som si, že dokážem veci riešiť 
a posúvať dopredu. 
Politika - to je hlavne 
komunikácia, schopnosť sa 
dohodnúť, robiť kompromisy.
Chcem žiť v našom meste,
chcem aby tu žili aj moje deti 
a preto je mojou najväčšou 
motiváciou prispieť k ešte 
lepšiemu životu v NMnV, meste
v ktorom žijeme všetci spoločne. 

Spoločne s kandidátmi 
na poslankyne a poslancov
mestského zastupiteľstva sme
zložili tím - CHLEBÍKOVÁ TÍM.
Budeme sa uchádzať o Vaše
hlasy vo všetkých volebných 
obvodoch nášho mesta
v komunálnych voľbách.
Nakoľko nám ide spoločne 
o ten istý cieľ, chcem Vás 
požiadať o hlasy pre členov
CHLEBÍKOVÁ TÍM.

Som pripravená prijať 
kompetencie, ale najmä 
zodpovednosť.
Práca primátora je manažérska 
pozícia, s tímom ľudí 
a odborníkov. Rešpektujem
všetky názory, ktoré sú súčasťou
slušnej diskusie a spolupráca 
je pre mňa prvoradá. 

Moja vízia budúcnosti NMnV 
je založená na dôvere občanov
voči samospráve a spolupráci
bez konfliktov a sporov.
CHCEM BYŤ a BUDEM 
primátorkou VŠETKÝCH občanov
Nového Mesta nad Váhom 
bez rozdielu. 
Funkcia primátorky je služba,
ktorú Vám ponúkam. 
Želám si, aby občania svoj 
osobný potenciál a schopnosti 
využívali práve pre rozvoj 
svojho mesta. Naše mesto
potrebuje každého z Vás.
Naším spoločným cieľom 
by malo byť, aby mladí ľudia 
z nášho mesta neodchádzali,
ale aby tu žili, vychovávali
svoje deti, pracovali a boli
šťastní a spokojní. Budúcnosť
závisí práve na mladých
ľuďoch, ktorých je potrebné
motivovať, viesť s nimi dialóg 
a zároveň čerpať zo životných
a odborných skúseností našich
starších obyvateľov. 

Dlhodobo a intenzívne 
sledujem situáciu a procesy 
v komunálnej politike v našom
meste a aktívne sa do nich 
zapájam.

Vyštudovala som Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Som
členkou komisie dopravy 
a rozvoja mesta. Som členkou
Rady školy ZŠ Tematínska 
Nové Mesto nad Váhom. Bola
som štatutárnou zástupkyňou 
a projektovou manažérkou 
OZ Nové Mesto nové Vízie. 
Viacerí z Vás ste mali možnosť
spoznať ma prostredníctvom
môjho dlhoročného pracovného
zamerania (výcvikové zariadenie 
pre výcvik vodičov), kde sa mi 

s dôverou zveril do rúk obrovský
počet obyvateľov nášho mesta 
a obyvateľov okolitých obcí. 

Novomešťania, ponúkam Vám
svoje dlhoročné skúsenosti,
dobré vzťahy s odborníkmi, 
kontakty a spoluprácu s ľuďmi
naprieč celou SR, spojené 
aj s mojou bývalou pozíciou
pro bono poradkyne pre oblasť
autoškôl a bezpečnosť cestnej
premávky na Ministerstve 
dopravy a výstavby SR.

Nášmu mestu pod vedením 
dlhoročného primátora 
Ing. Jozefa Trstenského 
patrilo niekoľ koročné 
prvenstvo v rebríčku najlepšie
hospodáriacich miest v SR. 
Je na mieste vysloviť vďaku 
Ing. Trstenskému za to, 
že odovzdáva naše mesto 
v takej skvelej finančnej
kondícii. To je jednoducho
fakt. V prípade môjho úspechu
v komunálnych voľ bách 
mi bude cťou pokračovať 
v takomto efektívnom 
ekonomickom hospodárení. 

Chcem pokračovať v tom, 
čo je dobré a meniť to, 
čo môže byť lepšie!

Teším sa na nové výzvy a spolu-
prácu so všetkými, ktorí sa chcú
spolupodieľať na skvalitnení 
života v našom meste. 

Volebný program tvoríme 
aj na základe Vašich podnetov.
Bude včas k dispozícii. Srdečne
si Vás dovoľujem pozvať 
na podujatia, ktoré budeme 
pre Vás organizovať a o ktorých
Vás budeme včas informovať.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Katarína CHLEBÍKOVÁ

www.chlebikova.sk
katarina@chlebikova.sk

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania

#chlebikovatim

Vaši kandidáti na poslancov MsZ
Nového Mesta nad Váhom

Adam MANDELÍK
štátny zamestnanec

Pavol DURDÍK
lekár - gynekológ, pôrodník

Jaroslav BAČA
podnikateľ

Eva RUŽIČKOVÁ
vedúca odd. ekonomiky ÚPSVaR

Karol DURDÍK
lekár - internista,
všeobecný lekár

Marcela SMOLINSKÁ
vedúca odboru katastra

Peter SÚČAN 
podnikateľ

Alena HUNOVÁ
riaditeľka pobočky banky

Igor BENÁK
štátny zamestnanec

Alena ČECHVALOVÁ
riaditeľka Sociálnej poisťovne Trenčín

Petra SETNIČKOVÁ
dentálny hygienik

Tomáš ŠTULAJTER 
mediálny manažér

Alexandra ŠTULLEROVÁ
KOREŇOVÁ

odborníčka na internú a externú
komunikáciu / lektorka

Dušan TESKA 
podnikateľ

Tibor KUBICA
marketingový manažér

Michal BARTEK
asistent poslanca NRSR

Tatiana SKOVAJSOVÁ 
námestník ošetrovateľstva

Michal PORUBAN
marketingový špecialista

Katarína CHLEBÍKOVÁ
Vaša kandidátka na primátorku

Nového Mesta nad Váhom

„MÁM PLÁN, TÍM A VÍZIU“

u
m

Objednávateľ: Ing. Katarína Chlebíková, Tematínska 1997/7, Nové Mesto nad Váhom    Dodávateľ: BrantiCom s.r.o., Hroznová 2931/7, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46739289

Dana UHRÍKOVÁ
stredoškolský pedagóg
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Milé Novomšťanky, Novomešťania.

V komunálnych voľbách sa budem uchádzať o Vašu dôveru a Váš hlas na post primátora nášho mesta. Spolu s mojím 
tímom chceme pokračovať v úspešnom budovaní mesta a zlepšovať služby pre Vás v oblastiach, kde sa naše mesto musí 
posunúť smerom k Vám. V mojom tíme sú Vaši skúsení zástupcovia i nováčikovia. Každý má svoj príbeh, ktorý potvrdzuje 
odbornosť človeka a jeho ochotu počúvať Vás občanov a Vaše potreby pre kvalitnejší život v našom meste. V službe 
poslanca mestského zastupiteľstva budú presadzovať záujmy Vás - obyvateľov mesta.

Post primátora nie je práca, ale služba 24/7. Na službu pre Vás som pripravený aj mojou 3 a pol ročnou skúsenosťou na 
pozícii zástupcu primátora. Uvedomujúc si dôležitosť práce a zodpovednosť poslancov mestského zastupiteľstva, 
dovoľujem si Vás požiadať o Váš hlas pre moje kolegyne a kolegov Teamu NM. Ďakujem Vám za Vašu dôveru a záujem 
spoznať celý náš tím.

VAŠE KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI 
NA POSLANKYNE A POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA

Objednávateľ: František Mašlonka, Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávateľ: UNIVERSALPRINT, s.r.o., Priemyselná 2/1122, | 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46126236

Ing. František Mašlonka
zástupca primátora
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VAŠE KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI 
NA POSLANKYNE A POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA

Objednávateľ: František Mašlonka, Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávateľ: UNIVERSALPRINT, s.r.o., Priemyselná 2/1122, | 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46126236

Ing. František Mašlonka
zástupca primátora
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Cinedu 2022 prináša slovenské 
premiéry kvalitných zahraničných 
hraných a  dokumentárnych filmov 
pre deti a  mládež, koncert nového 
ambasádora projektu Dana Heri-
bana a  víkendové workshopy pre 
deti.

Štvrtý ročník prvého slovenského filmového festivalu pre deti, mlá-
dež a celé rodiny Cinedu, sa uskutoční od 19. do 30. septembra 2022   
v kine Považan v Novom Meste nad Váhom.

Filmový festival Cinedu je prvou filmovou platformou na Slovensku špe-
cializovanou výlučne na mladého diváka a  program je rozdelený na dve 
hlavné vekové kategórie: Cinedu Kids  (6 do 12 rokov) a Cinedu Teens 
(13+ a mladí dospelí). Premietania cez týždeň prebiehajú v spolupráci so 
školami, čo zabezpečuje nárast divákov.

Víkend ponúka filmy a workshopy verejnosti a je určený celým rodinám. 
Filmy sú premietané so slovenskými titulkami, pre najmenších sa premieta-
jú so živým dabingom. Tento rok sú zastúpené nasledovné krajiny: Dánsko, 
Lotyšsko, Rumunsko, Poľsko, Srbsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko, Ne-
mecko, Japonsko, Belgicko, Slovinsko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko 
a Ukrajina.

V sobotu 24.septembra bude po nemeckom filme Jim Gombička a Bláz-
nivá 13 (pokračovanie úspešného filmu Jim Gombička, Lukáš a lokomotí-
va Emma), režiséra Denisa Gansela, nasledovať workshop o špeciálnych 
efektoch, zorganizovaný v spolupráci s Festivalom BAB Bratislava a ur-
čený pre deti od 6 do 12 rokov. Nedeľný workshop dňa 25.septembra sa koná 
po premietaní slovinského filmu Vesmír medzi nami a bude ho viesť režisé-
rka tohoto filmu – Rahela Jagrič Pirc. Workshop je určený pre tínedžerov 
13+ a zámerom je vyskúšať si proces natočenia vlastného krátkeho filmu. 
Oba workshopy majú obmedzený počet miest a treba sa na ne nahlásiť vo-
pred.

V  piatok 23.septembra sa o  16.hod v  MsKS  koná koncert nového 
ambasádora Cinedu, Dana Heribana, po ktorom nasleduje slávnostný 
Galavečer.

Galavečer okrem iného predstaví v distribučnej predpremiére nový ro-
dinný film srbsko-chorvátsko-bulharsko-slovenskej koprodukcie  Ako som 
sa naučila lietať réžia Radivoje Andrić, za prítomnosti filmovej delegácie  
s producentkou Katarínou Krnáčovou  a mladým slovenským hercom 
Benjamínom Lackom.

Filmový festival Cinedu sa svojím programom snaží o  obohatenie 
programovej ponuky, o rozširovanie obzoru mladých divákov, poznávanie 
rozmanitých kultúr a ich porozumenie. 

„Sme plní očakávania 4.ročníka Cinedu a tešíme sa, že našim verným, ale 
aj novým divákom budeme môcť od polovice septembra znovu poskytnúť 
ukážku kvalitnej filmovej tvorby pre deti a mládež, ktorá je v našej bežnej 
distribúcii premietaná len ojedinele. Hrdíme sa tým, že i keď zatiaľ skromne, 
ale predsa len prvými krokmi prispievame k filmovej gramotnosti mladého 
diváka na Slovensku. Veríme tiež, že naša iniciatíva podporí rast mladých 
návštevníkov kín tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Sme veľmi vďační 
za podporu nášho unikátneho projektu dvom kultúrnym osobnostiam, am-
basádorom projektu Zuzane Kronerovej a Danovi Heribanovi, ako aj 
všetkým iným subjektom, ktorí v Cinedu veria, vnímajú dôležitosť filmovej 
vzdelanosti našich detí a mládeže a  podporujú nás “, uvádza riaditeľka 
a zakladateľka festivalu Cinedu Ľudmila Cviková. 

Spoluorganizátormi festivalu sú o.z. Cinedu, MsKS Nové Mesto nad Vá-
hom a Kino Považan. Festival Cinedu 2022 doteraz podporili Nadácia SPP, 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj a ďalší. Mediálnym 
partnerom je Rádio Regina Západ.

www.cinedu.sk 
Kontakt riaditeľka festivalu: 
Ľudmila Cviková, director@cinedu.sk, 
mob. +421903814011
Kontakt pre médiá:  
Eva Pavlovičová, eva.pavlovicova@gmail.com

4.ročník CINEDU už o tri týždne Zdroj: MsKS

Trojnásobné starosti

Ako som sa naučila lietať

Jim Gombička a bláznivá 13

Vesmír medzi nami

Festival je realizovaný s podporou:
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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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Program na námestí

15.00 Slávnostné otvorenie

15.15 - 16.15 All Stars Band

17.00 - 18.00 Five Faces

19.00 - 20.00 Peter Lipa

21.00 - 22.00 Hrdza

10.00 - 15.00 Dychová hudba

10.00 Lieskované | 11.45 Bučkovanka | 13.30 Grinavanka

16.00 - 17.00 Gipsy Čave

18.00 - 19.00 Zoči voči

20.00 - 21.00 Emma Drobná

10.00 - 11.00 Martin Chrobák

12.00 - 13.00 Klimentovci

14.00 - 15.00 Moravians a Vašek Řihák

16.9. PIATOK

17.9. SOBOTA

18.9. NEDEĽA

 Dychová hudba

 All Stars Band

 Five Faces
 Peter Lipa

 Dychová hudba
 Grinavanka Dychová hudba

Foto: Boris Holečko

16.9. – Odhalenie pamätnej tabule I. A. Pockodyho Námestie slobody 9/10 – 10.30h
16.9. – Výstava V. Pavlíka Galéria kresleného humoru – 15.00 – 18.00h
17.9. – Výstava V. Pavlíka Galéria kresleného humoru – 10.00 – 18.00h
17.9. – Jarmok trochu inak, pred budovou MsKS – 10.00 – 18.00h

Sprievodné podujatia 
počas jarmoku:
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A Klub (Anonymní alkoho-
lici) – každý párny štvrtok 
o 16:00h v klubovni. Prvé 
stretnutie je  8.9.2022.

Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Slovensko – v pondelok 19.9., 
10.10., 31.10. o 15:00h v miestnosti č.3.

Občianske združenie G35 – najbližšie stretnutia budú v pondelok 12.9. 
a 10.10. o 14:00h v klubovni.

Združenie zrakovo znevýhodnených – prvé stretnutie je 5.9.2022, 
následne každý pondelok od 9:00h do 12:00h v klubovni.

Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci od 17:00h v klubovni. Prvé 
stretnutie je 12.9.2022.

Klub filatelistov – štvrtky od 18:00h v klubovni. Prvé stretnutie je 
8.9.2022.

Zdravotné cvičenie pre ženy – v utorky 17:00h – 18.00h a štvrtky 
15:00h – 16:00h v miestnosti č.21. Začíname dňa 20.9.2022 (štvrtok).

Cvičenie pre ženy – každý pondelok a stredu o 18:30h v miestnosti č.21. 
Začíname dňa 19.9.2022.

Joga v dennom živote  
– každý pondelok 
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí 
18:00h – 19:30h začiatočníci a mierne pokročilí 
stredu  
17:00h – 18:00h joga proti bolestiam chrbta 
18:15h – 19:45h začiatočníci a mierne pokročilí  
štvrtok 
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí 
18:00h – 19:30h pokročilí  
vo Výstavnej sieni. Začíname dňa 19.9.2022 (pondelok).

Bezplatná právna poradňa A. Ručkayovej - štvrtok 22.9.; 6.10. a 
27.10.2022 o 17:00h v miestnosti č.3.

Divadielko Galéria – Poetická scéna, ktorá je dlhoročnou súčasťou 
MsKS hľadá nových členov. Záujemcovia od 15 rokov sa môžu informo-
vať telefonicky na t.č. 032/285 69 24 p. Švirecová, t.č. 0905 467 216 p. 
Arbetová, alebo osobne každý pondelok o 18,00h v divadelnej sále MsKS 
u p. Arbetovej.

Divadielko Galéria – bábkové divadlo hľadá nových členov. Záujem-
covia od 15 rokov sa môžu prísť informovať osobne počas divadelných 
skúšok každý utorok a piatok od 19,00h 
/ služobný vchod do DG /, alebo telefonicky na t.č. 032 285 69 24  
p. Švirecová.

KURZY A KLUBY 
V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU 

- SEPTEMBER 2022
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Vývarovňa Gastro Z&J 
Vám ponúka denné menu priamo k Vám. 

 www.z-j.sk.

Vybrať si môžete z 3 druhov jedál. 
Obedové menu si môžete objednať 

na tel. č. 0918 404 322
alebo 0905 628 791.

Cena menu 
do obedára je 5€ 

aj s dovozom priamo
 k Vám domov.

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.

Naozaj horúce leto prinieslo pre deti niekoľko vystúpení pod holým 
nebom. Najmenší Novomešťania sa tak zabávali nielen na hudobnom 
vystúpení, ale aj na divadelných. V Hurbanových sadoch sa zabávali na 
predstavení Guľka Bambulka, ktorý im ukázal príbeh o priateľstve, ochote 
obetovať sa, ale aj zábave a oddanosti. 

Ďalšie predstavenie si pripravilo Divadlo TUŠ, ktoré prinieslo príbeh 
Janka Hraška a Janíčka. 

O skvelú hudobnú zábavu sa postarali MalinyJam. Odmenou za výbor-
né vystúpenie im boli tancujúce a šťastné deti. 

Leto patrilo aj najmenším 
Zdroj: fb/nove-mesto |  Foto: Jana Krištofovičová

Predstavenie Guľko Bambulka Maliny Jam

Divadlo TUŠ - príbeh Janka Hraška a Janíčka
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Rok 2022 je v Novom Meste nad Váhom ro-
kom Petra Matejku. Je rokom, v ktorom  Galéria 
Petra Matejku pri MsKS pripomína verejnosti 
50. výročie úmrtia významného umelca, kto-
rý navždy odišiel v  roku 1972, sériou výstav. 
Začiatkom februára 2022 bola vo výstavných 
priestoroch stálej expozície otvorená výstava 
Peter Matejka a  jeho žiaci. Od 8. septembra 
2022 otvorí novomestská galéria vo svojich 
priestoroch ďalšiu výstavu venovanú význam-
nému umelcovi, pod názvom PETER MATEJ-
KA - významný predstaviteľ slovenskej výtvarnej 
moderny v rozsiahlej súkromnej zbierke Kamila 
Benetina. Ide o  dlhoročného slovenského zbe-
rateľa a  zároveň novomestského rodáka, ktorý 
buduje svoju umeleckú zbierku dlhé desaťročia. 
V nej majú významné zastúpenie aj diela Pet-
ra Matejku, ktorých má vo vlastníctve viac ako 
40. Ide o  vzácne maľby a   kresby, ktoré budú 
v takejto komplexnej podobe na verejnosti vy-
stavené po prvýkrát. Zbierka Kamila Benetina 
je ucelená, dlhodobo a precízne budovaná a vy-
stavenými dielami reflektuje viac menej všetky 
obdobia Matejkovej tvorby. Či už sú to rané 
maľby z rodného mesta, kvetinové zátišia alebo 
maliarske a kresliarske portréty žien v rannom i 
vrcholnom období umeleckej syntézy.

Diela Petra Matejku v zbierke Kamila Bene-
tina sú príležitosťou opäť si pripomenúť talent 
a  umenie novomestského rodáka. Predovšet-
kým však významného predstaviteľa sloven-
ského maliarstva, ktorého odkaz o  vzácnej 
a  nesmrteľnej hodnote umenia zaznieva do 
dnešných dní.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. septembra 
2022. Výstava potrvá do 21. októbra 2022.

Peter Matejka
Narodil sa 26. júna 1913 v Novom Meste nad 

Váhom. V roku 1934 navštevoval polosúkromnú 
Ukrajinskú akadémiu v  Prahe. V  rokoch 1935 
– 1939 pokračoval v  štúdiu na Akadémii vý-
tvarných umení v Prahe.  V rokoch 1940 – 1945 
žil v Novom Meste nad Váhom. V roku 1941 sa 
oženil s  novomestskou rodáčkou Emíliou (rod. 
Chudou, † 2012 v  Bratislave ), do rodiny pri-
budli dvaja synovia Ivan a Fedor.  V roku 1945 
sa presťahovali do Bratislavy.  V rokoch 1941 – 
1970 študijne navštívil Viedeň, Paríž, Budapešť, 
Moskvu, Taliansko, USA,...).  Od roku 1946 bol 
členom Umeleckej besedy.  V rokoch 1950 – 1972 
pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave najskôr ako docent, od roku 
1960 ako profesor  na oddelení monumentálne-
ho maliarstva. Počas svojho života pripravil 7 
samostatných výstav.Vystavovalaj  na viac ako 
100 kolektívnych výstavách na Slovensku a v za-
hraničí. Zomrel predčasne, 10. februára 1972 
v Bratislave.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Sloven-
skej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčí-

ne, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Galérie 
Petra Matejku v  Novom Meste nad Váhom a  v 
ďalších slovenských  ačeských galériách a súk-
romných zbierkach.

V  roku 1993 mu bola v  Novom Meste nad 
Váhom v  miestnom parku odhalená bronzová 
bustaod akad. sochára M. Struhárika, ktorej re-
plika je od roku 2013 umiestnená v priestoroch 
stálej expozície.  V roku 2002 - pri príležitosti 30. 
výročia úmrtia umelca vznikla v Novom Meste 
nad Váhom Galéria Petra Matejku, ktorá bola 
spolu so stálou expozíciou slávnostne otvorená 
1. decembra v roku 2006. 

Krátko po jeho smrti sa  v Novom Meste nad 
Váhom začali organizovať„Návraty“, kolektívne 
výstavné podujatie pripravované na jeho počesť 
v 5-ročných intervaloch až do dnešných dní.

PETER MATEJKA - významný predstaviteľ slovenskej výtvarnej moderny 
v rozsiahlej súkromnej zbierke Kamila Benetina Ela Porubänová | Foto: Jozef Šišovský 

Dom v Novom Meste. 1939.

Dedinčanka. Publikované.

Nové Mesto nad Váhom. Tempera. 1936.

Hlava dievčaťa. Olej na kartóne. 1954

Kytica. Olej na kartóne.
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Novomestské Centrum voľného času (CVČ) 
na Štúrovej ulici už tradične pripravilo pre deti 
týždeň plný zábavy a aktivít. Podujatie Leto v 
CVČ sa uskutočnilo počas prvého prázdninové-
ho týždňa. 

Pestrý program
CVČ na Štúrovej ul. každoročne pripravuje 

pre deti z Nového Mesta nad Váhom a okolia 
podujatie Leto v CVČ. Týždeň plný zábavy, ra-
dosti a skvelých zážitkov sa uskutočnil počas 
prvého prázdninového týždňa. „Zúčastnilo sa 
ho spolu 23 detí vo veku od 6 do 14 rokov,“ 
informovala Zuzana Šupatíková. Deťom sa 
venovali dve vychovávateľky z CVČ a počas 
celého týždňa im pripravili pestrý a zaujíma-
vý program. 23 prázdninujúcich detí si Leto v 
CVČ užívalo naplno. Každý deň na nich čakali 
nové cestovateľské zážitky. „Navštívili sme Bra-
tislavu, Topolčianky, Smolenice, jaskyňu Driny, 
Trenčín a Soblahov. Cestovali sme prenajatým 
autobusom,“ uviedla Zuzana Šupatíková.

Spoznávanie umenia, histórie i prírody
Letné dni plné nových zážitkov, smiechu, 

radosti, cestovania a spoznávania nových miest 
si deti užívali naplno. V Bratislave sa zapoze-
rali do optických ilúzií a objavovali 3D maľby. 
V Galérii optických ilúzií sa zrazu ocitli vo 
vesmíre, v tajomnej džungli, medzi slonmi, 
unikali pred tesákmi tigra, užívali si výhľad 
na vrchole majestátneho Grand Canyonu či sa 
ponorili pod hladinu mora. Neskôr objavovali 

historické pamiatky a zákutia Starého mesta 
Bratislavy. Príjemnú prechádzku v prírode im 
poskytli Malé Karpaty a Smolenický kras. Pred 
horúcim slniečkom sa na chvíľu skryli do jasky-
ne Driny a obdivovali jej čarokrásnu kvapľovú 
výzdobu. Priamo pod Smolenickým zámkom 
navštívili Včelársku záhradu. „Tu na deti čakali 
tisíce kvetov, rastlín a byliniek. Nechýbala ani 
sladká ochutnávka medov spojená so zážitko-
vou prednáškou o včelách. Prekvapením bola 
tvorivá dielňa, kde si každé dieťa vyrobilo vlast-
nú sviečku zo včelieho vosku,“ povedala Zuzana 
Šupatíková.

Adrenalínový zážitok i turistika
Do histórie sa prázdninujúce deti ponorili v 

Zámku Topolčianky. Nevynechali ani prechádz-
ku anglickým parkom. Na záver dňa navštívili 
Zubriu zvernicu. V Trenčíne deťom vyčaril 
úsmevy adrenalínový zážitok v laser aréne, v 
Soblahove zase kŕmenie zvierat na mini farme 
a turistika v okolí Chaty pod Ostrým vrchom s 
krásnymi výhľadmi. Program Leta v CVČ vy-
chovávateľky CVČ  pripravili tak, aby bol pre 
deti zaujímavý a atraktívny.  „Vždy do progra-
mu zaraďujeme pestrú ponuku aktivít a výletov, 
tak aby sme nimi oslovili deti. Nechceme, aby sa 
jednotlivé aktivity každoročne opakovali, keďže 
niektoré deti sa nám vracajú, teda na zážitkový 
týždeň Leto v CVČ sa prihlasujú každoročne, 
aj niekoľko rokov za sebou. Počas jednotlivých 
dní deťom ponúkame spoznávanie miest, histó-
rie, prírodných krás, stretnutie so zvieratami, 

šport, turistiku, niečo náučné i tvorivé a niečo 
moderné, na čom dnešné deti frčia. Okrem 
toho veľa zábavy a nových kamarátov,“ dodala 
Zuzana Šupatíková. Na záver letného týždňa na 
deti čakalo aj darčekové  prekvapenie v podobe 
trička s logom Leta v CVČ. 

Leto v CVČ prinieslo deťom nové zážitky Text: Monika Šupatíková | Foto: archív CVČ

Pred jaskyňou Driny

Potulkami Bratislavou 

Na Chate pod Ostrým vrchom

Včelárska záhrada Smolenice

V Galérii optických ilúzií
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Zbjérali zme slifki aj belički...
Zbjéralizmeslifki aj belički...je jedno z najúspešnejších predstavení 

Poetickej scény Divadielka galéria. Je to úsmevná dramatizácia veršov, 
veselého rozprávania, hudby, piesní, tancov, vtipov a príhod, spojených s 
pestovaním sliviek, ich spracovaním a vôňou slivovice. 22 repríz je dôka-
zom toho,že  diváci sa chcú baviť. Významným povzbudením a ocenením 
bolo pozvanie súboru do Poetického štúdia Juraja Sarvaša a do posledné-
ho miesta obsadené hľadisko divadla La komika v Bratislave. Po takmer 
štyroch rokoch a viac ako dvoch desiatkach repríz vás pozývame na 23. 
reprízu predstavenia. Uskutoční sa 6.októbra 2022 o 18.00 hod v divadel-
nej sále MsKS. Nuž príďte s nami pozbierať  „slifky a okoštovat kalíštek 
myjafskej  slivovice“.

Romano ňilaj (Cigánske leto)  
Divadlo poézie Romanoňilaj (Cigánske leto) je zdramatizované 

pásmo spracované z veršov E. Lackovej, D. Hívešovej Šilanovej, D. Bangu  
a K. Patočkovej. V ôsmich častiach, ako  spomienky, sledujeme cestu 
Rómov z cigánskeho tábora „do studených domov s vysokou studenou 
strechou“, ich problémy v súčasnej spoločnosti, vzťahy bielych a Rómov, 
vyjadrené v krásnych veršoch uvedených autorov. Texty sú doplnené pod-
manivou cigánskou hudbou a  tancami. Predstavenie sa uskutoční 30. sep-
tembra 2022 o 18,00 hod v divadelnej sále MsKS.

Štáb filmárov rad radom prebrúsil novomestské školy. V živote som ne-
videl tak zblízka skutočného režiséra. Prepustili mu vyučovaciu hodinu. 
Odpadol nám telocvik, čo zase až také terno nebolo. Dievčatám po pár 
minútach ovisli úsmevy, pretože filmový štáb hľadal iba chlapcov. Reži-
sér, v kockovanej šiltovke, ktorú ani vo vnútri neskladal z hlavy, prešiel 
medzi lavicami a skúseným okom postupne prečítaval chlapčenské tváre. 
Neviem prečo, možno hľadal nejakého pasáka husí, alebo kôz, lebo hneď 
na začiatku sa spýtal:
„Dochádza prosím niekto z vidieka?“ 
Naše futbalové ľavé krídlo. Maličký Richard, ktorému sme všetci hovorili 
Adam, zodvihol ruku.
„Odkiaľ si chlapče?“
„Z Hrrrrachovišta.“
„Odkiaľže?“
„Z Hrrrrra-cho-višta!“
„Jaj, aha, tak.“ Odkašlal si a s pochopením v hlase, akoby ho pohladil po 
hlave, dodal: „No, dobre, dobre synak, môžeš si sadnúť.“
Ráčkujúcemu Adamovi, vďaka perfektnej ľavačke po rokoch sláva predsa 
len neunikla. Pred zaplnenými tribúnami dával góly za hviezdny Spartak 
Trnava. Čo bol proti tomu nejaký mizerný štek vo filme?!

V prvej lavici od okna režiséra zaujal permanentný držiteľ dvojky zo sprá-
vania, triedny frajer Vlado. Ryšavé neposlušné vlasy, zľahka oduté drzé 
pery i živé neposedné oči sa mu ihneď pozdávali.
„Poď sem! Ty vyzeráš poriadny šintrisko! Dokázal by si sa rozplakať?“
Ešte žiadny učiteľ takto Vlada nezaskočil. Pehavá tvár mu tými šialenými 
požiadavkami očervenela ako dlhé trenírky, čo nosil na telocviku. Odha-
dzoval z očí neposlušnú ofinu a ošívajúc sa na všetky strany, v očakávaní 
pravidelného povinného našepkávania, výhražne pozeral do lavíc. Za ten 
živý svet nevedel, čo so sebou. Veď neplakal ani keď chytil dve gule za 
deň. Lovil zrakom po dievčatách, no nikto mu v tej chvíli nebol schopný 
nič ani len naznačiť. „Tak čo?“ Režisér vidiac, že stráca čas, kývol rukou 
a zavolal ďalšieho. Niektorí snaživci odhodlaní pre slávu riskovať i život, 
striedavo vyludzovali najrozličnejšie opičie grimasy miešané s trúbením 
jeleňov počas ruje, čo opakovane vyvolávalo výbuchy škodoradostného 
smiechu a slastného uspokojenia medzi tými, na ktorých sa vôbec nedo-
stalo. Keby bol chcel aby sa pobili, alebo riadne hrešili, ale s plačom, s 
plačom to skrátka nikomu nešlo. Asi päť potenciálnych talentov režiséra 
nadobro sklamalo.
„Poď sem.“ Naznačil rukou neurčitý oblúk, čo mohli byť aj dve lavice na-
raz. Dušan, ktorému nikto nepovedal inak ako Gaco, nemotorne súkal 

V septembri sa opäť otvoria brány škôl a mladá generácia bude po-
kračovať v nadobúdaní vedomostí. Dobre však vieme, že množstvo 
informácií a vedomostí ešte neznamená, že daný človek si v živote po-
čína múdro. Určite poznáte zopár ľudí, ktorí dosiahli vysokoškolské 
tituly, no v bežnom živote sa správajú ako malé deti. Nedokážu dodržať 
slovo, ktoré dali, nevedia rozlišovať medzi hodnotami trvalými a do-
časnými. Byť vzdelaným ešte neznamená byť múdrym.

Škola, v ktorej sa získava múdrosť k životu nesie prívlastok Božia. 
Apoštol Jakub, ktorý v tejto škole absolvoval niekoľko rokov, vydal o 
pravej múdrosti toto svedectvo: „Kto je medzi vami múdry a rozum-

ný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skrom-
nosti! Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte 
sa a neklamte proti pravde.“ (Jak 3,13-14). V prvom rade sa múdrosť 
prejavuje konaním v prospech mojich blížnych. Ten, kto koná múdro, 
nebude druhým ubližovať, okrádať ich alebo nečinne sa dívať na ich 
utrpenie. Nebude sa ani hádať a dokazovať, že jeho názor je ten najlep-
ší. A napokon: pravá múdrosť sa prejavuje skromnosťou. Uvedomujem 
si, že moje poznanie je obmedzené. Viem, že aj ja potrebujem pomoc. 
Prosme o takúto múdrosť pre seba i pre generáciu, ktorá prichádza  
po nás.

Duchovné slovo | Pravá múdrosť

Pozvánka do divadla

Tri minúty slávy

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

Daniela Arbetová

Milan Hurtík | Ilustrácia: Jozef Janiska

Zbjérali zme slifki aj belički.

Cigánske leto
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dlhé nohy z lavice, lebo to bol pre neho vždy zložitý úkon. Kým sa takto 
vyšrotoval, učiteľov to zdržovalo a preto často odpovedal sediačky, rovno 
z lavice.
„No, postav sa sem!“ Chlap si posunul šiltovku, vyvrátil hlavu ako keď na 
kostolnej veži zisťuje koľko  je hodín. 
„Ó, joj , Ty si vysoký za  dvoch. Teba človeče by trafili aj z kilometra.“ 
Gaco sa opäť začal skladať.
„Ten vedľa.“
 Pozrel mi prenikavo do tváre, akoby na mne práve niečo extra objavil. Vy-
šiel som pred tabulu pripravený odviesť umelecký výkon a nepustiť z hrsti 
šťastie, ktoré iba raz sadne aj na hlupáka. Spomienka na posledné trhanie 
zuba, pri ktorom som doktorovi takmer odhryzol prst, mi na ukážku srd-
cervúceho revu bohato stačila. Revala so mnou celá trieda a uvoľnenému 

smiechu sa neubránil ani sám režisér. 
„Teda chlapče, predstavivosť máš, to je fakt. Reveš, ako by 
Ti trhali zub múdrosti.“
Snáď si v tej chvíli naozaj myslel, že našiel presne to, čo 
hľadá. Zadíval sa na chvíľu, neurčito, kamsi do prázdna a 
škrabkajúc sa na brade pridal ešte jednu úlohu.
„Pôjdeš za dvere, po chvíli v panickom strachu vbehneš 
a všetkým nám tu z posledných síl vydesene oznámiš: 
„Nemci!!! V dedine sú Nemci!“ Režisér tie slová vykríkol 
s hrôzou a presvedčením, aby som jasne pochopil, čo sa 
odo mňa žiada. „Skúsiš? 
Tu niekde sa rodil pocit, že úloha mi nemôže uniknúť. 
Všetci chalani v tej chvíli určite závideli a keby Nemci 
naozaj už boli na ceste, pokojne by ma nechali zastreliť. 
Dievčatá omámené tušením nečakanej výnimočnosti ne-
chávali na mne oči. Vynoril sa mi Alain Delon. Veď ten 
sa tiež k filmu dostal ako slepý k husliam. Prichádzala 
moja minúta slávy. Odhodlane som vykročil na chodbu a 
vyčkávajúc za dverami si opakoval: Nemci. Idú, Nemci... 
Na úsečný povel, rozbehnutý som zakopol v roztržitosti 
o drevený  prah. Štvornožky som už iba zo zeme zavyl: 
„Aúúúú, kúr...a. Nemci idú.“

Z našej školy nevybrali nikoho. Aspoň sme si navzájom nezávideli. Nejaký 
čas nás posmeškári cez prestávky filmovali, ako o čosi neskôr podvede-
ných Čachtičanov. Ale to už patrí k veci. Sláva nikdy nie je zadarmo. Na 
pamiatku sa s nami režisér odfotografoval. Vysvetlil mi, že film je drama-
tický príbeh o troch dedinských chlapcoch počas druhej svetovej vojny a v 
istej časti sa tam vyskytuje aj postava chlapca z mesta, ktorého na ceste do 
povstania zbabelosťou sklame obdivovaný otec. 
„Až nenájdeme vhodnejšieho, ozveme sa.“
Na tej fotografii ma drží za plece a niečo mi hovorí. Priznám sa, že už ani 
neviem presne čo, ale najskôr asi: „Chlapče, buď rád ak to nebudeš Ty. 
Nechceš predsa raz šaškovať v tých priblblých televíznych seriáloch.“ Že 
by to už vtedy bol tušil?

V  júni bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá by mala napo-
môcť k  zjednodušeniu postupov zamestnávania a  k  zníženiu mzdo-
vých nákladov zamestnávateľov, zamestnávajúcich pracovníkov na 
sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu.
Zmeny v zákonníku práce, sú účinné od 1.1.2023 a týkajú sa výkonu 
sezónnych prác a novej odvodovej odpočítateľnej položke pri sezón-
nych prácach. 

Čo je v zmysle Zákonníku práce považovanú za sezónnu prácu 
Sezónna práca je práca závislá od striedania ročných období, ktorá sa 
každý rok opakuje a trvaním nepresahuje 8 mesiacov. 
Zavádza sa nový druh dohody o pracovnej činnosti a to dohoda o pra-
covnej činnosti na výkon sezónnej práce. Dohoda môže byť uzatvorená 
najviac na  8 mesiacov a sezónny zamestnanec môže odpracovať maxi-
málne 520 hodín za kalendárny rok. 
Sezónna práca sa týka pracovnej činnosti v  poľnohospodárstve pri 
pestovaní, zbere, triedení a skladovaní vybraných druhov ovocia a ze-
leniny. Taktiež sa môže jednať o sezónnu prácu v cestovnom ruchu, 
prácu súvisiacu s  prenájmom a  lízingom rekreačných či športových 
potrieb. Môže ísť aj o prevádzku táborov, reštaurácií a ubytovacích za-
riadení. Kompletný zoznam pracovných činností pri výkone sezónnej 
práce môžete nájsť v prílohe č. 1B Zákonníka práce. 

Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci
Zamestnanec, zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti na 
výkon sezónnej práce, bude povinne poistený všetkými druhmi pois-

tenia zamestnanca a to od vzniku právneho vzťahu.
Zákon o sociálnom poistení bol doplnený o ustanovenia o odvodovej 
odpočítateľnej položke pri sezónnej práci. Určuje jeho presnú výšku, 
na účely určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na sta-
robné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. 
Odpočítateľná položka pri sezónnej práci dáva sezónnemu zamest-
nancovi možnosť, aby neplatil on, ani jeho zamestnávateľ poistné za 
starobné poistenie a za poistenie v nezamestnanosti. Táto výhoda sa 
uplatní vtedy, ak mesačná mzda zamestnanca dosahuje rovnakú alebo 
nižšiu sumu, ako je navrhovaná výška odvodovej odpočítateľnej po-
ložky pri sezónnej práci. Výška odvodovej odpočítateľnej položky sa 
novelou stanovila na 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriava-
cieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchá-
dza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. 
Ak ale sezónny pracovník zarobí viac ako je suma odvodovej odpočí-
tateľnej položky pri sezónnej práci, je zamestnanec, aj jeho zamestná-
vateľ, povinný zaplatiť poistné na starobné poistenie a aj na poistenie 
v nezamestnanosti. Nebude platiť poistné v plnej výške, ale zaplatí iba 
rozdiel, medzi výškou dosiahnutého mesačného príjmu a výškou od-
vodovej odpočítateľnej položky.

Zmena Minimálne mzdy
Od 01. januára 2023 sa mení  výška mesačnej minimálnej mzdy na 
sumu  700 EUR, hodinová minimálna mzda predstavuje sumu výške 
4,023 eura. 

Vypracované k 15. 07. 2022

Advokátska poradňa
Zmeny v sezónnom zamestnávaní od 2023 

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej 
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Počas letných prázdnin 
mohli rezidenti mesta, ale aj  
jeho návštevníci vyhliadnuť 
hneď niekoľko hudobných 
vystúpení v rôznych častiach 
mesta. Dychová hudba mala 
vyhradený priestor v Hur-
banových sadoch. Ostatné 
koncerty sa konali priamo 
na Námestí slobody alebo  
v priestoroch Sýpky. 

Hudobné leto 
v Novom Meste nad Váhom

Redakcia | Foto: Jana Krištofovičová

Trenčianska dvanástka

Priaznivcov dychovej a ľudovej hudby privítal a Leto s hudbou 2022 otvoril 
František Mašlonka, zástupca primátora mesta

Dychová hudba Veselka

Dychová hudba Bodovanka

Kamarádi z česko-slovenských hraníc

Dychová hudba Veselka

Ľudová hudba Borovienka
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Dychová hudba Lieskované

Ľudová hudba Rovenec

Dušan Vrúbel – Koncert pre klasickú gitaru a jazz pianoFive Faces

Jazzový koncert Blue Note Jazz Band

Folková skupina Premeny

Hudobná skupina Playground

Varga Quartet. Koncert bol súčastou 67. Music festival Piešťany
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Karolíne Majerníkovej z MVK Nové Mesto 
nad Váhom sa v letnej sezóne podaril unikát-
ny kúsok. Stala sa majsterkou Slovenska v plá-
žovom volejbale a to hneď v troch vekových  
kategóriách. V U18 spoločne so spoluhráčkou  
z tímu Dominikou Dančovou. V U20 s Michae- 

lou Panekovou zo Slávie UK Bratislava a napokon v kategórii U22 znova  
so spoluhráčkou z domovského klubu Veronikou Podhradskou.

V poslednú júlovú sobotu sa na Zelenej vode uskutočnil OPEN AIR 
BOXING NIGHT pod záštitou primátora mesta. Box má v Novom Meste 
nad Váhom ma dlhoročnú tradíciu. Pästiarsky klub pod názvom BOX-
CLUB POVAŽAN Nové Mesto nad Váhom vznikol v decembri 1994 a jeho 
zakladateľmi boli Stanislav Miček a František Horňák.

Víťazi jednotlivých kategórií, všetci Považan:
64 kg: Pavol Fleischhacker
66 kg: Jakub Hrčiarik
71 kg: Boris Nedbal
75 kg: Stano Kuba
81 kg: Patrik Valovič
81 kg (remíza): Martin Vavrinec
91 kg: Michal Plesník 

Majerníková trojnásobnou 
šampiónkou

Box prilákal 
na Zelenú voduRedakcia | Foto: archív klubu

Redakcia | FOTO: Jana Krištofovičová

Romana Matějíčková je novou majsterkou Slovenska 
v skoku na koni v kategórii pony Text: Monika Šupatíková

Novomešťanka Romana Matějíčková je čerstvou držiteľkou titulu 
Majsterky Slovenskej republiky v skoku na koni v kategórii pony. 
Súťaž sa uskutočnila 4. – 7. augusta 2022 v priestoroch jazdeckého 
areálu JK Rozálka v Pezinku. Romana Matějičková so svojou 
kobylou Kameliou reprezentovali JK Trenčín - Nozdrkovce. 
 
Novomešťanka pretavila svoju vytrvalosť a tréning na majstrovský 
titul

Nové Mesto nad Váhom sa môže pýšiť Majsterkou Slovenska 
v  skoku na koni v  kategórii pony. Je ňou 11-ročná Romana 
Matějíčková, Jej záľubu a  lásku ku koníkom, spolu s  vytrvalosťou 
a  poctivým tréningom pretavila na majstrovský titul. Dejiskom 
Majstrovstiev Slovenskej republiky v  skoku na koni v  kategórii 
pony sa stal jazdecký areál JK Rozálka v Pezinku. Z konkurencie 15 
jazdkýň sa Romama Matějíčková so svojou Kameliou prebojovali 
až do finále. „Počas štvordňových pretekov sa jazdci museli každý 
deň kvalifikovať svojou jazdou do ďalšieho dňa. Samotné finále 
bolo dramatické. O  víťazke muselo rozhodnúť až rozoskakovanie,“ 
informovala  Romana Matějíčková. Do finále sa prebojovali dve 
jazdkyne. „Čakalo na nás deväť prekážok, ktoré boli 90 cm vysoké. 
Ja som sa so svojou kobylou Kameliou postavila na štart ako druhá 
a bola som úspešnejšia, pretože moja súperka zhodila na poslednej 
prekážke kavaletu,“ prezradila Romana.

Kone miluje od útleho detstva
Vzťah ku koňom si Romana Matějíčková budovala už od útleho 

detstva. Prvým cieľom jej návštevy za koníkmi sa stali Cetuna 
a  Podkylava. Rodičia ju tam vozili už ako 5-ročnú, aby mohla na 
jej obľúbených poníkoch jazdiť. „Po roku, ako 6-ročná som sa stala 
členkou Jazdeckého klubu Trenčín - Nozdrkovce. To už som mala 
vlastného koňa. Bola to kobyla Kamelia, ktorú mi rodičia kúpili 
a mala presne šesť rokov, tak ako ja,“ povedala Romana Matějíčková. 
V  jazdeckom klube už spolu s kobylou Kameliou pôsobia päť rokov. 
Ako 6-ročná však okrem Kamelie jazdila aj na poníkoch jazdeckého 
klubu a  úspešne sa zúčastňovala rôznych súťaží.   „Pred pozeraním 
sa na svet z vyššieho koňa mala Romana rešpekt,“ prezradil jej otec. 
Romana Matějíčková postupne svoje schopnosti rozvíjala v JK Trenčín 
- Nozdrkovce, pod vedením Trénera Branislava Vlníka.  „Zosúladenie 
sa s koníkom nám trvalo takmer dva roky. Teraz sme už takpovediac 
jedno telo a jedna duša. Na požiadanie sa aj zasmeje,“ skonštatovala 
s  úsmevom Romana Matějíčková. Dôvera je základným vzťahom 
medzi jazdkyňou a koňom. Po zosúladení mladej jazdkyne so svojou 
vrstovníčkou kobylou Kameliou sa začala éra ich spoločných úspechov. 

 
Trénuje denne

Romana cestuje z Nového Mesta nad Váhom denne do Trenčína do 
stajne v jazdeckom klube v Trenčíne -  Nozdrkovciach. Má každodenne 
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presne stanovený tréningový režim. „Jeden z mojich rodičov sa musí 
obetovať, aby ma mohli odviezť autom do Trenčína do stajne a  na 
tréning. Som im za to veľmi vďačná.  Tak, ako aj môjmu trénerovi 
Branislavovi Vlníkovi, ktorý ma svojou dôslednou a  trpezlivou 
prácou priviedol k  vytúženému úspechu. Moje poďakovanie patrí 
aj JK Trenčín - Nozdrkovce za vytvorenie ideálnych podmienok na 
trénovanie,“  uviedla  Romana Matějíčková, ktorá aj napriek denným 
tréningom zvládala svoje školské povinnosti. V  školskom roku 
2021/2022 ukončila 5. ročník v ZŠ na Odborárskej ul. a od septembra 
bude študentkou Gymnázia M. R. Štefánika v osemročnom študijnom 
odbore. „Veľké poďakovanie patri aj pánovi riaditeľovi základnej 
školy Jaroslavovi Jeřábkovi za vytvorenie podmienok počas štúdia 
a za podporu,“ doplnila Romana Matějíčková. Počas školského roka 
trénuje takmer každý deň. Okrem tréningu zvláda aj starostlivosť 
o  svoju kobylu Kameliu. V  JK Trenčín - Nozdrkovce trávi približne 
štyri hodiny denne. Až potom sa venuje príprave do školy. V  čase 
prázdnin žije parkúrom intenzívnejšie. „Intenzívnejšiu prípravu 
a tréningy mám aj pred súťažami. Vtedy mám aj skrátené vyučovanie 
alebo som uvoľnená zo školy,“ podotkla.
 
Romana sa o svojho koníka stará

Okrem každodenného tréningu zvláda mladá jazdkyňa aj 
starostlivosť o  svoju kobylu Kameliu. „Koník má svoj celoročný 
rytmus, takmer denne na ňom jazdím. Po pretekoch a cestovaní 
síce oddychujeme, ale aj tak musí mať pohyb,“ priblížila aktuálna 
majsterka Slovenska. Medzi každodenné povinnosti a starosti rodiny 
patria aj tie o  koníka. Veľmi dôležité je zabezpečiť mu kvalitnú 
a vyváženú stravu. „Keď som bola menšia, so starostlivosťou o koníka 
mi pomáhala mamina. Od sprchovania koníka, cez starostlivosť 
o kopytá až po prihlásenie na súťaže. Tiež s prípravou kŕmnej dávky. 
Mamina najprv zistila čo koníkovi najviac vyhovuje, všetko vyladila 
do najideálnejšej formy. Teraz to už zvládam aj sama,“ pokračovala 
Romana Matějíčková. 

Skokom na koni sa venuje päť rokov
Parkúrovému skákaniu na koni v kategórii pony sa Romana Matě-

jíčková venuje už päť rokov. Na svoje konto si s kobylou Kameliou 
pripísali už niekoľko ocenení. Okrem čerstvého titulu Majsterky Slo-
venskej republiky v skoku na koni v kategórii pony je to aj 2. miesto 
v celoslovenskej súťaži Slovenský skokový pony pohár za sezónu 2021 
a  5. miesto v  súťaži Výkonnostný skokový pony rebríček za sezónu 
2021. Oceňovanie sa uskutočnilo 6. augusta 2022 v  priestoroch jaz-
deckého areálu JK Rozálka v Pezinku. „Cieľom súťaží je prejsť celý par-
kúr bezchybne v čo najkratšom čase alebo v stanovenom optimálnom 
čase. Kategória pony spočíva v tom, že je tu stanovená palicová výška 
koňa v kohútiku na 148 cm. Každá súťaž je však iná, líši sa postave-
nými prekážkami a  ich výškou,“ vysvetlila. Pri jazdení a skokoch na 
koni sa jazdkyňa nevyhne ani pádom. „Pády patria k tomu,“ dodala 
Romana Matějíčková.

Romana Matějíčková so svojou kobylou Kameliou počas súťaže Foto - Lucia Grancová

Romana Matějíčková so svojou kobylou Kameliou počas súťaže Foto -Tamara HužvárováRomana Matějíčková so svojou kobylou Kameliou počas súťaže Foto - Lucia Grancová

Romana Matějíčková so svojou kobylou Kameliou počas súťaže Foto - Tamara Hužvárová

Romana Matějíčková so svojou kobylou Kameliou počas súťaže Foto - Kornélia Šalyová
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BAČA K O L E S O B M E S I A C A

BOBOR Í B Ú I Y O A D Z A G U Ľ A

ČEPIEC N R K O S I V O E O K N L S

GAZDA O L A E E V P I E R K O O A

GUĽA P K T D Ľ E O A Č Á T V P Z

KOLESO P O T R L N O Ž Í K K I T Á

KRK N O T Ý Á I Y K Ú V A P A V

LOPTA B V T O L E C Š P A N Á K A

LÚKA A O P U K C E A K M I N C E

LÝTKO M C B N R Y B N Í K N M E É

MESIAC U I I O D B A Č A N A Y I I

MINCE Z E V P R J A B A Ž E Š P Š

MOTÝLE O S P R O S O N D O P K E O

MYŠKA R I E K A E K R K N I A Č V

NOŽÍK

OPICA

OSIVO

OVOCIE

PANÁK

PAVÚKY

Osemsmerovka

BAČA
BOBOR
ČEPIEC
GAZDA
GUĽA

KOLESO
KRK

LOPTA
LÚKA

LÝTKO
MESIAC
MINCE

MOTÝLE
MYŠKA
NOŽÍK
OPICA
OSIVO

OVOCIE
PANÁK

PAVÚKY

PIERKO
PODNOS

PONÍK
POTOK
PROSO

RADLICA
RIEKA 

ROZUM
RYBNÍK
SLNKO

SOVIČKA
SYSEĽ

TKANINA
TURBAN

VÁZA
VENIEC

VOŠ
VTÁČA
ŽABA

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

                 1.
     2.
         3.
    4.
    5.
                6.
                  7.
                8.
      

                 9.
             10.
      11.
             12.
        13.

1.  malé zviera s pichliačmi
2.  dáva nám mlieko
3.  spoločný názov pre pšenicu, ovos,raž
4.  plody duba
5.  pichľavá púštna rastlina
6.  samec mačky
7.  druh sovy

8.  náradie na obrábanie pôdy
9.  žije v potoku a chodí dozadu
10. plávajú po riekach i moriach
11. opak čiernej
12. vyteká zo sopky
13. samec kačky

Šuchy šuchy šuchorí,

čo sa z trávy vynorí?

Schováva sa ešte stále

čudo akési tam malé.

Čože by to mohlo byť?

Čo sa to tam môže skryť?

Zrazu vystrčí sa ňufáčik.

Hľa, je to malý zajačik.

J.Foltánová

V tráve 

Správna odpoveď: Babie leto prináša pekné dni v jeseni.

Správna odpoveď:
 Jablkový koláč
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2. augusta 2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil  náš milovaný 
manžel, otec, dedo a švagor Ing. Ľubomír WERNER

S láskou a úctou spomína celá rodina.  
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.  Rodina Wernerová a Mitanová. 

„Aj keď ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí čo Ťa mali radi neprestanú na Teba spomínať.“
Dňa 30.8. 2022 uplynulo sedem rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 

mamička, babička a prababička Mária HRUŠÍKOVÁ, rod. Dvoranová. 
S láskou a úctou spomína syn Peter a dcéra Margita s rodinami.

Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 
Ťažko sa hľadajú slová, v pamäti sa nám vynáraš znova.

Spomienka na teba je stále živá, odkedy prišla ta smutná chvíľa. 
Dňa 2. septembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 

Jarko PAVLECH
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina a priatelia

Čas hojí rany, ale jazvy zostávajú...
5. septembra 2022 si so žiaľom v srdci pripomenieme 6. výročie náhleho úmrtia

MUDr. Jána MITANU
Ten, kto ho poznal, spomenie si.

Ten, kto ho mal rád, nezabudne. S láskou a úctou si spomína celá rodina

Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás. 
Deň jeho odchodu 10.9. vrytý v srdciach máme a 6. výročie si pripomíname s láskou 

a úctou na nášho milovaného manžela, otca, dedka, brata a švagra 
Melichera KULICHA z Nového Mesta nad Váhom.

Za tichú spomienku ďakuje celá rodina.

Sú chvíle, ktoré nemali nikdy prísť, sú bolesti, ktoré čas nikdy nezahojí
a žiale, ktoré čas nikdy nevylieči.

 Dňa 18.09.2022 uplynie 10 rokov čo nás navždy vo veku 77 rokov opustil pán 
Eduard MASÁR z Nového Mesta nad Váhom.

S  úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Celá rodina si s láskou pripomína výročia úmrtia našich 
drahých zosnulých.

35. výročie otca Vladimíra KUCHARÍKA
10. výročie mamy Márii Zuzany KUCHARÍKOVEJ

26. výročie brata Samuela KUCHARÍKA
Odišli, ale navždy ostanú v srdciach tých, ktorí ich milovali. 

Alžbeta Trgalová (†23.6.2022)  
vo veku 77 rokov         

Viktória Vavrincová (†24.6.2022) 
vo veku 83 rokov

Ján Bubanec (†27.6.2022)  
vo veku 82 rokov 

Václav Hrách (†29.6.2022)  
vo veku 41 rokov 

Jolana Petrovská (†4.7.2022)  
vo veku 92 rokov

Pavol Pekarovič (†5.7.2022)  
vo veku 75 rokov

Judita Sekerová (†7.7.2022)  
vo veku 86 rokov

Štefan Hoffmann (†8.7.2022)  
vo veku 83 rokov 

Ľudovít Halák (†8.7.2022)  
vo veku 69 rokov

Margita Gurišová (†13.7.2022)  
vo veku 90 rokov

Čeněk Drápal (†14.7.2022)  
vo veku 74 rokov

Peter Kišoň (†16.7.2022)  
vo veku 49 rokov 

Štefan Vašura (†18.7.2022)  
vo veku 86 rokov      

Eva Punová (†19.7.2022)  
vo veku 62 rokov 

Božena Klimová  (†25.7.2022)  
vo veku 77 rokov

Mária Bangová (†29.7.2022)  
vo veku 40 rokov 

Jozef Durdík  (†1.8.2022)  
vo veku 89 rokov

Jarmila Hainkeová (†2.8.2022)  
vo veku 73 rokov

Jozef Helia (†6.8.2022)  
vo veku 34 rokov

Peter Kozic (†7.8.2022)  
vo veku 53 rokov 

Helena Ábelová (†10.8.2022)  
vo veku 87 rokov

Janka Martišková (†12.8.2022) 
vo veku 80 rokov

Pavel Popelár (†12.8.2022)  
vo veku 86 rokov

Štefánia Grčková (†12.8.2022)  
vo veku 80 rokov

Jaroslav Kršák (†13.8.2022)  
vo veku 63 rokov

Ľudmila Heldesová (†14.8.2022) 
vo veku 88 rokov 

Pavol Taščic (†15.8.2022)  
vo veku 68 rokov

Jaroslava Baníková (†16.8.2022) 
vo veku 75 rokov

Zdenka Michaliková (†16.8.2022) 
vo veku 58 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.

S P O M Í N A M E

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
3.9.1927† SVETSKÝ Štefan, národovec, publicista. Narodil sa 4.2.1884 v Dolnom Srní. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v 
Moravskom Lieskovom – 95. výročie úmrtia. 

7.9.1952† MAREK Jozef, veterinár, vedec svetového mena. Narodil sa 18.3.1868 v Hornej Strede. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel v Budapešti (Maďarsko) – 70. výročie úmrtia.

15.9.2012† DURDÍK Ján, pedagóg, publicista, kronikár. Narodil sa 2.5.1917 v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 10. výročie 
úmrtia. 

21.9.1952* BLANÁRIK František, vojak z povolania. Narodil sa v Šahách. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom – 70. výročie narodenia. 
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