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   JÚN



Z DOPOLUDŇAJŠIEHO 
PROGRAMU NA NÁMESTÍ SLOBODY

  8,30 h - 10,15 h Mestský minimaratón, dekorovanie víťazov

13,00 h - 19,00 h Zábavné atrakcie  pre deti, občerstvenie v stánkoch

13,30 h - 14,25 h Slávnostné otvorenie,  koncert HS ZUŠ Narcis

14,25 h - 15,00 h Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov

15,00 h - 16,30 h Program CVČ Nové Mesto n.V. a ZUŠ Uherský Brod 

                             - Orchester S. Sládka

HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM 
NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY

17,00 h - Slávnostné otvorenie

               Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského 

17,10 h - 17,30 h MKO 

17,30 h - 18,15 h Udeľovanie ocenení  OSOBNOSŤ MESTA 

18,30 h - 19,30 h LA GIOIA 

20,00 h - 22,00 h Roxette Revival - The RockSet, 

                             Celine Dion Tribute - Cz 

22,00 h - Ohňostroj

DEŇ  MESTA 22. JÚNA 2012
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 V kalendári je 22. jún úplne obyčajný deň.
Štvrtému júnovému piatku v našom meste 
všednosť v žiadnom  prípade nehrozí. V duchu 
tradícií ostatných rokov sa  z príležitosti predju-
bilejného - 749. výročia prvej písomnej zmienky 
o Novom Meste nad Váhom uskutoční po šiesty 
raz Deň mesta spojený s udeľovaním ocenenia 
Osobnosť mesta.
 Porozprávali sme sa o ňom s viceprimá-
torkou mesta Ing. Vierou Vienerovou.
 - Po prvýkrát sme Deň mesta usporiadali 
rok pred 745. výročím prvej  písomnej zmienky 
o Novom Meste nad Váhom. Osobitosťou tohto 
dňa v roku 2007 okrem toho, že dnes  už tradičné 
podujatie malo vtedy svoju premiéru, bolo, že 
Deň mesta sa konal v marci. V mesiaci, na  kedy 
pripadá výročie prvej  písomnej  zmienky o 
našom meste (pozn.  red.: 18. marca 1263).
 Od druhého ročníka z čisto praktických 
dôvodov, keď sme sa kvôli možnosti vyššej 
návštevnosti  rozhodli Deň mesta  preniesť pod 
holé nebo na  námestie, sa táto mestská akcia 
koná pravidelne v júni, tentoraz teda už po pia-
tykrát. Bohatá účasť občanov a návštevníkov 
Nového Mesta nad Váhom z ostatného obdobia 
len potvrdzuje, že to bolo dobré rozhodnutie.
 Dúfame, že  i tento rok bude k nám  počasie 
vľúdne a návštevníci Dňa mesta si budú môcť

podujatie s jeho bohatou ponukou vychutnať.
 Po dopoludňajších športových akciách 
žiakov, ktoré vyvrcholia odovzdávaním ocenení 
najlepším z nich, ktorí v rôznych súťažiach, 
olympiádach či iných aktivitách úspešne 
reprezentovali svoju školu a mesto, sa od 13,30 h
do neskorých večerných hodín rozkrúti kolotoč
zábavy a príjemných umeleckých zážitkov. Krátku 
prestávku  v ňom o 17,30 h spraví slávnostný akt 
odovzdávania výročných cien primátora mesta 
- titulov Osobnosť mesta významným občanom 
spätých s naším mestom, ktorí ho v jednotlivých 
odvetviach života významne  zviditeľnili.
 Povestnou čerešničkou na  torte v kultúrnom 
programe bude vystúpenie českej hudobnej sku-
piny Roxette Revival - The RockSet, Celine 
Dion Tribute, ale  prísľubom silného umeleckého 
zážitku je aj účinkovanie skupiny La Gioia.
 Využívam túto príležitosť a všetkých čo
najsrdečnejšie v mene primátora mesta i svojom 
na Deň mesta 22. júna srdečne pozývam.-

MESTO DOTVÁRAJÚ AJ SÚKROMNÍ INVESTORI

D EŇ ,  K T O R É M U  N E H R O Z Í  V Š E D N O SŤ

 Siedmeho júna sa uskutoční 9. schôdz-
ka mestskej  rady (MsR), o 12 dní neskôr -
19. júna sa bude konať 9. zasadanie mest-
ského zastupiteľstva (MsZ).

JÚNOVÉ SNEMOVANIA

 Nie všetky investície, ktoré sa  v našom 
meste realizujú, prípadne pripravujú, sú v réžii 
samosprávy. Vo viacerých prípadoch ide o súk-
romné investície. A práve  o nich sme sa poroz-
právali s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim 
oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy 
MsÚ v Novom Meste nad Váhom. 
 - V súčasnosti v meste prebiehajú, príp. sa 
chystajú viaceré akcie súkromných investorov, v 
prvom rade spomeniem správcov inžinierskych 
sietí - Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), 
a. s., Slovenský plynárenský priemysel (SPP), 
a.s., a Západoslovenskú energetiku (ZE), a.s..
 V priebehu júna by mala začať veľká in-
vestícia TVK, a. s., ktorou je  vybudovanie novej 
kanalizácie i s prípojkami a nového vodovodu aj 
s prípojkami na Ul. robotníckej, Slovanskej a Ul. 
ružovej. Náročné to bude najmä na  Ul. robot-

níckej, kde pôjde o položenie  potrubia s väčším
priemerom. Zhotoviteľ je už vybraný. Čo sa týka 
vkladu  mesta, bude sa podieľať na úprave povr-
chov týchto ciest, v prípade Ul. robotníckej sa 
v budúcnosti uvažuje aj s výstavbou odstavných 
plôch pre osobné automobily. 
 SPP pripravuje výstavbu nových plynovodov 
aj s prípojkami na Ul. železničnej, a to od 
podjazdu po bývalé vojenské sklady a na Ul. 
Piešťanskej – od podjazdu po bývalú benzínovú 
pumpu. -
 Táto investícia  podľa  slov Ing. D. Macúcha 
sa mala realizovať ešte vlani, ale stroskotala na 
tom, že plynárom sa vtedy nepodarilo pozemky 
majetko – právne vysporiadať.
 - Stavebné povolenie je už vydané. Rokujeme 
s SPP o presune peňazí na  túto stavbu ešte do 
tohto roka, aby sme po jej zavŕšení mohli ešte do 
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konca roku upraviť povrch komunikácií na týchto 
uliciach..-
 Investíciu pripravujú aj energetici.
 -  Na Ul. Piešťanskej plánujú nové rozvody 
elektrickej energie aj s trafostanicou. Na túto 
akciu sa pripravuje vydanie stavebného povole-
nia. Chceme dosiahnuť, aby nám Zsl. energetika 
spolu so Slovenským  plynárenským priemyslom 
spravili na Ul. Piešťanskej časť, a nie malú, 
ľavostranného chodníka. 
 Ul. Piešťanskej ako južnému vjazdu do mes-
ta chceme dať vzhľad a kvalitu, aké jej patria. 
Momentálne nie je príjazd do mesta z pohľadu
povrchu cesty ukážkový, skôr naopak.-
 Popri „sieťaroch“  sú tu i ďalší  súkromní 
investori.
 - UMC Slovakia prakticky končí s realizáciou 
svojich dvoch  hál. Na  Ul. Gábrišovej  začala po 
vydaní stavebného povolenia výstavba bytového 
domu s polyfunkciou. Po jej dokončení bude dom 
medzi Ul. Gábrišovou a Inoveckou vzorom zástav-
by do svahu (pozri vizualizáciu vpravo hore).
 Investorom domu s bytmi s terasami a 
výhľadom na Inovec, pritom v blízkosti centra, je 
fa PPKM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
 Firma  v meste realizuje ešte  ďalšie dve 
súkromné investície. Jednou z nich, pomerne 
rozsiahlou, je realizácia technickej infraštruktúry 
– vodovodu, kanalizácie, plynovodu a elektrickej 
energie pre rodinné domy na Ul. Bzinskej zhruba 
oproti Ghilánimu mlynu pre budúcu štvrť indi-
viduálnej výstavby  vrátane ciest a chodníkov. Po 
vybudovaní prípojok kanalizácie a vodovodu až 
k priemyslovke sa dokončujú ostatné inžinierske 
siete. Na realizáciu čakajú nová trafostanica a 
rozvody elektrickej energie. 

Ďalšia  investícia, do ktorej sa táto firma na 
radosť mesta pustila, je  bývalý tzv. žilinčanovec.
Fa PPKM, s.r.o., túto zdevastovanú národnú 
kultúrnu  pamiatku vedľa parku odkúpila a začala
s rekonštrukciou budovy. Zatiaľ má od  pamiat-
károv a mesta povolené spevnenie a stuženie 
budovy, nový krov, fasádu  i výmenu okien. 

Ďalšia súkromná investícia sa realizuje na 
Ul. Ľ. Podjavorinskej. Je za ňou fa Sezam, s.r.o., 
Žilina, ktorá tu buduje vlastné skladové priestory 
s administratívnou časťou, aby  mohla opustiť
prenajaté priestory v  bývalej nákladnej doprave 
ČSAD.
 Výstavba Kauflandu a Nákupnej galérie 
je ďalšia investícia, ktorá sa pripravuje na Ul. 

Malinovského. Je vydané územné rozhodnutie 
na túto stavbu. Momentálne sa pripravujú pro-
jekty a stavebné povolenie a  dokončujú sa búra-
cie práce tzv. starej Henkel -  Palmy. Rovnako 
je vydané územné rozhodnutie na výstavbu 
Kauflandu a bytového domu na  Ul. Čachtickej. O 
tom, kde obchodný reťazec bude napokon  stáť,
rozhodne spoločnosť Kaufland (pozn red.: ako 
sme vás  informovali v minulom čísle, ak  budú 
splnené všetky podmienky, malo by  to byť na 
Malinovského ul.). -
 Ako ďalej  uviedol vedúci  oddelenia výstav-
by, v príprave  je viac investícií, no ešte nie sú v 
takom štádiu, aby  bolo na ne vydané územné 
rozhodnutie.
 - Mňa osobne mrzí, že v meste máme 
vydaných viac územných rozhodnutí, dokonca 
aj stavebných povolení, napriek  tomu sa  nič
nedeje. Mnohé investičné zámery prešli komisia-
mi, odsúhlasili ich, ale investor napokon od nich 
odskočil. Keby sa postavilo všetko to, čo sme 
odsúhlasili, mesto by malo celkom inú tvár! -, 
konštatoval na  záver Ing. Dušan Macúch.

Viete o tom, že ...
 ... Mesto Nové Mesto nad Váhom uspelo so 
žiadosťou o príspevok na  digitalizáciu kina? Od 
Audiovizuálneho fondu získalo dotáciu 35 000 €. 

ZVESTI - RADY - POSTREHY
1. jún MDD
5. jún Svetový deň životného prostredia
7. júna Výročie Memoranda národa 
  slovenského
14. júna Svetový deň darcov krvi
17. júna Deň otcov
26. júna Medzinárodný deň proti zneužívaniu
  drog
27. júna Svetový deň rybárstva
29. júna Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla
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 Po úspešnej vlaňajšej premiére podu-
jatia  k MDD v priestoroch bývalých kasární  
na Bzinskej ul. sa tohoročná akcia POLÍCIA 
DEŤOM uskutoční na rovnakom mieste ako 
vlani presne v deň sviatku detí. O dopoludní  
plnom zábavy, akčnosti  a sladkých odmien sme  
sa porozprávali s náčelníkom mestskej polície 
mjr. Ing. Mariánom Ovšákom. 
 - Podujatie s názvom Polícia deťom, určené 
škôlkárom a žiakom I. stupňa ZŠ, organizujeme 
v spolupráci s Mestom, Okresným riaditeľstvom 
a Obvodným oddelením  PZ v Novom Meste nad 
Váhom.
 - Na malých i väčších návštevníkov Bzinskej 
ul. čaká zaujímavý program. Deti budú môcť 
napr. obdivovať vozidlá z II. sv. vojny zo zbierky 
p. Mariána Simeona. A nezostane len  pri obdive, 
chlapci a dievčatá sa budú môcť na bojových vete-
ránoch i povoziť. Takisto i na  policajných autách 
so zapnutými „húkačkami“. Pozrú si tiež ukážky 
práce kynológov z výcviku psov a hasičskej  
techniky, ktorú predvedú príslušníci OR HaZZ 
v Novom Meste nad Váhom. Prezentovať sa 
bude i RZP. Verím, že nebude potrebné využiť 
jej služby. Pozvaná je i  Jefta Slovakia záchran-
ný systém. Máme prísľub Jazdeckej polície  z 
Bratislavy, že  po roku opäť zavíta do nášho mes-
ta  so svojimi štvornohými pomocníkmi – koníkmi. 
Scénam z akčného filmu sa bude podobať ukážka 
zadržania páchateľa a vyslobodenie rukojemníka, 
pričom „zásah“ sa  nezaobíde bez  streľby. Ak  

nám vyjdú naše plány, mali by sa pred deťmi 
predviesť vrtuľník s parašutistami z Trenčína a 
možno i vrtuľník  záchrannej služby. Jediné, čo  
nedokážeme zariadiť, je  - počasie, ktoré nie  je  v 
našej réžii. Azda nám rovnako ako vlani vyjde.- 
 Podujatie Polícia deťom sa uskutoční v čase 
od 9,00 do 12,00 h. V rámci  neho  si  návštevníci 
Bzinskej ul. budú môcť pozrieť kultúrny  program, 
o ktorý sa  postará centrum voľného času. Chýbať 
nebudú ani sladkosti. Na toto všetko a mnohé iné 
sa  môžu tešiť účastníci podujatia Polícia deťom 
1. júna.-                              (foto: www.nmnv.sk)

POLÍCIA DEŤOM K ICH SVIATKU

 Nové Mesto nad Váhom je súčasťou naj-
väčšieho partnerského spoločenstva miest na 
svete pod názvom Spoločenstvo Nových Miest 
v Európe. Najbližšie, v poradí 34. stretnutie 
zástupcov jeho 36 členov zo šiestich európskych 
krajín sa uskutoční v nemeckom meste Neustadt 
an der Orla v dňoch 15. - 17. júna. Nové Mesto 
nad Váhom by mala na  novomestskom „rende-
zvous“ reprezentovať 5 - členná delegácia. -dh- 

BLÍŽI SA STRETNUTIE 
NOVÝCH MIEST

 Prebiehajúca rekonštrukcia Parku J. M. 
Hurbana zmenila tradičné miesto oddychu a 
relaxu najmä mamičiek s deťmi na  stavenisko 
s nemalou prašnosťou. Odporúčame im i ostat-
ným občanom a návštevníkom mesta, aby  až 
do jej ukončenia návštevu parku v záujme bez-
pečnosti hlavne detí a plynulosti prác  radšej 
odložili. 

NÁVŠTEVU PARKU 
RADŠEJ ODLOŽTE!

DEŇ DETÍ V BAMBI
 Veľký deň čaká na deti v materskom cen-
tre Bambi. Popoludní 1. júna v čase od 16,00 
do 18, 30 h sa v areáli  pred  budovou ZUŠ na 
Štúrovej  ulici uskutoční pod holým nebom prog-
ram pre malých i väčších oslávencov k ich sviat-
ku – Medzinárodnému dňu detí.
 Na deťúrence čakajú zaujímavý program 
s atrakciami a animátormi, okrem  toho deň „D“ 
organizátori oslávencom osladia  chutnou cukro-
vou vatou. Súčasťou akcie by malo byť aj  sláv-
nostné otvorenie detského ihriska pred základ-
nou umeleckou školou. 
 Verme, že deťom a akcii im venovanej bude 
priať i počasie a slniečko sa bude na oslávencov 
a všetkých, ktorí v tento deň prídu na  Bambi – 
MDD párty, veselo usmievať.             MC Bambi



 Do tretice všetko dobré, povedali si organizá-
tori  podujatia PARÁDA – paralympijský deň pre 
malých aj veľkých a pustili sa do prípravy jeho 
III. ročníka. Podujatie usporadúvajú Slovenský 
paralympijský výbor (SPV) v spolupráci s mes-
tom a novomestskou spoločnosťou Bolton. Je  
pokračovaním osláv MDD.
 - Na Parádu sa môžu tešiť všetci, ktorí v pred-
chádzajúcich dvoch rokoch už zažili jej jedinečnú 
atmosféru i tí, ktorí sa ju chystajú po prvý raz  
okúsiť, v sobotu 2. júna na Zelenej vode, - za 
hlavného usporiadateľa hovorí predseda SPV 
Ján Riapoš a pokračuje ďalej:
 - V čase od 10,00 do 15,00 h čaká na 
návštevníkov známeho rekreačného areálu 
množstvo atrakcií pre deti a mládež vrátane para-
lympijských športov, ktoré si budú môcť vyskúšať 
napr. stolný tenis, handbike, lukostreľbu, streľbu 
a ďalšie. Podobne ako vlani na Zelenej vode 
nebude chýbať SPP centrum zábavy. Súčasťou 
podujatia bude aj symbolická jazda na kolies-
kových prostriedkoch v rámci X. ročníka kampane 
Na kolesách proti rakovine, ako aj súťaže v rámci 
podkampane Na kolesách do škôl (cyklistická 

súťaž medzi žiakmi základných škôl z regiónu).   
 Počas celého dňa sa o dobrú zábavu  
budú starať moderátori a známi umelci, okrem
iných Robo Opatovský, Smola a Hrušky, Zuzana 
Suchánková, Campana Batucada, Sherpa Band. 
O 15 h podujatie vyvrcholí tombolou.
 Veríme, že podujatie, ktoré nie je len o zába-
ve, ale rezonuje v ňom predovšetkým myšlienka 
pomoci a solidarity, „zasponzoruje“ i nebo a 
pošle  na Zelenú vodu príjemné slnečné predletné 
počasie.

 Do nosa udierajú úžasné vône. V ovzduší 
dýchajúcom letom ich kuchár  - vetrík zmieša do 
chuťové poháriky prebúdzajúcej voňavej lahôdky.  
Majstri varešky si úzkostlivo strážia tajomstvo prí-
pravy chutných gulášov... Navôkol vládne  dobrá 
nálada, ale i zdravá rivalita v úsilí o najlepší guláš, 
v snahe o víťazstvo. Tak nejako to bude vyzerať 
na Zelenej vode 23. júna počas  Novomestského 
kotlíka. Viac nám o ňom prezradil Ing. Henrich 
Hritz, riaditeľ rekreačného areálu.
 - Novomestský kotlík sa stal už tradíciou, 
ktorá otvára  letnú turistickú sezónu na Zelenej 
vode. Chystajú sa naň a brúsia si (okrem  nožov) 
zuby na  víťazstvo jeho pravidelní účastníci, ale  
i družstvá, ktoré sa  tohto roku hotujú na  svoju 
kulinársko – gulášovú premiéru.
 Okrem  špeciálnych ingrediencií a ich správ-
neho pomeru uvariť chutný guláš, to chce,  - ako 
mi iste dajú  za pravdu zruční „gulášmajstri“, -  
pristupovať k príprave tohto tradičného jedla Slo-
vákov s láskou.
 Napriek tomu, že  pri jeho varení nebude 

medzi jednotlivými družstvami chýbať súťažné 
napätie, v podujatí, ktoré organizuje  rma BOLT, 
s. r. o.,  Nové Mesto nad Váhom pod záštitou pri-
mátora mesta, pôjde hlavne o dobrú zábavu a prí-
jemne prežitú štvrtú júnovú sobotu v spoločnosti 
ľudí, ktorých dala dokopy chuť zasúťažiť si, uká-
zať, ale  hlavne  dokázať svoje kuchárske umenie 
a pochutnať si na  dobrom guláši.
 V prípade záujmu o účasť na Novomestskom  
kotlíku sa možno prihlásiť na sekretariáte Blue 
Note (Haškova  ul. 2. poschodie), alebo zaslať 
prihlášku  na e-mail: hritz@bolton.sk .-

GULÁŠE „OCHUTIA“ SÚŤAŽENIE I DOBRÁ ZÁBAVA

MDD POKRAČUJE PARÁDOU NA ZELENEJ VODE
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 ● DEŇ BELASÉHO MOTÝĽA. Od roku 
2001 OZ Organizácia muskulárnych dystrofikov 
organizuje  každoročne vždy v druhý  piatok  
júna Deň belasého motýľa - deň ľudí so svalo-
vou dystrofiou s osvetou o tomto nervosvalovom 
ochorení, jeho sociálnych a zdravotných dôsled-
koch. Tentoraz Belasý motýľ „priletí“ 8. júna,  
jeho súčasťou bude aj celoslovenská verejná 
zbierka na kompenzačné pomôcky, ktoré štát 
nehradí, len sčasti prepláca.



5

 V polovici mája  nadobudlo účinnosť VZN
mesta č.1/2012 O tvorbe a použití fondu pre-
vádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom. Na 
svojom ostatnom aprílovom zasadaní  ho schválili 
poslanci mestského zastupiteľstva. O v poradí 
prvom „VZN – ku“ schválenom v tomto roku  sme 
sa porozprávali s predkladateľkou jeho návrhu 
Ing. Alžbetou Podhradskou z MsÚ. 
 - Schválené VZN sme vypracovali v inten-
ciách zákona o dotáciách na rozvoj bývania a 
sociálnom bývaní. Upravuje podmienky tvorby 
a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv ná-
jomných bytov v bytových domoch obstaraných 
s použitím štátnych  a verejných prostriedkov za 
účelom podpory bývania. 
 Fond prevádzky, údržby a opráv, pre 
zjednodušenie nazvime ho fond opráv, sa 
používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a 
opráv bytových domov, nájomných bytov a ne-
bytových priestorov v bytových domoch. Jeho 
účelom je vytvárať finančné zdroje pre plánovanú 
včasnú  údržbu, čo, ako uznáte, je zodpoved-
né voči vlastníctvu nehnuteľností. Vlastníctvo k 
nehnuteľnostiam totiž zaväzuje k údržbe, ktorá 
zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností
tak z pohľadu noriem, ako i preventívnej údržby.
 Fond opráv tvorí mesto z finančných pros-
triedkov získaných v rámci úhrad za užívanie by-
tov od nájomcov bytov. Výška tvorby sa stanovuje 
tak, aby fond opráv postačoval na zabezpečenie
postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti,
ktorej sa financovanie týka. Schválené VZN 
mesta v intenciách príslušného zákona (§ 18, 
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z.) určuje  tvorbu 
fondu opráv ročne vo výške 0,5 % nákladov na 
obstaranie nájomného bytu. Finančné prostried-
ky fondu opráv sú evidované na samostatnom 
bankovom účte pre všetky bytové domy. Za každý 
bytový dom sa  osobitne vedie evidencia o tvorbe 
a použití finančných prostriedkov príslušného 
bytového domu. – 

Čitateľov bude iste zaujímať, na čo všetko sa 
môže fond  opráv použiť...
 - Presne  to stanovuje článok 4 schváleného 
„VZN-ka“. Financie z fondu možno použiť na 
údržbu nájomných bytov, nebytových priesto-
rov, na ich rekonštrukciu, ako aj na veci alebo 
činnosti, ktoré napomáhajú, resp. sú  úzko spo-

jené s touto údržbou. Možno  ich použiť aj na 
vylepšenie technického a estetického stavu ob-
jektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou 
zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom 
najbližšieho verejného chodníka, resp. komuniká-
cie. Z fondu sa uhrádzajú i  poplatky za správu. 
No nejde  to len  tak. Podkladom na čerpanie
peňazí z fondu sú faktúry za opravy a údržbu 
bytových domov a za poplatok za správu. -
 Ako ďalej uviedla vedúca OFIS, k  údržbe 
bytových domov hradenej z fondu opráv pa-
tria v súlade s legislatívou pravidelné odborné 
prehliadky a kontroly, konkrétne revízia prenos-
ných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, 
ďalej revízie komínov, bleskozvodov, elektrickej 
inštalácie a elektrických zariadení, plynových 
kotlov a domového plynovodu, oprava a výmena 
meračov.
 - Pri odstraňovaní havárií a závad, ak nie je 
na fonde opráv dostatok finančných prostriedkov, 
je možné opravy hradiť z rozpočtu mesta. O 
zvýšení alebo znížení tvorby fondu opráv roz-
hoduje mestské zastupiteľstvo. Drobné opravy v 
byte súvisiace s jeho užívaním si nájomca hradí 
sám.-
 Na margo  hospodárenia s fondom opráv Ing. 
A. Podhradská povedala:
 - V záujme  účelného hospodárenia sa fond 
opráv analyticky eviduje podľa jednotlivých by-
tových domov. Opravy a údržba z tohto fondu 
sa môžu robiť len do výšky finančných prostried-
kov na príslušnom účte. Spolu s prevádzkou a 
správou bytov  ich zabezpečuje  správca bytov - 
MsBP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,  ktorý zod-
povedá za efektívne a hospodárne vynakladanie 
finančných prostriedkov a opravu a údržbu by-
tového fondu vykonáva na vlastnú zodpovednosť.
Opravu a údržbu bytov môže zabezpečovať aj 
mesto.-
 VZN pamätá i na  kontrolný mechanizmus 
nakladania s fondom opráv. Podľa slov Ing. A. 
Podhradskej, ktoré uviedla  na  záver,  predbežnú 
finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej
kontrole vykonáva prednosta MsÚ, čerpanie fon-
du schvaľuje primátor mesta. Následnú finančnú
kontrolu tvorby a čerpania fondu vykonáva hlavný 
kontrolór. Správu o tvorbe a použití fondu opráv 
mesto predkladá dvakrát ročne do mestskej 
rady.

O FONDE OPRÁV A JEHO VYUŽITÍ
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NOC KOSTOLOV

 Celý, najmä športový svet žije blížiacimi sa  
XXX. Letnými olympijskými hrami 27. 7. - 12. 8. 
v Londýne. Nové Mesto nad Váhom spolu s ďal-
šími mestami vyšle pri  tejto príležitosti do dejis-
ka olympiády Olympijské posolstvo.
 Príchod  olympijskej štafety Londýn 2012  do 
nášho mesta očakávame 11. júna o 8,30 h. Na 
pôde ZŠ Ul. odborárska  ju privítajú predstavite-
lia mesta, vzápätí sa uskutoční slávnostné otvo-
renie Letných športových hier mládeže (LŠHM) 
pre I. st. ZŠ. Zhruba desať minút pred  deviatou 
predpokladáme odchod olympijskej štafety, ku 
ktorej sa pripoja naši  žiaci,  do ZŠ Tematínska 
ul. Trasa povedie zo školy Vajanského ulicou 
cez Gábrišovu ul. a námestie až po Poľovnícku 
ul. Zhruba  o 9,10 h dorazí štafeta do školy na  
Hájovkách. Nasledovať bude zapálenie olym-
pijského ohňa, po ňom otvorenie detskej olym-
piády a odovzdanie posolstva novomestských 
materských škôl XXX. LOH.  Desať minút pred 
pol desiatou Nové Mesto n. V. odovzdá štafetu 
zástupcom Piešťanského okresu. Štafeta spre-
vádzaná mestskou políciou až po kruhový objazd 
pri Tescu sa vydá smerom na Piešťany po trase 
ulíc: Lesnícka - Športová -  Hviezdoslavova - M. 
R. Štefánika - kpt. Nálepku - Piešťanská. 
 Súčasťou podujatia budú sprievodné akcie. 
V ZŠ Ul. odborárska  bude od 8,00 do 9,30 h  
kreslenie olympijských a športových  motívov 
na chodník, čas od 8,30 do 11,30 h bude patriť 
LŠHM I. st. ZŠ o pohár primátora mesta. V  ZŠ 
Tematínska ul.  bude od 9,10 do 10,30 h prebiehať 
detská olympiáda MŠ. Po školských kolách 
olympijského kvízu v máji sa ich víťazi 12. júna  
zúčastnia jeho regionálneho kola v Trenčíne. -

 Význam tohto dňa vyjadria školy výzdobou 
štátnymi, európskymi  a olympijskými symbolmi 
zdôrazňujúcimi myšlienku mieru a spolupráce 
medzi národmi (ak boj či  súperenie, tak  len na 
športovom poli).                  
              Mgr. Dušan Hevery, ved. odd. ŠMaTK

MESTO VYŠLE OLYMPIJSKÉ POSOLSTVO

 Dňom 26. júna vstupuje do platnosti nariade-
nie EÚ, ktoré členským štátom ukladá povinnosť 
vydávať cestovné pasy (CP) už iba ako individu-
álne cestovné doklady. V praxi to znamená, že 
príslušné útvary PZ už od 26. júna  nebudú vyko-
návať zápisy detí mladších ako päť rokov do CP 
rodiča. 
 SR a niektoré ďalšie členské štáty EÚ zastá-
vajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do CP 
rodiča vykonaného do 25. júna bude môcť takéto 
dieťa cestovať mimo územia SR bez vlastné-

ho cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, 
v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Má 
však signály o tom, že niektoré iné členské štáty 
schengenského priestoru majú v úmysle od 26. 
júna neuznávať zápisy detí v CP rodiča. Sloven-
skí občania sa tak môžu stretnúť s problémami,
ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov 
vlastné CP. MV SR preto odporúča občanom SR 
- rodičom, ktorí plánujú po 26. júni cestovať spolu 
so svojimi deťmi mimo územia SR, aby požiadali 
o vydanie vlastných CP pre deti.                   -pk-

POŽIADAJTE O CESTOVNÉ PASY PRE DETI

 Po vlaňajšej  premiére sa Kostol Narodenia  
Panny Márie v Novom Meste  nad Váhom aj  
tento rok pridal k akcii Trnavskej  arcidiecézy a 
usporiada 1. júna v čase od 18,00 do 24,00 h 
Noc kostolov.

  Návštevníci 
jeho II. ročníka, 
ktorého mottom 
je parafrázovaný 
verš z Prvého 
listu Solúnčanom: 
„Všetci sme deti 
svetla. Nám ne-
vládne Noc ani 
temnota“, sa mô-
žu tešiť na pred-

nášku známeho psychiatra a teológa Maxa
Kašparů (na foto), na koncert Komorného or-
chestra slovenských učiteľov a vystúpenie
Lamačských chvál. Uskutoční sa tiež prednáška 
o dejinách novomestskej prepozitúry a keďže 
1. júna je  Medzinárodný deň detí, chýbať nebude 
ani  krátky program pre deti v pastoračnom cen-
tre. Zaujímavosťou po zotmení bude nasvietenie 
južnej fasády kostola, ktorá bude hrať  viacerými 
farbami.                                                    -ľm- 
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 Oslovil ma prednedávnom jeden príbeh 
umiestnený na dverách ambulancie praktického 
lekára:

„Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka 
a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri 
každého človeka. Povedal mu: „Chlapče, tá bitka 
v každom z nás je medzi dvomi vlkmi.“
 Jeden je zlý. Sú to: zlosť, závisť, žiarlivosť,
smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľú-
tosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovna-
nosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť,
vernosť, súcit a dôvera. Vnuk o tom všetkom 
premýšľal a po minúte sa opýtal: „A ktorý vlk 
zvíťazí?“ Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého 
kŕmiš.“
 S týmto príbehom som sa už v minulosti 
stretol. Pri jeho čítaní na dverách ambulancie mi 
však posolstvo príbehu zaznievalo zvláštne. Veď
človek u lekára obyčajne hľadá zlepšenie svoj-
ho telesného zdravia. Príbeh paradoxne hovoril 
o inom zdravotnom stave človeka. O zdraví jeho 
„človečenstva“, o zdravých, resp. nezdravých 
medziľudských vzťahoch, o našich hlboko ľud-
ských postojoch k iným. A možno to nie je až také 
paradoxné, veď dnes medicína pozná psycho-
somatické ochorenia, to znamená, že duševné 
pochody majú priamy vplyv na vznik a priebeh 
niektorých telesných ochorení. Možno práve to 
bol aj zámer lekára. Poskytnúť čakajúcim pacien-
tom impulz na zamyslenie, ako to vlastne v tejto 
oblasti so mnou vyzerá. A či by jeden z predpísa-
ných liekov na recepte nemohla byť aj zmena 
niektorých mojich postojov voči iným ľuďom.
 Matúšovo evanjelium zaznamenáva Ježišove 
slová a jeho posolstvo, ktoré zvykneme  nazývať
aj zlatým pravidlom: „Všetko, čo chcete, aby ľu-
dia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i 
Proroci.“ (Mt 7,12) A na inom mieste ako odpo-
veď na otázku: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone 
je najväčšie?“, Ježiš odpovedá: „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou! To je naj-
väčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: 
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samé-
ho! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý 
Zákon i proroci“ (porov. Mt 22, 36-40).
 Pre veriaceho človeka je teda príkaz robiť
dobro a milovať Boha a svojho blížneho najvyš-
ším a najväčším prikázaním. Lebo kresťanská

dokonalosť nespočíva v tom, že nerobíme zlo, 
ale v tom, že konáme dobro a milujeme. Na dru-
hej strane aj pre človeka, ktorý sa možno nesnaží 
o kresťanskú dokonalosť, možno je vlažný, mož-
no  neveriaci, zaznievajú slová robiť dobro. Mož-
no nie ako najvyššie a najväčšie prikázanie, ale 
„prinajmenšom“ ako najvyššie a najväčšie odpo-
rúčanie. Robiť dobro je totiž okrem kresťanského
aj hlboko ľudský postoj.
 Blížime sa k záveru školského roka. Učitelia
ukončujú skúšanie, žiaci a študenti si opravujú 
známky, aby ich indexy, kredity a vysvedčenia
boli čo najúspešnejšie. Po týchto dňoch snahy 
radostne vykríknu: „Hurá, dva mesiace prázd-
nin“. Často v zmysle: dva mesiace ničnerobenia,
dva mesiace „slobody“, oddychu od všetkého ... 
Skutočne od všetkého? 
 Je jedna škola, do ktorej chodíme všetci, 
aj keď sme už dávno vyšli zo školských lavíc. 
Zvláštnosťou tejto školy je, že v nej neexistujú 
prázdniny a je v nej viacero predmetov, od kto-
rých si človek nemôže dovoliť dať oddych. Je to 
škola, ktorá sa volá - život. A v nej jeden z naj-
potrebnejších predmetov, ktorý sa nazýva - ľud-
skosť. Učí nás zachovať sa v každej situácii ako 
človek s veľkým „Č“.

Čas letných prázdnin je veľakrát príležitosťou
robiť veci, ktoré bežne počas roka nerobíme, 
stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestre-
távame, navštíviť miesta, kde sa bežne nechodí. 
Všade tam, kde ideme a pri ľuďoch, s ktorými sa 
stretneme, máme možnosť kŕmiť v sebe radosť,
pokoj, lásku, nádej, vyrovnanosť, skromnosť,
láskavosť, empatiu, štedrosť, vernosť, súcit 
a dôveru. Ale máme aj možnosť zachovať sa 
ako grobiani - zlostní, závistliví, sebeckí, hrubí, 
namyslení....

Čomu alebo Komu vo svojom živote dávame 
priestor, to v nás obyčajne zvíťazí. Slovami prí-
behu by sa to dalo interpretovať takto: „Každý
deň máš veľa príležitosti kŕmiť v sebe dobrého 
vlka. Lebo je to prospešné pre teba aj tvojich 
blížnych“.

Čo si vyberieme, závisí skutočne iba od nás. 
No ak chceme v spomínanom predmete „ľud-
skosti“ obstáť a dosiahnuť čo najlepšie vysved-
čenie, voľme si dobro a robme ho s láskou.

 Mgr. Igor Cingeľ,
gréckokatolícky farár Trenčín,

 liálka Nové Mesto nad Váhom

V ŠKOLE BEZ PRÁZDNIN, V ŠKOLE ŽIVOTA
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 Žijú rovnako ako pred stáročiami ich predko-
via, ale je sa od nich čo učiť. Keby sa civilizovaný 
svet aspoň sčasti inšpiroval životom Pygmejov, 
nebolo by bitiek, vojen, kon iktov. Človek by 
nezabíjal človeka. Títo malí ľudkovia z afrického 
pralesa, podľa vedcov s najstaršou DNA spome-
dzi žijúcich ľudí, všetky svoje starosti, príp. spory, 
ale i prípravu na lov si večer pred ním „vyspievajú 
a vytancujú“. Všetko riešia spevom a tancom. Nie 
je  známe, že by s niekým viedli nejaký boj. Prio-
ritou týchto detí džungle, siahajúcich  dospelému 
človeku po lakeť,  je komunita. Malí divosi zras-
tení s prírodou, v jej lone, kde sa akoby zastavil 
čas, sa správajú zodpovednejšie ako „páni tvor-
stva“ 20. a 21. storočia (pritom napr. černosi ich 
nepovažujú za ľudí, len za  pralesné opice!). I 
takéto posolstvo si odniesol divák z najnovšieho 
Barabášovho  lmu Pygmejovia.
 Pozoruhodný dokument rodáka z blízkej 
Bošáce spravil bodku za nemenej zaujímavým 
podujatím Dialóg s planétou 11. mája. Organizo-
vali ho kino Považan a MsKS a tešilo sa veľkému
záujmu divákov, prišlo ich okolo tristo. 
 V krátkych ukážkach z jeho  lmov pretkaných 
slovom a spomienkami z výprav mnohými cena-
mi ovenčeného dokumentaristu a jeho priateľa,
cestovateľa a dobrodruha Petra Becka Ondre-
joviča (bol s ním  napr. na cestách do praveku 
po rieke Omo či  na Stolové hory vo Venezue-
le), diváci v pohodlí sály  priam bytostne preží-
vali veľké dobrodružstvo. „Navštívili“ neznáme, 
zväčša panenské, civilizáciou nedotknuté miesta 
našej planéty. Dostali sa do neprístupnej divoči-
ny, nedoziernych výšok ľadových štítov a hĺbok
jaskýň,  splavovali dravé rieky, najťažší kaňon
sveta, Mont Everest medzi kaňonmi...A to vďaka
P. Barabášovi a jeho dokumentom.  
 Zaujímalo nás, kedy a ako sa v ňom zrodila 
túžba spoznávať nepoznané.
 - V chlapčenskom veku čítaním  Rýchlych 
šípov a ďalších kníh Jaroslava  Foglara. To bol 
ten  spúšťač. Začala ma lákať vôňa  diaľok, chuť
spoznávať neznáme krajiny, civilizácie  a prírodu 
a jej zákonitosti využívať vo svoj  prospech, aby 
ste  v nej  mohli existovať.-
 Pri tom množstve ciest má ešte vôbec nejaké 
nesplnené sny?
 - Joj, ja sa už aj bojím snívať, lebo od  života 
som dostal už mnoho - premnoho, som mu vďač-

ný za veľa. –
 Ale plány hádam nejaké sú...
 - Stále je to o našich krásnych Tatrách, chcem 
v nich objavovať neobjavené príbehy,  neobjave-
né veci... –
 Takže  návrat domov...
 - Áno, domov. Ale  nedávno som sa vrátil z 
Afriky. Som  impulzívny  človek. Rýchlo sa  roz-
hodnem, viem sa  zbaliť za  dva  dni a  odísť
niekam ďaleko.-
 Cesty, ktoré absolvoval, boli v mnohých prípa-
doch objaviteľské, že  boli náročné,  niet pochýb. 
Ocitol sa niekedy v nebezpečí, išlo mu niekedy o 
„krk“?
 - Keď  som  bol na  Orave  v krčme.-
 ???
 - Vážne. Keď je človek na cestách, uvažuje 
celkom inak. Na miestach, kde si musí dávať
pozor, má  zmysly zapojené úplne inak. Opýtajte 
sa na  pohotovosti, tam vám potvrdia, že najviac 
úrazov a nešťastí sa stáva  práve doma. V kuchy-
ni, garáži... Človek si  povie: Tu som v bezpečí
a nedáva si pozor. Pri cestovaní býva málo úra-
zov. -
 Má  miesto, ktoré je jeho srdcovkou?
 Je to v oblasti  Zeme  kráľovnej Maud v An-
tarktíde, ale aj Vysoké Tatry majú svoje mysté-
rium. Všade, kde sú krásni, čistí ľudia je radosť
prebývať...-
 Aký je rozdiel medzi Pavlom Barabášom 
minulosti, pred cestami a Pavlom Barabášom 
teraz, po množstve absolvovaných výprav?
 - Poviem to takto: Keď začínam byť trošku 
nespokojný a nepokojný, viem, že je najvyšší 
čas robiť si poriadok v rebríčku hodnôt. Človek
žije v nejakom systéme, musí platiť účty, dane, 
ale vždy je dobré na  nejaký čas z tohto systé-

S BARABÁŠOM NA VÝPRAVÁCH DO NEZNÁMA



9

 Mladých umelcov zo špeciálnych základných 
škôl (ŠZŠ) Trenčianskeho kraja na II. ročníku Tvo-
rivých výtvarných dielní v novomestskej ŠZŠ na 
Ul.  J. Kollára 3 privítalo krásne jarné počasie. S 
ním ladili i priestory školy prežiarené pestrými far-
bami. 
 Tvorivých výtvarných dielní sa zúčastnilo 
dovedna 30 žiakov s mentálnym postihnutím  z 
10 ŠZŠ, okrem domácej zo ŠZŠ Myjava, Trenčín, 
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská 
Bystrica, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá 
a Prievidza. 
 Podujatie otvorila mladá umelkyňa Kristína 
Kotrasová a  účastníkom popriala veľa tvorivosti. 
Čakali na  nich tri tvorivé dielne, v ktorých mali 
možnosť oboznámiť sa s rôznymi výtvarnými 
technikami. V prvej sa žiaci 1. – 3. roč. zoznámili 
s kašírovaním a kombinovanými výtvarnými tech-
nikami. Najmladší účastníci tvorili rôzne obrázky 
jarných kvetov. Zanietene pracovali s papierovou 
hmotou, kde za pomoci servítkov, škrobu i sad-
rového materiálu vytvárali malé umelecké dielka. 
Túto techniku doplnili o kresbu a akvarel. Druhá 
tvorivá dielňa priniesla žiakom 4. – 6. roč. prácu s 
vlnou,  jej výsledkom boli rôzne vtáčiky a kuriatka. 
V tretej tvorivej dielni sa žiaci 7. – 9. roč. stretli  
so servítkovou technikou. Za pomoci akrylových 
a olejových farieb, servítkov, špeciálneho lepidla 
a laku zdobili rôzne poháre. V dielňach kraľova-
la tvorivá atmosféra, s výtvarnými technikami 
deti oboznamovali pedagogičky hosťujúcej ŠZŠ. 

Vďaka tomu vznikali zaujímavé umelecké diela s 
tematikou jari.        
 So svojimi skúsenosťami sa so žiakmi pode-
lila i K. Kotrasová, a  nielen pri prezentácii svojich 
výrobkov. Zasvätila ich do výroby pestrých  kvetov 
z kartónu a vlny. Deti pod jej vedením pracovali 
technikou namotávania vlny na kartónové makety. 
Ďalšia z „hostiek“ - Viera Gregorovičová vytvorila 
s účastníkmi podujatia krásnu koláž z látky. 
 Na záver tvorivých dielní malí umelci prezen-
tovali svoje práce  na vernisáži, škola sa tak zme-
nila na veľkú galériu plnú jarných farieb. Deti sa na 
chvíľu stali ozajstnými výtvarnými umelcami, ktorí 
za svoje  milé dielka získali pekné odmeny.
 Hendikepované deti a mladí ľudia vytvo-
rili dovedna nádhernú mozaiku fantázie a tvo-
rivosti. A že  už teraz sa  spolu s pedagógmi 
tešia na III. ročnik Tvorivých výtvarných dielní.
                 Kolektív pedagógov ŠZŠ J. Kollára

MALÍ VEĽKÍ UMELCI

mu utiecť a žiť iným spôsobom. Vtedy zoberiem 
batoh a vydám sa medzi obyčajných ľudí, ktorí 
nič  nemajú, ale sú šťastní, nič im nechýba. Keď  
sa potom vrátim, som  šťastný a spokojný so svo-
jím životom, vďačný za všetko a usmievam sa 
na všetkých ľudí ešte mesiac - dva a nechápem, 

prečo sú smutní, zamračení, prečo sa  netešia zo 
života. -
 Je  méta, ktorú by chcel dosiahnuť? 
-  Vnútorný pokoj. A ten získavate na cestách.-

                     -eg- 
 foto: Martin Šimovec

 V príjemnej atmosfére sa 18. mája niesli oslavy 
50-in ZŠ na Nálepkovej ulici. Na Trojku si zaspo-
mínali jej bývalí žiaci i dvojica jej niekdajších riadi-
teľov – Mgr. M. Čelková a PaedDr. V. Kollár, ktorý 
patril k prvým deviatakom, ktorí vyšli z „novej“ 
školy. No Trojka, to nie je len minulosť. Súčasnosť 
na oslavách v MsKS predstavovali PaedDr. M. 
Viteková, ktorá vo funkcii riaditeľky školy pôsobí 
3. rok a terajší žiaci. V programe ukázali umelec-

ký talent, pohybovú zručnosť i jazykové znalos-
ti.  Jubileum „jazykovej“ školy, prišli pozdraviť
viacerí hostia. V mene jej zriaďovateľa čestné
uznanie škole riad. Dr. M. Vitekovej odovzdali
viceprimátorky mesta Ing. V. Vienerová a
PhDr. K. Hejbalová. K tomuto oceneniu pribudli
ďakovný list prednostu Krajského školského úra-
du v Trenčíne a kytice kvetov, ktoré vedeniu školy 
ako prejav vďaky venovali zástupcovia rodičov.
  Akadémia k polstoročnici existencie dnes 
vynovenej školy s vynikajúcimi výsledkami 
dopadla na - jednotku!  (pozri 3.str. obálky)

TROJKA NA JEDNOTKU
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 V súvislosti s nastupujúcou turistickou sezó-
nou, kedy zaznamenávame zvýšený pohyb chod-
cov po cestách a komunikáciách a predovšetkým 
vzhľadom  na nepriaznivý vývoj dopravných nehôd 
s účasťou chodcov od začiatku roka, Okresný 
dopravný inšpektorát (ODI) v Novom Meste n. V. 
považuje za potrebné pripomenúť chodcom niek-
toré dôležité ustanovenia zákona o cestnej pre-
mávke.
 - Chodec je povinný používať predovšetkým
chodník, zdôrazňuje mjr. Ing. Vladimír Husák,
riaditeľ Odboru poriadkovej a dopravnej polície 
OR PZ v Novom Meste  n. V. a pokračuje ďalej:
 - Zo skúseností možno povedať, že veľa ľudí
nepozná, alebo naň zabúda, príp. ignoruje usta-
novenie, že tam, kde chodník nie je, alebo kde je 
neschodný, sa chodí po ľavej krajnici. Tam, kde 
nie je krajnica, alebo kde je krajnica neschodná, 
chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Po 
krajnici alebo okraji vozovky môžu ísť vedľa seba 
najviac dvaja chodci, a to len v prípade, ak tým 
najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej 
premávky neohrozia, alebo neobmedzia cestnú 
premávku.-
 Za zníženej viditeľnosti neradno podceňovať
používanie ochranných a re exných prvkov. 
  - Pre chodca, rovnako ako pre každého 
účastníka  cestnej  premávky platí dôležitá  zása-
da nielen vidieť, ale byť aj videný. Preto zákon 
ukladá chodcovi za zníženej viditeľnosti mimo 
obce, ak ide po krajnici alebo po okraji vozovky, 
aby mal na sebe viditeľne umiestnené re exné 
prvky, príp. mal na sebe oblečený re exný bez-
pečnostný odev. I keď v prípade obce nejde o prí-
kaz, chodcom  práve z dôvodu, aby  boli videní, 
odporúčame využívať re exné prvky i v rámci nej.-
 Neraz problematické sú i priechody pre  chod-
cov, neplatí na nich absolútna  prednosť chodcov, 
ako si ľudia často mylne myslia.
 - Veru nie. Chodec nesmie vstupovať na 
vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chod-
cov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť pri-
chádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bez-
pečne prejsť. Tiež platí, že chodci smú prechádzať
cez vozovku mimo priechodu pre chodcov na 
miestach, kde sa priechod pre chodcov nena-
chádza, len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť
a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonú-
tia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti 
jazdy. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí 

presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečen-
stva. Len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam 
bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. -
 Na záver mjr. Ing. Vladimír Husák apeluje 
na  chodcov ako na najzraniteľnejších účastníkov
cestnej  premávky: 
 - Policajti ODI sa budú v súčasnosti i nastu-
pujúcom letnom období pri vykonávaní dohľadu
nad bezpečnosťou cestnej premávky vo zvýšenej 
miere venovať kontrole dodržiavania jej pravidiel 
práve zo strany chodcov. Treba to mať na pamäti, 
je  to pre  dobro, a hlavne  bezpečnosť a zdravie 
z pohľadu cestnej  premávky najohrozenejších jej 
peších účastníkov. Veď práve z policajných štatis-
tík ODI vyplýva, že za obdobie od 1. januára  do 
30. apríla boli účastníkmi dopravných nehôd pia-
ti chodci, pri ktorých došlo k ich zraneniu, z toho 
štyria boli pod vplyvom alkoholu. Alarmujúce na 
tom je, že i keď sa počet zúčastnených chodcov 
na dopravných nehodách zdá pomerne malý, tieto 
nehody sa stali v podstate v zimnom období. Je 
predpoklad, že s prichádzajúcim letným obdobím 
bude mať tento trend stúpajúcu tendenciu, hlavne 
v súvislosti s návštevami rekreačnej oblasti Zelená 
voda. Preto je dôležité, aby chodci, ale aj ostatní 
nemotoroví účastníci cestnej premávky dôsledne 
dbali na svoje povinnosti a na používanie ochran-
ných a re exných prvkov.-

CHODCI, ZBYSTRITE POZORNOSŤ !

BOJÍM SA VERIŤ, ŽE MI JE ZAS DOBRE
Bojím sa veriť, že mi je zas dobre,
Mám strach, že je to vzťah, ktorý tiež zomrie.
Nechcem, aby to skončilo znova,
Ja už nevládzem byť zas postava nová.
Premýšľam a hľadám lepšie cesty.
Nič nevyraďujem, chcem, 
nech sa to sem všetko zmestí.
Nech sa otvoria chodníky nepoznané,
nech skúsime cestu, ktorú nepoznáme.
Chcem počúvať ticho.
Zas plynú dni tak rýchlo.
Chcem prežívať samotu,
Aj keď viem, znásobuje moju slabotu.
Vždy keď slnko vychádza, bojím sa otvoriť oči,
keď jas do izby vkročí.
Bojím sa, že ten krásny sen zničí.
Bojím sa veriť , že skutočnú lásku žijem.
Bojím sa, že o ňu násilne prídem.
Dala som šancu, ktorá sa kráti,
Nechcem ten čas, kedy ťa stratím...
                                                  Reč srdca
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 Na pôde ,priemyslovky´ sa 3. mája uskutočnila
regionálna konferencia  pre všetkých  moderných 
učiteľov materských škôl, ZŠ a SŠ zo širokého 
regiónu prekračujúceho hranice Trenčianskeho
kraja.
 Konferenciu Učíme pre život, ktorá je jednou 
z regionálnych konferencií Slovenska, zorgani-
zoval Klub Moderných učiteľov so sídlom na S0Š 
Bzinská ul.  v spolupráci s neziskovou organizá-
ciou Indícia a za podpory Mesta Nové Mesto n. V.
 Na konferencii s názvom Škola dnes a zajtra

so svojimi príspevkami vystúpili významní ľudia
z pedagogickej komunity, ako napr. Ľudmila a
Vladimír Burjanovci, Martin Kríž či Roman 
Baranovič.
 Počas dopoludnia odzneli  príspevky na témy: 
Ak má škola fungovať, treba jej dať nový zmysel, 
Môže ŠVP  pomôcť na ceste k tomu, ako budovať
lepšiu školu?, Prečo deti neposlúchajú? či Škola 
a učiteľ v digitálnom svete. Nechýbali ani work-
shopy, burzy  nápadov a prezentácie samotných 
učiteľov.                                                     -ah-

Š K O L A  D N E S  A  Z A J T R A

 V našom meste sa stalo júnovou tradíciou 
písanie esejí. Pravidelne, už po 12. raz opakujúce 
sa podujatie vždy s novými, aktuálnymi témami 
úvah o živote, ktoré rezonujú v spoločnosti, sa 
tohto roku uskutoční v mestskej knižnici 15. júna.
Esejistickú súťaž pre žiakov najvyšších ročníkov
ZŠ a 8 - ročného gymnázia v Novomestskom 
okrese organizujú MsK Ľ. V. Riznera,  komisia 
školstva, mládeže a športu pri MsZ, oddelenie 
školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsÚ v 

Novom Meste nad Váhom a Spoločný školský 
úrad Považany.
 Mladí esejisti budú mať celú jednu, nie školskú 
hodinu na to, aby bez možnosti použitia konceptu 
položili na papier svoje názory a myšlienky k 
zvolenej téme. Vybrať si budú môcť z niekoľkých
vyhlásených tém, o ktorých sa včas dozvedia.
 Práce posúdi odborná porota, ktorá spomedzi 
nich vyberie  tie  najlepšie, zodpovedajúce  krité-
riám pre tento žáner.      -ms-

ESEJE UŽ PO DVANÁSTY RAZ

 Naša materská škola sa zapojila do projektu 
Veselé zúbky. Jeho cieľom bolo zaujímavou a 
hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie
zúbkov, naučiť ich, ako sa správne starať o zúbky, 
ako ich správne čistiť, ktoré potraviny sú zdravé 
a ktoré, naopak, zúbkom škodia. K zaujímavým 
a poučným knižkám Veselé zúbky, ktoré sme 
dostali pre  každé dieťa a DVD s rozprávkou 
O kráľovstve zdravých a veselých zúbkov, sme 
zorganizovali  Deň veselých zúbkov. MŠ sme si 
vyzdobili obrázkami k starostlivosti o zúbky, čo
potešilo i členky Zúbkovej hliadky, ktoré k nám 
zavítali.
 Deti si spolu s pani učiteľkami „prečítali“
knižku, spoločne si pozreli rozprávku doktora 
Králička, porozprávali sa o zúbkoch, zásadách 
správnej starostlivosti o ne, ale aj o zážitkoch z 
návštevy tety zubárky, keď sa náhodou zúbky 
pokazia. Nakoniec si vyfarbovali knižku. Na pos-
lednú prázdnu stranu malo každé z detí možnosť
nakresliť si svojho doktora Králička. Namaľované
obrázky spolu s fotografiami sme zaslali organizá-

torom projektu. Máme tak možnosť získať balíček
Veselých zúbkov, ktorý obsahuje zubnú kefku, 
pastu, presýpacie hodiny a prekvapenie. 
 Na záver sa so škôlkármi porozprávali členky
Zúbkovej hliadky. Deň veselých zúbkov bol pre 
deti veľmi zaujímavý, veselý a poučný. Aktívne sa 
doňho zapájali, za čo dostali od Zúbkovej hliadky 
aj malú odmenu. Ak k nej pribudnú aj balíčky
Veselých zúbkov, naša radosť bude ešte väčšia.

Jana Gažová, uč. MŠ Dibrovova

VESELÉ ZÚBKY SO ZÁBAVOU I POUČENÍM
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      Stáva sa, že ráno 
sa neviete pohnúť, ste 
stuhnutí, bolia vás kĺby, 
vŕzga vám v kolene, či
dokonca  niektoré kĺby
opuchnú?
        Reuma predsta-
vuje veľkú skupinu 
chorobných stavov, 
ktoré postihujú prevaž-
ne pohybový aparát. 
Ich spoločným meno-

vateľom je bolesť - počnúc miernou a prechodnou 
bolesťou až po kruto bolestivé stavy, často s trva-
lými následkami. 
 Rozlíšiť, či ide o reumatoidnú artritídu (zápal 
kĺbov), artrózu (degeneratívny úbytok chrupavky), 
metabolické ochorenie (napríklad dna) či mimokĺ-
bový reumatizmus (postihuje svaly a šľachy)
môže reumatológ. Na základe údajov z anamné-
zy, klinického priebehu ochorenia, laboratórnych, 
röntgenologických a ultrasonogra ckých nálezov 
stanoví diagnózu a najvhodnejšiu liečbu.
 Medzi najzávažnejšie ochorenia patrí reuma-
toidná artritída. Postihuje zväčša ženy vo veku 30 
- 50 rokov. Môže postihnúť všetky kĺby, ale naj-
častejšie postihuje drobné kĺby rúk a nôh. Neskôr 
vznikajú kĺbové deformity, strata funkcie kĺbov, 
postihnutie vnútorných orgánov.
 Degeneratívne postihnutie kĺbov (artróza) 
je najčastejším ochorením kĺbov, ktoré dokáže 
postihnutého trápiť dňom i nocou. V kĺbe pri nej 
postupne dochádza k úbytku až strate chrupavky 
a súčasne k narastaniu kostného tkaniva v oblas-
ti kĺbu a tvorbe kostných výrastkov. Vyskytuje sa 
približne u 12 % populácie. Obe pohlavia posti-
huje rovnako. Chorý pociťuje najmä štartovaciu 
bolesť kĺbov. Môžu sa vyskytnúť prechodné  opu-
chy, obmedzenie pohybu a rastúce zhrubnutie, 
deformácia až skostnatenie kĺbu. Najčastejšie
bývajú postihnuté bedrové, kolenné kĺby, drobné 
kĺby rúk a chrbtica. Bolesti chrbtice a jej zmenše-
ná pohyblivosť vznikajú najčastejšie na základe 
opotrebovania medzistavcových platničiek. Príči-
nou však môže byť aj ankylozujúca spondylitída 
(Morbus Bechterev), čo je zápalové reumatické 
ochorenie postihujúce najmä mužov okolo 20. - 
30. roku veku.
 Metabolické ochorenia, napríklad dna, vedú 
bez liečby k deformitám kĺbov, dokonca môžu 

vzniknúť aj ťažko hojace sa rany.
 Základná diagnostika spočíva v röntgenovom 
vyšetrení. Jej súčasťou je aj základné vyšetrenie 
krvi a moču, ktoré môže vylúčiť iné ochorenia 
prejavujúce sa kĺbovými príznakmi. 
 Osteopróza je metabolické ochorenie, ktoré 
sa vyznačuje znížením obsahu kostnej hmoty a 
zvýšením rizika zlomenín už pri malom úraze. Naj-
častejšie sú zlomeminy predlaktia, stehennej kosti 
a stavcov. Osteoporóza postihuje prevažne ženy 
v menopauze. Varovnými príznakmi sú bolesť,
zaguľatenie chrbta a strata výšky (1 - 3 cm). Rizi-
kovými faktormi sú aj niektoré hormonálne ocho-
renia, liečba kortikoidmi viac ako 1 rok či dlhodobé 
pripútanie na lôžko. V týchto prípadoch je vhodné 
vyšetrenie kostnej hustoty a vyšetrenie metabo-
lizmu vápnika a fosforu a metabolizmu kostí. Na 
základe výsledkov sa zvolí vhodná liečba váp-
nikom, D vitamínom a špeciálnymi liekmi, ktoré 
ovplyvňujú metabolizmus kostí. Liečba osteoporó-
zy je dlhodobá a veľmi dôležitá, lebo napríklad po 
zlomenine krčka stehennej kosti dochádza v 25 % 
k úmrtiu do jedného roka.
 Od prvých fáz reumatického ochorenia je 
potrebná pohybová liečba, ktorá vedie k posilne-
niu svalstva, a tým k odľahčeniu kĺbov,  zmierneniu 
bolesti, zlepšeniu funkcie i psychického stavu. 
Vykonáva sa najprv pod dohľadom rehabilitačné-
ho pracovníka, ktorý postihnutého naučí vhodné 
cviky. Jej súčasťou je i plávanie, bicyklovanie, 
vychádzky, severská chôdza (nordic walking) a 
iné športy, ktoré nevyvolávajú otrasy v kĺboch.
Je potrebné udržiavať celkovú fyzickú kondíciu, 
postihnutý kĺb zaťažovať, ale nepreťažovať. Fyzi-
kálnymi  procedúrami (napr. elektroliečba a ultra-
zvuk)  možno tlmiť bolesť, zlepšiť látkovú výme-
nu v tkanivách, prípadne znížiť prejavy zápalu. 
Súčasťou liečby reumatických ochorení je samo-
zrejme aj  medikamentózna liečba, ktorá zabraňu-
je rozvoju ochorenia.  Pri liečbe ide predovšetkým 
o to, aby sa choroba ďalej nerozvíjala a aby mal 
pacient možnosť žiť kvalitne a pokiaľ možno bez 
obmedzenia.

MUDr. Soňa Žlnayová, PhD.,
reumatológ / fyziater

Zdravotné stredisko LIBRIS
Piešťanská 24

Nové Mesto nad Váhom
www.libriszdravie.sk

REUMATICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA
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Vážení občania,
Slovenská sporiteľňa opäť rozšírila sieť svojich obchodných 
miest.

V Novom Meste nad Váhom nás nájdete 
už aj na Ulici M. R. Štefánika 821  
vedľa Potravín Pevala. 

Ponúkame vám komplexné bankové služby:

Účty, sporenie a investovanie
Osobné a podnikateľské účty • Termínované vklady •  
Výhodné možnosti sporenia

Financovanie
Spotrebné úvery na Čokoľvek • Úvery na bývanie • 
Podnikateľské úverovanie 

Platobné karty • Elektronické bankovníctvo • Bankomat

Radi vám poradíme:
 pondelok až piatok od 9.00 - 17.00 hod.

Príďte, tešíme sa na vás.

Bankové operácie môžete realizovať aj prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva  alebo 
pomocou nepretržitej telefonickej linky Sporotel  0850 111 888 alebo 0910 111 888.

Informácie o produktoch a službách Slovenskej sporiteľne nájdete aj na internetovej adrese  
www.slsp.sk.                                         



PROGRAMY MsKS
jún 2012

Do 29. júna si záujemcovia  môžu vo 
výstavnej  sieni MsKS pozrieť zaujímavú foto-
gra ckú prezentáciu z ciest Pavla Barabáša.
 Na výstave najoceňovanejšieho dokumen-
taristu,  lmára a režiséra s názvom Dialóg
s planétou si okrem fotogra í môžete pozrieť
aj artefakty zo siedmich kontinentov planéty.

VÝSTAVA

22.  júna  na  Námestí slobody sa uskutoční
tradičný Deň mesta (viac na 2. str. obálky a  pla-
gátoch).

DEŇ MESTA

 V nedeľu 3. júna o 18,00 h sa v divadel-
nej sále MsKS uskutoční repríza inscenácie 
divadelnej hry C. Goldoniho: Dom Bernardy 
Alby v naštudovaní SDOS - DSD Javorina 
a MDS - Javorinka pri MsKS v Novom Meste nad 
Váhom v réžii Š. Psotného a Dr. M. Kubovicovej.

Ďalší deň - 4. júna SDOS odohrá predsta-
venie pre školy.

26. júna mestské kultúrne stredisko,
oddelenie vážnej hudby usporiada zá-
jazd do Bratislavy na operu G. Pucciniho: 
MANON LESCAUT v novej budove SND. 

OPERA MANON LESCAUT

ZÁJAZD
DO NOVEJ BUDOVY SND

 V nedeľu 10. júna o 14,30, 16,00 a 17,30 h
sa uskutoční v Divadielku galéria premiéra kla-
sickej rozprávky B. Němcovej: DLHÝ, ŠIRO-
KÝ, BYSTROZRAKÝ v réžii I. Radošinského a 
naštudovaní členov DG pri MsKS v Novom Mes-
te  nad Váhom. Je to, i keď s miernym časovým
posunom,  o to však krajší, príspevok k MDD.

P. BARABÁŠ: DIALÓG S PLANÉTOU

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE SDOS

DIVADIELKO GALÉRIA

DLHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ

Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h
              - Únia nevidiacich a slabozrakých SR
  18. 6. o 14,00 h - Slovenský zväz 
            telesne postihnutých
Streda     6. 6. o 17,00 h - Výbor MO MS
  12. 6. od 12,30 - 17,30 h  
                    Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
  13. 6. o 14,00 h - Klub chorých na
                                              sklerózu multipex
Štvrtok   od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY V JÚNI

Pondelok
   14,30 h - Hudobný kurz klavír
  16,15 h a 18,00 h - Joga                        
Utorok
  18,00 h - Brušný tanec
Streda

18,00 h - Balet
  18,15 h - Joga 
Štvrtok

16,15 h a 18,00 h - Joga
  18,30 h - Cvičenie pre ženy
Piatok

14,30 h - Hudobný kurz klavír 

KURZY V JÚNI

C. GOLDONI: DOM BERNARDY ALBY



DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
 OTVORIA ZLATÚ BRÁNU

 Necelé dva týždne od svojej premiéry 
Divadielko galéria okrem osobnej batožiny 
zbalí kufre s vlastnoručne vyrobenými bábka-
mi  a vydá sa - už po šiestykrát - do srbského 
Kysáča, aby  tentoraz s DLHÝM, ŠIROKÝM A 
BYSTROZRAKÝM  tradične otvorilo folklór-
ny  festival zahraničných Slovákov v Kysáči s 
názvom Zlatá brána. 
 - V dňoch 21. - 24. júna odohráme v Srb-
sku celkovo štyri predstavenia,  - upresňuje 
vedúci divadielka a režisér hry v jednej osobe 
Ivan Radošinský a pokračuje ďalej:

- Okrem otváracieho zlatobránskeho pred-
stavenia v kysáčskom am teátri ďalšie bude 
pre miestnu materskú školu. So zvyšnými 
dvoma  predstaveniami klasickej rozprávky 
B. Němcovej zavítame  do okolitých obcí. 
 Podľa vyjadrenia priateľov z Kysáča sa na 
naše predstavenia na Dolnej zemi už tešia. 
Za  roky  vzájomnej spolupráce a priateľských 
vzťahov nás už považujú za vlastných, za 
domácich. Je fakt, že azda s  každým z kysáč-

skeho kultúrno - informačného strediska sa už 
poznáme, vyznáme sa i v obci ... 
 Tamojší pobyt nie je len o divadle, ale aj 
príjemných stretnutiach. No aj tak počas našej 
každoročnej návštevy u nich mi vždy prízvu-
kujú, aby  som sa  pustil do prípravy ďalšej 
bábkovej rozprávky. Vyzerá to tak, že  ich 
na slovo „poslúcham“, keďže  už teraz chys-
tám rozprávku Začarovaný les. Vyrobený je 
už Gašparko a pracuje sa  i na čertovi... Pri 
ich výrobe  nám neoceniteľné rady a odbor-
nú pomoc  poskytuje naslovovzatý odborník 
p. Rimarenko z Bratislavy, za  čo sme  mu 
nesmierne vďační. -
 V konečnom dôsledku vďační sú i všet-
ci malí i veľkí diváci, ktorí sa tešia na  každú 
novú premiéru i reprízy  bábkových rozprávok 
s marionetami, ktoré sú v dnešnej dobe veľkou 
vzácnosťou. Pozrieť si  bábkové predstavenie 
s nimi je vždy príjemný umelecký zážitok.  
        -eg-

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej porad-
ne.
 Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
21. júna o 17,00 h.

 V mestskom kultúrnom stredisku na 1. 
poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti 
trestného, pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. 
 Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho 
služby sú určené osamelým matkám s deťmi,
nezamestnaným, sociálne znevýhodneným 
občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

DIVADIELKO GALÉRIA PO ŠIESTYKRÁT DO KYSÁČA



len sobota 2.   o 19.00 h
ZLO                                                                                                           CONTINENTAL FILM 
Ak ste v ZLOm ase na ZLOm mieste, sta í ZLOmok sekundy a dostane vás… 
SR                horor               80 min.           slovenská verzia            vstupné: 2,30 €, FK 2,00 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 
streda 6.   o 19.00 h
LE HAVRE                                                                                                                       ASFK
Na prestížnom MFF Cannes 2011 bol film ozna ený za najoptimistickejšie dielo v sú aži   
Fin., Franc., Nem.         komédia          93 min. eské titulky        vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 7., piatok 8. o 19.00 h, sobota 9. o 17.00 h, nede a 10. o 19.00 h
MUŽI V IERNOM 3 MEN IN BLACK III                                                                     ITA FILM 
Pokra ovanie jednej z najúspešnejších sci-fi komédií môžete vidie  v našom kine dva týždne 
po slovenskej premiére!  
USA            sci-fi komédia              104 min.              eský dabing                  vstupné: 2,50 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
len sobota 9.  o 19.00 h   
POUPATA                                                                                                                        ASFK
Kvalitný film, ktorý získal ocenenia eský lev 2011 za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší 
mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepšiu kameru!!!    

R              dráma                   94 min.             eská verzia             vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 
streda 13. o  19.00 h
POST MORTEM                                                                                                                ASFK 
Klubová lahôdka od Pabla Larraína, významného latinskoamerického filmára.  

ile, Nem., Mexiko           dráma         98 min.      eské titulky        vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov             
sobota 16., nede a 17. o 19.00 h
eŠteBák                                                                                                    CONTINENTAL FILM 
Najnovší film Juraja Nvôtu s výborným hereckým obsadením: Mádl, Hajdu, Buda , Vetchý, 
Igonda, Pauhofová, Goldfam, Tobias, Geišberg, Nvotová …  
SR, R, Pol.        trpká komédia       108 min.            slovenská verzia            vstupné: 2,30 €    
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
streda 20. o 19.00 h 
ŠTYRI SLNKÁ                                                                                          CONTINENTAL FILM  

ahko humorná dráma o veciach prirodzených a nadprirodzených. 
Hrajú: Karel Roden, A a Geislerová, Ji í Mádl, Zuzana Kronerová, Jaroslav Plesl, … 

R            dráma s humorom           105 min.                   eská verzia            vstupné: 2,20 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
piatok 22. o 17.00 h, sobota 23. o 15.00 h aj o 17.00 h, nede a 24. o 15.00 h 
MADAGASKAR 3                                                                                                   TATRAFILM 
Týžde  po slovenskej premiére uvidíte v našom kine pokra ovanie príbehu!  
USA rodinná animovaná komédia       92 min.       slovenský dabing          vstupné: 2,80 €
                                                                                             tento film je vhodný pre maloletých
sobota 23., nede a 24.  o 19.00 h
MODRÝ TIGER                                                                                         CONTINENTAL FILM      

R             rodinná komédia            90 min.                   eská verzia              vstupné: 2,20 € 
                                                                       tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov 
streda 27.   o 19.00 h
PRÍLIŠ MLADÁ NOC                                                                                                         ASFK  
Kontroverzný aj obdivovaný, elegantne nakrútený film o strate nevinnosti. 

R, Slovinsko        dráma             65 min.         eská verzia           vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 
sobota 30. 6., nede a 1. 7. o 19.00 h
PREBUDÍM SA V ERA                                                                           CONTINENTAL FILM 
Nová eská komédia s Ji ím Mádlom v hlavnej úlohe  o ceste za študentskou láskou do hlbín 
nedávnej minulosti. 

R             sci-fi komédia             120 min.                  eská verzia                 vstupné: 2,20 €    
                                                                     tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Predkoncoročnú pozvánku do kina Považan nielen pre žiakov a  študentov tvorí  6  lmov:

MUŽI V ČIERNOM 3 - štvrtok 7. a piatok 8. o 19,00 h, sobota 9. o 17,00 h a nedeľa 10. júna 
o 19,00 h: 
 Agenti v čiernych oblekoch sa budú musieť vysporiadať s ďalšími príšerami z vesmíru, ktoré 
sa chystajú zrovnať našu planétu so zemou. Agent J (W. Smith) zo súčasného sveta sa vydá za 
mladšou verziou svojho parťáka K (J. Brolin), ktorý je údajne už dlhšie po smrti, aby našiel odpo-
vede na nevyjasnené otázky. 
 Film USA trvá 104´ a je MN do 12 rokov.

POUPATA -  sobota 9. júna  o 19,00 h:
 Agáta túži po šťastnom živote ďaleko od domova a vie, že jej jedinou nádejou je útek.  Hon-
za verí v čistotu a silu lásky. Kamila sa s istotou díva do budúcnosti a nemieni si pripustiť biedu 
dnešného dňa. Len Jarda Hrdina vie, že svet ani seba už nezmení. Jeho chorobná závislosť na 
automatoch priviedla najbližších do neriešiteľnej životnej situácie. Jardov úprimný pokus o záchra-
nu rodiny prichádza neskoro…
 Film ČR režiséra Z. Jiráského ocenený Českým levom 2011 za Najlepší  lm, réžiu a najlepší 
mužský herecký výkon v hlavnej úlohe trvá  94´ a je  MN do 15 rokov.

POST MORTEM - 13. júna o 19,00 h:                                                                                   ASFK 
Čudák Mário pracuje ako asistent v márnici v Santiago de Chile a je bezhlavo zamilovaný 

do starnúcej varietnej tanečnice Nancy. Keď sa mu takmer podarí nadviazať s ňou bližší vzťah,
prepukne štátny prevrat a Nancy zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátrania s prekvapivým 
koncom.
           Klubová lahôdka latinskoamerického  lmára P. Larraína prichádza do kín 38 rokov po nevy-
svetlenej smrti chilského prezidenta Allendeho. Zobrazuje vojenský prevrat  v r. 1973 z pohľadu
pitevného zapisovateľa Mária. 
 Film Čile, SRN, Mexiko, trvá 98´ a je  MN do 15 rokov.

eŠteBák - sobota 16. a  nedeľa 17. júna o 19.00 h:
 Trpká komédia sa odohráva v časoch najťažšej normalizácie po okupácii ČSSR. Adam je rádi-
oamatér, no z nevinného koníčka sa stáva profesionálny nástroj režimu. Za získané výhody však 
musí platiť plnením rozkazov, ktoré ničia životy iných a stratou vlastnej slobody. Jediný spôsob, 
ako nestratiť zdravý rozum a sebaúctu, je „prechcať“ práskačov, udavačov a fízlov… 
 Film produkcie SK, CZ a PL v réžii J. Nvotu trvá 108 minút a je MN do 12 rokov.

ŠTYRI  SLNKÁ – streda 20. júna o 19,00 h:
 Takmer 40 - ročný otec rodiny prezývaný Fogi sa stále nepoučil z vlastných chýb. S partnerkou 
Janou, ktorá pracuje ako úradníčka na pošte, vychovávajú dve deti. Fogiho dospievajúceho syna z 
prvého manželstva  a Vénu, ktorá v príbehu zohrá kľúčovú rolu. Jana prežíva krízu v manželstve, 
ktorá vyvrcholí v momente, keď Fogiho vyhodia z práce a ona si nájde milenca. Lavínu nečaka-
ných udalostí z diaľky sleduje a možno nakoniec aj ovplyvní miestny guru Karel.

Komédia/dráma CZ režiséra B. Slámu trvá 105 minút a je MN do 12 rokov.

MODRÝ TIGER - sobota 23. a nedeľa 24. júna o 19, 00 h: 
 V starej zabudnutej botanickej záhrade žijú dvaja kamaráti Johanka a Matyáš so svojimi rodič-
mi a rozprávajúcim papagájom. Keď ju z  mesta bude chcieť odstrániť starosta Rýp, deťom pri-
chádza na pomoc modrý tiger…

Česko - slovensko - nemecký  lm pre deti, ich rodičov a zvieratá režiséra P. Oukropca trvá 
90 minút a je MN do 7 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Nové Mesto nad Váhom má opäť svoj anti-
kvariát - predaj použitých kníh a použitých ozdob-
ných vecí. Literatúra je tu zaradená do kategórie 
10 - 99 a čo sa týka žánrov, každý si tu niečo náj-
de. Z beletrie sú tu romány, detektívky, poézia a 
z literatúry odbornej a faktu možno spomenúť 
hlavne slovníky (nielen AJ, NJ, ale aj ITA, FRA, 
RUM, POL, RUS) a jazykové učebnice. 
 Takisto aj iné oblasti  tu majú svoje zastúpe-
nie, z ktorých možno najviac vyzdvihnúť počíta-
čovú literatúru. 
 A za akú cenu sú v  ponuke? Knihy v anti-
kvariáte vzhľadom na svoj vek a zachovalosť 
možno dostať bežne do 1 €, nájdu sa však knihy 
aj za dve či tri eurá. Čo určite poteší, je fakt, že 
k niektorým knihám sa dá  prísť aj zadarmo (bez 
nutnosti zakúpenia nejakého produktu).
 Okrem kníh je v ponuke  aj  iný tovar: ozdob-
né drobnosti -  gúrky postavičiek a zvieratiek, šál-
ky, poháre, domčeky a mnoho ďalšieho.
 V antikvariáte máte tiež možnosť nechať si 
dať knihy, hlavne učebnice opraviť (na zakúpe-

né knihy z antikvariátu platí cena 0 €), spraviť si 
vlastné knihy, zošiť časopisy, zlepiť prototyp vašej 
budúcej knihy.  
 Z vlastnej produkcie je tu ponuka netradič-
ných zápisníkov rozmerov a vzhľadu podľa žela-
nia, krabičky na knihy alebo textilný obal na kni-
hy.
 Svoje si tu nájde aj potenciálny slávny autor 
- knihu tu možno nielen vytlačiť a zviazať, ale aj 
navrhnúť, či zaobstarať kompletný proces vyda-
nia knihy za prijateľnú cenu. 
 K ponukám služieb patrí ešte aj iná možnosť 
- môžete si sem prísť knihy nielen kúpiť, ale aj 
predať, rovnako ako aj iný vhodný tovar. 
 A kde sa tento malý svet knihy nachádza? 

Na ulici J. Kollára 343/14,
na prízemí, prvé dvere vpravo. 

Antikvariát je otvorený 
v poobedňajších hodinách, 

ale po telefonickom dohovore na 
č. mob. 0940 770567 

sa možno dohodnúť aj na inom čase.

NOVÝ ANTIKVARIÁT S ROZŠÍRENOU PONUKOU

  Jedinečné a štýlové 
WELLNESS CENTRUM 
LIBRIS dopĺňa svojou 
ponukou komplexnosť 
zdravotných programov 
a kompletnú starostli-
vosť nielen o telo, ale aj 
o dušu. 
 Doprajte si relax 
a regeneráciu zo sauno-
vania. 
  Doprajte si pôžitok 

a blahodárne účinky saunovania, využite intimitu 
a luxus v modernom Wellness centre LIBRIS!

Otvoríme pre Vás 
1. júla 2012 

-  Sauna budúcnosti (sauna s himalájskou soľ  nou
 stenou, náladovým podsvietením v interiéri)
- Infra sauna
- Fínska sauna s aromaterapiou
- Vybavenie sauny dopĺňajú LCD televízor, DVD,
  chladnička ponúkajúca občerstvenie pre telo aj 
  dušu ...
- US SPA - masážna vaňa pre 5 - 6 osôb 

s pieskovou  ltráciou a ozonizáciou, ktorá zaruču-
je 100%  čistotu vody, trisky na  podvodnú  masáž 
so  svetelnou terapiou.
-  Andulančné masážne lôžko RELAX
-  Bohatý výber klasických aj relaxačných masáží 
 (blahodárne športové masáže, ukľudňujúce 
    relaxačné tradičné masáže, aromatherapia ...)

Členovia Wellness klubu LIBRIS 
majú k dispozícii nielen certi kovaných masérov,  

ale aj diplomovaných fyzioterapeutov.

Kontakt:  0944 33 63 63, 032/7704 111

W E L L N E S S  C E N T R U M  L I B R I S
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PONUKA PRÍMESTSKÝCH TÁBOROV CVČ

Polievka: Babka navarila hubovej polievky 
z hrabákov... Dedko s chuťou chlipká, cmuká a 
zahlási: - Oj, či je len dobrááá - ako moja duša... -
a žmurkne šťastne na vnúčika.
 Vnúčik  mieša, mieša tmavú polievku, krúti hláv-
kou a zahlási: - Dedulo, ty máš ale čiernu dušu!

Pri sobáši: Sobášiaci sa privráva novo-
manželom: „Stojte pri sebe stále a verne v dobrom 
i zlom a nikdy sa neopúšťajte!“
 4-ročná Darinka z prvého manželstva po-
tiahne mamu za závoj a tíško sa spýta: - Mamička,
a to si s novým ockom nikdy nemôžete ani sadnúť?
A – kto ma bude vodiť do škôlky?-               mch

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
PODMIENKY SÚŤAŽE NÁJDETE NA www.ropspol.sk

20STAVE
BNINY

Sme tu s Vami

r o k o v Získaj 555.- €

155.- €

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK
Tel/fax:  771 5291        mobil:    0911 590 596

 www.drevoskladzahrady.sk
modrapex@mail.t-com.sk

Doplnky do záhrad – fontány, krby, sochy, 
kvetináče, hojdačky, lehátka, slnečníky, 
pergoly, bazénová a jazierková chémia.

Dosky, laty, hranole, OSB, DTD, DVD dosky, 
preglejky, tatranský pro l, palubovka, dlažkovica, 

výkup paliet, palivo do krbov a kotlov
Trenčianska 55, Nové Mesto nad Váhom 

Otvorené: Po – Pia: 7,00-16,00; So: 8,00-12,00 h

 Centrum voľného času organizuje v júli dva 
prímestské tábory. Prvý v dňoch 2. - 6. júla a 
druhý od 9. do 13. júla. Záujemcovia o účasť v 
táboroch, resp. rodičia  môžu svoje  ratolesti do 
nich prihlasovať už teraz v CVČ na Štúrovej ul. v 
pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 a od 13,30 
do 16,30 h.

 Okrem toho CVČ ako spoluusporiadateľ
participuje na pobytovom tábore v Belušských 
Slatinách, ktorý organizuje mesto. Uskutoční  sa 
v čase od 14. do 21. júla a výber jeho účastníkov
sa uskutočňuje podľa presne stanovených krité-
rií.                         
          -jh-
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 V máji absolvovali desiatky dievčat a chlap-
cov v rímskokatolíckom kostole prvé sväté pri-
jímanie. Nám sa vďaka  nášmu prispievateľovi 
MUDr. Henrichovi Lifkovi  podarilo získať vzác-
nu archívnu fotografiu spred  80 rokov, ktorá 
je  spomienkou na prvé sväté prijímanie z roku 
1932 a k tomu i za  priehrštie ďalších spomienok 
Novomešťana žijúceho v Handlovej. 
 - Na fotografii snímanej na dvore školy v 
Mnešiciach v pozadí je byt správcu školy, volal 
sa p. Mešťánek. Pod jednou strechou bola aj jed-
notriedna škola, na snímke vidno plot od  ulice, 
obecnú studňu pri Krajinskej ceste, hlavnom ťahu 
Bratislava - Žilina. Zo studne brala  vodu aj škola. 
Dom v pozadí je na  druhej strane cesty, dom 
vpravo je  dom rodiny Mizerovej. 
 Mená žiakov mi zhruba pred 10 rokmi na 
pomaturitnom stretnutí  po konzultácii so staršou 
sestrou Agátou vymenovala p. Marta Oravcová. 
Žiaľ, nezapísal som si ich, musela  prebehnúť 
nová identifikácia. Väčšinu  žiakov sa tentoraz 
podarilo identifikovať Novomešťanom J. Kouřilovi 
a M. Komanovi, kontakt na  nich mi sprostredko-
vala p. A. Paulechová: Druhý rad zľava: Jaroslav 
Kouřil, Jozef Hájek, Emil Durčanský, Tomáš 
Pazúr, piaty neznámy, Julo Malota, Ján Andel, 
Jozef Jurák, Mikulo Jurák a Milan Koman.
 Prvý rad: 1. neznáma, Hedviga Čanová, 
Irena Oravcová, Božena Ondrová, 4. nez-
náma, Anna Bžochová, Oľga Malíčková, Agáta 
Oravcová, 9. neznáma, O. Muličková, medzi nimi 
v strede p. kaplán Herko, správca p. Meštánek.
 Obidve  konfesie, katolícka a evanjelická, 
chodili do školy spolu. Židovka Jola Haasová 
z posledného domu v dedine Mnešice cho-
dila len  do prvej triedy, 
potom ju rodičia dali 
do školy v meste. Z 
koncentračného tábora 
sa nevrátila. Do školy 
chodili aj miestne ci-
gánčatá, Anča a Róza 
Karikové. Evanjelici 
na  fotografii chýbajú. 
Bol sviatok Božieho 
tela, štátom uznaný, ich 
sa  prvé sv. prijímanie 
netýkalo.
 Moja mama 

Štefánia Lifková v škole učila, bola práve  na ma-
terskej. Učilo sa na  zmeny. Správca školy 4. a 5. 
triedu,  p. správcová Mešťánková dievčatá zasvä-
covala do ručných prác. Keď správca  dopoludnia 
odučil, mama prišla popoludní. Mala prvákov až 
tretiakov. Svojho času dostali jednu miestnosť 
v pongráczovskom majeri, bola však vlhká. 
Časom sa vrátili k 2-zmennému vyučovaniu 
v 1-triednej škole v majeri. 
 Stalo sa, že  z vianočného stromčeka cez  
prestávku v jednotriednej škole v majeri, keď  
dvere do triedy kvôli vlhkosti nechávali otvorené, 
mizli salónky. Až neskôr sa prišlo na to, že ich
chodil konzumovať psík z dvora majera. Pamä-
tám si i výstavu ručných prác na dvore školy, 
zvieratká z nepálenej hliny – ovce, krava s rohmi 
zo špajlí, prasa... Nohy a chvost mali tiež zo 
špajlí, ktoré sa používali na  zatváranie  jaterníc. 
 Robili sa aj  divadelné predstavenia v krčme  
U Durdíka, používali sa bengálske ohne. Žiaľ, 
nikdy som ich nevidel. Iba si pamätám divadelnú 
oponu v čele krčmovej sály.
 Správca vlastnil rádio na batérie. Školníčka 
Margita Oravcová nosila batériu nabiť do obcho-
du s elektrospotrebičmi. Pán správca ho požičal 
do triedy 7. marca, aby si žiaci mohli  vypočuť 
príhovor prezidenta Masaryka v deň jeho na-
rodenín. Mal ho vo všetkých  jazykoch, ktorými 
sa  hovorilo v Československu. Keď  prechádzal 
nový prezident Edvard Beneš po Slovensku, 
všetci žiaci ho čakali pred školou, stál som tam 
aj ja, hoci som  ešte  nebol školopovinný. 
 Keďže áut bolo najmenej trojo (otvorených), 
nemám istotu, či som  ho videl.-
                                                                   -r-

ZA PRIEHRŠTIE SPOMIENOK Z MNEŠÍC
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P A L I  B ÁČ I
 Pali Báči  bol v našom meste známy maďar-
ský kuchár. Mal výšku Jánošíka a  šírku  šoféra 
z Vesničky mé střediskovej so zápasníkom 
sumo  dohromady.
 Určite poznáte okolo seba umelcov vo 
varení gulášu (pozn. red.: zíde sa  ich najviac 
na  meter štvorcový 23. júna na  Zelenej vode 
na  Novomestskom kotlíku), lebo takí majstri 
existujú, o tom niet pochýb. Guláš je alchýmia. 
Ra novanejšia ako veda o ženskej  kráse, ba 
zložitejšia ako technické zvukové  nesy pri výro-
be rýchlokvasených  speváckych hviezd  s karié-
rou tak na celé tri dlhé mesiace.
 Kto dnes chodí do reštaurácie Mariky 
Nemšákovej  na novomestskom námestí, ten by 
bol pred  piatimi desiatkami rokov spravil tak o 
dvadsaťpäť  krokov menej  a kúštik za  dnešnou 
predajňou papierníctva zahol doľava. V úzkom, 
podlhovastom dvore mal jedáleň Pali Báči.
 Miestnosť s dvomi dlhými drevenými stolmi 
a lavicami po bokoch  páchla zmesou polievok, 
korenistých klobás, zemiakových placiek, ale 
najmä papriky a cesnaku, ktoré tento  posloven-
čený Maďar statočne ládoval takmer do všetké-
ho. Zákazníci chodili priamo k obedu, alebo si 
držkovú polievku či guláš brali domov v  kanvič-
ke.
 Pali Báči, ktorý svojím mohutným hlasom  do 
slovenských slov primiešaval šťavnaté maďar-
ské nadávky, sám varil, obsluhoval, okrikoval 
aj osadenstvo zabával. Decentnosť, estetiku či
hotelové móresy by ste márne v tejto doslova a 
do písmena ľudovej jedálni hľadali.
 Ale komu vtedy chýbali farebné servítky, 
exoticky tajomné názvy jedál, vyžehlené úbory 
a  úklony personálu? Keď Pali Báči do hlbokého 
taniera po okraj naložil zabíjačkovú kapustu s klo-
básou, čo tvarom a veľkosťou  mohla dámy veru 
aj zapýriť (pravda, dnes už asi  ťažko), nemohol 
si v tej dobrote ten starý dobráčisko neomočiť
svoj tlstý maďarský palec. Popravde to ani niko-
mu nevadilo. Všetci mu veru odpustili všetko. Aj 
to nasledovné. Pretože nech už bolo, ako bolo, 
po vyjedenom tanieri si oblízali všetkých desať.
Nehovoriac už, s akou ľahkou a pokojnou dušou 
siahali do budelárov pre ten malý drobný peniaz, 
čo zaplatili za  také množstvo dobrého  jedla.
 No, bývavalo. Ale ktovie, čo by im na to dnes 

povedal MUDr. Bukovský?
 Aby ste teda o Pali Báčim a jeho skvelej 
jedálni vedeli všetko. Treba snáď povedať, že s 
takou úprimnosťou a nepokrytecky vzájomným 
duchom porozumenia pre malé nedostatky to 
v  reštauráciách, ba ani v hoteloch už dnes asi 
nechodí. Ale na druhej strane možno je to aj dob-
re. No veď  posúďte.
 Tento potomok príšelcov odkiaľsi zo šírej 
maďarskej pusty  začínal každý obed  s  vďakou
a hlasným modlením. Aj ateisti, pokiaľ sa u neho 
chceli  dobre najesť, museli svoje materialistic-
ké idey na chvíľu odložiť v chodbe na vešiak. Až 
potom, s plným bruchom, sa  pre ne zase potichu 
vrátili. Začínalo to vždy rovnako a pravidelní už 
vedeli, že keď sa Pali Bači konča stola postaví 
a zaznejú prvé slová vďaky, začnú nadskakovať
lyžice , vidličky a nože.  Predvídaví si ich už preto 
pevne držali v rukách.
 - Dobrotivý hospodine, ďakujeme ti za tie-
to dary, čo si nám ráčil... -  mohutná päsť  Pali 
Báčiho vyletela a jej úder o stôl prerušil ticho a 
čiastočne i všetkým  viac ako povedomý zvuk.
 - Odpusť nám,  keď nekonáme spravodlivo, 
ak sa nevieme podeliť s hladujúcimi bratmi o 
skyvu chleba, napojiť pocestného... Tvrdý  náraz 
...  a  stôl musel  riadne zaprašťať  pod mohutnou 
tlapou, aby zamaskoval  to, čo tento dobrák, kto-
rý ochotne kŕmil blízkych  svojím pokrmom, chcel 
silou mocou utajiť.
 Skrátka a dobre. Kým ste prvý raz netrpezlivo 
načreli lyžicou do lahodného  paprikového gulá-
šu, prešli ste  tvrdou  skúškou odolnosti vlastnej 
fajnovosti. Je isto  prehnané povedať, že aj toto 
bola rarita onej skvelej jedálne, kde sa nešetri-
lo ničím a na nikom. Pravdou ale je, že napriek 
tejto skúške ohňom  uprostred štipľavej arómy 
maďarských jedál a bratskej vzájomnej pokory 
boli všetci vždy spokojní. Na tele i na duchu.
 Pali Báči vraj varil svojim blížnym v tomto 
meste dlhých dvadsať rokov. Kým nadobro neo-
dišiel svoje štiplavé delikatesy  ponúkať - tam ho
re.  Milan Hurtík

OSOBNOSŤ JÚNA 
Fridrich Varga (15. 6. 1937 - 6. 7.1998) - 

lekár-biochemik - Nové Mesto nad Váhom: 
úmrtie, 75. výročie narodenia.
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 Za  oných čias sme bývali v Novom Meste 
n. V. na Sládkovičovej ul. č. 2 (dnes  poblíž  OD 
COOP Jednota). Bol to rad starých domov, pos-
tavených na hrboľatom teréne, asi na zbytkoch 
dolných mestských hradieb, s pretiahlymi, skromne 
obývanými dvormi orientovanými smerom k Lúke. 
Tieto stavania dolu končili zatáčkou k hotelu 
Hlinkovej gardy (HG, predtým  Neubauer, potom 
Slovan). Opačne, dohora priľahlá cesta už v 
zatáčke tvorila Čachtickú ul. Mojím lekárom bol 
vtedy MUDr. Ján Hrušovský. Jeho vila, druhý 
či tretí dom v poradí, stála a dodnes ešte  sto-
jí na priľahlom konci na ľavej strane blízkej 
Hviezdoslavovej ul. smerom ku gymnáziu (dnes 
oproti MsKS poniže Kvasnicovcov).
 Býval som chorľavé dieťa, ale nie každý 
v bielom plášti mi bol sympatický. Ale doktora 
Hrušovského som si v predškolskom veku obľúbil
raz - dva. Dodnes si pamätám, ako jeho ordinácia 
svojím vzhľadom  vzbudzovala vo mne rešpekt! 
Vždy tam býval chladnejší vzduch ako v čakárni.
Niekedy mi pri vyšetreniach bývalo i chladno!  A po-
tom  zrazu sme prestali  mne z nepochopiteľných
dôvodov k MUDr. Hrušovskému chodiť. Až v 
dospelosti som zistil pravú príčinu, prečo moja 
starostlivá matka musela vtedy  zmeniť môjho 
lekára i proti mojej vôli. Poďme však po poriadku.  
 V dobe medzi svetovými vojnami patril lekár 
Ján Hrušovský k významným osobnostiam mesta. 
Narodil sa v Novom  Meste n. V. v národnostne 
uvedomelej rodine. Otec bol Ján Hrušovský (1852 -
1934), matka Juliana, rod. Kokešová. Ako mladý 
lekár slúžil v rak. – uhorskej armáde v I. sv. 
vojne v Srbsku. Tu sa zoznámil aj so svojou 
budúcou manželkou Darinkou Karaklaič. Po prev-
rate v r.1918 bol tajomníkom Národnej rady v 
Novom Meste n. V. a organizoval slovenských 
dobrovoľníkov v meste a okolí.
 Lekársku prax získal u významných od-
borníkov medicíny. Pôsobil ako praktický lekár v 
rodisku. Medzi ľuďmi požíval vážnosť, u pacientov 
bol veľmi obľúbený.
 V manželstve sa im narodili dve deti: Ivan 
(1921 - 2011) a Zora (1924), no manželka po 
ťažkej chorobe ako 30 - ročná  zomrela v r.1926. 
O tri roky sa MUDr. J. Hrušovský oženil s Emíliou 
Žarnovickou, vnučkou lubinského rodáka, evanj. 
farára a botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 
- 1923). Nová matka sa deťom obetavo venovala 
a bola oporou rodiny.  

Popri  náročnom povolaní sa náš lekár venoval  aj 
práci v cirkvi. Takmer dve desaťročia pôsobil ako 
zborový dozorca v Horných Bzinciach a v r.1938 
ho zvolili za seniorálneho dozorcu nitrianskeho 
seniorátu.
 Koncom marca 1944 priviezli v noci na re-
briniaku postreleného ruského utečenca z ne-
meckého lágru. MUDr. J. Hrušovský neváhal urobiť
operačný zákrok. Pomáhala mu pri tom MUDr. I. 
Baumová. Všetko sa konalo v najväčšej tajnosti, 
lebo gardisti sliedili za lekárovou vilou. Operácia 
sa podarila, lekár zachránil ruskému utečencovi
život. Lenže pri zákroku si poranil prst, a to sa mu 
stalo osudným. Táto kontaminácia bola zrejme 
príčinou doktorovho  infekčného zápalu mozgu. 
19. apríla 1944 MUDr. Ján Hrušovský zomrel na 
neurologickej klinike v Bratislave. Na poslednej 
ceste na novomestský cintorín ho odprevádzalo 
množstvo ľudí z mesta a okolia. V čele pohreb-
ného sprievodu za biskupom ThDr. Samuelom 
Štefanom Osuským  kráčalo 20  kňazov. Pohreb 
sa stal tichou demonštráciou proti vtedajšiemu 
ľudáckemu režimu. Po vojne, r.1946, ocenili 
zásluhy MUDr. Jána Hrušovského Radom SNP 
1. triedy.  
 Hrušovských rodostrom je košatý a pomerne 
presne podchytený. Pre zaujímavosť uvádzame 
niektoré skutočnosti priamo z jeho života. Vy-
pomôžeme si pritom výpiskom z korešpondencie 
Ľ. Podjavorinskej. Dramatik Jozef  Hollý sa ženil 
7. 9. 1903. Na svadbe mu bol družbom Igor 
Hrušovský (1879 – 1937), úradník Ľudovej banky 
v Novom Meste n. V., redaktor Považských novín 
(1902 – 1904), od r.1906 pôsobil v Bánovciach 
n. B. Za manželku mal Želmíru, dcéru Daniela 
Ľudovíta Lačného, kostolianskeho učiteľa. Matka 
Želmíry bola sesternicou otca Ľ. Podjavorinskej. 
MUDr. Ján Hrušovský bol bratrancom Igora 
Hrušovského.  Igorov brat Viliam (1887 – 1950) 
bol cez manželku Annu v blízkom príbuzenstve 
s gen. Rudolfom Viestom. Obaja títo bratia mali 
matku Oľgu Paulíny – Tóthovú (1859 – 1942), 
pochádzajúcu z 11 detí manželov Viliama Paulíny 
– Tótha (1826 – 1877) a Vilmy Tóthovej (1837 
– 1875). Pre úplnosť dodajme, že Oľgina sestra 
Mária Paulíny – Tóthová mala za manžela Pavla 
Valáška (1849 – 1918). Cez túto stopu rodocesty 
by sme sa cez Jurenkovcov dostali až po gen. M. 
R. Štefánika (1880 – 1919)!
     Z viac zdrojov zostavil Ing. Gustáv Rumánek

MUDr. JÁN HRUŠOVSKÝ A JEHO PRÍBUZNÍ
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98 rokov

93 rokov
Vlasta Cieslarová

90 rokov
Ondrej Štefánik

85 rokov
Pavel Facinek

Jiří Huk
Ján Kopas

Anna Uhrovičová
Mária Zelenayová

80 rokov
Etela Bučková

Zdenka Hejdová
Jaroslav Hlatký
Ľudmila Huková
Jozefa Machová
Mária Magičová

Ing. Jozef Pachalec
Helena Šimová
Anna Šutorová

Pavla Trebichavská
Pavel Vojtek

Elena Zettlová
75 rokov

Terézia Beňová
Johanna Bieliková
Slavomír Hrehor

Anna Krchnavá
Elena Križanová
Zdeněk Otava

Anna Sedláková
Edita Slováková

Štefan Staňo
Anna Veselá

Peter Zámečník
70 rokov

Viera Bulantová
Vít Dobiš

Anna Dulínková
Ing. Jaroslav Ďuriš
Anna Halgasová

Ján Hubina 

Ing. Vladimír Hunčík
Evženka Kobelovská

Jaroslav Kotásek
Jelena Kusendová

Helena Ondrášeková
Dušan Pavlík
Milan Séleší

Jozefína Skrúcaná
Jozef Šimo

Mária Šimovcová
Bohuš Škvariak

Karol Trgala
Emília Tulisová

Mária Vavrincová
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BLAHOŽELÁME

Laurencia Činčurová

Bohumír Beňovič       (1961)
Alžbeta Biskupičová  (1928)
Mária Brezovská       (1912)
Milan Bušo               (1928) 
Ľudmila Drnáková     (1936)
Eva Ďugelová           (1948)
Věra Jurdová            (1947) 
Milan Jurík                (1944)
Leontína  Kuchtová   (1937) 
Anna Lobíková         (1934)

  Alojz Masár              (1929)
  Helena Matláková     (1925)
  Eduard Minárik         (1935)
  Mária Murinová         (1924)
  Peter Ochodnický      (1958)
  Juraj Očenáš            (1955)
  Júlia Olivová             (1921)
  Jozef Skrúcaný         (1932)
  Ján Súčan                (1927)
  Mária Zárycká           (1935)

ÚMRTIA V APRÍLI

Michal Poruban a Lucia Novosádová 
Peter Gono a Margaréta Durcová 

Jaroslav Haluška a Lucia Ondrisová
František Kocifaj a Monika Mravcová

Kamil Gróf a Andrea Koreňová

Patrik Vlásek a Barbora Macková
Jozef  Košťál a Nadežda Kotulová
Jaroslav Brtáň a Jana Valovičová
Milan Bartovic a Ivana Volárová SO
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Veronika Bušová 
Lucia Hluchá - Brábliková 

Andrea Koreňová 
Terézia Naďová

Adam Záhorec 
Marek Krajči

Dominik Kramarovič
Michal Pavlík

Ondrej Solovič
Petra KolínkováU
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť

s našou milovanou mamičkou a babičkou
Evou  DARANSKOU,

 ktorá nás opustila 21. apríla  vo veku 87 rokov. 
Touto cestou chceme poďakovať p. MUDr. Mitanovej, MUDr. Galbavej

a sestričke Andrejke Slávikovej za obetavú zdravotnú starostlivosť,
tiež p. farárke Mgr. Kosečkovej za dôstojnú rozlúčku.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Dcéra Eva s manželom a deťmi Lukášom a Matúšom. Smútiaca rodina Kadlecová

Ďakujeme všetkým priateľom a známym i celej rodine, ktorá sa prišla rozlúčiť
s naším drahým manželom, otcom, dedkom a pradedkom 

Jozefom SKRÚCANÝM,    
ktorý nás opustil 23. apríla vo veku 79 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka Eva a deti Anka, Jozef a Peter s rodinami

Vanessa Anna Mária Gažová



20

Čas plynie, ale spomienky na milé slovo, pohľad a objatie
našej milovanej navždy zostanú v našich srdciach.

 5. júna uplynie rok, čo nás navždy opustila
 naša drahá mamička, babička a prababička

Irena OČENÁŠOVÁ, rod. Klačmanová.
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

S P O M Í N A M E

 Počas víkendu 18. – 20. mája v Novom Meste 
nad Váhom prebehli majstrovstvá Slovenska 
vo volejbale  žiačok. Naše dievčatá v zostave: 
Rešutíková, Ondreičková, Šimovcová, Ninačová,
Svitačová, Fraňová, Benková, Králiková, Nožinová, 
Kotlárová, Pavlusová a tréneri: Riecky, Marušic 
a Rešutík sa musela dva týždne pred M SR 
vysporiadať so stratou prvej blokárky Jamborovej, 
ktorá sa zranila. Narýchlo sme museli do koncep-
cie zahrnúť novú blokárku. Výber Svitačovej sa 
v záverečných bojoch ukázal ako najsprávnejšie 
riešenie.
 Pred turnajom sa rátalo s tým, že zápas 
Banská Bystrica – VK Nové Mesto n. V. (3:0) 

bude kľúčovým z hľadiska postupu, nakoľko toto 
družstvo vyhralo oblasť Stred, ktorá sa  považuje 
za najsilnejšiu. Na naše šťastie si dievčatá z 
mesta pod Urpínom vybrali nováčikovskú daň
a nekládli nám žiadny odpor.
 Súboj s hlavným favoritom - Sláviou UK 
Bratislava mohol veľa prehovoriť do postupových 
šancí. Naše dievčatá predviedli vynikajúci výkon, 
ktorý vrcholil v tiebreaku, kedy sme sa za stavu 
10:4 videli ako víťazi! Ešte stav 14:8 napovedal, 
že výhra je naša. Pocit z možného víťazstva
nad súperom zvučného mena však spravil zo 
zápasu drámu. Zápas nakoniec ukončila Lucka 
Šimovcová, keď zobrala na seba bremeno zod-

MÁME MAJSTERKY SLOVENSKA!

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí  prišli 25. apríla 
odprevadiť na  poslednej ceste  našu  drahú manželku, mamičku a babičku

Ľudmilu DRNÁKOVÚ, rod. Ondráškovú.   
Ďakujeme za vence,  kvetinové dary  a  prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Rok je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas. 
Kto Ťa  poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

 10. júna si pripomenieme 1. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
 náš drahý manžel, otec a dedko

 Jozef  HELBYCH.
S úctou a láskou spomínajú manželka a syn s rodinou

Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach.
 13. júna si pripomíname 1. výročie, kedy nás opustil náš milovaný 

Karol ČERVENKA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. 

 Manželka Eva s rodinou

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
27. júna uplynie rok, čo nás opustila naša drahá manželka, mamička a babička

Anna VAVRINCOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

Manžel a deti s rodinou
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 Na II. Medzinárodných detských športových 
hrách v tureckom  meste Konya 19. - 24. apríla 
Nové Mesto  nad Váhom i SR reprezentovali 
žiaci z CVČ. Okrem našich pretekárov sa hier 
zúčastnili mladí športovci z 27 krajín, ktorí súťažili
v gymnastike, karate, tekwondo, šachoch, cyklis-
tike a vzpieraní. 
 Otvárací ceremoniál sa konal v úvodný deň
podujatia v športovej hale v Konyi za účasti
predstaviteľov mesta Konya a zástupcov tu-
reckej vlády. Delegácie jednotlivých krajín víta-
la mládež z usporiadateľského mesta. Našu 
delegáciu vzpieračov tvorili štyria pretekári: 
Miriam Skovajsová, Matej Kubák, Denis Daniel, 
Martin Holíč a dvojica trénerov: Milan Kubák a 
Peter Bím.
 V hmotnostnej kategórii dievčat do 53 kg 
štartovala Miriam Skovajsová, ktorá v trhu zvlád-
la činku o hmotnosti 35 kg a v nadhode sa jej 

podarilo 
d o s t a ť
nad hla-
vu činku
o hmot-
n o s t i 
42 kg. 
T ý m t o 
v ý k o -
n o m 
sa u-
m i e s t -
nila na 
peknom 
t r e ť o m 
mieste v trhu, nadhode a celkovo aj v dvojboji. 
Získala pre naše družstvo tri bronzové medaily. 
 V hmotnostnej kategórii chlapcov do 62 kg 
nás reprezentoval Matej Kubák. V trhu dosiahol 

MEDAILOVÝ NÁVRAT Z TURECKA

povednosti a rozhodla! Radosť po zápase (2:3) 
bola neskutočná. Ale predchádzajúce výsledky 
nám dali jasný cieľ. Ak chceme postúpiť, musíme 
poraziť aj Stropkov.
 Povinné víťazstvo nám zväzovalo ruky. Súper 
s „východniarskou“ náturou tuho bojoval o každú 
loptu. Zápas sa zlomil v 2. sete, kedy sme ne-
priazdnivý výsledok 16:10 otočili. Súper sa však 
nevzdal a rovnakým spôsobom otočil 3. set. Vo 
štvrtom už ale naše dievčatá nenechali nič na 
náhodu a ukázali súperovi. „kto je tu doma“ (3:1). 
Nakoniec sme postúpili z 1. miesta, čo nám dalo 
do semifinále papierovo slabšieho súpera Čadcu
(3:0).
 Súper pôsobil odovzdaným dojmom, pozna-
čený úzkym kádrom a zranením. Podarilo sa 

nám ubrániť ich kľúčovú hráčku a jasne sme 
až na 2. set  dominovali. Týmto sa nám po-
darilo splniť  hlavný cieľ, zisk medaily, v histórii 
najcennejšej, nakoľko doteraz sme získali len 
bronzovú!
   Pred zápasom s Bílikovou Bratislava 
sme sa ako tréneri obávali, či v podvedomí 
dievčatá neuspokojí zisk medaily a hlavne, 
či sa nezľaknú súpera zvučného mena, nad 
ktorým sme vyhrali 1 - 2 zápasy v histórii.
O to milšie bolo prekvapenie, keď v prvých 
dvoch setoch sme stále viedli vyšším rozdie-
lom a až v závere sme dovolili súperovi 
zdramatizovať priebeh. S troškou šťastia sme 
ale viedli 2:0, aj keď úplne zaslúžene. Súper 
pochopil, že len maximálnou bojovnosťou má 

šancu otočiť výsledok. Set vyhral 25:21 a aj vo 
4. sete za stavu 10:4 to vypadalo na tiebreak. 
Potom však zavelila do útoku Ninačová na bloku a 
hlavne Svitačová úspešnou sériou 8 podaní sme 
set otočili a doviedli do víťazného konca (3:1).
 Radosť a pocity sa nedajú opísať, treba 
to zažiť, dievčatá čakali na to dlho, ale tréneri 
dievčenskej zložky, či už bývalí alebo súčasní,
dlhých 17 rokov! Zaradili sme sa do úzkej sku-
pinky mládežníckych klubov, ktoré môžu povedať:
„Sme majstri SR!!!“ Konečné umiestnenie ešte 
umocnilo vyhlásenie naj hráčiek, kedy najlepšou 
nahrávačkou sa stala Deniska Ondreičková a 
hráčkou roka 2012 žiačok Erika Rešutíková.

Peter Riecky, tréner
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  Všetko sa začalo minulé leto, keď sa majiteľ
futsalovej Etny rozhodol nepokračovať ďalej v 
mužskej kategórii a venovať sa mládeži. Vtedy sme 
si s hráčmi sadli a prišli s ideou vytvoriť svoj vlastný 
tím. Ešte počas leta sa z myšlienky stala realita. 
Skoro všetci hráči prestúpili do novovytvoreného 
mužstva Futbalshop Nové Mesto n. V. nazvaného 
podľa generálneho sponzora mužstva pôsobia-
ceho v Leviciach. Majiteľ firmy je veľký futsalový 
fanatik, preto prispel športovou výbavou pre náš 
klub. Za krátke obdobie sa nám podarilo zohnať aj 
ďalších sponzorov. Samozrejme, o prísun financií 
do klubu sa pričinilo i mesto. Prihlásili sme sa do 1. 
Openligy, 2. najvyššej súťaže vo futsale. Vzhľadom
na to, že hráčsky káder bol na kvalitnej futsalovej 
úrovni, vytýčili sme si vysoké méty. Podarilo sa 
nám zohnať futsalového trénera. Do ligy sa za-
pojilo  šesť mužstiev – okrem  nášho mužstva to 
boli: Čadca, Doxx Žilina, Žirafa Žilina, Podolie a 
Banská Bystrica. Od začiatku sezóny sme šliapali 
naplno, okupovali prvé -  druhé miesto v tabuľke.
Počas jesene sme prehrali iba jeden zápas v 
Čadci (5 : 6) a skončili sme na dobrom 2. mieste.
 V jari na nás doľahol hráčsky útlm. Po troch 
prehrách v rade (doma s Čadcou a vonku v Banskej 
Bystrici a Žiline) prišla na rad na Slovensku popu-
lárna výmena trénera (ktorá ale výrazne pomoh-
la). Od ďalšieho kola doma proti Doxx-u Žilina sme 
neprehrali až do konca súťaže. Po konci základnej 
časti sme skončili na 3. mieste a v prvom kole play 
off sme narazili na zdatného nováčika z Podolia 
(6. miesto). Boli to dva derby zápasy štvrťfinále
play off, na ktoré si našlo cestu mnoho fanúšikov z 
celého okolia. Hráčske skúsenosti nášho mužstva 
rozhodli, že sme za stavu 2 : 0 na zápasy postúpili 
do semifinále play off. Tam na nás čakalo mužstvo 
z Banskej Bystrice. Druhú semifinálovú dvojičku
tvorila Čadca a Žirafa Žilina. Prvý zápas sme 
cestovali na horúcu pôdu do Badína, kde domáci 
neprehrali jediný zápas! Ako sa hovorí: každá 
séria sa raz skončí. Tak to platilo presne v tomto 
prípade. Oduševnený výkon hráčov, futsalovosť a 

bojovnosť rozhodli, že sme v Bystrici zvíťazili 6 : 2 
a odniesli si domov vedenie v sérii 1 : 0 a možnosť
prvého mečbalu. V domácom zápase sa súper 
dostal do vedenia, ale chalani to nevzdali a stav 
otočili. Druhý polčas vyšiel nad očakávanie a po 
víťazstve 5 : 3 sme postúpili do finále. 
 Na prvý zápas do Čadce s nami cestovala 
početná skupinka fanúšikov, aby nás podporila v 
zápase bohatom na góly. Dospel až do predĺženia
a penált, zvíťazili sme 7 : 6. Kukučka jednu penal-
tu chytil a keď naši hráči premenili všetkých päť (tú 
poslednú Luža), mohla v hale vypuknúť nespútaná 
oslava prvého víťazstva. Bola o to krajšia, že sme 
sa cítili ako doma. Zápas sme zvládli aj bez nášho 
najlepšieho strelca Doboša, ale s navrátilcom a 
playmakerom Lužom. Domáci zápas sme museli 
z dôvodu neskorého ospravedlnenia sa hostí z 21. 
apríla o týždeň preložiť až na 28. apríla. Do odvety 
sa nám zranil brankár Kukučka, ale keďže jeho 
náhradník Sevald má rovnaké kvality, tak sme mali 
vzadu istotu. Potvrdil to, keď predviedol množstvo 
bravúrnych zákrokov. Hosťom chýbal v 2. finále 
kanonier Baláž (25 gólov), my sme, naopak, mali 
k dispozícii už Doboša (23 g.), ale chýbal kapitán 
Ondris. Zápas bol napínavý, prvý polčas skončil
3 : 3. V tom druhom sme ale Čadci odskočili na 
rozdiel dvoch gólov. Potom spálil šancu hodnú 
frajera na záver Neuschl a hostia znížili na 5 : 4. 
Začali hru powerplay, ale loptu sme im vypichli, 
Zaťovič (16 g.) našiel Doboša a ten pohodlne do 
prázdnej brány pol minúty pred koncom zvýšil 
na 6 : 4 a bolo „vybavené“. Vedúci súťaže pán 
Dobšovič a pán Belavý odovzdali najskôr súperovi 
strieborné a potom nám zlaté medaily a pohár pre 
majstra 1. ligy vo futsale v regióne stredo - západ. 
Oslavy mohli začať a nemali konca kraja.  
 Som nesmierne hrdý na toto mužstvo. Potvrdili 
sme známe porekadlo: ,,Aj za málo peňazí veľa
muziky“. Každý hráč určitou mierou prispel k 
vzniku klubu a vidíte, kam sme to až dotiahli! Je to 
prvý novomestský futsalový titul v 1. lige po dlhom 
odlúčení.
 Verím, že do budúcej sezóny sa nájde zanie-
tenec pre futsal a budeme pokračovať minimálne 
v 1. lige.    Ing. Zdeno Hrehor, manažér a tréner

Z NOVÁČIKA MAJSTER!

výkon 47 kg, v nadhode sa mu podaril osobný 
rekord 66 kg, čo mu v silnej konkurencii prinieslo 
pekné 4. miesto vo všetkých troch disciplínach. O 
priečku nižšie skončil Martin Holíč, ktorý štartoval 
v  hmotnostnej kategórii chlapcov do 69 kg.
 V hmotnostnej kategórii chlapcov do 77 kg 
obsadil krásne druhé miesto náš športovec Denis 
Daniel. V trhu bojovným pokusom zvládol činku o 

hmotnosti 81 kg, v nadhode sa mu podarilo dostať
nad hlavu 95 kg. Týmto  výkonom si vybojoval tri 
strieborné medaily. 
 Vzpierači z centra voľného času dokázali na 
II. Medzinárodných detských športových hrách  v 
silnej konkurencii čestne obstáť, za čo im patrí 
poďakovanie a uznanie.                
   Milan Kubák, tréner
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 V  trenčianskom Maxe sa konalo podujatie 
Muay Thai Max Cup, s jedným amatérskym a 8 
profi zápasmi v thajskom boxe a MMA. V prvom, a 
to amatérskom zápase sa za Cerberos Gym (CG) 
predstavil mladý talent, len 15 - ročný R. Kopunec 
(67 kg) proti F. Kohutovičovi z Piešťan. René ani 
v tomto zápase nezaostal a svojho súpera porazil 
po dvoch kolách na body. V ďalšom zápase sa 
predstavil A. Morávek (67 kg), ktorý nastúpil do 
čisto boxerského duelu s P. Glezlom zo Žiliny. Pre 
Andreja to bol návrat do ringu po ročnej prestávke, 
čo bolo aj cítiť. Hoci dal zo seba maximum a pred-
viedol veľmi solídny výkon, na Žilinčana nestačil.
 Svoj prvý debut v MMA úspešne absolvoval 
Roman Kogler (82 kg), ktorý svojho súpera F. 
Kristela z Fire Gymu Banská Bystrica zložil hneď
v 1. kole vydarenými technikami rúk. Aj ďalší
zápas sa skončil víťazstvom pre CG, kedy Janko 
Čajka (73 kg) strelil v 2. kole Banskobystričana
P. Durcova. V siedmom zápase podujatia sa 

predstavil Peťo Skovajsa (81 kg), ktorý nastúpil 
proti F. Zúrovi z Fight Clubu SVK. Bol to veľmi
pekný súboj, z ktorého viac vyťažil náš borec 
najmä vďaka rýchlym a nepredvítateľným útokom. 
Úspešné ťaženie novomestského CG ukončil 
Ivan Bartek (+ 91 kg), ktorý svojmu oponentovi P. 
Holubcovi z Brna nedal šancu a hneď v úvode 1. 
kola ho poslal 2 -x do počítania.
 O tri týždne neskôr čakal I. Barteka zápas 
v popradskom Maxe na akcii Max Fighters 4 
Poprad. Náš thaiboxer bojoval proti poľskému „ob-
rovi“ M. Luberackemu, ktorý okrem výškovej pre-
vahy navážil až 118 kg. I s týmto rozdielom si však 
Ivan poradil a svojou húževnatosťou a presnými 
ranami dokázal tento zápas vyhrať na body.
 V sobotu 13. apríla sa v ŠH v Novom Meste 
n.V. konal galavečer YOUNGBLOOD 13 organi-
zovaný novomestským CG a Slovenskou fede-
ráciu thajského boxu. Štyri stovky divákov malo 
možnosť vidieť 8 profi zápasov v Muay Thai, K 1

Z ÚSPEŠNEJ BILANCIE THAIBOXEROV

 Pekný darček k májovým štrnástym  narode-
ninám si po úspešných atletických majstrov-
stvách Zsl. kraja dala Novomešťanka Žaneta
Heldesová, keď v rozbehu na 60 m prekážky 
dosiahla  svoj osobný rekord – čas  9,81. I keď
vo finále tento svoj „osobák“ nepotvrdila, ale tretie 
miesto v konkurencii 22 pretekárok je viac než 
slušný výsledok. Najmä keď zverenkyňa trénerky 
Sone Vallášovej sa  behu cez  prekážky venuje 
relatívne  krátko – od  vlaňajšej jesene. Dovtedy 
v súčasnosti ôsmačka  na ZŠ Tematínska ul. behá-
vala klasickú šesťdesiatku. Ešte lepšie umiest-
nenie získala v behu na 300 metrov, kde  časom
46,96 skončila druhá. 
 Venuje sa aj iným atletickým disciplínam. 
Žanetkinou srdcovkou je skok do diaľky. V zim-
nej sezóne, ktorá sa  pred pár dňami zavŕšila,
majú novomestskí atléti hendikep - nemajú ho kde 
trénovať. Pripravujú sa len kondične v telocvični. To 
sa  prirodzene podpisuje i na výsledkoch. Žanka, 
ktorá sa atletike upísala už ako tretiačka, nemala 
kvôli tomu viac – menej  šancu na  halových maj-
strovstvách SR prekonať svoj osobný rekord (504 
cm) a skončila  jedenásta. Beh cez prekážky jej 
priniesol piate miesto. V štafete štvorica členiek
Atletického oddielu AFC Nové Mesto nad Váhom: 
Žaneta  Heldesová, Lenka Černá, Lucia Beláková 

a Mária Šimlovičová 
skončila šiesta.
 M SR dorastu, 
ktoré sa  konali hneď
na  druhý deň, nedo-
priali Žanetke veľa času
na oddych. Napriek 
tomu i skutočnosti, že 
medzi ročníkmi 1995 a 
96  bola  najmladšou 
účastníčkou (1998) 
behu cez prekážky na 
60 metrov, dostala sa do  finále a medzi tuctom 
bežkýň skončila na  peknom siedmom  mieste. 
V skoku do diaľky nebola so  svojím výkonom spo-
kojná. V krytej športovej  hale  Elán v Bratislave 
ako jediná vekom  st. žiačka medzi dorastenkami 
skončila jedenásta. 
 Ž. Heldesová, mimochodom i účastníčka 
športového podujatia Zo školských lavíc, sa teší 
z prebiehajúcej letnej sezóny, počas ktorej, verí, 
bude môcť naplno ukázať, čo v nej je. V športovej 
aktivite svoju dcéru podporujú i rodičia, ktorí sa 
tešia nielen z dosiahnutých Žanetkiných úspechov, 
vzornej reprezentá-
cie  oddielu a  mes-
ta, ale  i z jej zmys-
luplného a pre zdra-
vie  osožného využí-
vania voľného času.

ŽANKA S „OSOBÁKOM“

MUŽI
Sobota 9. 6. o 17,00 h

AFC – Vráble

FUTBAL
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DIEVČATÁ UŽ V POVEDOMÍ BASKETBALOVEJ RODINY
 Basketbalové družstvo dievčat sa dostalo na 
takú úroveň, že sa tréneri odhodlali overiť si jeho 
schopnosti v priateľských stretnutiach. Dohodli 
sa na nich s Myjavou. 21. 4. tam odohrali 2 stret-
nutia. Milým prekvapením pre hráčky bolo, že už 
dostali prvú sadu nových dresov v zelenej farbe. 
Druhá sada bude biela. Farbami Nového Mesta 
n.V. chcú vyjadriť príslušnosť k mestu, ktoré, dú-
fame, budú v budúcnosti úspešne reprezentovať.
 Dievčatá v oboch stretnutiach milo prekvapili 
trénerov aj rodičov svojím prístupom, bojovnosťou,
no najmä  pomerne vysokým víťazstvom 38:7 a 
46:9. Posmelené týmito výsledkami tréneri dohodli 
ďalšie stretnutia 5. mája v Trnave. Súhlasili sme 
s tým, aby súper mohol mať niekoľko vekovo 
starších dievčat, ktoré mali výškovú aj fyzickú 
prevahu. Prejavilo sa to v prvom polčase, kde pre 
nás tento hendikep naše hráčky trochu rozhodil 
a prehrali ho 16:34. V druhom polčase dokázali 
skorigovať výsledok na prijateľnú prehru 28:34.

 Do druhého stretnutia nastúpili ako vyme-
nené. Uvedomili si, že môžu hrať so súperom
vyrovnanú partiu. Za povzbudzovania rodičov
v dramatickom závere vyhrali 34:30. Toto víťaz-
stvo sa zrodilo po bojovnom výkone a obrovskú 
radosť z neho mali nielen hráčky, ale aj tréneri a 
rodičia, ktorí odmenili ich výkon potleskom.
 O tom, že sme sa dostali do povedomia 
basketbalovej rodiny, svedčí aj pozvanie na 
jednodňový turnaj 2. júna za účasti šiestich 
družstiev do Handlovej a 15.- 17. júna na trojdňový
turnaj BADEM do Žiliny za účasti 10 družstiev.
 Zaujímavosťou oboch turnajov je, že na nich 
budú hrať chlapčenské, dievčenské a zmiešané 
družstvá. Júnové pozvania sme prijali i napriek 
tomu, že na oboch turnajoch budú súperi o jednu 
vekovú kategóriu starší. Ide o to, aby dievčatá
získavali herné skúsenosti, ktoré sa môžu potom 
v budúcej sezóne prejaviť v majstrovskej súťaži.              

Milan Šustík, tréner

a MMA,  i s medzinárodným zastúpením. V prvom 
zápase večera (v kat. do 86 kg) sa predstavil 
domáci thaiboxer M. Čechvala proti Čechovi M. 
Janků zo Šumperka. Milan nastúpil do zápasu s 
veľkým odhodlaním, čo sa ukázalo už v prvých 
sekundách zápasu, kedy dokázal svojho súpera 
zložiť krásnym naskočeným kolenom, čím pre 
CG zaistil prvú výhru. Do druhého súboja nastúpil 
za CG A. Morávek (63,5 kg), ktorý si vo veľmi
dynamickom zápase zmeral sily s D. Pinkasom z 
českého Elvis Gymu. Andrej tento zápas prehral 
2:1 na body. Osudným sa mu stalo 2. kolo, počas
ktorého dovolil súperovi prebrať aktivitu v ringu 
na svoju stranu. V MMA zápase  (83 kg) podľahol
R. Kogler Čechovi M. Kozmerovi 3:0 na body. Bol 
to Romanov druhý zápas v tomto bojovom štýle, 
v ktorom sa síce snažil využiť svoju výškovú pre-
vahu najmä v stoji, no jeho súper ho 2-x stiahol na 
zem, kde si Čech jednoznačne veril a mal navrch. 
V šiestom zápase večera hájil novomestské farby 
Jaroslav Dinžík (81 kg) v súboji s K. Rozsypalom 
z Lumberjacka Bílovec. Tento súboj, v ktorom cha-
lani predvádzali navlas rovnaký štýl i techniku, sa 
nemohol skončiť inak než spravodlivou remízou. 
S pribúdajúcimi zápasmi sa v ŠH stupňovali
napätie i atmosféra. Veľký potlesk si za svoj 
výkon vyslúžil Peťo Skovajsa, ktorý aj napriek zlo-
meným rebrám v 2. kole dokázal s  neskutočnou
výdržou a sebazaprením dobojovať zápas až 
do samého konca. Bol to jeden z top zápasov 

večera, ktorému nechýbali rýchlosť, výbušnosť.
Hoci Peťo tento súboj prehral na body, ukázal bo-
jovné srdce, začo mu patrí veľká vďaka. Posledný 
zápas bol očakávaným zápasom večera, kedy vo 
váhovej kategórii + 91 kg  stáli proti sebe I. Bartek 
(CG) a A. Kodis z bieloruského Best Gymu. Ivan 
hneď od prvých sekúnd išiel za jasným cieľom
vyhrať, keď sa mu už v 24. sekunde podarilo dať
Bielorusa do počítania. Ten tento tlak nezvládol 
a súboj vzdal, čo bolo obrovským sklamaním 
nielen pre divákov, ale i pre samotného Ivana a 
jeho trénera Rasťa Fraňa. Ivan sa totiž na tento 
zápas zodpovedne pripravoval. Akcia sa síce 
týmto stretnutím skončila, ale hneď na druhý deň
pokračovala v ŠH Euroliga Muay Thai, na ktorej 
sa zúčastnilo 72 bojovníkov. Výsledky našich: T. 
Janso (+ 91 kg) remíza, T. Plichta (76 kg) prehra, 
A. Ondrík (81 kg) prehra, L. Trgiňa (60 kg) výhra, 
D. Vácha (57 kg) prehra, R. Petkov (86 kg) 
prehra, R. Kopunec (63,5kg) remíza, J. Čajka (76 
kg) výhra, M. Mrázik (81 kg) prehra. 
 Týmto víkendom plným zápasov sa sezóna 
pre bojovníkov z Cerberosu neskončila. Chlapci 
sa pripravujú na ďalšie akcie nielen v domácom 
prostredí, ale aj na týždňovom sústredení v 
Banskej Bystrici. 26. mája čakal na I. Barteka 
zápas na galavečere Profiliga Muay Thai XII., 
pravdepodobne najväčšom gala v Muay Thai 
v tomto roku v SR, kde si Ivan zmeral sily so 
skúseným maďarským borcom.         V. Fraňová



 Päť desiatok rokov na slávnostnej akadémii 18. mája  v MsKS oslávila ZŠ na  Nálepkovej  ulici, 
prezývaná Trojka. Jej  brány  sa o ciálne  otvorili 26. 8. 1961, jej prví  žiaci prah v poradí tretej základ-
nej  školy v meste  prekročili 1. 9. 1961. 26 tried vtedy  navštevovalo 842 žiakov.
 Milý program k päťdesiatinám  pripravila škola  z „vlastných zdrojov“.  Žiaci I. a II. stupňa pred-
viedli svoju šikovnosť v prednese, speve, tanci, v hre  na  hudobné nástroje i pohybovej a telesnej 
zručnosti (1 – 4).
 So spomienkami na pôsobenie v škole v takmer plnej  sále divákov, medzi ktorými nechýbali 
vzácni hostia, bývalí žiaci i sponzori školy,  sa podelili dvaja  niekdajší riaditelia  školy (na foto 5 zľa-
va): Mgr. Marta  Čelková a PaedDr. Vladimír Kollár. O súčasnosti a perspektívach  jubilantky, „večnej
tínedžerky“,  hovorila súčasná riaditeľka PaedDr. M. Viteková. Bodku za kultúrnym programom spra-
vila pieseň Kým vyrastieme z rovnomenného úspešného muzikálu školy (6).

Foto: Mgr. S. Dudová

PÄŤDESIATINY TROJKY FOTOOBJEKTÍVOM
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
 Archívna snímka  z polovice 20. storočia zachytáva 

pravú stranu Haškovej ulice.


