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K OSLAVÁM SEDEMSTOPÄŤDESIATROČNICE MESTA
Rok 2013 je pre naše mesto zvlášť významný. Pred 750 rokmi 18. marca uhorský panovník
Belo IV. vydal listinu, v ktorej sa dokázateľne po
prvýkrát v histórii spomína Nové Mesto n. V.
Trištvrtetisícročné jubileum si naše mesto
pripomenie sériou podujatí, ktoré vyvrcholia 21.
júna. Nad Dňami mesta si patronát zobral samotný primátor mesta Ing. Jozef Trstenský ako
predseda prípravného a organizačného výboru
osláv. Spýtali sme sa ho, na čo všetko sa môžu
občania tešiť.
- Podujatia, ktoré pripravujeme pre občanov
a návštevníkov nášho mesta, sú určené všetkým
vekovým kategóriám, od detí po seniorov. Naším
cieľom je, aby si každý prišiel na svoje. K
akciám, ktoré sa chystajú k Dňom mesta, netreba zachádzať do podrobností, budeme ich
včas propagovať. Na ilustráciu spomeniem 16.
júna premiéru Divadielka galéria Začarovaný
les, vernisáž výstavy z príležitosti 100. výročia
narodenia prof. akad. mal. P. Matejku. Súčasťou
tejto akcie 17. júna bude slávnostné odhalenie
busty tohto významného novomestského rodáka. Ďalší deň sa uskutočnia vedomostné súťaže
o meste pre žiakov a študentov novomestských
škôl, Poetická scéna DG prinesie literárno - hudobné pásmo o meste. 20. júna sa na námestí
v podvečer predstaví domáca hudobná scéna...
Do rámca osláv zapadajú slávnostné
odhalenie pamätnej tabule na budove dnešného
detského domova a prezentácia II. dielu monografie o našom meste.Spomínané dve akcie budú už súčasťou
piatka 21. júna, dňa „D“.
- Jeho nosnou časťou bude udelenie cien
primátora mesta - Osobností mesta. Kým
ohňostroj urobí záverečnú kultúrnu bodku za
piatkom, hudobné bonbóniky divákom ponúknu
Peter Lipa a Starmania. Okrem toho sa v piatok
popoludní môžu mladí tešiť napr. na tanečný
ošiaľ zvaný Harlem Shake, na maľovanie na tvár,
bodypainting či nechtový dizajn... Materským
školám bude určená rozprávočka a samy prispejú do programovej kytice folklórnym vystúpením.
Priaznivcom modernejších žánrov je určené
vystúpenie The Joyce a uvidia tiež To najlepšie
z Novostar III. Priestor dostane aj šport, okrem
tradičného minimaratónu (21. júna) sa počas

ostatných Dní mesta (19. a 20. júna) uskutočnia
viaceré športové akcie. Sobota 22. júna bude
na dychovkovú a folklórnu nôtu a v tento deň sa
v rímskokatolíckom kostole uskutoční slávnostná sv. omša za mesto a jeho občanov. Kto
si od piatku 21. júna nestihol pozrieť výstavu
v spoločenskom dome k 100. výročiu Slovenského skautingu, bude mať možnosť spraviť
tak ešte i v nedeľu 22. júna.Je to vskutku bohatá „narodeninová“ nádielka, z pestrého pele - mele si bude môcť
vybrať každý.
- Dúfam, že to tak bude, i keď platí, koľko
ľudí, toľko chutí. Pán primátor, čo by ste zaželali mestu
a jeho občanom z príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom?
- V prvom rade dobré vedenie mesta, dobrých riaditeľov a pracovníkov príspevkových
organizácií a mestských podnikov, takisto dobrých poslancov, aby sme spoločne dokázali
zabezpečiť ďalší plynulý rozvoj mesta, a tým
i spokojnosť jeho občanov. Zo svojej pozície
primátora mesta spravím všetko pre to, aby sme
napriek zložitosti doby toto napredovanie dosahovali so zachovaním doterajšieho pozitívneho
trendu hospodárenia bez dlhu, čím sa môžeme
pochváliť ako jedno z mála miest v SR.
Novému Mestu nad Váhom ďalej prajem,
aby všetci, čo v ňom žijeme, sme boli radi a hrdí
na to, že tu žijeme. Treba si uvedomiť, že všetko,
čo robíme, robíme nielen pre seba, ale i pre
svoje mesto. Teší ma, keď návštevníci z iných
miest a štátov vnímajú Nové Mesto nad Váhom
ako perspektívne s pozitívnymi zmenami,
ktorých sú a budú svedkami pri svojich ďalších
návratoch k nám. Je to najlepší dôkaz toho, že
zveľaďovanie nášho mesta v prospech občanov
nie je proklamatívne, ale reálne. Verím, že ľudia
dokážu priložiť ruku k dielu. Som presvedčený,
že väčšine občanov, ktorí tu žijú, záleží na
„svojom“ meste, a preto budú pred vedenie
mesta prichádzať s podnetnými návrhmi pre
ďalšie skvalitnenie života v Novom Meste n. V.
Verím, že sa mestu bude naďalej dariť
a Nové Mesto nad Váhom sa bude ďalších 750
rokov vzmáhať a rozkvitať do krásy.(Pozn.: program Dní mesta na str. 10 - 11.)
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
V júni sa uskutoční 15. schôdzka MsR a
15. zasadanie MsZ. Ostatné snemovanie poslancov sa konalo 2. mája. Malo príjemné entrée,
keď primátor mesta v mene svojom i poslaneckého zboru poďakoval bývalému riaditeľovi MsKS
akad. mal. J. Mikuškovi za jeho dlhoročnú prácu
pre rozvoj kultúry v meste.
Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta k 31. 12. 2012 sa dostala na rokovací stôl už v pracovnej časti MsZ po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení MsZ, správe
o činnosti MsR medzi 13. a 14. zasadaním MsZ
a nakladaním s majetkom mesta.
MsZ schválilo tri zmeny v rozpočte mesta
na rok 2012. Ďalšie tri zmeny sa udiali na
základe rozpočtových opatrení, kde došlo len
k presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu. MsZ návrh uznesenia
schválilo. Rovnaké stanovisko zaujalo k následne
predloženej zmene rozpočtu mesta na rok 2013
- 1. úprava. V kapitálových príjmoch sú úpravy
v spojitosti s dotáciou MV SR. Finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie dvoch nasvietených
priechodov pre chodcov. Ďalšou zmenou je prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.
367 000 € mesto použije ako kapitálové výdavky
na vykrytie vyrovnaného rozpočtu. Vo výdavkovej
časti sú nasledovné úpravy: nasvietenie priechodov pre chodcov (Ul. Malinovského a Hviezdoslavova), rekonštrukcie časti komunikácií na Čulenovej ul., Ružovej a Košikárskej ul., chodníka na Ul.
Malinovského a Hviezdoslavovej a športovej haly,
nová prípojka vody pre štadión AFC Považan,
rekonštrukcia budovy v bývalých kasárňach na
byty a pamätná tabuľa na detskom domove.
Po schválení návrhov VZN mesta č.1/2013
– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrob-

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
Na 30. júna v evanjelickom kostole a. v. sa
pripravuje ekumenická pobožnosť pri príležitosti
1 150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a
sv. Metoda na naše územie.
Súčasťou podujatia, ktoré organizujú Mesto
Nové Mesto nad Váhom, Farské úrady Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímskokatolíckej cirkvi, Miestny
odbor Matice slovenskej a MsKS v Novom Meste
nad Váhom, bude i kultúrny program.

2

kov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Deň mesta a VZN mesta č.2/2013
- Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
- príležitostný trh Novomestský jarmok sa na
program dostal návrh VZN mesta č. 3/2013
o odpadoch. K jeho vypracovaniu mesto pristúpilo v dôsledku novely zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch účinnej od 1. januára 2013. Novela o.i.
upravila povinnosti obcí zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre ustanovené zložky. Zmena nastala
najmä pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Od r. 2013 v meste funguje zberový dvor
pre separovaný a biologický odpad na Banskej
ul. Jeho prevádzka bola zapracovaná do návrhu
VZN, ako aj podrobnosti o triedenom zbere
papiera, plastov, skla, kovov a textilu. Zároveň
mesto zavádza triedený zber viacvrstvových
kombinovaných materiálov (tetrapakov), ktoré sa
budú zbierať do nádob spolu s plastmi. Nastáva
i zmena z vrecového spôsobu triedenia na zber
do zberných nádob. V rodinných domoch a bytových domoch so 6 bytmi doterajší vrecový spôsob zberu postupne nahradí zber do označených
zberných nádob. Od 1. januára 2014 sa bude
uplatňovať v celom meste. Po diskusii poslanci
návrh na uznesenie prijali. Po schválení návrhu
dodatku č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov
MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií a
výborov mestských častí mesta sa do pléna dostal návrh dodatku č. 1 VZN mesta č. 7/ 2012 o
určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča
jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia (ŠZ) a o určení výšky mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a ŠZ. Návrh, ktorý o. i. určuje výšku príspevku
2 - ročných detí v materských školách na 30 €,
MsZ schválilo.
Takisto jednohlasný súhlas vyjadrilo k opätovnému prerokovaniu platu primátora mesta,
ktorý sa ponecháva na úrovni, ktorú MsZ určilo
vlani s úpravou výšky priemernej mzdy určenej
Štatistickým úradom SR za rok 2012.
Po odpovediach na pripomienky poslancov
a rôznom hlasovaním poslanci udelili slovo

občanom mesta, zástupcom združenia Hlboká.
Tí sa obrátili na MsZ ohľadom budovania cesty na Dubčekovej ul. Požiadali o vysvetlenie,
prečo sa má cesta budovať len do polovice,
a nie celá. Po diskusii Ing. J. Trstenský uviedol, že ich požiadavka má väzby na rozpočet
mesta. Schválená je v ňom len realizácia 1.
časti ulice ako súčasti budúceho prepojenia Ul.

športovej, Dubčekovej, Ul. stromovej až po Ul.
Podjavorinskú. Ide o súčasť veľkého obchvatu
mesta uvedeného v územnom pláne mesta. Po
tom, čo zástupcovia združenia Hlboká predložia
stavebné povolenie na 2. časť cesty a preveria vlastníctvo pozemku (cesty), bude zvolané
spoločné rokovanie na úrovni primátora mesta.
MsZ skončilo prijatím uznesení.
-r-

PARÁDA TO NA ZELENEJ VODE PARÁDNE ROZTOČÍ
Paráda, bude opäť Paráda! Potvrdil to
organizačný výbor podujatia s trojročnou históriou, ktorý sa zišiel na svojom úvodnom stretnutí
13. mája na Zelenej vode.
Podujatie, ktoré organizujú Slovenský paralympijský výbor (SPV) v spolupráci s Mestom
Nové Mesto n. V. a sponzorujúcimi firmami, sa
uskutoční po štvrtýkrát na Zelenej vode v sobotu
8. júna. Podľa slov zástupcu hlavného usporiadateľa Ing. R. Végha zo SPV na návštevníkov
známeho rekreačného areálu čaká kopec zábavy,
súťaží a atrakcií.
- Nebudú chýbať ani paralympijské športy,
ktoré si budú môcť deti vyskúšať, - dopĺňa
manažér spoločnosti a pokračuje ďalej:
- V ponuke budú stolný tenis, cyklistika
- handbike, lukostreľba, streľba a ďalšie para
- športy. Očakávame, že účastníci Parády sa
aktívne zapoja do súťaží. Na stanovištiach jednotlivých paralympijských športov budú môcť získať
za absolvovanie nenáročných úloh pečiatky do

day passov a za ne malé občerstvenie. Súčasťou
akcie bude aj symbolická jazda na kolieskových
prostriedkoch v rámci XI. ročníka kampane Na
kolesách proti rakovine.
O dobrú zábavu sa budú starať známi umelci.Veríme, že spoločensko - kultúrno športovému podujatiu okrem príjemnej zábavy
i so silnou myšlienkou pomoci a solidarity bude
priať aj počasie a predjarné slniečko sa bude na
návštevníkov Parády parádne usmievať.

K NASVIETENÝM PRIECHODOM PRIBUDNÚ ĎALŠIE
Podľa v súčasnosti platnej legislatívy do
záveru roka 2016 majú byť nasvietené všetky
priechody pre chodcov na celom Slovensku. Na
momentálnu situáciu v našom meste sme „si posvietili“ spolu s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- V minulosti mesto nemalo nasvietený
žiaden priechod pre chodcov. Až vlani pri investícii Kauflandu sa nasvietili 4 priechody. Nedávno
sa nám podarilo dojednať s Lidlom v spojitosti
s dnes už ukončenou opravou a rekonštrukciou
supermarketu a parkoviska (do 30. apríla), že
nasvieti jestvujúce 2 priechody, ktoré využívajú
predovšetkým jeho zákazníci. Vedenie Lidl-u
pochopilo, že je to pre dobro jeho kupujúcich
návštevníkov - a ich bezpečnosť. Teraz je na Ul.
Malinovského nasvietených šesť priechodov. -

Podľa slov Ing. Macúcha mesto požiadalo o dotáciu na nasvietenie ďalších 2 priechodov.
- Uvažujeme s nasvietením priechodu na
Ul. Malinovského pri kruhovom objazde zhruba
oproti Zberným surovinám a ďalším na Ul. Hviezdoslavovej pri dome štátnej správy. Za týmto účelom máme už aj rozrobené nejaké rozvody. Ak by
sa nám podarilo získať dotáciu, po ukončení prác
by sme mali v meste nasvietených 8 priechodov.Vzhľadom na zákonnú povinnosť mať najneskôr za tri a pol roka nasvietené všetky
priechody, v tomto trende musí mesto pokračovať
aj v ďalších rokoch.
- Ak, pravda, zákonodarcovia v NR SR
opäť nepredĺžia už raz časovo posunutý termín.
Nasvietenie priechodov predstavuje investície,
ktoré načrú do pokladníc všetkých obcí a miest v
SR, - dodal na záver vedúci oddelenia výstavby.
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TRADÍCIE, O KTORÉ STOJÍME A O KTORÉ NIE
Je dobré, že si Novomešťania zachovávajú tradície, ako je
napr. stavanie mája. Vo svojom
príhovore uviedol na Námestí
slobody v predvečer 1. mája za
hojnej účasti občanov premiér
SR Róbert Fico. Potom sa
chopil kladiva a symbolicky
niekoľkými údermi do zeme
zatĺkal Máj, ozdobený stužkami, o čo sa okrem
členiek DFS Čakanka pričinili i samotní hostia
spolu s primátorom mesta. K predsedovi Vlády
SR sa s ukotvením Mája do zeme, symbolu prebúdzajúcej sa prírody, pridali i poslanci NR J.
Baška, D. Bublavý, V. Jánoš a primátor mesta
J. Trstenský.
O tradičné spríjemnenie podujatia sa
postarala obľúbená ľudová hudba Borovienka
z Lančára.
Z čoho by sa ale určite nemala stať tradí-

cia, je premaľovanie väčšiny tabúľ pri vjazde
a výjazde do mesta, ktoré Nové Mesto nad
Váhom premenovali na Nové Mesto Róberta
Fica. Podobný recesistický kúsok, ktorého náprava, návrat do pôvodného stavu, stojí nás,
daňových poplatníkov, nemalé peniaze, sa stal
pred štyrmi rokmi.
Foto: Mgr. M. Šimovec

HO T O VO ! M Á Z A Z N I EŤ D O K O N C A R O K A
Mesto v roku 2012 vybudovalo novú cestu
s chodníkom aj verejným osvetlením na Ul.
železničnej od podjazdu po bývalé vojenské
sklady. Oblúk okolo vojenských skladov bol vynovený ešte rok predtým. Teraz plánujeme malý
južný obchvat mesta dokončiť. V zmysle projektov a stavebného povolenia chceme vybudovať
komunikáciu, chodník aj verejné osvetlenie na
Ul. banskej v úseku od dobudovanej časti až po
pumpu Agronovazu. Potom by už len zostávalo
malý južný obchvat spojazdniť.
Momentálne sú ukončené verejné obstarávania na zhotoviteľov. Investíciu sa chystáme
realizovať rovnakým spôsobom, ako sme robili
Ul. železničnú. Budú na nej výrazne participovať
TSM v Novom Meste nad Váhom. Ďalší zhotovitelia budú klásť obrubníky, kamenivo spevnené
cementom a tiež i asfaltobetóny. Na Ul. banskej
chceme vybudovať i chodník, ktorý by slúžil aj
cyklistom. Po jej celkovom dokončení sa celá
ulica nasvieti.
Po dohotovení malého južného obchvatu
ťažké nákladné vozidlá nad 3,5 tony konečne
prestanú jazdiť cez stred mesta, čo pravdepodobne určí aj príkazová dopravná značka. Tým
odbremeníme Ul. Čachtickú, Štúrovu a Kollárovu,
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ktoré nie sú na jazdu ťažkých vozidiel uspôsobené a veľmi tým trpia.
Investícia Ul. banská je zahrnutá v rozpočte
mesta na rok 2013 a mala by byť dobudovaná do
konca tohto roka.
Ing. Dušan Macúch,
vedúci oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ

FONTÁNA V PARKU
* V nemalej miere už vynovenom Parku J. M.
Hurbana sa veľkému záujmu teší nová fontána.
Obdivujú ju malí i veľkí. V čase letných horúčav
„kolotoč“ vody príjemne osvieži horúci vzduch
v okolí fontány.
Foto: Mgr. Jozef Šišovský

GRATULÁCIE JUBILANTOVI
Oslávencovi sa zvykne zagratulovať, popriať
všetko dobré... Pri príležitosti 750. „narodenín“
Nového Mesta nad Váhom sme požiadali niektoré
Osobnosti mesta o želanie jubilujúcemu mestu.
prof. PhDr. VLADIMÍR ČERNUŠÁK, CSc.
Od prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom ubehlo mnoho rokov. Z malého sídla
pri brehu rieky Váh vyrástlo pekné mesto. O tento
rozvoj sa zaslúžil celý rad ľudí, ktorí boli v jeho
samospráve, ako aj samotní obyvatelia mesta.
Patrí im uznanie a vďaka.
Pri príležitosti významného výročia (750 rokov
od prvej písomnej zmienky) prajem súčasným
členom samosprávy, aby sa im ďalej darilo uvedený postup rozvíjať. Obyvatelia mesta nech im
pomáhajú vytvárať pozitívnu príjemnú atmosféru,
aby na pobyt v meste boli hrdí. Do budúcich rokov pozitívneho napredovania mesta želám veľa
úspechov. Som hrdý, že som sa tu narodil.

Vladimír Černušák
prof. MUDr. MICHAL HORŇÁK, DrSc.
Hoci som sa v Novom Meste nad Váhom nenarodil, považujem sa za novomestského rodáka.
Prežil som tu detstvo a žiacke roky až po maturitu.
Je to obdobie, ktoré najviac ovplyvňuje duševný
a telesný rozvoj jednotlivca. Aj ja som dostal
do vienka len to pozitívne. Spomienky časom
vyblednú, ale priateľské zväzky pretrvávajú. Nové
Mesto n. V. sa za desaťročia zmenilo, vyrástli nové ulice, sídliská, ani rodičovský dom už
nestojí. Život prináša zmeny. Prajem Novému
Mestu do budúcnosti schopných primátorov
a štáb takých odborných spolupracovníkov, ktorí
naďalej zveľadia mesto po každej stránke, aby tu
žili šťastní, spokojní a hrdí obyvatelia.

Michal Horňák

prof. PhDr. PAVOL MEŠŤAN, DrSc.
Cítim sa poctený, že môžem svojmu mestu
zavinšovať k takému významnému jubileu.
750 rokov je pre mesto vek tak akurát, ani
veľa, ani málo. Z hľadiska histórie je to zrelý,
dospelý a ambiciózny jedinec a ja mu želám,
aby ešte rástol do krásy a zdokonaľoval sa po
všetkých stránkach. Ja som dieťaťom svojho
mesta a vždy budem na to hrdý, rovnako ako syn
vzhliada na svojho rodiča, váži si ho a má ho rád,
aj ja cítim čosi podobné k svojmu mestu. Mal som
ho rád, mám ho rád a budem ho mať rád.

Váš Pavol Mešťan

NAŠE MESTO
Naše mesto bude mať sviatok,
program sa začína v piatok,
oslava to bude veľká,
vysielať to má aj telka.
Príde Jojka, Markíza i Pohoda,
taká je už správna dohoda.
Muzikanti budú vyhrávať,
ľudia sa budú zabávať.
Každý, kto k nám pricestuje,
naše mesto obdivuje.
Máme pekné sídliská
a v nich detské ihriská.
Ulice sú opravené
a aj školy obnovené.
Máme sa čím pochváliť,
dobre nám tu všetkým žiť.
Erik Tupý, 3.B., III. ZŠ Ul. kpt. Nálepku
● To, čo majú všetky mestské pečate
spoločné, je Madona s motívom kostola s vežou
a uhorským štátnym znakom. Prvý erb mesta
z r. 1983 nahradil v r.1992 nový, platný i v súčasnosti, ktorý sa najviac približuje pôvodnému
historickému
symbolu
z
najstaršej novomestskej
pečate z 15.
storočia.
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ZASVIETI MAJITEĽOM TRAKTOROV ZELENÁ?
V druhej polovici mája sa na program schôdze NR SR dostal aj návrh poslancov
J. Bašku, M. Panáčka a P. Šucu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke, ako aj zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.
O čo vlastne ide? Poľnohospodári, lesníci, farmári a ďalší občania niekedy
potrebujú použiť na ich prácu vozidlá, ktoré nie sú oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke a z rôznych dôvodov ani byť nemôžu. Nový návrh im
to však za určitých podmienok umožní.
„Chceme pomôcť vlastníkom takýchto, po domácky vyrobených traktorov, vlečiek
či iných poľnohospodárskych a lesných strojov, ktorí nedostanú osvedčenie o technickej, emisnej kontrole či takzvanú „ešpézetku“. V dôsledku toho nemôžu ísť na cesty, pretože im v súčasnosti hrozí pokuta
až do výšky 500 € a odobratie vodičského preukazu na jeden rok. Ľudia si na tento existujúci stav veľmi
sťažovali, neraz boli pokutovaní, dostali sme stovky kritických podnetov,“ vysvetľuje predkladateľ novely
zákona Jaroslav Baška a pokračuje:
„Navrhujeme preto nasledovné: majiteľ vyplní príslušný formulár, kde okrem fotografií a technických údajov o vozidle uvedie, na akých cestách a za akým účelom sa bude jeho vozidlo pohybovať.
Teda napr. či pôjde o pohyb vozidiel do hory, poľnohospodársku výsadbu na roliach, presun včelstiev,
zber separovaného odpadu u obecných traktorov, atď. Po zaplatení poplatku 33 € na dobu jedného
roka dostane zvláštne evidenčné číslo - značku kategórie C. Na základe toho budú môcť vodiči
jazdiť po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách bez hrozby pokuty. A naviac
na bezplatnú výnimku aj po cestách II. a I. triedy aj za zníženej viditeľnosti – a to v určitom čase
a po danej trase.
Chceme ešte zabojovať, aby poplatok 33 € platil na dlhšie obdobie ako jeden rok.
Verím, že parlament tento návrh schváli, pretože ide o dobrú vec. Ak by sa tak stalo, mohol by do
platnosti vstúpiť už v polovici júla tohto roku a občania by ešte stihli druhú polovicu tejto
letnej sezóny. Som presvedčený, že táto praktická pomoc uvoľní ruky a uľahčí prácu mnohým drobným
farmárom, lesníkom a majiteľom takýchto vozidiel,“ doplnil
Jaroslav Baška.

POZVÁNKA SKAUTOM
Slovenský skauting - 15. zbor Javorina Nové
Mesto nad Váhom pozýva v nedeľu 22. júna
o 14,00 h do Spoločenského domu v Parku
J. M. Hurbana na stretnutie všetkých skautov
a ľudí, ktorí prešli skautskou výchovou.
-ad-

O S O BNOS T I J Ú N A
Ján Karol Garaj (12. 6. 1903 - 15. 11. 1773)
- literárny historik, publicista. Zomrel v Bratislave.
Nové Mesto nad Váhom: rodák - 110. výročie narodenia,
Peter Matejka (26. 6. 1913 - 10. 2. 1972) - maliar,
pedagóg. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom:
rodák, pôsobenie - 100. výročie narodenia,
Juraj Szántó (7. 6. 1893 - 11.9.1961) - spisovateľ,
publicista, maliar. Zomrel v Budapešti. Nové Mesto nad
Váhom: rodák - 120. výročie narodenia.
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G U L ÁŠ Z KO T L Í K A O K O RENÍ CH ARI TA
Vôňa gulášu sa bude opäť niesť areálom
Zelenej vody. Po roku sa 15. júna uskutoční
tradičný, v poradí už VI. ročník Novomestského
kotlíka. Pod záštitou primátora nášho mesta
Ing. J. Trstenského ho usporadúva novomestská
firma BOLT. Nepôjde však len o uspokojenie
chuťových pohárikov účastníkov podujatia a jeho
divákov. Výlučne nepôjde ani o zábavu, i keď
podľa štatútu akcie má tvoriť povinnú výbavu
súťažiacich. Guláš z Novomestského kotlíka
„okorení“ charita. Jeho organizátori uskutočnia
zbierku vo forme dobrovoľných príspevkov ochutnávajúcich divákov na podporu školy pre zdra-

votne znevýhodnené deti v Novom Meste n. V.
Ochutnávať bude i porota na čele s primátorom mesta, aby družstvu, ktoré podľa jej názoru
uvarilo najchutnejší guláš, udelila Cenu primátora mesta. Okrem toho na základe anonymného hlasovania ochutnávačov z radov divákov
bude formou hlasovania udelená Cena divákov.
Najkreatívnejšie družstvo so zmyslom pre recesiu odmení vecnou cenou usporiadateľ podujatia.
V polovici júna sa v priestoroch pláže
rekreačného areálu Zelená voda spojí príjemné
s užitočným, a to je na tom fajn, o to hlavne ide.
-vz-

OSTEŇ SA ZABODNE DO VODY
Novomestský osteň „sa zabodne“ do
vody. Voda je téma aktuálneho - XVII. ročníka
Novomestského ostňa. Podľa jedného zo zakladateľov celoslovenského festivalu kresleného
humoru a satiry Vlada Pavlíka tohoročná tematika Ostňa ponúka autorom široké možnosti vyjadrenia sa v kresliarskej skratke. Voda ako nenahraditeľná, pre život nevyhnutná tekutina, voda ako
nebezpečný živel, voda ako prostriedok relaxu a
osvieženia v letných horúčavách, voda ako príčina
našich nedoplatkov, voda, - povedané elánovsky,
- čo ma drží nad vodou...
Organizátori tohoročného sviatku kresleného humoru „zavesením“ podmienok účasti na
XVII. Novomestskom ostni na medzinárodný web
oslovili širokú škálu karikaturistov nielen zo Slovenska. Všetci, ktorí majú chuť a predpoklady
výtvarne, (takmer) bez slov glosovať širokú prob-

lematiku vody, môžu svoje práce zaslať do
15. augusta na adresu: MsKS Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Zapojiť sa do súťaže možno maximálne piatimi
pôvodnými prácami v origináli. Súťaž je otvorená
pre každého a je neanonymná. Každý príspevok
je nutné označiť na jeho zadnej strane menom a
adresou autora. Spôsob výtvarného spracovania
je ľubovoľný. Práce by nemali presahovať formát
A3. Zaslané práce sa autorom nevracajú a stanú
sa majetkom Mestského kultúrneho strediska
v Novom Meste nad Váhom.
Vernisáž výstavy, slávnostné vyhlásenie
výsledkov a udelenie Zlatého, Strieborného
a Bronzového ostňa sa uskutočnia 20. septembra, v úvodný deň Novomestského jarmoku
ako jedna z jeho najvýznamnejších sprievodných
akcií.

OTAVA ROZVÍJA ĽUDOVÉ TRADÍCIE
Rozvíjanie ľudových tradícií, piesní
a tancov a ich prezentovanie najmä
medzi mládežou si dali za cieľ členovia
FS Otava pri MsKS v Novom Meste
nad Váhom na čele s T. Blaťákovou
sprevádzaní cimbalovou muzikou.
Žiakov a študentov novomestských
základných a stredných škôl na podujatí
17. mája zaujali spevy a tance nielen
z nášho regiónu a Myjavy, ale i zo vzdialeného Šariša a Terchovej.
Foto: Mgr. J. Šišovský

7

K NOVELE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA (III.)
V predchádzajúcich častiach zaoberajúcich
sa novelou zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného
zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013, sme
sa venovali predovšetkým času plnenia záväzkových vzťahov, omeškaniu s plnením finančných
záväzkov a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Dnes vás bližšie
oboznámime s novými formami porušovania
hospodárskej súťaže, ktorými sú tzv. nekalé
zmluvné podmienky a nekalá obchodná praktika.
Nekalé zmluvné podmienky
a nekalá obchodná prax
Do obchodného zákonníka boli takisto zavedené inštitúty nekalých zmluvných podmienok
a nekalej obchodnej praxe. Oba inštitúty novela
presne definuje.
Nekalé zmluvné podmienky sa definujú
ako zmluvné dojednania týkajúce sa splatnosti
peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania
alebo paušálnej náhrady nákladov spojených
s uplatnením pohľadávky, ktoré sú v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim

zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho,
aby na to existoval spravodlivý dôvod. Takéto
dojednania, ktoré predstavujú nekalé zmluvné
podmienky, sú neplatné.
Nekalá obchodná prax je taká obchodná prax,
ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa
splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku
z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa
bez toho, aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod.
Nekalá obchodná prax je zakázaná.
Ak by súd vyhlásil zmluvné dojednanie za
dojednanie, ktoré by spôsobovalo nekalú zmluvnú
podmienku, alebo by vytváralo nekalú obchodnú
praktiku, súd by mal automaticky nariadiť takýmto
subjektom, aby sa zdržali ďalšieho používania
nekalej zmluvnej podmienky alebo uplatňovania
nekalej obchodnej praxe.
JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
(www.akr.sk)

Ú N I A ŽI EN V N A Š O M M E STE NEZ AH ÁĽ A
V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité nájsť
si chvíľu na stretnutie, rozhovor či priateľské
posedenie. O to sa usiluje aj novomestská OO
Únie žien Slovenska. Naše členky sa pravidelne
stretávajú, aby popri práci, ktorá im vyplýva z
plánu činnosti, prebrali pri káve a zákusku i to,
čo ich trápi, teší, či znepokojuje. Zadosťučinením
pre nás je, že naša práca prináša výsledky. Už
niekoľko rokov usporadúvame súťaž
v prednese poézie a prózy pre ženy
Vansovej Lomnička. Teší sa záujmu mladších i starších recitátoriek.
I tento rok sa naše členky Mgr. D.
Arbetová a Mgr. B. Kincelová prebojovali do celoštátneho kola a siahli
po najvyšších oceneniach. Zahanbiť
sa nedala ani jedna z mladších
členiek M. Fojtíčková, ktorá sa
dostala až do zlatého pásma. Spolu
s nimi sa tešíme z ich úspechov.
Odmenou a uznaním našej
práce je i ocenenie Ing. A Zlatej,
ktorá si z rúk predsedníčky ÚŽS Dr.
I. Belohorskej prevzala v Galérii M.
A. Bazovského v Trenčíne ocene-
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nie za dlhoročnú aktívnu prácu v ženskom hnutí.
A čo nás čaká najbližšie? Budeme sa podieľať
na oslavách jubilea nášho mesta. Vyznaním nášho
vzťahu k nemu bude literárno - hudobné pásmo,
do ktorého sa aktívne zapoja i naše členky.
Onedlho pôjdeme spoločne objavovať tajomstvá hradov a zámkov v Matúšovom kráľovstve
v Podolí. Už sa tešíme.
PaedDr. E. Sélešiová

POTREBUJEME EŠTE CYRILA A METODA?
Tento rok si pripomíname 1 150. výročie
príchodu Konštantína Filozofa a Metoda na
Veľkú Moravu. Často sa mylne udáva, že
títo solúnski bratia priniesli na naše územie
kresťanstvo. Pravdou však je, že už pred ich
príchodom kresťanskú zvesť našim predkom
hlásali írski, škótski a franskí misionári. Práve
oni sa stali tŕňom v oku kniežaťa Rastislava, keď
si uvedomil, že títo kňazi predstavujú záujmy
Franskej ríše. Netreba pripomínať, že pápež
na Rastislavovu žiadosť o vyslanie misionárov
neodpovedal, a tak sa knieža Rastislav obrátil na
byzantského cisára. Ten mu vyhovel a na územie
Veľkej Moravy poslal misiu na čele so solúnskymi
bratmi Konštantínom a Metodom. Netreba zvlášť
vysvetľovať, že veľmi rýchlo vznikol spor medzi
franskými a byzantskými misionármi. Solúnski
bratia boli vo veľkej výhode, lebo používali jazyk,
ktorému ľudia rozumeli a zostavili písmo (hlaholiku), ktoré bolo vôbec prvým písmom našich
predkov. Konštantínovi a Metodovi sa podaril
doslova zázrak. Presadili štvrtý liturgický jazyk.
Oficiálne podľa učenia vtedajšej rímskej cirkvi sa
mohlo evanjelium zvestovať iba v troch rečiach:
hebrejčine, gréčtine a latinčine. Dlhotrvajúci boj
o zrozumiteľnú zvesť pravdy nakoniec skončil
vyhnaním Metodových žiakov z územia Veľkej
Moravy.
Predsa však solúnski bratia zanechali
nezmazateľnú stopu v dejinách nášho národa.
Odhliadnuc od toho, že položili základy nášho jazyka a vôbec kultúry, musíme zdôrazniť duchovný význam ich príchodu. Vďaka nim naši predkovia prijali Božie slovo v reči, ktorej rozumeli.
Až vtedy sa mohli vzdať pohanstva a svojich
zlozvykov. V Proglase (predslov k staroslovienskemu prekladu Biblie, vôbec prvé literárne
dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku)
sa doslovne hovorí, že Slovienov treba zbaviť
„zvieracieho života“.
Potrebujeme ešte Cyrila a Metoda? Nevrátili
sme sa po viac ako tisíc rokoch späť k „zvieraciemu spôsobu života“? Áno, s poľutovaním musíme konštatovať, že mnohí žijú dnes podobne
alebo ešte horšie ako zvieratá. Niektorí to praktizujú v pohlavnom živote. Iní sa správajú ako
zvery voči tým druhým. Nepoznajú milosrdenstvo, toho druhého chcú iba využiť pre vlastné
dobro. V prírode platí pravidlo, že prežije silnejší

jedinec. Slabší sa stáva korisťou. Kristus sa
však sklonil k tým najslabším. Obetoval sa za
tých, ktorí zlyhali. Prišiel zachraňovať stratených,
nie zažiariť ako víťaz. Aj nás učí, aby sme zapierali samých seba, aby sme sa ponížili, aby
sme slúžili a hľadali prospech iných. Bez Božieho
Slova je tento svet ako džungľa!
Našim predkom po príchode Cyrila a Metoda
na chvíľu zažiarilo svetlo. Pre nás, vďaka Bohu,
je samozrejmosťou, že máme Písmo. Našli by
sme ho takmer v každej rodine. Nie sme odkázaní putovať, aby sme ho počuli raz za čas v kostole. Lenže to, čo bolo drahocenné a prevzácne
pre našich predkov, stalo sa pre nás bezcenným.
Kedy sme naposledy otvorili Písmo a prijímali
z neho pokrm pre svoju dušu? Kedy sme naposledy čítali z neho svojim deťom a vnúčatám?
My sa radšej sýtime stupídnymi telenovelami
a seriálmi, ktoré nám ponúkajú naše televízne
kanály. Skutočný poklad života, múdrosti, poklad
praktických rád pre náš život - to sme zavrhli
a čudujeme sa, že sa nachádzame v kríze. V
kríze morálnej, finančnej, v stave, keď nie sme
schopní rozlíšiť pravé hodnoty života.
Solúnski bratia postupným vyučovaním
pravdy Písma začali vytláčať pohanstvo zo
života našich predkov. Bol to však len začiatok,
pretože dodnes mnohé pohanské zvyky v našich
rodinách pretrvávajú a odovzdávajú sa z rodu na
rod. Len sa zamyslime, koľko povier a tradícií
sa dodržuje pri svadbách alebo počas sviatkov,
napr. veľkonočná oblievačka, šibačka či pálenie
jánskych ohňov – to všetko sa traduje po našich
pohanských predkoch. Nedá sa logicky vysvetliť,
ako sa niektorí môžu riadiť poverami (boja sa
čiernej mačky, boja sa čísla 13, musia klopať na
drevo, viažu červené stužky na kočík a pod.).
Sú presvedčení, že ak by neurobili to, čo sa
žiada podľa povery, čaká ich nešťastie. Kristus
však jasne povedal: „Nikto nemôže slúžiť dvom
pánom...“ (Mt 6,24). Najhoršie je byť rozpolteným. Trochu z povier a trochu z kresťanskej
viery. Podobnú prax kritizovali proroci v dejinách
Božieho národa. Komu teda veríme? Živému
Bohu alebo poverám? Aj dnes potrebujeme
Cyrila a Metoda! Aj dnes potrebujeme tých, ktorí
nás budú viesť, napomínať, aby sme sa zriekli
bludov a držali sa pravdy.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár
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PROGR A M DN Í M E ST A 2 0 1 3
15.00. 16.00 a 17.00 h

NEDEĽA 16. júna 2013
Divadielko galéria
DG: premiéra bábkového predstavenia ZAČAROVANÝ LES

10.00 h

PONDELOK 17. júna 2013
Námestie slobody
Maľovanie detí MŠ kriedou na chodník

17.00 h

09.00 a 11.00 h
17.00 h

Mestské kultúrne stredisko - Galéria Petra Matejku
Vernisáž výstavy k 100. výročiu narodenia P. Matejku
a odhalenie busty P. Matejku

UTOROK 18. júna 2013
Mestské kultúrne stredisko
Vedomostné súťaže družstiev ZŠ a SŠ
Divadielko galéria
Poetická scéna Divadielka galéria: literárno-hudobné pásmo
VYZNANIE, réžia: Mgr. D. Arbetová

09.00 h

STREDA 19. júna 2013
Centrum voľného času
Turnaj žiakov vo vzpieraní o pohár primátora mesta

09.00 h

ZŠ Tematínska ul.
Športová olympiáda detí materských škôl o cenu primátora mesta

09.00 h

ŠTVRTOK 20. júna 2013
ZŠ Odborárska ul.
Letné športové hry žiakov 1. stupňa ZŠ o pohár primátora mesta

10.00 h

17.00 h
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Základná umelecká škola - Galéria J. Kréna
Vernisáž výstavy Podoby Nového Mesta nad Váhom,
oceňovanie žiakov
Námestie slobody
HS Premeny - 10. výročie založenia skupiny
Miriam Klimentová, Helena Vrtichová, Daniel Porubský
a HS The Narcis

15.00 - 20.00 h

PIATOK 21. júna 2013
Mestské kultúrne stredisko
Divadlo bez opony: O vlkovi, ktorého rozboleli zuby
Spoločenský dom
Výstava Storočnica skautingu na Slovensku

08.00 - 10.30 h
10.00 - 18.00 h
11.00 h
11.00 - 14.00 h
12.00 - 13.00 h

Námestie slobody
Mestský minimaratón žiakov ZŠ a 8 - ročných gymnázií
Historický tábor - historické zbrane, animácie pre deti
Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov
Maľovanie na tvár, bodypainting, nechtový dizajn
Harlem Shake - tancuje celé mesto

14.00 - 16.30 h
14.20 h
15.20 h

Námestie slobody
Folklórne pásmo detí MŠ: Išla sova na tanec...
HS The Joyce
To najlepšie z Novostar 3

10.00 h

17.00 - 22.00 h
17.30 h

21.30 h

HLAVNÝ PROGRAM - Námestie slobody
Slávnostné otvorenie
Príhovor primátora mesta
Maroš Bango
Osobnosť mesta – udeľovanie cien primátora mesta
Prezentácia monografie o Novom Meste nad Váhom - II. diel
Peter Lipa
Starmania – najväčšie slovenské a české hity
Ohňostroj

14.00 h

Detský domov Ul. Klčové 32
Odhalenie pamätnej tabule židovského starobinca Ohel David

08.00 - 13.00 h

Základné školy
Futbalový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a turnaj žiakov vo vybíjanej

09.00 - 13.00 h

SOBOTA 22. júna 2013
Námestie slobody
DFS Čakanka, FS Otava, Orchester S. Sládka zo ZUŠ Uherský Brod,
ĽH Borovienka, DH Bučkovanka

10.00 h

Rímskokatolícky kostol
Svätá omša za mesto a jeho občanov

08.00 - 18.00 h

Spoločenský dom a Park J. M. Hurbana
Výstava Storočnica skautingu na Slovensku, súťaže a hry

08.00 - 14.00 h

NEDEĽA 23. júna 2013
Spoločenský dom
Výstava Storočnica skautingu na Slovensku

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia uskutočnia v MsKS Nové Mesto nad Váhom
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w w w . k a t k a t o u rs .s k
Je čas pripraviť sa na leto!
Zverte sa do odborných rúk!

KOZMETICKÝ SALÓN
A lena Malíč ková
Ul. J. Gábriša 2535/A, 1 posch.
(budova cestovnej agentúry - „Žabia“ ul.)
uskutočňuje na profesionálnej úrovni depilácie
voskom a cukrovou pastou, kozmetické
ošetrenia, permanentný mejkap, zábaly rúk,
parafín, neinváznu mezoterapiu - omladenie,
rozjasnenie, vyhladenie pleti...
Po - pia 9.00 -18.00 h
Tel. 0911727531
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SVIATOK NAŠICH NAJMENŠÍCH
Aj keď
časom vyletia
(ako lienka)
z domu, stále
sú a zostanú
našimi deťmi.
Foto:-bo-

ST RET N U T I A S M A E S T R OM MATEJ KOM
P AT RI LI K N E Z A B U D NUTEĽ NÝM
Už ako chlapec, ktorý si rád maľoval a
kreslil obrázky, som sa dozvedel, že v meste
žije akademický maliar Peter Matejka. V tom
čase som ho nepoznal, ani jeho tvorbu. S tou
som sa zoznámil až ako študent v Bratislave na
kolektívnych výstavách, kde jeho maľby a kresby
upútali svojským a odvážnym matejkovským prejavom. Osobne som sa s ním stretol v časoch
mojich štúdií v Prahe v novomestskom ateliéri
akad. maliara Juraja Kréna, ktorého som často
navštevoval.
Pri jednej z mojich návštev sa zrazu objavil. Peter Matejka bol síce svojím vzrastom
menší, ale vďaka svojmu temperamentnému
prejavu dokázal všetkých okolo okamžite zaujať
a upútať pozornosť. Sálala z neho zvláštna
energia typická pre výraznú osobnosť. Aj keď
v tom čase žil už dlhší čas v Bratislave, Nové
Mesto mu prirástlo k srdcu. Hneď na začiatku
rozhovoru sa vyznal zo vzťahu k rodnému mestu.
Spomínal, ako rád maľoval rôzne mestské zákutia a obzvlášť spomínal na uličku s hanlivým názvom, ktorý nie je na citovanie, ale ktorý si starší
Novomešťania určite ešte pamätajú. Upútala ho
svojou jedinečnosťou a rád sa ňou inšpiroval.
Svoje spomienky rozprával typickým novomestským dialektom, čím podtrhol svoj úprimný vzťah
k mestu. So svojráznym novomestským žargónom
sa netajil ani pred priateľmi, kolegami a žiakmi,
ktorí dodnes na to radi spomínajú.
Mal som to šťastie, že u J. Kréna v Novom
Meste nad Váhom a neskôr aj v Bratislave som
sa s majstrom viackrát stretol. Vždy to bol pre
mňa nezabudnuteľný zážitok.
S P. Matejkom a J. Krénom sme si neboli
blízki len ako rodení Novomešťania, ale aj
nevšednými zážitkami z pražskej umeleckej bohémy, ktorú som aj ja ako absolvent pražskej
vysokej školy zažil a dôverne poznal. Bolo naozaj
na čo spomínať.
Jeho nečakaná smrť nás všetkých, čo sme
ho poznali, veľmi zarmútila. Bolo to obdobie,
kedy žil prípravou výstavy k svojej šesťdesiatke.
Jeho náhly odchod dodnes zostáva neodhalenou záhadou. Odišiel vzácny človek, výnimočný,
uznávaný maliar, obľúbený profesor, ktorý vždy
dokázal oživiť svojou prítomnosťou spoločnosť

a všetkých zaujať.
Krátko po jeho
odchode som sa rozhodol uctiť si Matejku
tým, že som začal
tvoriť jeho bustu.
Počas jej modelovania mi bola veľmi
nápomocná
umelcova manželka pani
E. Matejková, ktorá
často chodila do
Nového Mesta a vždy
sa zastavila u mňa v
ateliéri. Svojimi pripomienkami mi pomáhala nájsť jeho charakteristický výraz, ktorý som sa snažil v buste
vystihnúť. Bol som rád, keď sa po nejakom
čase busta použila na pamätník, ktorý som
na objednávku mesta vytvoril. Osadený je
v parku pod kostolom, ktorý nesie jeho meno.
V súčasnosti som sadrovú bustu znovu rád
poskytol na odliatie do bronzu ako dar mestu, bez
nároku na honorár. Bronzová busta sa stane majetkom Galérie Petra Matejku, čím si i mesto uctí
100. výročie narodenia vzácneho rodáka a významného umelca, ktorý svojím dielom zviditeľnil
naše mesto ďaleko za jeho hranicami i hranicami
Slovenska.
akad. sochár Milan Struhárik
● LETO S CVČ. Centrum voľného času
v Novom Meste nad Váhom počas letných prázdnin organizuje tradičné prímestské tábory.
Z úsporných dôvodov sa tento rok nebude konať
pobytový tábor v Belušských Slatiniach.
Záujemcovia o prímestské tábory s výletmi
po Novom Meste nad Váhom a blízkom okolí
v čase od 8,00 do 16,00 h si môžu vybrať tentoraz z troch termínov. Prvý prímestský tábor sa
bude konať v dňoch od 1. do 4. júla. Ďalší bude
v čase od 8. do 12. júla a tretí tábor sa uskutoční
v termíne od 15. do 19. júla.
Rodičia môžu svoje ratolesti vo veku
od šesť rokov na niektorý z týchto termínov
prihlásiť. Bližšie informácie ohľadne táborov
a ich programov vám ochotne poskytnú osobne
v centre voľného času na Štúrovej ul. 31 alebo na
č. tel. 032/771 24 20.
-jh-
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VÝSTAVA

DIVADIELKO GALÉRIA:
ZAČAROVANÝ LES

PETER MATEJKA

V nedeľu 16. júna o 15,00,16,00 a 17,00 h
sa uskutočnia premiéry bábkového predstavenia v naštudovaní Divadielka galéria: ZAČAROVANÝ LES. Rozprávka je príspevkom pre deti
k Dňom mesta.

VÝBER Z MALIARSKEJ
A KRESLIARSKEJ TVORBY
V pondelok 17. júna o 17,00 h z príležitosti
100. výročia narodenia profesora akad. mal.
Petra Matejku sa v novomestskej galérii, ktorá
nesie jeho meno, uskutoční vernisáž výstavy
a slávnostné odhalenie busty novomestského
rodáka, významného predstaviteľa slovenskej
moderny.
Výstava, ktorú organizuje Mesto Nové
Mesto nad Váhom v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom a Galériou P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, Galériou
mesta Bratislavy a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne, je súčasťou osláv Dní mesta
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Novom
Meste nad Váhom.
Reprezentatívnu výstavu si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť do 10. júla.

POETICKÁ SCÉNA DG: VYZNANIE
V utorok 18. júna o 17,00 h sa v Divadielku galéria z príležitosti jubilea mesta uskutoční literárno – hudobné pásmo Vyznanie v réžii
Mgr. D. Arbetovej.

DNI MESTA
21. júna na tribúne na námestí (v prípade nepriaznivého počasia v MsKS) vyvrcholí
séria podujatí z príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom
spojená s udelením výročných cien primátora mesta Osobnosť mesta (bližšie na 10. a 11.
strane NS).

PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste n. Váh. v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. A. Ručkayovej sídliacou na Ul. Inoveckej 8 pokračuje
v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližšií termín stretnutia s advokátom je
27. 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.

KURZY V JÚNI
Pondelok
13,30 - 18,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
18,00 a 19,00 h cvičenie pre ženy
- MsKS
Streda
13,30 - 16,00 h
18,15 h
18,30 h
Štvrtok
Piatok

klavír
joga
cvičenie pre ženy
- telocvičňa CVČ
13,30 - 16,00 h klavír
16,15 a 18,00 h joga
14,30 - 19,00 h klavír

KLUBY V JÚNI
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR
17.6. o 14,00 h - SZ telesne postih.
Utorok
Druhý utorok v mesiaci
14.5. od 12,30 - 17,30 h - Klub altern.
medicíny p. J. Dedík
Streda 5.6. o 17,00 h - Výbor MO MS
12.6. o 14,00 h - Klub chorých na skler.
multiplex
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

K 100. VÝROČIU NARODENIA PETRA MATEJKU
Svoju prvú samostatnú výstavu Peter
Matejka usporiadal ako 21 - ročný vo svojom
rodisku. V roku 1934 mu ju v priestoroch Mestského domu v Novom Meste nad Váhom zorganizoval miestny spolok Živeny. Mala nečakaný úspech. Vďaka nej získanému štipendiu ešte
v ten istý rok odišiel nadaný Novomešťan do
Prahy splniť si svoj sen - študovať za maliara.
Dnes, takmer po 80 rokoch, sa prof. akad.
mal. Peter Matejka opäť „vracia“ do Nového
Mesta nad Váhom.
Z príležitosti 100. výročia narodenia výtvarníka stredoeurópskeho formátu bude od 17.
júna do 10. júla v priestoroch novomestskej
galérie, ktorá nesie jeho meno, výstava, predstavujúca výber z maliarskej a kresliarskej
tvorby tohto významného predstaviteľa slovenskej moderny. Súčasťou vernisáže netradične
v pondelok 17. júna o 17,00 h bude slávnostné odhalenie busty prof. Matejku z dielne tiež
Novomešťana akad. sochára Milana Struhárika.
O Matejkovom smerovaní paradoxne
rozhodla smrť jeho o 10 rokov staršieho brata Jozefa, po ktorom zdedil ceruzky, farbičky
a perá. Čo všetko dokážu v šikovných rukách
vyčarovať, talentovanému chlapcovi ukázal učiteľ - podnájomník v ich novom dome.
K výtvarnému umeniu u majstra Skokaniča vyučeného maliara – natierača nadobro
priviedla v r. 1930 výstava trojice výtvarníkov
J. Alexyho, M. A. Bazovského a Z. Palugyaya

v novomestskom hoteli Neubauer. Keď o štyri
roky neskôr J. Alexy v Piešťanoch zriadil kolóniu pre umelcov, Matejka mu doniesol ukázať svoje práce. Po Alexyho pochvale počúvol
jeho rady a začal ešte viac maľovať a cestovať.
Tak sa „domaľoval“ až k svojej prvej výstave
a vysokoškolským štúdiám v Prahe. V r. 1939
po zatvorení českých vysokých škôl musel
„stovežatú“ opustiť. Vrátil sa domov, do rodiny debnára Jozefa a obchodníčky Márie, rod.
Chrástekovej (jej otec Peter bol brat Michala
Chrásteka, 1. tajomníka MS). V meste našiel aj
svoju súputníčku životom Emíliu, rod. Chudú.
V roku 1941 sa s ňou oženil a o štyri roky neskôr
sa manželia so synmi Ivanom a Fedorom natrvalo presťahovali do Bratislavy. Od r. 1950 akad.
mal. P. Matejka pôsobil na VŠVU v Bratislave,
o ďalších 10 rokov sa stal profesorom novovzniknutého oddelenia monumentálneho maliarstva. Tu ho aj 10. februára 1972 zastihla smrť.
Od tohto tragického dátumu uplynulo 41
rokov, ale P. Matejka stále žije – v spomienkach
tých, čo ho poznali, vo svojom diele a odkaze.
Potvrdzuje to i výstava, ktorú Novomešťania na
počesť svojho významného rodáka, výtvarníka
a pedagóga usporadúvajú z príležitosti 100.
výročia jeho narodenia.
Vernisáž výstavy a odhalenie busty P.
Matejku v „jeho“ galérii sú súčasťou Dní mesta
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Novom
Meste nad Váhom.

KINO POVAŽAN – JÚN 2013

KINO POVAŽAN hrá každú stredu, sobotu a nedeĐu. Program kina Považan je aj na: www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

sobota 1., nedeĐa 2. o 15:00 h a 17:00 h
premiéra!
KRÁďOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV
Zažite dobrodružstvo vo svete, o ktorom ste doteraz
nepoþuli!
USA,
rodinná animovaná komédia,
102 min.,
slovenský dabing, MP
vstupné: 4 €
sobota 1., nedeĐa 2. o 19:00 h premiéra! Európske kino!
ROZKOŠ V OBLAKOCH
Najnovšia komédia režiséra Pedra Almodóvara s
Penélope Cruz a Antoniom Banderasom.
Španielsko,
komédia,
90 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 3,50 €
streda 5. o 19:00 h
Európske kino!
FULMAYA, DIEVýATKO S TENKÝMI NOHAMI
Slovenská muzikantka a hereþka Dorota Nvotová a jej
nepálske alter ego Fulmaya. Vydala sa na dlhú púĢ s
cieĐom nájsĢ samu seba. Tá ju zaviedla až do pohoria
Himalájí.
ýR,
dokumentárny,
76 min.,
þeská verzia, MP 15+
vstupné: 2,50 €, FK 2 €
sobota 8., nedeĐa 9. o 17:00 h
premiéra!
VO ŠTVORICI PO OPICI 3 (Hangover III)
To je koniec. Grand finále svetoznámej komédie.
USA, Austrália
komédia,
100 min.,
slovenské titulky, MP 15+
vstupné: 4 €
sobota 8., nedeĐa 9. o 19:00 h
premiéra!
STAR TREK: DO TEMNOTY(Star Trek: Into Darkness)
Posádka vesmírnej lode Enterprise vyráža na ćalšiu
misiu, ktorá tentokrát povedie do temnoty.
USA,
sci-fi,
132 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 3,50 €
streda 12. o 19:00 h
Európske kino!
KAUZA CERVANOVÁ
Flmový dokument o práve na spravodlivosĢ vzbudzuje
záujem širokej verejnosti. Osemroþná detektívna
výprava režiséra Roberta Kirchhoffa do temných hlbín
dodnes neuzatvoreného a medializovaného prípadu
únosu, znásilnenia a vraždy mladej mediþky.
SR, ýR
dokumentárna tragédia,
100 min.,
slovenská verzia, MP 15+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
len sobota 15., o 17:00 h
Európske kino!
HURÁ NA FRANCÚZSKO (Vive la France)
Borat po francúzsky je tu!
Franc.,
komédia,
97 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 3,50 €
sobota 15., nedeĐa 16. o 19:00 h
premiéra!
TRANZ (Trance)
„Šialený thriller“, tak charakterizuje svoj najnovší poþin
oscarový britský režisér Danny Boyle (Milionár z chatrþe,
127 hodín, Trainspotting). Sledujeme extrémy v Đudskom
správaní: neprekonateĐnú túžbu, násilnícke správanie,
zúfalý pud sebazáchovy, chamtivosĢ, ale aj príbeh
prítažlivej a zvodnej femme fatale.
USA, Franc.,
krimi thriller,
101 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 3 €

streda 19. o 19:00 h
Európske kino!
PÁTRANIE PO SUGAR MANOVI
(Searching for Sugarman)
NeuveriteĐný príbeh Rodrigueza – najväþšej rockovej
hviezdy 70. rokov, ktorá nikdy vo svete nezažiarila.
Vybrané ocenenia: Oscar pre najlepší dokumentárny
film; Cena BAFTA; Cena divákov a Zvláštna cena poroty
- MFF Sundance; Cena divákov - MFDF Amsterdam;
Zlatá Aténa pre najlepší dokumentárny film - MFF Atény;
Cena divákov - MFF Göteborg; Cena divákov - MFF Los
Angeles; najlepší dokumentárny film - MFF Moskva; atć.
Švédsko, VeĐká Británia, dokumentárny,
86 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 22., nedeĐa 23. o 17:00 h
premiéra!
BLING RING
Film s Emmou Watson o skupine tínedžerov
posadnutých módou, ktorí používajú internet na
sledovanie aktuálneho výskytu slávnych hviezd, aby si
mohli ich domy vytipovaĢ v þase, keć sú prázdne a
potom ich vykradnúĢ – Kirsten Dunst, Paris Hilton ...
Príbeh je inšpirovaný skutoþnými udalosĢami.
USA,
krimi dráma,
90 min.,
þeské titulky, MP 15+
vstupné: 3,5 €
sobota 22., nedeĐa 23. o 19:00 h
premiéra!
PO ZÁNIKU ZEME (After Earth)
Otec a syn núdzovo pristanú na teraz nepoznanej a
nebezpeþnej Zemi po tom, þo ju pred 1000 rokmi opustilo
Đudstvo. V hlavnej úlohe uvidíme Will Smitha a jeho syna
Jadena.
USA,
post apokalyptická dráma
94 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 3 €
streda 26. o 19:00 h
Európske kino!
HASTA LA VISTA
Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci, ktorí milujú víno
a ženy. Sú však stále panici. Niþ ich nezastaví pred
vidinou prvých sexuálnych zážitkov v Španielsku –
dokonca ani ich hendikep: jeden je slepý, druhý na
vozíku a tretí je ochrnutý. Vybrané ocenenia: Európska
filmová cena divákov People´s Choice Award; MFF
Karlove Vary - Divácka cena denníka Právo a KrištáĐový
glóbus; MFF Montreal - Grand Prix des Amériques, Cena
divákov a Cena ekumenickej poroty; atć.
Belgicko,
tragikomédia,
115 min.,
þeské titulky, MP 12+
vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €

sobota 29., nedeĐa 30. o 15:00 h a 17:00 h
premiéra!
PRÍŠERKY: UNIVERZITA (Monsters University)
Príbeh dvoch strašidiel a ich štúdia na špeciálnej
univerzite pre príšerky.
USA,
rodinná animovaná komédia,
109 min.,
slovenský dabing, MP 7+
vstupné: 3,50 €
sobota 29., nedeĐa 30. o 19:00 h
premiéra!
MUŽ Z OCELE (Man of Steel)
Film režiséra Zacka Snydera o Supermanovi s Henry
Cavillom v hlavnej úlohe. Ćalej hrajú: Amy Adams,
Russell Crowe, Kevin Costner, Diana Lane, ...
USA,
akþné fantasy,
148 min.,
slovenské titulky, MP 12+
vstupné: 4 €

DIGITALIZÁCIU KINA POVAŽAN FINANýNE PODPORIL

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Predprázdninová pozvánka do kina prináša niekoľko tipov na návštevu kina Považan.
ROZKOŠ V OBLAKOCH – sobota 1. a nedeľa 2. júna o 19,00 h:
Skupina ľudí sa ocitne v nebezpečenstve na palube lietadla. Tvárou v tvár smrti sa netypickí
stevardi snažia zabudnúť na vlastné problémy a urobiť maximum pre to, aby si cestujúci let čo najviac užili. V lietadle sedia novomanželský pár, svadobní hostia, nančník a defraudant, neúprosný
v obchodoch, no citlivý otec, ďalej notorický sukničkár s nekalým svedomím, dedinský psychiater,
kráľovná bulváru a Mexičan ukrývajúci tajomstvo. Nakoniec vysvitne, že všetci niečo skrývajú.
Španielska komédia s P. Cruz a A. Banderasom trvá 90 ´ a je MN do 15 rokov.
FULMAYA, DIEVČATKO S TENKÝMI NOHAMI – streda 5. júna o 19,00 h:
Hlavnou postavou je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová a jej nepálske alter ego
Fulmaya. Napriek svojej pohodlnej existencii v Európe se vydala na dlhú púť s cieľom nájsť samu
seba. Tá ju zaviedla až do podhoria Himalájí. V jednom z najbiednejšich kútov sveta nachádza
pokoj a kľud. Pomocou jej nepálského alter ega - Fulmayi - vstupujeme do sveta detí na ulici a
taktiež do života sirotinca, o ktorý sa Dorota stará. Zoznamujeme sa tu aj s 3 - ročným dievčatkom
nájdeným na ulici a pomenovaným po svojej zachránkyni - Fulmaya. Tá nám umožní sledovať
zaujímavú paralelu dvoch dievčat s rovnakým menom, no z celkom odlišného sveta.
Dokument ČR trvá 76 ´ a je MN do 15 rokov.
KAUZA CERVANOVÁ – streda 12. júna o 19,00 h (ASFK):
Pred 37 rokmi bola zavraždená študentka medicíny Ľudmila Cervanová, dcéra plukovníka
Cervana, ktorý sa zúčastnil na niekoľkých utajených misiách v arabských krajinách. Od r. 1976
prebiehalo vyšetrovanie, po piatich rokoch socialistické súdy odsúdili skupinu siedmich mladých
mužov spolu na 108 rokov. V najťažších väzniciach Československa si každý z nich odsedel dlhé
roky. Bez dôveryhodných dôkazov a svedectiev.
Film SR/ČR režiséra R. Kirchhoffa trvá 100 ´ a je MN do 15 rokov.
PÁTRANIE PO SUGAR MANOVI – streda 19. júna o 19,00 h (ASFK):
Ide o neuveriteľný, ale pravdivý príbeh Rodrigueza – najväčšej rockovej hviezdy 70. rokov 20.
stor., ktorá nikdy vo svete nezažiarila. Rodrigueza objavili na konci 60. rokov v zapadnutom bare
v Detroite. Boli presvedčení, že jeho piesne mu prinesú slávu. Dva albumy, ktoré nahral, boli však
prepadákmi. Rodriguez sa vytratil zo scény a ostali po ňom len historky o samovražde na pódiu.
Pirátska nahrávka sa dostala do južnej Afriky odrezanej od sveta a Rodriguez sa tu na nasledujúcich 20 rokov stal fenoménom. Snímka, ktorá získala Oscara pre najlepší dokumentárny lm, sa
vydáva po stopách dvoch fanúšikov, ktorí chceli zistiť, čo sa v skutočnosti stalo s ich hrdinom.
Dokumentárny lm Švédska a Veľkej Británie trvá 86 ´ a je MN do 12 rokov.
BLING RING – sobota 22. a nedeľa 23. o 17,00 h:
Názov lmu je rovnaký ako meno skupinky slávou posadnutých tínedžrov, ktorí vykrádali
honosné domy známych osobností v Los Angeles. V priebehu roka sa im podarilo získať 3 milióny
dolárov a množstvo šperkov a osobných vecí takých hviezd ako L. Lohan, P. Hilton, O. Bloom či
M. Fox. Film odhalí divákom triezvy pohľad na kultúru celebrít v dnešnom svete.
Komédia – dráma USA trvá 90´ a je MN do 15 rokov.
HASTA LA VISTA – streda 26. júna o 19,00 h (ASFK):
Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci, ktorí milujú víno a ženy. Sú však stále panici. Pod zámienkou ochutnávky miestnych vín sa vydajú na cestu do Španielska s vidinou prvých sexuálnych
zážitkov. Nič ich nezastaví – dokonca ani ich hendikep: jeden je slepý, druhý na vozíku a tretí je
ochrnutý.
Viacerými cenami ovenčená belgická tragikomédia trvá 115´ a je MN do 12 rokov.

S LEONARDOM DA VINCI U SHAKESPEARA
Piati
žiaci a učitelia zo SOŠ
Bzinská
11
Nové Mesto
nad Váhom
mali možnosť
v rámci programu Leonardo da Vinci
- partnerstvá
navštíviť
rodisko veľkého spisovateľa Williama Shakespeara, mesto Stratford upon Avon v Anglicku. Projekt s názvom EntraiMo, s ktorým mali možnosť
pobudnúť v tomto atraktívnom meste, sa venuje
problematike učebných štýlov žiakov stredných
odborných škôl.
Stretnutie bolo naplánované ako tretie v poradí. Partnermi slovenskej školy sú stredné školy
z Nemecka, Anglicka, Maďarska, Španielska
a Švédska.
Privítanie v škole Stratford-upon-Avon College bolo milé a srdečné. Po prehliadke školy
učitelia z jednotlivých krajín na pracovnom seminári predstavili, ako prepájajú učebné štýly s vyučovacími metódami a aké používajú vyučovacie
prístupy. Zvolili si spoločnú a vysoko aktuálnu
tému – Hľadanie zamestnania. Žiaci v tom čase
vytvárali prezentačné video vo veľkých, technicky
perfektne vybavených multimediálnych štúdiách
školy.
Zaujímavosťou stretnutia bolo, že sa konalo práve v čase Shakespearových slávností na
počesť výročia narodenia tohto svetového velikána. Účastníci stretnutia mali možnosť nasať neopakovateľnú atmosféru shakespearových diel,
divadla a umenia. Ako jednu z metód vyučovania
BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
JUDr. Anna Orsavová
Ul. Fraňa Kráľa č. 9
Každú druhú stredu a podľa rozpisu
5. a 12. júna od 13.00 do 16.00 h
Tel. 032/ 7717035
email: anna.jamajka@gmail.com
Forma poskytovania poradenstva:
Osobne, písomne,
telefonicky aj na záznamník, e-mailom
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hostia zabezpečili celodennú exkurziu po pamätihodnostiach Stratfordu. Nezabudnuteľnou bola
okružná jazda na vyhliadkových autobusoch po 10
najzaujímavejších miestach, ktorými je mestečko
Stratford upon Avon známe. Účastníci navštívili
Shakespearov rodný dom a Shakespeare centrum,
nádherne udržiavanú romantickú záhradu a dom
Anny Hathaway - manželky Shakespeara, ktorý
sa nachádza tri míle od centra mesta, múzeum
a Mary Arden‘s farmu, klasickú starodávnu hospodársku farmu, tiež Hall‘s Croft – dom dcéry
Shakespeara či prekrásnu motýliu farmu priamo
v centre mestečka. Mohli obdivovať typickú anglickú architektúru, prekrásne upravený park
a záhrady, typické telefónne búdky, poschodové
autobusy, ale aj ďalšie zaujímavosti.
Skupina zo Slovenska stihla navštíviť aj blízky
Birmingham s množstvom jedinečných ulíc, na ktorých sa v bezprostrednom susedstve nachádzajú staré historické kostoly a ďalšie pamätihodnosti
„prepletené“ s modernými výškovými budovami
a zaujímavo riešenými nákupnými centrami.
Priamo medzi nákupnými zónami sú aj parčíky
s povestným anglickým trávnikom, kde priamo na
tráve oddychujú mládež i seniori.
Jediné, čo účastníci nezažili, bol dážď, ktorý
je pre Anglicko povestný. Ten však vôbec nechýbal a možno aj vďaka tomu, že bolo krásne počasie, stihli za tých pár dní vidieť veľa atrakcií typických pre túto krajinu. Určite študentom maturitná
otázka o Shakespearovi nebude robiť problém
a svoje poznatky odovzdajú aj svojim spolužiakom.
Zúčastnené školy sa už teraz tešia na ďalšie
stretnutie v októbri vo švédskom Malmö.
RNDr. Anna Homolová

● DIVADIELKO GALÉRIA NA CESTÁCH. Divadielko galéria pri MsKS sa v júni
vydá na cesty. V dňoch 6. - 7. júna ho čaká
celoslovenská prehliadka bábkárskych súborov
v Rimavskej Sobote, kde sa predstaví s Adamkom medzi chrobáčikmi. Po tom, čo 16. júna
odpremiéruje svoju novú hru Začarovaný les
ako svoj príspevok k Dňom mesta, 20. júna
odchádzajú herci už po ôsmykrát do Kysáča
(z toho jeden raz s činohrou), aby tradične otvorili tamojší detský folklórny festival Zlatá brána
a odohrali zopár predstavení medzi zahraničnými Slovákmi v Srbsku.

KRVI JE STÁLE MÁLO
Starovekí Rimania pili krv svojich gladiátorov,
lebo verili v jej zázračnú silu. V stredoveku bolo
zase populárne púšťanie žilou. Až v 19. storočí
zostrojili vo svete prvý aparát na transfúziu krvi.
Na území Slovenska podal v r. 1936 prvú úspešnú
transfúziu krvi chirurg Ján Kňazovický. O 12
rokov neskôr bola v bývalom ČSSR zriadená prvá
transfúzna služba. Dnes je možné darovať krv
takmer všade. Vo väčších slovenských mestách
na pobočkách Národnej transfúznej služby alebo
priamo vo vašej obci prostredníctvom mobilnej
odbernej jednotky.
Svetový deň darcov krvi
14. jún je vyhlásený za Svetový deň darcov
krvi zastrešovaný zdravotníckymi organizáciami z celého sveta. V tento deň si pripomíname
i narodenie držiteľa Nobelovej ceny za medicínu
a fyziológiu Karla Landsteinera, ktorý určil systém
štyroch krvných skupín.
V r. 2004 zriadilo Ministerstvo zdravotníctva
SR Národnú transfúznu jednotku v 10 mestách na
Slovensku. V rámci národnej transfúznej služby
fungujú aj tzv. mobilné odberné jednotky (MOJ),
ktoré prídu robiť odbery na vopred dohodnuté
miesto.
Pomáhajú aj študenti gymnázia
MOJ-ku treba kontaktovať aspoň mesiac
vopred. Zahlásite im objednaný počet darcov. Na
jednorazový odber je optimálnych 30 ľudí. Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
každoročne organizuje za prítomnosti MOJ-ky
niekoľko odberov. „Odbery na škole organizujeme
už asi šesť rokov. Z transfúznej služby k nám prídu
minimálne dvakrát do roka,“ hovorí telocvikár Ján
Pavlíček z GMRŠ. Podľa jeho slov bolo najviac
jednorazovo prihlásených až 65 darcov krvi. „Naši
študenti sú väčšinou prvodarcovia. Z 30 prihlásených je často vhodných len dvadsať,“ povedal
držiteľ bronzovej Jánskeho plakety. Niektorým pri
odbere krvi z prsta zistia nedostatok hemoglobínu. Krv darovať nemôžu. „NTS SR vždy vyvesí na
svojej webovej stránke miesto konania odberov.
Preto sem chodia aj ľudia z Nového Mesta nad
Váhom a okolia. Študenti, ktorí ráno darujú krv,
majú po odbere voľno,“ dodal J. Pavlíček.
Aj krv má expiračnú dobu
„V zbernom stredisku denne dostávame krv
asi od sto darcov. Je to menej než je norma.
Obyčajne to býva okolo 120 až 150,“ informovala

vedúca lekárka NTS SR MUDr. Klára Sviteková.
„Rátame do toho terénne odbery, odbery v Dunajskej Strede, pracovisko Kramáre a pracovisko
nemocnice Ružinov,“ pokračuje. Ako povedala,
najčastejšie chodia darovať krv ľudia od 20 do
40 rokov. V tomto období sa zvyšuje úrazovosť
na cestách či kúpaliskách, preto je zvýšený dopyt
po krvi. „Krv má istú expiračnú dobu. Erytrocyty,
červené krvinky, majú 42 dní pri teplote 2-6° C,
plazma až do dvoch rokov pri mínus 25-35° C,
krvné doštičky päť dní pri 20-22° C,“ hovorí lekárka. Najviac krvi spotrebujú onkologickí pacienti,
oddelenie traumatológie a pacienti so srdcovými
problémami.
Strach z krvi
Strach z krvi môžete prekonať veľmi ťažko. „Je
to záležitosť psychiky. Najskôr treba skúsiť malý
odber vzorky krvi,“ povedala K. Sviteková. Ak darca neodpadne, mal by to niekoľkokrát zopakovať.
Ak si zvykne a pichanie do žily mu nevadí, môžu
mu odobrať väčšiu časť krvi. „Nebrala by som to
však doslovne. Určite by sem nemal chodiť každý,
kto sa bojí krvi a skúšať, či môže byť darcom. Vak
aj vyšetrenia niečo stoja,“ tvrdí lekárka, ktorá je
držiteľkou diamantovej Jánskeho plakety.
Odbery zneužívajú na vyšetrenie HIV
Niektorí zneužívajú odbery v NTS na vyšetrenie krvi zadarmo. „Pri otvorení nového erotického
salónu bývalo zvykom, že majiteľ doviedol svoje
zamestnankyne. Chceli cez dobrovoľné darcovstvo vyšetrenie na vírus HIV,“ povedala o zneužívaní K. Sviteková. „Každého iste poteší, že má
vyšetrenia, ktoré mu bežne lekár nespraví, lebo
sú drahé. Pre dobrovoľných darcov je vyšetrenie krvi bonus. Nesmie to byť ale motiváciou pre
darovanie krvi,“ pokračuje. Ako informovala, krv
sa vyšetruje na sylis, hepatitídu B, hepatitídu C,
vírus HIV a iné možné choroby. „Snažíme sa, aby
riziko potransfúznych ochorení bolo čo najnižšie,“
dodala vedúca lekárka.
Po odbere krvi sa budete cítiť lepšie
Dobrovoľné darovanie krvi nie je len dobrým
skutkom. Fyzicky sa po ňom budete cítiť lepšie. „V
deň odberu krvi som vždy vyčerpaná, ale na ďalší deň sa cítim nabitá energiou,“ tvrdí dobrovoľná
darkyňa Anna (24), ktorá má za sebou sedem
odberov. „Odľahčí sa obeh, krv sa rozriedi. Z kostnej drene a sleziny sa začnú vyplavovať mladé
červené krvinky, ktoré lepšie prenášajú kyslík,“
potvrdila K. Sviteková so 60 odbermi.
Henrieta Mihalková
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OSLOVÍ DETSKÝ ČIN ROKA NAŠICH ŽIAKOV?
Každý dobrý, čo i len malý skutok, ktorý sa
robí z celého srdca, je veľký čin. Preto sa pokračovateľ Agentúry Poppins, ktorá organizovala
projekt Detský čin roka, rozhodol pokračovať v
dobrej veci a vyhlásiť Detský čin roka 2013. Jeho
13. ročník obohatený o niekoľko noviniek usporadúva vlani založené Občianske združenie (OZ)
Detský čin roka.
Do 30. júna môžu žiaci 1. - 9. ročníka ZŠ,
špeciálnych ZŠ a žiaci primy až kvarty 8-ročných
gymnázií napísať o dobrých skutkoch. Tak vlastných, ako aj o dobrých skutkoch svojich kamarátov, a to v kategóriách: záchrana ľudského života,

pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode a dobrý nápad. Novomestské deti, ktoré sa stali ich aktérmi či svedkami, by
sa mali do tohto zmysluplného projektu zapojiť.
V jeseni sa do škôl dostane 30 nominácií,
ktoré zo všetkých doručených dobrých skutkov
vyberie komisia. Deti pridelením svojich hlasov
rozhodnú o tom, ktoré skutky získajú ocenenie
Detský čin roka 2013.
Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, vyhlásia v decembri za Detský
čin roka 2013.
-mf-

ŠŤ ASTIE JE TAKÁ ZVLÁŠTNA VEC
Často som uvažoval nad tým, či sa bežiacim
časom človek mení. Zmenili sa zvyky, názory,
postoje, hodnoty... Ale mení sa i charakter?
Nebol mi daný už kdesi v začiatkoch a zostal
som v ňom uviaznutý, chytený ako vo vlastnej
pavučine, z ktorej sa neviem ani nemôžem
vymotať? Je všetko, čím som prechádzal, len
akýmsi pripočítavaním času, udalostí, malých
či väčších úspechov, a naopak, odčítavaním
neúspechov, sklamaní a strát?
Pamätám sa na spolužiaka, s ktorým
som sedel v jednej lavici. Mal všetky danosti,
aké som nemal ja. Ako športovec reprezentoval školu v ľahkej atletike a veľmi často
sa stávalo, že s typickou športovou kapsou
a gráciou vyvoleného odchádzal uprostred
vyučovania,- za netajenej závisti všetkých chalanov -, na preteky naprieč celou vtedajšou
republikou. Jeho talent mu umožňoval privilégiá, popularitu a istú nadradenosť, čo aj
patrične využíval. Vedel to s dievčatami, a
už vtedy vlastnil to, čo máloktorý iný z jeho
vrstovníkov. Samozrejme, sebavedomie, ktoré
nepoznalo komplexy. Klamné sebavodemie
mohol mať samozrejme aj obmedzený úbožiak,
čo nevedel nič iné, iba biť sa. Petrovo stálo na
istote vlastnej výlučnosti talentovaného medzi
viac alebo menej snaživými. Veľa som na
jeho názor dal. Podľa jeho vkusu sme si spolu
vyberali frajerky zo susednej 9 B. Predbehol
ma vo všetkom. Aj v amatérskych erotických
dobrodružstvách, o ktorých mi bez najmenších
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škrupúl, s otvorenosťou jemu vlastnou, všetko
porozprával. Bol som vlastne hrdý, že si do
lavice vybral vždy mňa, aj keď, úprimne, ani
neviem, prečo. Okrem spievania šlágrov som
nevedel podareno nič.
Ak sa obzerám za tým minulým časom,
jeho život bol v dennodenej šedi väčšiny
v triede - pripočítavaním. Udalostí i úspechov
na všetkých frontoch. Čas tréningov, čas pretekov, výhier, cestovania. Čas lások, z ktorých
si mohol vyberať.
Toho chlapca už dávno niet. Irónia života.
Možno irónia pre privilegovaných. S trochou
pokryteckého pátosu by sa dalo povedaťnaveky zostal mladý. Tak ho teraz aj vidím. Ani
si ho inak neviem predstaviť.
Niekedy sa mi zdá, že sa vyšmykol slučkám
života, do ktorých tento chytá každého, či si to
dokáže viac, alebo menej uvedomiť. Možno ho
naozaj zbavil mnohých sklamaní. kde z čoho.
Z historických či politických zmien, dospelosti,
rodinných a existenčných trablov, očakávanií
od života, z ktorých realisticky každý začne
postupne úpúšťať. Až keď dostaneme dostatok času, prichádzame na to, aké sú všetky
predsavzatia, ambície a plány vratké, neisté.
Život nás chlálocholivo uskromní. V tomto mal
možno Peter vlastne istým, azda pre niekoho
ťažko pochopiteľným spôsobom šťastie. Prežil
ten krátky číry život. Tie mútne vody sa k nemu
ešte nedostali.
Milan Hurtík

SPOJILO ICH ZVEĽAĎOVANIE PROSTREDIA
Nedávny summit v Rio de Janeiro týkajúci
sa životného prostredia a klimatických zmien
Rio +20 inšpiroval Spoločnosť Joga v dennom
živote rozvinúť jeho myšlienky v praxi. Viac
nám o tom porozprávala Ing. Blanka Mircová,
predsedníčka pobočky v Novom Meste nad
Váhom.
-Výsledkom bol dobrovoľný záväzok našich
členov priebežne počas roka vysádzať stromy,
čistiť lesy, studničky a vodné toky, odvodné
kanály a pod. Dali sme si predsavzatie v meste,
prípadne v blízkom okolí vysadiť stromy, doplniť
zeleň na sídliskách a v parkoch. Oslovili sme
TSM v Novom Meste nad Váhom a Lesy SR,
š.p., odštepný závod Trenčín, Lesná správa
Nové Mesto nad Váhom, aby nám vytipovali
priestory a označili miesta, kde treba a aký
druh zelene vysadiť. Deklarovali sme ochotu
vybrané priestory najprv vyčistiť, zbaviť kamienkov, nerovností a potom spoločne s odbornými
pracovníkmi stromčeky zasadiť. Po doriešení
organizačných otázok sme si vyhrnuli rukávy
a podali pomocnú ruku pri prácach v práve
rekonštruovanom Parku J. M. Hurbana.
V spolupráci s Lesmi SR sme 20. apríla
pomáhali pri zalesňovaní plochy vzniknutej
veternou kalamitou a jej následnom spracovaní
v lokalite Zabudišová – vrch Roháčová nad
obcou Zábudišová. Desať našich členov spolu s vedúcim lesníckeho obvodu Trenčianske
Bohuslavice J. Koledom tu vysadilo celkovo
350 bukov. Lesy SR sa snažia o spoluprácu
s rôznymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti
Nového Mesta n.V. a chcú zvýšiť informovanosť
občanov o možnosti spolupráce. Preto
i v budúcnosti chceme v rozbehnutej spolupráci
pokračovať. -

Pomoc členov Spoločnosti Joga v dennom živote ocenilo slovami Ing. Z. Paučinovej
z referátu životného prostredia MsÚ v Novom
Meste nad Váhom i mesto.
- Pracovníkom technických služieb prišli
v jedno aprílové slnečné popoludnie pri výsadbe
zelene v parku pomôcť členovia novomestskej
Spoločnosti Joga v dennom živote. Spoločne
vysadili tisy, okrasné ruže, rododendróny,
okrasné trávy. Všetky rastliny boli následne
zamulčované kôrou.
Zostáva veriť, že vysadená zeleň sa ujme,
bude rásť do krásy, že nedôjde k jej zničeniu,
prípadne odcudzeniu, čo sa, bohužiaľ, pri
drevinách vysadených na plochách verejnej
zelene veľmi často stáva.Z dobrovoľníckej činnosti Spoločnosti Joga
v dennom živote by si občania mohli zobrať
príklad, ako nebyť ľahostajní, viac sa zaujímať
o svoje okolie a rôznymi aktivitami pomáhať
pri vytváraní zdravšieho a krajšieho prostredia,
v ktorom žijeme. Nadchádzajúci 5. jún, Svetový
deň životného prostredia, je na to vhodnou
príležitosťou.

ESEJE V ZNAMENÍ VÝROČIA MESTA
V atmosfére blížiacich sa Dní mesta sa 14.
júna od 8,30 h uskutoční tradičné písanie esejí. Novinkou 13. ročníka je, že témy esejistickej
súťaže sa žiaci 9. ročníkov ZŠ a príslušného
ročníka 8 - ročného gymnázia z Novomestského
okresu dozvedia až priamo v priestoroch MsK Ľ.
V. Riznera.
Práce nádejných mladých esejistov posúdi

odborná porota, ktorá spomedzi všetkých vyberie tie najlepšie.
Podujatie nesúce sa v znamení 750. výročia
1. písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom
organizujú MsK Ľ. V. Riznera, komisia školstva,
mládeže a športu pri MsZ a oddelenie školstva,
mládeže a telesnej kultúry MsÚ.
- ms -
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ÚSPEŠNÁ NA SLOVENSKU I ZA VEĽKOU MLÁKOU
Prvá
slovenská
krasokorčuliarka
Fedora
Kalenčíková
onedlho
oslávi
vzácnych
90 rokov. Narodila
sa 15. júna 1923
v Novom Meste n.
V. Jej otec Rudolf
Kalenčík bol podnikateľ,
dodával
do obchodov na
Považí južné ovocie. Feda bola
jeho jediné dieťa.
Už odmalička bola
plná temperamentu.
O krasokorčuľovaní sa v tých časoch ani ambicióznemu otcovi nesnívalo. Vedelo sa, že v severských štátoch sa hrá hokej a Nórsko má slávnu
krasokorčuliarku Sonju Heinie, no u nás ešte ani
Bratislava nemala zimný štadión.
Väčšie mestá si začali vytvárať ľadové plochy, no deti z mesta a okolia boli odkázané len
na zamrznutý Váh. Deti zo zámožnejších rodín
mali už korčule, ostatní sa len šmýkali. Našli sa aj

špekulanti, ktorí si na topánky švihľom pripevnili
kadejaké železné, drevené, akože korčule. Zimné
radovánky na vodnej ploche tečúceho Váhu boli
nebezpečné a isté len v čase treskúcich mrazov.
Miestny záhradník pán Fialka, ktorý mal
záhradníctvo pod schodmi, dnešnej Inoveckej ul.,
dostal nápad. V zime postriekal záhradu vodou
a vytvoril tak ľadovú plochu, na ktorej sa dalo bezpečne korčuľovať. Starší Novomešťania začali
tejto ploche hovoriť „Korčula pája“, čo značí klzisko. Tu sa zrodila skupina prvých novomestských
hokejistov, prevažne gymnazistov.
Keď mala Feda asi päť rokov, otec jej
kúpil korčule a požiadal synovca Ferdinanda
Štefanoviča, ktorý patril k prvým hokejistom,
aby zobral jeho dcérku na ľad, nech vyskúša, či
z nej niečo bude. Feda sa veľmi rýchlo naučila
korčuľovať. Začala vymýšľať figúry, čo sa
nezaobišlo bez pádov. Keď jej bratranec pred otcom povedal, že z nej nová Sonja Henie nebude,
zaťala sa a na klzisko odmietala chodiť. Keď nastúpila do školy a niektoré jej spolužiačky z lepších
rodín dostali na Vianoce korčule a začali chodiť
na klzisko, nedalo jej a na ľad sa vrátila. Bola už
v predstihu a medzi nováčikmi bola najlepšia.
(Dokončenie na str. 24.)

N O VOM E S T S K É P E LE - MELE
*SO ZLATOM V HRDLE, STRIEBROM
VO VLASOCH. Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou
organizáciou JDS a Klubom dôchodcov v Novom
Meste nad Váhom organizujú 4. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov JDS ZLATO V
HRDLE – STRIEBRO VO VLASOCH. Uskutoční
sa v sobotu 8. júna o 10,00 h v divadelnej sále
Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste
nad Váhom.
Na tradičné podujatie seniorov občanov
srdečne pozývame. Príďte povzbudiť účinkujúcich!
Vstup je voľný.
M. Lovásová, preds. OO JDS
*K SVIATKU DETÍ. Po mestskej akcii Polícia deťom v predvečer MDD aj materské centrá
v našom meste pamätajú na malých oslávencov.
MC Bambi na Štúrovej ul. 31 pripravilo tiež na
31. mája na ihrisku pred budovou centra kopec
zábavy so skákacími hradmi, cukrovou vatou,
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maľovaním na tvár, tvorivými dielničkami, zábavnou angličtinou a i.
V CUPI DUPI na Ul. 1. mája 309 čaká na
oslávencov v nedeľu 2. júna od 15,00 h tancovanie, tvorivé dielničky, spievanie, súťaženie, odmeny a predovšetkým veľa zábavy.
*ZDRAVIE BEZ ÚPLATKU. Do konca júna
trvá celoslovenský prieskum Zdravie bez úplatku.
Akciu organizuje Health Policy Institute s podporou
Nadácie Pontis. Cieľom je prostredníctvom portálu www.bezuplatku.sk získať čo najväčší počet
vyplnených dotazníkov od občanov z celej SR.
Prieskum svoju pozornosť sústreďuje na zažitú
skúsenosť a neopiera sa o subjektívne vnímanie
ľudí. Získané informácie tak poskytnú podložený
názor o výskyte neformálnych platieb a darov
za služby v slovenskom zdravotníctve. Výsledky
prieskumu budú publikované v jeseni, portál i po
tomto prieskume zostane aktívny a zber dotazníkov bude i naďalej pokračovať.
-m-

BLAHOŽELÁME
94 rokov
Vlasta Cieslarová
90 rokov
Pavlina Tinková
Margita Behulová
85 rokov
Jaroslav Heber
Elena Ochodnická
80 rokov
Vlasta Potroková
Rudolf Kostka

V júni oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

Alexandra Rebrová
75 rokov
Vladislav Čičmanský
Marta Čitáková
Ján Čuži
Ing. Anton Gago
Agneša Gajdošechová
MUDr. Nataša Galbavá
Mária Hudeková
Viktória Ivanová
Elena Juráková

Ing. Jozef Križák
Oľga Kucharovičová
Ing. Peter Ončák
Vlasta Reňáková
Miroslav Režný
Miroslava Slováčková
Irma Štefeková
Marta Wróblová
70 rokov
Miroslav Danek
Ing. Ján Dedík

Ondrej Kačáni
Nina Toráčová
Max Minárik
Adam Dirnbach
Ema Heráková
Tomáš Pavlech

Laura Fraňová
Matias Michalec
Dominika Radzová
Hana Kazíková
Marianna Hradečná

ÚMRTIA V APRÍLI
Peter Atalovič
Miroslav Boško
Ladislav Bušo
Juraj Gebhardt
Emília Goňová
Ivan Chorvát

(1967)
(1957)
(1952)
(1926)
(1918)
(1940)

Štefan Jakubček
Vladimír Jedenástik
Anna Krajčovicová
Ružena Kusendová
Mária Macková
Milan Machajdík

PaedDr. Zuzana
Sameková
Jozef Štauder
Peter Vrba

SOBÁŠE
V APRÍLI

UVÍTANIA A KRSTY V APRÍLI
Alica Panáková
Lea Gajdošová
Lukáš Šipula
Matej Kováč
Martin Kňava
Hana Pidíková

Renáta Dobišová
Helena Jiríčková
Terézia Kolníková
Ing. Bohuš Krcho
Alexandra Križanová
Ing. Zora Petlachová

(1919)
(1951)
(1949)
(1953)
(1932)
(1951)

Marek Jaroš a Nela Martinusová
Erik Bartók a Andrea Vatrtová
Lukáš Kaščák a Anna Reháková
Filip Hlinka a Zdenka Megová
Ladislav Bráz a Kvetoslava Krčová
Andrej Šimo a Martina Jurdová
Eva Medková
Brigita Nemšáková
Mária Petríková
Elena Polláková
Mária Skotáková
Rudolf Todt

(1937)
(1931)
(1930)
(1937)
(1921)
(1942)

S M Ú T OČ N É P OĎ AKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 15. apríla
rozlúčiť s našou mamičkou, babičkou a prababičkou
Brigitou NEMŠÁKOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Deti s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym,
ktorí sa prišli 25. apríla rozlúčiť s naším drahým
Rudolfom TODTOM,
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a deti s rodinami
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Ešte včera všetko bolo a dnes už nie je, ale predsa čosi máme ...
S láskou si na Teba, mama, všetci spomíname...
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa 6. mája prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou a babičkou
Evou MITANOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 95 rokov.
Zvlášť ďakujeme dôstojnému pánovi Mgr. Ľ. Ďuračkovi, ev. a. v. farárovi
za utešujúce slová a dôstojnú rozlúčku.
Množstvo kvetov, osobné i písomné prejavy sústrasti svedčia o úcte k našej zosnulej. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Kto v srdciach žije, neumiera...
7. apríla sme si pripomenuli smutné 20. výročie,
kedy nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko
Dušan PRACHÁR,
ktorý celý život pracoval ako kominársky majster.
Bol vyhnaný z bytu vlastnou dcérou. Skončil v dome opatrovateľskej služby
ako bezdomovec. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Syn Dušan s rodinou
Čas plynie, ale spomienky zostávajú ...
5. júna si pripomíname druhé výročie úmrtia našej drahej
mamičky, babičky a prababičky
Irenky OČENÁŠOVEJ, rod. Klačmanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
8. júna si pripomenieme nedožité 87. narodeniny
Viery SIMEONOVEJ
a 26. augusta 35. výročie úmrtia
Jozefa SIMEONA.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva a syn Marián s rodinami
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach...
13. júna si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
Karol ČERVENKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Eva s rodinou
15. júna uplynie rok, čo nie si s nami.
Ani čas nezahojil bolesť, keď zostali sme sami.
V srdciach našich stále žiješ, stretneme sa opäť, nezabúdame, náš drahý
Pavel ŽÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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19. júna uplynie rok od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jozefa JANEČKA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
24. júna uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav VRABEC.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

STRETNUTIA POD VOLEJBALOVOU SIEŤOU
V športovej hale sa koncom apríla uskutočnil
1. ročník medzinárodného turnaja kadetov. Na
turnaji sa pod volejbalovou sieťou stretli okrem
domácich družstiev špičkové zahraničné družstvá
z Českej republiky: Volejbal Brno (obsadil
1. miesto na majstrovstvách ČR 2013) a VK DHL
Ostrava (4. miesto na majstrovstvách ČR 2013).
Ďalej z Poľska pricestovali družstvá Bielsko Biala a Ostrowiec, zo Slovenska VKM Žilina
a VKP Bratislava.
VKP Bratislava pricestoval s naším vedomím s kategóriou juniorov a poňal náš turnaj
ako prípravu na M SR juniorov. Svoju výhodu
družstvo naplno využilo a obsadilo konečné 1.
miesto. V tomto duchu nás reprezentovalo aj naše
domáce juniorské družstvo VK, za ktoré okrem
juniorov hrali aj kadeti a žiaci. Na turnaji sme mali
ako jeho organizátor zastúpené dve družstvá, aby
sme do hry mohli zapojiť čo najviac hráčov .
Turnaj prebehol s minimálnymi zraneniami.
Jeho výborná atmosféra a kvalita sa odzrkadlili
na vyrovnanosti zápasov. Na našu radosť ako
usporiadateľa nebolo na turnaji slabé
družstvo. Verím, že sa nám i do budúcna
podarí tento turnaj zachovať a spraviť z
neho tradíciu. Ďakujeme družstvám za
ich účasť, za to, že prijali naše pozvanie
napriek tomu, že „išli do neznáma“.
Na Slovensku sa takýchto športových
akcií koná minimálne, takmer vôbec. O
spokojnosti svedčia aj poďakovania, ktoré
účastníci turnaja VK adresovali už počas
turnaja a následne aj e-mailami po jeho
skončení. Slová uznania, nás, verte, veľmi
potešili.

Spokojní mohli byť aj diváci, ktorí 20. – 21.
apríla zavítali do športovej haly. Videli atraktívne
stretnutia s bojovnosťou na obidvoch stranách.
Z novomestských družstiev sa najďalej prebojovalo naše družstvo kadetov. Obsadilo celkovo 4.
miesto, čo nebolo zlé. O dobrých výkonoch svedčí
aj individuálne ocenenie. Za najlepšieho smečiara
turnaja bol vyhlásený náš Adam Ševcech
z družstva kadetov, ktorý bol oporou VK Nové
Mesto nad Váhom počas celého turnaja. Počas
zápasov sme predviedli veľa pekných volejbalových momentov. Samozrejme, boli i chyby, ku
ktorým sa vrátime na tréningoch. Turnaj bol pre
nás hlavne prípravou na majstrovstvá SR a pomohol nám zmapovať naše nedostatky, na ktorých
odstránení máme stále čas pracovať.
V bojoch o finále sme podľahli Volejbalu Brno
tesne 1:2 na sety a boj o medailu sme prehrali
s VKM Žilina taktiež 1:2. Z výsledku nerobíme tragédiu. S bronzovou Žilinou sme sa stretli na M SR
kadetov v dňoch 24. - 26. mája v športovej hale.
Ing. Juraj Šujan
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Ú S P E C H Y N A K O RČ ULIACH
Hoci sa od mája zimný štadión využíva na
on-line korčuľovanie, úspechy členiek Krasokorčuliarskeho klubu (KK) v Novom Meste nad
Váhom rezonujú aj po skončení krasokorčuliarskej sezóny.
Členka KK v Novom Meste nad Váhom, 9
- ročná Barbora Kucharíková (na foto), ktorej materským ľadom takmer už štyri roky je
novomestský zimný štadión, sa stala vo svojej
kategórii staršie nádeje majsterkou SR.
Čerstvá majsterka SR Barborka pochádza
z Trenčianskych Stankoviec a na Zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom trénuje šesť dní
v týždni. Podľa slov predsedníčky KK S. Mackovej zverenkyňa trénerky Evy Simančíkovej má
veľké šance dostať sa medzi krasokorčuliarsku
špičku na Slovensku.
- Ako jediná na Slovensku vo svojej kategórii skáče kombináciu dvoch dvojitých skokov
a jej veľkou prednosťou sú aj bravúrne piruety.
Nesmie však poľaviť vo svojej usilovnosti a vytrvalosti a jej rodičia tiež, ktorí Barborku počas
sezóny obetavo vozia na zimný štadión každý
deň okrem nedele. Novomestský krasokorčuliarsky klub mal na
Zimnom štadióne V. Dzurillu v Bratislave, dejisku
šampionátu v krasokorčuľovaní juniorov, žiakov
a nádejí, ešte jedno želiezko v ohni v nádejach Simonu Šimoníkovú, ktorá skončila na peknom
6. mieste.
Ďalší výrazný úspech, tentoraz v kategórii

ženy, dosiahla 17 ročná Monika Simančíková z Piešťan,
ktorá tiež trénuje na
novomestskom ľade.
- Členka nášho
KK si v kanadskom
Londone svojím vynikajúcim 17. miestom „vykorčuľovala“
miestenku na Zimné
olympijské hry v Soči
v roku 2014.
Skvelo zajazdenou krátkou jazdou v rytme tanga
a pohodovou voľnou jazdou, ktorú dcéra trénerky
E. Simančíkovej predviedla v orientálnom duchu,
obstála v silnej konkurencii. Dnes sa nachádza
na peknom 33. mieste svetového rebríčka.V novej krasokorčuliarskej sezóne, ktorá na
novomestskom ľade začne koncom leta, sa chce
zverenkyňa trénerov Dvojnikova a Fajfra na tréningoch sústrediť na ďalší trojitý skok a do svojich jázd zaradiť i náročnú kombináciu dvoch trojitých skokov, aby sa jej predpoklady na úspešnú
reprezentáciu SR, novomestského krasokorčuliarskeho klubu a kúpeľného mesta, v ktorom žije,
na vrcholnom medzinárodnom vystúpení v Rusku
vo februári 2014 zvýšili. Hoci už samotná účasť
na olympiáde je veľkým úspechom tak pre Moniku, ako aj náš krasokorčuliarsky klub. Držíme jej
palce!
-

PREDPRÍPRAVKA V PRÍPRAVE NA ĎALŠÍ TURNAJ

Novomestská futbalová predprípravka z
CVČ v Novom Meste nad Váhom po absolút-
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nom víťazstve bez jedinej prehry 19. mája na
turnaji v Skalici sa 16. júna o 10,00 h zúčastní
na ďalšom turnaji predprípraviek v Novej Vsi.
Okrem našich futbalových nádejí sa na turnaj zatiaľ prihlásili mužstvá: SK Líšeň, Spartak
Trnava a Malacky.
Skrátka neprídu ani ostatné deti v role divákov, čakajú na ne rôzne súťaže, maľovanie
na tvár i občerstvenie.
Ak by májový úspech malých Novomešťanov
inšpiroval ďalších rodičov, nábor detí narodených
v roku 2007 a mladších stále pokračuje. Tréningy
sú vždy v pondelok a štvrtok o 16,00 h na
štadióne AFC.
-ig-

V RAKÚSKU ZAZNELA SLOVENSKÁ HYMNA
V rakúskom Brunne na predmestí Viedne sa
v dňoch 10. a 11. mája konal 10. ročník Women
Grand Prix 2013. Na čisto ženskej súťaži štartovalo „nežné pokolenie“ v kat.: deti, dievčatá, juniorky, ženy a masters zo SR, Rakúska, Rumunska,
Česka, Škótska, Írska, Belgicka, Mongolska, SRN,
Maurícia, Veľkej Británie, Honkongu a Spojených
arabských emirátov.
Z CVČ naše mesto reprezentovala v kat.
deti od 11 do 13 rokov Laura Mikušová, ktorá
výkonom v dvojboji 63 kg sa umiestnila na peknom 5 mieste. V trhu zvládla hmotnosť 28 kg
a v nadhode sa jej podarilo zdolať 35-kg činku.
V hmotnostnej kat. do 44 kg dievčatá sa zaskvela
Simona Nešťáková. V trhu zvládla činku o hmotnosti 27 kg a v nadhode si na hmotnosti činky 40
kg vytvorila svoj osobný rekord. Výkonom 71 kg
v dvojboji si Simonka zaistila 1. miesto. Odmenou
pre ňu i celú našu výpravu bolo, keď v rakúskej
hale zaznela slovenská hymna. V hmotnostnej
kat. do 58 kg dievčatá nás reprezentovala Miriam

Skovajsová, ktorá trhla činku s hmotnosťou 40
kg a nadhodila 45 kg. Výkonom v dvojboji 85 kg
skončila na 9. mieste.
Vzpieračky z CVČ v silnej konkurencii nesklamali. Prejeme im veľa športových úspechov
i v ďalších súťažiach.
Milan Kubák, tréner

VZPIERANIE ICH ZAVIALO DO TURECKA
Turecké mesto Konya sa stalo usporiadateľom
3. ročníka Medzinárodných športových hier detí. Súťaže sa zúčastnili športovci z 15 štátov,
SR reprezentovala výprava vzpieračov z centra
voľného času: žiaci Simona Neštáková a Matej
Kubák a tréner Milan Kubák.
Sily si zmerali vzpierači z 9 štátov. S. Neštáková
štartovala medzi dievčatami vo váhovej kategórii
do 44 kg. Podarilo sa jej trhnúť činku o hmotnosti
25 kg, v nadhode zvládla sériu pokusov na hmotnostiach 30, 35 a 37 kg. Výkonom v dvojboji 57 kg

skončila na peknom 4. mieste. M. Kubák nastúpil
vo výkonnostne nabitej kategórie do 62 kg. V trhu
zdolal 65 kg, nadhode hravo zvládol základný
pokus s hmotnosťou 75 kg a vo svojom treťom
pokuse dal nad hlavu 80 kg. Výkonom v dvojboji
145 kg skončil na 7. mieste. Matejovi na 6. miesto
chýbal v dvojboji jeden - jediný kg a na 5. miesto
dva kilogramy.
Okrem športových podujatí usporiadatelia pripravili výpravám zaujímavé akcie na kultúrne
vyžitie.
Milan Kubák

KEDY NA FUTBAL
sobota 8. júna o 17,00 h
AFC dospelí - Vráble
sobota 1. júna o 10,00 h
AFC st. dorast - Nemšová
o 12,30 h
AFC ml. dorast - Nemšová
sobota 15. júna o 10,00 h
AFC st. dorast - Šaľa
o 12,30 h
AFC ml. dorast – Šaľa
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ÚSPEŠNÁ NA SLOVENSKU I ZA VEĽKOU MLÁKOU
(Dokončenie zo str. 18.)
Keď otec spozoroval, že má talent, rozhodol
sa obchod s južným ovocím presťahovať do Prahy.
Hlavné mesto vtedajšieho Československa malo už
veľký zimný štadión na Štvanici. Feda mala vtedy
10 rokov. Keď prvýkrát vstúpila do priestorov zimného štadióna, bola nadšená. S obdivom sledovala skúsených krasokorčuliarov z vysokoškolského
klubu a snažila sa ich napodobňovať. Neskôr
sa odvážila i podliezať povraz, ktorý oddeľoval
plochu pre verejnosť od plochy, kde trénovali
pretekári. Ich tréner ju pozoroval a keď videl, aká
je šikovná, prehovoril s rodičmi, aby ju prihlásili do
krasokorčuliarskeho klubu. Feda potom denne,
ráno pred školou a večer znovu, trénovala o dušu.
Výsledok sa dostavil. O rok v r.1934 už štartovala
na prvých oficiálnych pretekoch juniorov. Medzi
nádejnými krasokorčuliarmi bola najlepšia. O dva
roky už vystúpila na najvyšší stupienok, stala sa
juniorskou majsterkou Československa.
Písal sa r. 1937. Nad Európou sa začali
sťahovať mračná neveštiace nič dobré. Hitler
sa začal rozpínať a Kalenčík ako oduševnený
Slovák sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Rodina
sa presťahovala do Bratislavy. Podmienky pre
ďalšie napredovanie nádejnej krasokorčuliarky sa
zhoršili. Bratislava nemala zimný štadión, mala len
klzisko v medickej záhrade a na umelom jazere
Železnej studienky. Fedin otec, muž činu, začal
obchádzať členov bratislavskej mestskej rady a
presviedčal ich, že Bratislava štadión potrebuje.
Vedel už i o pozemku na Tehelnom poli, kde by
sa mohol štadión postaviť. Za podpory športových
klubov i mesta Bratislavy sa 28. októbra 1939
začalo stavať. Prvé klzisko s umelým ľadom
uviedli do prevádzky 14 decembra 1940.
Feda naďalej pretekala a rok čo rok si obhájila titul majsterky SR. Bola čoraz krajšia
a žiadanejšia. Ako potvrdil doc. Mauer, všetci muži
okolo športu boli do nej zaľúbení. Feda uprednostnila novinára Eugena Kalmána, ktorý s ňou robil
prvý rozhovor. Bola to mladícka láska, potajme
sa zasnúbili, no k svadbe nedošlo. Na scéne sa
objavil nový krasokorčuliarkin obdivovateľ, vtedy
už známy operný spevák Rudolf Petrák. Mal už
za sebou vystúpenia v slávnej milánskej La Scale
i Metropolitan opere v New Yorku. Feda zabudla na
prvú lásku, vydala sa za Petráka. Končila sa vojna
a jej manžela angažovali do New York Center o-
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pery. Odišiel,
Feda nemohla s
ním vycestovať.
Keď ju v roku
1948
vyslali
reprezentovať
ČSR
do
Viedne, vedela, čo urobí. Z
Viedne odletela
do New Yorku
za manželom.
Z manželstva
vzišli dve deti,
no už vtedy sa začali
prejavovať
dôsledky
Petrákovho
bohémskeho
života. Manželstvo sa rozpadlo. O výchovu detí sa Feda starala sama. Začala znovu trénovať a dosahovala úspechy aj
na americkom ľade. Neskôr sa stala trénerkou amerických krasokorčuliarov. Časom stretla
veľkopodnikateľa p. Hvizdáka. Vydala sa za neho.
Bol to dobrák, adoptoval si oboch jej synov
a v šťastnom manželstve žili až do jeho smrti.
Zaujímavé je, že obaja jej manželia pochádzali
zo Súčian .Vtedy už Feda chodila každoročne do
Piešťan. Pri našom stretnutí mi povedala:
- No vidíš. Mala som speváka, teraz mám
,hvizdáka´ a som šťastná.
V r. 1993, keď sa konali v Prahe MS
v krasokorčuľovaní, organizátori pozvali ako
čestných hostí bývalých reprezentantov aj z emigrácie. Pozvali aj Kalenčíkovú. Prišiel aj novinár
Eugen Kálman. Obaja už boli vdovcami a na časy
ich lásky už len spomínali. Feda pozvala Eugena
na návštevu Ameriky. Pobudol tam dva mesiace
a do Bratislavy sa vrátil už iba vybaviť si všetky
formality na vysťahovanie do USA. Koniec je ako
z rozprávky. 53 rokov po zásnubách bola svadba,
žijú šťastne v Old Greenwichi na okraji New Yorku.
Spolu oslávia Fedine 90. narodeniny. Mne už
zostáva len odovzdať odkaz od Fedy: „Pozdravuj
všetkých Novomešťanov.“
Anna Paulechová
* Počas MEMORIÁLU ING. P. ČIRKU 1. júna na
námestí v čase od 11,30 do 14,00 h sa v plnej
kráse predvedú nablýskané veterány. Chýbať
nebude kultúrny program i prekvapenie pre deti.

HOTEL PERLA, ZELENÁ VODA
celoročná prevádzka

SVADBY
OSLAVY
ŠKOLENIA
ŠPORTOVÉ DNI

20 dvojlôžkových izieb
3 apartmány
Reštaurácia
Salónik
Dolná miestnosť
Koliba
www.perlazelenavoda.sk
tel. kontakt: 032/ 771 3903
0911 724 325
e-mail: hotel@perlazelenavoda.sk

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Na snímke, ktorú nám poskytol Ing. B. Snopek,
sa nachádza niekdajšia tehelňa v Mnešiciach.
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