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2017
JÚN

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

9. júna 2017

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

MEMORIÁL R. ZONGORA - futbalový turnaj žiakov
Volejbalový turnaj žiaþok
Turnaj zmiešaných družstiev ZŠ vo vybíjanej

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

TEÁTRO NELINE Bratislava: Princ Bajaja
bábkové predstavenie pre MŠ

MsKS

NÁMESTIE SLOBODY
8,00 – 10,00 h
MESTSKÝ MINIMARATÓN
10,15 – 10,30 h
Program CVý a Spojenej školy na Kollárovej ul.
10,30 – 11,15 h
OceĖovanie najúspešnejších žiakov a študentov
13,00 – 19,00 h
Zábavné atrakcie pre deti, obþerstvenie v stánkoch
Predaj remeselných výrobkov a drobných darþekových predmetov
14,30 – 16,15 h
Zábavný program MŠ, ZUŠ a CVý

HLAVNÝ PROGRAM NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY
17,00 h
Slávnostné otvorenie
Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského
UdeĐovanie ceny OSOBNOSġ MESTA
18,00 h
MF z Nového Mesta nad Váhom
19,00 h
SLOVAK TANGO
21,00 h
HEX
22,00 h
OhĖostroj
11. júna o 11,00 h

Sv. omša za mesto a jeho obþanov

rímskokatolícky kostol

V prípade nepriaznivého poþasia sa program uskutoþní v MsKS
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Na ôsmeho júna je naplánovaná 15. schôdzka Mestskej
rady (MsR) v Novom Meste nad
Váhom, na 20. júna zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ).
25. apríla sa konalo 14.
snemovanie mestského poslaneckého zboru. Na programe
malo o. i. Nakladanie s majetkom mesta.
V rámci neho poslanci o. i.
schválili vyhotovenie Dodatku
č. 1 k Nájomnej zmluve (NZ)
č. 2/2016 uzatvorenej medzi
mestom ako prenajímateľom
a Mgr. Radovanom Kriškom
T&R
KRIŠKO
TENNISSCHULE ako nájomcom
- ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Dodatkom č. 1 sa upravujú
podmienky prenájmu tak, že
nájomca je povinný vybudovať tri antukové tenisové kurty
s tým, že tretí tenisový kurt
bude vybudovaný na mieste
súčasného viacúčelového ihriska. Zásadnou podmienkou je,
aby vybudovaniu tretieho antukového dvorca predchádzalo
vybudovanie, resp. preloženie
viacúčelového ihriska na náklady nájomcu do priestoru, ktorý
určí prenajímateľ. Za splnenie
podmienky sa považuje písomné prevzatie viacúčelového
ihriska prenajímateľom do 30.
júna 2018.
Poslanci MsZ vyslovili požiadavku, aby sa Dodatok č.1
k NZ č.2/2016 doplnil o ustanovenia o sankciách v prípade
nedodržania predmetu a termínu nájomnej zmluvy.
Mgr. R. Kriško T & R
KRIŠKO TENNISSCHULE sa
stal víťazom obchodnej verejnej
súťaže na prenájom pozemkov
pri športovej hale s výmerou
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3 131 m². V nájomnej zmluve sa
dohodlo, že nájomca zrealizuje
štyri tenisové kurty so zázemím
do 31. 10. 2016, ďalej vybuduje
nový volejbalový kurt na plážový volejbal podľa pokynov prenajímateľa na mieste určenom
prenajímateľom do 30. 6. 2016.
Do stanoveného termínu
nájomca vybudoval dva funkčné tenisové kurty, preložil
beach ihrisko podľa požiadavky
a pokynov prenajímateľa, dokončuje sociálne zázemie potrebné na prevádzku tenisového areálu a vysadil novú zeleň.
Po realizácii výstavby dvoch
tenisových kurtov zistil, že
multifunkčné ihrisko, ktoré sa
nachádza v ich tesnej blízkosti,
pôsobí rušivo pri tréningoch,
preto požiadal o zmenu predmetu nájomnej zmluvy.
MsZ takisto schválilo ako
prípad hodný osobitného zreteľa
prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa
v Parku J.M. Hurbana vedľa objektu Kúria s celkovou výmerou
212 m² spoločnosti KURIANM,
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom za
účelom vytvorenia oddychovej
zóny, ktorá bude z časti určená na
reštauračné účely s posedením
s výmerou 84 m² a z časti ako minizóna pre deti, a to na dobu piatich rokov s tým, že spoločnosť sa
bude o prenajatý pozemok riadne
starať, udržiavať ho tak, aby sa
park stal ešte príťažlivejším pre
občanov i návštevníkov mesta.
Náklady na realizáciu úpravy
spomínanej časti pozemku na
požadovaný účel bude znášať
nájomca.
Spoločnosť KURIANM,
s.r.o., je vlastníkom objektu
Kúria na Ul. Hurbanovej a má
záujem sa podieľať na využití
priestoru parku tak, aby slúžil
na oddych a relaxáciu občanov
a návštevníkov mesta. Všetky

úpravy v parku bude spoločnosť
konzultovať a odsúhlasovať
s mestom.
V ďalšej časti snemovania
poslanci schválili sériu VZN
mesta: č. 1/2017 O užívaní verejných priestranstiev mesta, č.
2/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste – príležitostné trhy Deň
mesta a Novomestský jarmok, č.
4/2017 O participatívnom komunitnom rozpočte, č. 6/2017,
ktorým sa ruší VZN mesta
č.2/1996 O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garážovaní jeho vozidiel, používaných
na podnikanie v cestnej doprave
na území mesta.
MsZ ďalej „odobrilo“ tri
dodatky VZN, konkrétne: č.3
VZN mesta č.2/2008 O podnikateľskej činnosti a určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta, č. 2 VZN mesta
O poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Nové Mesto nad Váhom, č.
1 VZN mesta č.8/2016 O určení
výšky ﬁnančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia a o určení
výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach.
Po odpovediach na pripomienky poslancov v bode rôzne
o. i. zaznela otázka ohľadom Zelenej vody. Primátor mesta Ing.
J. Trstenský uviedol, že sa pripravuje stretnutie prenajímateľa
s nájomcom Zelenej vody s cieľom prebrať možnosť vytvorenia
spoločného podniku.
14. zasadnutie MsZ skončilo prijatím uznesení.
-r-

PIATOK PRE MESTO A JEHO OBČANOV
Nie je piatok ako piatok. Pre nás, Novomešťanov, sa ten druhý júnový
už zopár rokov odlišuje od
bežných piatkov v roku.
Patrí mestu a jeho občanom.
Tradícia Dňa mesta
sa zrodila v roku 2007 pri
príležitosti výročia prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom.
18. marca 1263 uhorský panovník Belo IV.
vydal listinu, v ktorej sa dokázateľne po prvý raz
v histórii spomína Nové Mesto nad Váhom, ktoré
daroval benediktínom na Panónskej hore (pozri:
obrázok dole, zdroj: monograﬁa o meste I.)
-Súčasťou osláv 754. výročia prvej písomnej
zmienky o našom meste 9. júna tradične bude
udeľovanie výročných cien primátora mesta - titulov Osobnosť mesta, - dopĺňa viceprimátorka
mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová a ďalej pokračuje:
- Pre malých i veľkých návštevníkov Dňa
mesta sme pripravili aktivity a kultúrny program,
ktorý, verím, uspokojí viaceré vekové kategórie;
každý by si mal prísť na svoje.
Žiaci v športových areáloch mestských základných škôl si v dopoludňajších hodinách zahrajú futbal, volejbal a vybíjanú. Chýbať nebude
ani tradičné oceňovanie najúspešnejších žiakov
a študentov novomestských základných a stredných škôl. Deti a mládež z CVČ, ZUŠ a ďalších
zariadení v meste predvedú svoje hudobné, spevácke a tanečné zručnosti. Ešte predtým si vybraní reprezentanti škôl zabehnú v centre mesta
minimaratón, ktorý odštartuje podujatia na Námestí slobody. V predajných
stánkoch si občania a návštevníci mesta budú môcť
nielen popásť oči na pekných
a zaujímavých remeselných
výrobkoch a darčekových
predmetoch, ale v prípade
záujmu si ich aj kúpiť. Deťom
dozaista urobí radosť nafukovací hrad a ďalšie atrakcie,
ktoré pre ne organizátori pripravili. Škôlkárov poteší rozprávka Princ Bajaja, s ktorou
do mestského kultúrneho
strediska zavíta Teátro Neline Bratislava.

Hlavný program sa začne o 17,00 h na tribúne. Po slávnostnom otvorení Dňa mesta a príhovore primátora mesta nastane samotný akt
udeľovania ocenení osobnostiam, ktoré prispeli
k rozvoju, reprezentácii či zviditeľneniu nášho
mesta. Tituly Osobnosť mesta sa udeľujú v šiestich
oblastiach: za činnosť v hospodárskej oblasti,
v oblasti kultúry a umenia, za športovú činnosť,
za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnej,
humanitárnej a charitatívnej práce, za činnosť
v školstve, vzdelávaní, vede a výskume a za celospoločenskú angažovanosť aj v iných oblastiach života, napr. armády, politiky, cirkvi a i.
-Ocenenia sa však nemusia udeliť vo všetkých
vymenovaných sférach nášho života. Nechajme
sa prekvapiť, kto a za čo si tentoraz odnesie výročné ceny primátora mesta.
Na rozdiel od mien ocenených osobností,
ktoré sa dozviete až priamo na Námestí slobody
v druhý júnový piatok podvečer, vám prezradíme
ponuku kultúrneho programu.
Na tribúne vystúpia: novomestská skupina
MF a SLOVAK TANGO, ktoré v našom meste už
s úspechom účinkovalo. Zlatým klincom večera
bude vystúpenie hudobnej skupiny HEX, ktorým
sa zavŕši kultúrny program, bodku za slávnostným piatkovým dňom spraví ohňostroj.
Do rámca Dňa mesta zapadá aj sv. omša za
mesto a jeho občanov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. júna o 11,00 h v rímskokatolíckom kostole. Je sa teda na čo tešiť, nezostáva nám nič iné,
len vás v mene vedenia mesta pozvať na v poradí jedenásty Deň mesta s pripomenutím si 754.
výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom.
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MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ...
Po celý máj pod „oblôčkom“ radnice do výšky
čnel máj s vlajúcimi stuhami postavený v predvečer
1. mája.

Vyzdobili ho členovia FS Otava a DFS Čakanka, zopár stúh symbolicky na strom uviazali popri
vedení mesta aj členovia delegácie na čele s premiérom R. Ficom a ministrom ﬁnancií P. Kažimírom.
Predseda Vlády SR spolu s poslancom NR SR D.
Bublavým sa chopili kladív, aby štíhly symbol jari
pomohli zatĺcť do zeme. Ruku k dielu priložili aj
primátor mesta J. Trstenský a trenčiansky župan
J. Baška. O dobrú náladu divákov sa postarali tanečnými vystúpeniami spomínané folklórne súbory pôsobiace pri MsKS a hudbou a spevom DH
Krásinka.
Foto: Monika Šupatíková

DEŇ PRE DETI VYVRCHOLÍ SUPERTANCOM
Medzinárodný deň detí sa vo svete slávi v rôznych termínoch. U nás sa už 65 rokov (od r. 1952)
oslavuje 1. júna. Deťom je jedno, kedy majú svoj deň
D, podstatné je, že vôbec je. I keď našim školopovinným deckám každoročne náladu zlepší vedomie, že
Dňom detí sa začína mesiac, kedy sa končí školský
rok, vždy ich poteší každý ďalší darček.
Jeden takýto darček pripravilo mesto pre žiakov
I. stupňa základných škôl. Pri príležitosti ich sviatku
pripravilo na 2. júna zaujímavý program plný hier,
zábavy, športovania i tanca.
-Po vlaňajšej premiére chystáme pre nich na
Námestí slobody opäť športovo - zábavné predpoludnie, - upresňuje Mgr. Dušan Hevery, vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ v Novom Meste nad Váhom a pokračuje ďalej:
-V druhý júnový deň vymenia školáci lavice
v triede za beh, skákanie a ďalšie športové aktivity.
Deti budú súťažiť v rôznych športových disciplínach
za výdatnej podpory a povzbudzovania divákov, svojich spolužiakov, kamarátov či rodinných príslušníkov. Dôležitejšie však ako víťazstvá bude dobrý pocit
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z aktívneho pohybu. Aj v tomto prípade bude plne
platiť známe olympijské: Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.
O kúsok ďalej na Komenského ul. sa uskutoční
prezentácia techniky OR Policajného zboru SR a OR
Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste
nad Váhom.Športové výkony z námestia navečer nahradí tanec, i keď aj pri ňom pôjde takmer o športové výkony.
Od jeho aktérov vyžaduje dobrú fyzičku a kondíciu.
- O 17 - tej hodine sa v mestskom kultúrnom
stredisku uskutoční ﬁnále SuperTanca. Budeme
svedkami nielen tanečného zápolenia trojice ﬁnalistiek o najcennejšie vavríny, ale budeme mať príležitosť vidieť v „akcii“ tanečníka Johna Mečocha,
ktorý, verím, bude inšpiráciou nielen pre účastníkov
SuperTanca, ale aj ostatné deti.Zostáva veriť, že i nebo podaruje deťom pekný darček v podobe príjemného počasia, ktoré im
umožní naplno prežiť program a aktivity pripravené
pod holým nebom v centrálnej mestskej zóne.
-r-

NA BANSKEJ NA PLNÉ OBRÁTKY
V súčasnosti sa intenzívne pracuje na rekonštrukcii budov v bývalých vojenských skladoch na
Banskej ul., kam by sa mali do konca roka presťa-

hovať Technické služby mesta v Novom Meste nad
Váhom.
Náročná rekonštrukcia pôvodných, starých
budov sa vykonáva v réžii technických služieb
mesta a dodávateľsky. V poslednej dobe prebiehajú už aj niektoré kolaudačné konania. Na Banskej
ul. sa pracuje na plné obrátky.
„Premena“ starých priestorov na nové, moderné, zodpovedajúce súčasnej dobe a potrebám
tohto mestského podniku, je náročná a prináša so
sebou neraz i neočakávané problémy, ktoré treba
promtne riešiť. Z tohto dôvodu nie je reálny prvotný predpoklad mesta presťahovať TSM v Novom
Meste nad Váhom na Banskú ul. do konca polroka.
Foto: Mgr. Jozef Šišovský

UŽ NIKDY VIAC!
Ticho skorého nedeľňajšieho rána prehlušili
výkriky mužských hlasov: „My sme tu doma! My
sme tu doma…!“ K tomu ešte jednoslabičné slovko.
Podobalo sa na to nemecké, ktoré bolo počuť po
nástupe fašizmu v Nemecku, za II. sv. vojny, no ani
dnes úplne nevymizlo zo slovníka určitej skupiny
ľudí. Úplnú istotu ale nemám, mohlo ísť aj o slovenské Hej!, či anglické Hi!, rozospatosť a zavreté
okná bytu spravili svoje. Aj tak ma zamrazilo, hoci
predpokladám, že u pokrikujúcich mladých mužov
úradoval alkohol, možno aj niečo iné…
Hneď mi napadlo: Ako dobre, že Oblastná organizácia SZPB v Novom Meste nad Váhom spolu
s ďalšími usporiadateľmi každoročne organizuje odborné semináre o protifašistickom odboji.
V poradí štvrtý s názov Pamätníky SNP sa konal
18. mája v spoločenskom dome, len štyri dni pred
prinajmenšom nevhodným pokrikovaním podgurážených chalanov.
Podujatie bolo určené žiakom a pedagógom

ZŠ a SŠ z okresov Nové Mesto n. V. a Myjava.
Organizátori naň pozvali erudovaných prednášateľov z Múzea SNP v Banskej Bystrici Mgr. B.
Vigaša a Mgr. V. Kováčovú. Zaujímavo rozprávala aj pedagogička gymnázia PhDr. M. Poláková,
PhD. z Uherského Hradišťa a svojím vystúpením
a prezentáciou pamätníkov SNP v okrese prispel
aj riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste
n. V. Ing. J. Hargaš, PhD.
Predseda ObO SZPB J. Hulínek okrem vlastného príhovoru prečítal aj list ministra školstva,
vedy, výskumu a športu P. Plavčana, ktorý prevzal
nad seminárom záštitu, rovnako ako preds. TSK
J. Baška.
V čase nárastu vplyvu rôznych extrémistických a xenofóbnych ideológií, spochybňovania
a skresľovania historických faktov, majú takéto semináre pre mládež svoje opodstatnenie, aby sa už
nikdy neopakovali vojnové hrôzy spred 72 rokov.
Už nikdy viac!
-r-
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PARÁDA NA KÓREJSKEJ VLNE
Rekreačné stredisko Zelená voda sa stane 3. júna
o 10,00 h dejiskom už 8. ročníka podujatia PARÁDA paralympijského dňa pre malých aj veľkých.
Premiérová PARÁDA sa uskutočnila v roku
2010 po návrate pre slovenské farby z megaúspešných Zimných paralympijských hier vo Vancouvri
a založila novú, peknú tradíciu.
Každoročne si v deň Parády nachádzajú cestu
do rekreačného areálu stovky rodičov s deťmi, aby
si tu vyskúšali paralympijské športy, osobne videli
v akcii našich najlepších športovcov, ale si aj užili
kopec zábavy v Zóne Slovenského plynárenského
priemyslu (SPP), ktorý bude opäť, ako po iné roky,
generálnym partnerom podujatia. Podľa odhadov
sa počas PARÁDY zíde na Zelenej vode dva až tritisíc ľudí.
Tohtoročná akcia sa bude niesť v znamení nadchádzajúcich XII. zimných paralympijských hier,
ktoré sa na budúci rok v marci uskutočnia v kórej-

skom Pjongčangu. Návštevníci sa teda môžu tešiť
na viacerých slovenských reprezentantov v zimných, ale i letných športoch.
Ako po iné roky, aj tentokrát ich celým podujatím (okrem hudby, zábavy a zaujímavých rozhovorov) bude sprevádzať štvorica PARANORMÁLNYCH HRDINOV. Chýbať nebudú ani tzv. day
passy, do ktorých účastníci Parády budú dostávať
pečiatky na absolvovaných stanovištiach. Ich súčasťou budú aj tradičné kupóny na občerstvenie.
K dispozícii budú okrem športových aj vedomostné stanovištia či informatívne stánky partnerov Slovenského paralympijského výboru (SPV).
A ďalšie prekvapenia, ktoré organizátori pre návštevníkov Parády pripravili. Tak neváhajte a príďte!
Všetkých vás srdečne očakávame 3. júna na Zelenej
vode! Pozor: registrácia účastníkov sa začína už
o 9,00 h. TEŠÍME SA NA VÁS!
Ing. Roman Végh, SPV

OBDIV A UZNANIE OTCOM
Po májovom Dni matiek máme v júni ďalšie
dva sviatky, navzájom previazané: 1. júna Medzinárodný deň detí a tretiu júnovú nedeľu (18.
júna) Deň otcov.
Mama, otec a deti tvoria spolu rodinu, základnú bunku spoločnosti. Štatistiky prezrádzajú, že v súčasnosti na jednu rodinu v SR pripadá
1,5 dieťaťa, čo je žalostne málo.
Našťastie, v našom meste máme rodiny, ktoré sa vymykajú z tohto priemeru. Sú to rodiny,
kde deti považujú za dar, a tak ich aj prijímajú.
Z tohto pohľadu sú v Novom Meste nad Vá-

hom obdarovaní, bohatí na ratolesti rodiny Antona Drelu so siedmimi deťmi, Miroslava Gajdu
s rovnakým počtom detí. Sedem, výlučne dievčat, má Miroslav Mišo s manželkou. V rodinách
Igora Mištinu a Martina Kelemena majú po šesť
detí…
Byť otcom, dobrým otcom, nie je, zvlášť
v dnešnej dobe, jednoduché. Preto všetkým
tatom, oteckom, tatinom, najmä mnohopočetných rodín (spolu s ich „polovičkami“), patrí
náš obdiv a uznanie.
-r-

FINÁLE S JOHNY MEČOCHOM
A je tu ﬁnále! Po štvrtom kole SuperTanca
16. mája, ktorého témou boli ﬁlmové tance a videoklipy, zo štvorice ﬁnalistiek vypadla Vanesa
Izakovičová. Ktorá z trojice najlepších tanečníčok, ktorými sú: Barbora Naďová, Nina Šidlová
a Jana Uherčíková, získa napokon víťazné vavríny, sa dozvieme 2. júna o 17,00 h v mestskom
kultúrnom stredisku.
Finále sa ponesie v duchu predošlých kôl.
„Naj“ tanečníčky budú mať možnosť vybrať si
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každá tri tance z predošlých kôl a nimi zabojovať
vo ﬁnále.
Hosťujúcim členom poroty bude známy tanečník Johny Mečoch. Svoje tanečné majstrovstvo predvedie divákom v programe počas sčítavania hlasov.
Finálový SuperTanec zavŕši v našom meste
oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré budú
prebiehať dopoludnia v prvý júnový piatok na
Námestí slobody a Komenského ul.
-jh-

OpenJazzFest má desať rokov
OpenJazzFest jubiluje svojím 10. ročníkom.
Tradične sa bude konať pod holým nebom na
brehu jazera v prírodnom amﬁteátri Zelenej
vody.
„Predstavia sa na ňom nielen interpreti zo
Slovenska, ale aj z rôznych častí sveta“, konštatuje
Tibor Zelenay, dramaturg a riaditeľ festivalu.
Openjazzfest od svojho vzniku podporuje
a uvádza hlavne autorské projekty, a to platí aj
o slovenských mladých hudobníkoch. Tentokrát
sa na festivale predstaví projekt Ľudové Mladistvá. Je novinkou len 23-ročného skladateľa, klaviristu a zakladateľa projektu Martina „Majla“
Štefánika, ktorý spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby. Fúzia zdanlivo
nesúrodých prvkov je v aranžmánoch Martina
Štefánika, študenta jazzu na VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe, ojedinelá. Jeho skladby svojím jedinečným rukopisom prinášajú invenčný prístup
k spracovaniu ľudových piesní. Navyše, tento
mladý hudobník je v Novom Meste doma, tak to
bude dobrá príležitosť predstaviť rodákom svoj
projekt.
„Aj keď už v minulých ročníkoch účinkovali
na festivale známi a uznávaní umelci, 10. ročník
si predsa len zaslúži výnimočného umelca. Nám
sa podarilo získať fenomenálneho alt saxofonistu, skladateľa a aranžéra Kennyho Garretta (na
foto) z USA, ktorý príde so svojím projektom Do
Your Dance a určite bude skvelým darčekom pre
našich verných divákov.“

Rovnako tak aj swingové zoskupenie Rosario Smowing z Argentíny. 10. ročník sa uskutoční 28.- 29. júla 2017, pričom brány festivalu sa
otvoria pre návštevníkov každý deň od 18:00 h,
koncertný program začne o 19:00 h.
Informácie a vstupenky: http://www.openjazzfest.sk/sk a www.ticketportal.sk

„POKUS“ PRE MLADÝCH ESEJISTOV
Ôsmy jún bude vyhradený esejam. V tento
deň sa uskutoční už tradičné podujatie, ktoré
organizujú MsK Ľ. V. Riznera, komisia školstva,
mládeže a športu pri MsZ a oddelenie školstva,
mládeže a telesnej kultúry pri MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
V priebehu 60 minút sa pokúsia mladí nádejní esejisti z najvyšších ročníkov ZŠ a 8-ročného gymnázia v Novomestskom okrese zaujímavo a kreatívne položiť na papier svoje myšlienky
na vybranú tému.
Na rozdiel od dávnejšej minulosti sa účastníci súťaže v písaní esejí aj tentoraz, už štvrtý rok,
dozvedia témy až priamo na mieste – v priestoroch mestskej knižnice. Potom sa pokúsia –

v súlade s názvom esej (z francúzskeho slova
essai – pokus, skúška) – čo najlepšie zhostiť sa
zvolenej témy a spracovať ju do tohto novinárskeho žánru.
Literárne výtvory mladých autorov bude
hodnotiť odborná porota, ktorá spomedzi všetkých prác vyberie najlepšie esejistické dielka
zodpovedajúce tomuto žánru.
Písanie esejí si okrem „kvalitného, ostrého
pera“ vyžaduje aj znalosť problematiky, o ktorej
sa potenciálni literáti či novinári, nasledovníci
Francúza menom Michele de Montaigne, rozhodnú písať. Komu sa zo súťažiacich v tomto
smere najviac zadarí, vám prezradíme v ďalšom
vydaní NS.
Marta Stuparičová, vedúca MsK
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S ALADINOVOU ČAROVNOU LAMPOU DO KYSÁČA
Mať tak Aladinovu čarovnú lampu! Stačilo by ju pošúchať
a džinovi, ktorý z nej vyjde, rozkázať, aby bábkohercov Divadielka
galéria presunul na lietajúcom koberci do Kysáča.
Divadielko galéria (DG)
Aladina a čarovnú lampu síce
má – v podobe ďalšej novej
bábkovej rozprávky s chystanou premiérou na materskej
scéne 4. júna, ale tak či tak sa
bude musieť spoľahnúť na autobusovú prepravu; so službami džina nemôže rátať. Nežijeme totiž v rozprávke.
Do rozprávkového sveta
sa však aspoň na chvíľu prenesú malí i väčší návštevníci
detského folklórneho festivalu v Kysáči, a to práve vďaka
DG, ktoré už niekoľko rokov
pravidelne Zlatú bránu otvára.
Vždy novou rozprávkou. Vlani
Oklamaným vodníkom, tento
rok Aladinom a jeho čarovnou
lampou.
Detský folklórny festival sa
zrodil v roku, kedy Kysáčania
oslavovali 220. výročie príchodu Slovákov do osady. V tomto
roku sa uskutoční už jeho 24.
ročník.
Kolektív
divadelníkov
združený okolo Ivana Radošin-

ského odcestuje na Dolnú zem
koncom júna už po 11. raz.
Tradícia otvárať Zlatú bránu
sa zrodila necelý rok po vzniku
DG (1. 12. 2006) v júni 2007
a trvá dodnes.
Tento rok plánuje DG na
ceste do Srbska spraviť malú
zachádzku a navštíviť najprv
Rumunsko, zahraničných Slovákov žijúcich v rumunskom
Nadlaku.
-Ak sa podarí náš zámer
uskutočniť, bola by to pre obe
strany nová, verím, že aj vzájomne obohacujúca skúsenosť.
Očakávam, že tak ako v srbských mestách sa aj v Rumunsku stretneme s priaznivým
prijatím a odozvou.
Bábky, ktoré si zväčša zhotovujeme sami (pozn. red.: po
zaškolení p. Rymarenkom, odborníkom na bábky a bábkové
divadlo, im život z kusa dreva
v dielni DG vdychuje zakladateľ a vedúci DG I. Radošinský,
šaty bábkam šije Ľ. Ivanovská), otvárajú srdcia detí. Spo-

VEĽKÝ MALÝ MAMIN ZÁZRAK
Poetická scéna DG pod režijným vedením jej
vedúcej D. Arbetovej pripravila ku Dňu matiek milé
poeticko – hudobné podujatie s názvom VEĽKÝ
MALÝ MAMIN ZÁZRAK.
Osnovu celého programu tvorila báseň J. Šimonoviča Čím by sme boli bez detí. Okrem toho
v ňom zaznela poézia M. Rúfusa zo zbierok Studnička a Deťom.
D. Arbetová, ktorá sa podpísala i pod scenár
podujatia, v ktorom účinkovali aj malí školáci, niektoré z básní zdramatizovala, príp. spracovala ako
dialógy dospelého s dieťaťom. Podľa jej slov nechcela urobiť jednoduchý detský program. Jej cieľom
bolo konfrontovať dospelých a deti, vykresliť ich
vzťah pomocou Rúfusovej poézie, čo sa jej i podarilo.
Foto: Mgr. V. Polák
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lu s bábkohercami, ktorí marionety vedú a prepožičiavajú
im hlas.
Zo skúseností v Srbsku,
kde na otvorenie Zlatej brány
prichádza okolo 400, zväčša detských divákov, možno
očakávať, že nás aj noví potenciálni rumunskí kamaráti,
priaznivci bábok, odmenia
potleskom, ktorý nás napriek
únavnej ceste nabije novou
energiou a odhodlaním prinášať deťom doma i za hranicami radosť prostredníctvom
bábkového divadla, ktoré má
v našom meste dlhoročnú tradíciu. Foto: Mgr. J. Šišovský

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA
Od 1. júla budú automaticky aktivované úradné elektronické schránky pre všetky právnické
osoby zapísané v obchodnom registri. Týmto budú povinné túto elektronickú schránku používať
v oblasti doručovania úradných dokumentov.
Všetky rozhodnutia a iné písomnosti v konaní orgánov verejnej moci, ktoré sa do júla doručovali v listinnej (písomnej) podobe, vrátane tých, ktoré sa doručovali vo forme doporučenej zásielky, resp. zásielky doručovanej s doručenkou do vlastných rúk, sa budú doručovať do elektronickej
schránky.
Samozrejme, aj po 1. júli môžu orgány verejnej moci doručovať úradné listiny v papierovej
forme, avšak môžu a do budúcnosti budú doručovať takého dokumenty do úradnej elektronickej
schránky. Nepôjde o náhradný systém doručenia alebo o duplicitný systém doručovania. Je na príslušnom orgáne verejnej moci, či bude príslušnej právnickej osobe doručovať do úradnej elektronickej schránky alebo klasickou listinnou formou prostredníctvom pošty.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o doručovanie elektronických úradných dokumentov, ak si
adresát neprevezme úradnú správu v úradnej elektronickej schránke, tak po uplynutí 15 dni od
uloženia správy s úradným dokumentom bude správa považovaná za doručenú. Doručený úradný
dokument po uplynutí lehoty na uloženie nadobudne právne účinky, t. z., že začnú plynúť lehoty na
podanie opravného prostriedku, či na splnenie povinnosti, uloženej úradným dokumentom (ako
príklad môžeme použiť dnes známe klasické doručovanie poštou, teda, ak si dnes adresát neprevezme poštovú zásielku v ustanovenej odbernej lehote, dôjde k doručeniu po uplynutí lehoty na uloženie správy. To isté bude platiť po uplynutí 15 dni od uloženia správy pri elektronických schránkach).
Na základe vyššie uvedeného je potrebné venovať pozornosť úradným elektronickým schránkam a kontrolovať dokumenty do nich doručené, nakoľko dokumenty doručované do týchto úradných elektronických schránok môžu mať zásadný dopad na práva a povinnosti konkrétnej právnickej osoby.
Elektronická schránka je zriadená automaticky pre každú právnickú osobu a fyzickú osobu, avšak používanie úradných elektronických schránkach je od 1. júla záväzné len pre právnické osoby,
a teda pre štatutárov týchto právnických osôb.
Prístup do úradnej elektronickej schránky je cez webový portál www.slovensko.sk.
Na platný prístup a používame elektronickej schránky sa vyžaduje použitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK) alebo dokladu o pobyte
cudzinca s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK).
Z toho vyplýva, že je potrebné, aby si právnická osoba zabezpečila pravidelné kontrolovanie
obsahu úradnej elektronickej schránky.
Prístup do schránky má automaticky na základe občianskeho preukazu s čipom štatutár spoločnosti, alebo je možné na prístup splnomocniť zástupcu právnickej osoby, ktorý musí tiež disponovať elektronickým občianskym preukazom s elektronickým čipom.
Plnomocenstvo je možné udeliť tak generálne, ako i špeciﬁcké, a to prostredníctvom prístupu
do úradnej elektronickej schránky (zadaním konkrétnych oprávnení) alebo písomne. V prípade písomného plnomocenstva je toto potrebné oznámiť úradu a zaregistrovať.
Vzor žiadosti na udelenie oprávnenia v písomnej forme je možné nájsť na webovej stránke, musí
byť podpísané osobou, ktorá ho udeľuje - teda štatutárom - pred notárom a musí byť zaslané na
adresu Úradu vlády SR.
Dôležitou poznámkou je, že v prípade, ak je podpis štatutára overovaný mimo územia SR (neplatí, ak ide o overenie podpisu na veľvyslanectvách SR v zahraničí), je potrebné opatriť dokument
aj následnou super legalizáciou alebo apostilou. V prípade ukončenia vzťahu, či už pracovného, alebo iného s touto osobou je potrebné autorizáciu tejto osoby písomne zrušiť.
V prípade cudzincov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi, ale nemajú povolenie na pobyt, bude ministerstvo vnútra na určených pracoviskách vydávať doplňujúci doklad.
Aktiváciu vydaného preukazu s čipom je potrebné vykonať osobne, a to isté platí aj pre vydanie
doplňujúceho dokladu, teda nie je možné na tento úkon splnomocniť inú osobu.
JUDr. Adriana Ručkayová, advokátska kancelária
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TAJOMSTVO BUDÚCNOSTI A FATIMA
Človek je tvor zvedavý a túži aspoň trochu nazrieť za oponu budúcnosti. Niekto siaha po vede –
tzv. futurológii ako poznaní budúcnosti na základe výskumov vedy a techniky, ktorá vie odhadnúť
predpokladaný vývoj ľudstva a technológií. Iný
hľadá odpovede v nebezpečnom svete okultizmu.
Uchyľuje sa k veštbe ako snahe poznať dopredu
osobný osud, ktorý sa už ale nedá zmeniť.
My poznáme lepší zdroj poznania budúcnosti
- eschatológiu - ako náuku o deﬁnitívnej budúcnosti, o smrti, o večnosti, o Božom súde, o nebi,
o pekle, o vzkriesení. Poznanie nie ľudského pôvodu, ale Bohom zjavené v Biblii. Budúcnosť nového
sveta, ktorý naplánoval Boh a ktorý bude trvať naveky. Ale aj poznanie osobnej budúcnosti vo večnosti - nie ako ﬁxne určenej, ale takej, ktorú ešte
môžem svojím životom zmeniť, ovplyvniť.
13. mája uplynulo 100 rokov od svetoznámych zjavení vo Fatime. Božia Matka sa v roku
1917, v čase Prvej svetovej vojny, zjavovala trom
deťom, malým portugalským pastierikom a odovzdala im posolstvo, ktoré v sebe skrýva prorocké
znamenie pre našu dobu. Po rokoch skúmania
miestny biskup uznal videnia, ktoré mali deti, za

hodné dôvery. Tieto posolstvá z neba boli potvrdené tzv. slnečným zázrakom 13. októbra 1917,
ktorý videli desaťtisíce očitých svedkov a astronómovia i vedci tento zvláštny úkaz dodnes nevedia
vysvetliť. Pápež František pri návšteve Fatimy 13.
mája 2017 na 100. výročie zjavení vyhlásil dve
z týchto deti za sväté, desaťročnú Hyacintu a jedenásťročného Františka.
Čo je jadrom posolstiev z Fatimy? Výzva na
pokánie, obrátenie ľudstva k Bohu, odvrátenie sa
od hriechu. Videnie pekla, do ktorého sa svojím
hriešnym životom mnohí rútia, na deti nesmierne
zapôsobilo. Posolstvo obsahuje výzvu k intenzívnej modlitbe ruženca. Deti pochopili, že za duše
sa majú modliť a prinášať dobrovoľné obete, čiže
utrpenie znášané z lásky. Tak ich môžu zachrániť
pred zatratením a priviesť k pokániu. Božia Matka varovala ľudstvo pred bludom, ktorý sa bude
šíriť z Ruska a spôsobí mnoho utrpenia vo svete
a kresťania budú prenasledovaní. Varovala aj pred
ďalšou vojnou, hroznejšou, ak nedôjde k obráteniu. Znamením bude zvláštna žiara na oblohe
pred vypuknutím vojny. A naozaj, mnohí pozorovali zvláštny úkaz, podobný nevídanej polárnej
žiare na oblohe, krátko pred vypuknutím Druhej
svetovej vojny. Záver posolstiev je však optimistický: Rusko sa obráti k Bohu a nepoškvrnené srdce
Božej Matky vo svete nakoniec zvíťazí. Boh bude
konečným víťazom.
Zaiste, Božie zjavenie, ktoré nám daroval
Ježiš Kristus, je dostatočné, netreba ho dopĺňať
a je v ňom všetko potrebné pre našu spásu. Ale
nebo má aj iné spôsoby, ako nám tieto pravdy
oživiť, zdôrazniť, napríklad i cez takéto súkromné
zjavenie ako vo Fatime. A nemôžme nad ním len
tak mávnuť rukou, lebo sa v priebehu 20. storočia presvedčivo naplnilo: ukrutná svetová vojna
s koncentrákmi, komunistické prenasledovanie
s vyvražďovaním veriacich, atentát na Jána Pavla
II, ale i pád tzv. železnej opony. Posolstvo Fatimy je
najprorockejšie z moderných zjavení. Jeho cieľom
však nebol strach, ale láskyplná výzva neba: Zmeň
život a Boh sa zmiluje! Začni sa intenzívne modliť
a zlo ustúpi! Nebola to však veštba o tom, že čo sa
neodvratne stane. Skôr prorocké znamenie čias.
Veď mnohé z tých nešťastí sa nemusia udiať, ak sa
pohneme a dáme Pána Boha na prvé miesto v živote. Modlitba a pokánie menia budúcnosť ľudstva. A z toho cítiť radostnú nádej!
Blažej Čaputa,
katolícky kňaz
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BEZ JÁNSKYCH OHŇOV, ZATO S GULÁŠOM
Jánske ohne sa síce zakladať
nebudú, ale bez ohňov pod kotlami to na Jána na Zelenej vode
nepôjde.
Po rokoch odmlky je tu opäť
súťaž vo varení gulášu spojená
s ochutnávkou a zábavou. Zmenili sa však usporiadateľ – tentoraz je ním NMNV.sk – informačný portál a štvorica poslancov
MsZ (Ing. D. Kopunec, Ing. M.
Špánik, Mgr. P. Bača a Ing. M.
Vyzváry), miesto na Zelenej
vode i názov akcie. 0. ročník Novomestského GulášMajstra sa

uskutoční pri rybárskom dome.
Podľa spomínaného informačného portálu sa podujatia
v sobotu 24. júna môžu zúčastniť
2 - 4 - členné družstvá dospelých
(nad 18 rokov) bez ohľadu na
miesto trvalého bydliska.
Potrebné je vyplniť prihlášku
na: https://drive.google.com/
open?id=0B9FheW7Yf8ZpN1R5OE40RUw0T0U a zaslať
ju do 15. júna, kedy je uzávierka
prihlášok na súťaž, na e-mail:
nmnvgulasmajster@gmail.com.
Štartovné je 20 €. Vyhodno-

tenie výsledkov bude okolo 14,00
h, skrátka neprídu ani návštevníci, ktorí si po vyhlásení najchutnejších gulášov a najlepších
kuchárov budú môcť za symbolické 1 € guláš zakúpiť. Dopĺňanie tekutín zabezpečí predaj
nealkoholických a alkoholických
nápojov.
Podujatie bude pokračovať
zábavou pri živej hudbe, podrobnejšie informácie nájdete na
www.nmnv.sk.
Zdroj: www.nmnv.sk

NAJVIAC PSÍKOV NA METER ŠTVORCOVÝ
V druhú júnovú sobotu
bude na Zelenej vode určite najviac psíkov na meter štvorcový.
Stretnutie si tu dajú psíčkari so
svojimi štvornohými kamarátmi.
Všetci tí, ktorí sa rozhodli, že sa
zúčastnia IV. výstavy orieškov
a psíkov bez PP. Podujatie usporadúva KYNOLOGICKÝ KLUB
SMILE OF DOG v Novom Meste
nad Váhom.
Súťažiť sa bude v troch ka-

tegóriách: 1. PUPPY – do šesť
mesiacov, 2. OPEN – od 6 šesť
mesiacov do 7 rokov s rozdelením na malé psy, stredné a veľké
psy a napokon 3. SENIOR – od
7 rokov.
Prihlásených je vyše 60
účastníkov. Ak nemáte psíka,
nevadí. Môžete prísť ako diváci
a povzbudzovať súťažiacich. Navyše, pre deti je pripravený zaujímavý program v réžii novomest-

skej detskej herne CUPI DUPI.
Na víťazov, ktorých určí
odborná porota, čakajú ceny:
poukážka na skrášlenie svojho
štvornohého miláčika v salóne
pre zvieratká a profesionálna
fotograﬁa. Ani ostatní záujemcovia však neprídu skrátka. Profesionálna fotografka N. Pašková,
ktorá počas celej výstavy bude
k dispozícii so svojimi službami,
za symbolické euro spraví fotograﬁu dieťaťa so psíkom, resp.
podľa predstáv záujemcu.
Rovnako ako každý rok viac
ako o víťazstvá tu pôjde o zábavu a spoločenské stretnutie
ľudí rovnakej „krvnej skupiny“,
ktorým srdcia bijú pre svojich
štvornohých maznáčikov. Ak
k nim patríte, neváhajte – spravte si príjemný deň na IV. výstave
orieškov a psíkov bez PP 10. júna
od 9,00 h na Zelenej vode.
-jt-

SPIEVA IM TO AJ V SENIORSKOM VEKU
Spieva im to aj v seniorskom veku. Desať
speváckych zborov Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja prezentovalo svoj
spevácky talent na VIII. krajskej prehliadke
v Novákoch. Nechýbali na nej ani novomestské
Zvonky pri KD, ktoré dôstojne reprezentovali

naše mesto, KD a OO JDS v Novom Meste nad
Váhom.
Na celoslovenskej prehliadke v septembri
v Pezinku bude náš kraj spomedzi účastníkov
krajskej prehliadky reprezentovať SZ Konopa
v Dohňanoch.
-jd11
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VÝSTAVA

DS HLAVINA

TVORÍME A UČÍME TVORIŤ

S. ŠTEPKA: LOĎ SVET

Vo štvrtok 8. júna o 17,00 h vo výstavnej
sieni MsKS sa uskutoční vernisáž diel pedagógov výtvarného odboru Základných umeleckých
škôl v Trenčíne, Piešťanoch a Novom Meste nad
Váhom. Svoju tvorbu odprezentujú aj pedagógovia, ktorí v minulosti pôsobili vo výtvarnom
odbore ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad
Váhom.
Výstava potrvá do 31. augusta (okrem obdobia celozávodnej dovolenky 24. 7. do 4. 8.).

16. júna o 19,00 h v sále MsKS súbor Hlavina z Hornej Stredy uvedie „správu o snoch, ktorú
zobúdza pravda“ autora a režiséra S. Štepku.
Na Lodi svet sa stretnú zaujímavé osobnosti z 20. storočia – herečka Pola Negri, cisár
František Ferdinand, ruská grófka Nataša, slovenský vynálezca Štefan Banič, pri kormidle
stojaci kapitán a jeho svojská sestra Alica. Táto
zaujímavá spoločnosť vezie do Ameriky nielen
batožinu, ale tiež i svoje plány, sny a hriechy.
Vstupenky po 8 € si môžete zakúpiť online na:
www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.
032/ 285 69 21.

DIVADIELKO GALÉRIA
ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA
4. júna o 14,30 a 16,00 h Divadielko galéria uvedie pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí premiéru bábkovej rozprávky M. Melanovej: ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA v preklade
M. Václava a úprave a réžii I. Radošinského.

DEŇ MESTA
9. júna pri príležitosti 754. výročia prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom
sa uskutoční tradičný Deň mesta (program na
1. str. NS).

KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
13. júna o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS
sa uskutoční koncert vážnej hudby. Účinkujú:
Adriana Banásová - soprán, Monika Mockovčáková - klavír, Ulrich Ulmann - umelecké slovo.
Na koncerte odznejú skladby autorov: W.
A.Mozarta, R. Hahna, A. Dvořáka, C. Debussyho, S. Rachmaninova.

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
25. júna o 14,00 h v amﬁteátri Parku J.
M. Hurbana (v prípade nepriaznivého počasia
v MsKS) si dajú milovníci ľudovej hudby a tanca tradičné Stretnutie s folklórom s účinkujúcimi z nášho regiónu (bližšie na 3. str. obálky).

ZÁJAZD NA OPERU
23. júna usporadúva MsKS - Klub priateľov hudby v Novom Meste nad Váhom zájazd do
novej budovy SND Bratislava na operu G. Verdi: RIGOLETTO.

KLUBY V JÚNI
Pondelok 12. 6. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
13. 6. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je 15.
júna o 17,00 h v MsKS.
V MsKS na 1. posch. 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.

TVORIA A UČIA TVORIŤ
Tvoríme a učíme tvoriť. Názov výstavy plne
vystihuje jej protagonistov, ich činnosť, prácu
a poslanie. Ide o pedagógov výtvarných odborov
troch Základných umeleckých škôl – v Trenčíne,
Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom. Nielenže zasväcujú žiakov ZUŠ do tajov výtvarného
umenia, jeho rôznych odvetví, ale aj sami tvoria, aktívne sa venujú výtvarnému kumštu. Je
viac ako prirodzené, že samostatne výtvarne
tvoriaci pedagógovia môžu svoje výtvarné názory a praktické skúsenosti z tvorby autentickejšie zúročiť v pedagogickej praxi. Skrátka
tvoria a učia tvoriť.
Obdobná výstava sa konala vlani v Trenčíne, kde v meste Matúša Čáka hosťovali novomestskí pedagógovia výtvarného odboru,
v súčasnosti platí opačné garde. Novomestskí
učitelia - výtvarníci sa budú prezentovať na domácej pôde Nového Mesta nad Váhom, hosťami
budú pedagógovia ZUŠ z Trenčína a Piešťan.
Svoju tvorbu odprezentujú aj pedagógovia,
ktorí v minulosti pôsobili vo výtvarnom odbore
novomestskej „ZUŠ-ky“ spolu s jeho zakladateľom akad.soch. Milanom Struhárikom.
Výstava sa tak stane miestom pre umeleckú
konfrontáciu výtvarníkov - učiteľov ZUŠ z troch
miest a zároveň príjemným a milým kolegiálnym stretnutím s priestorom na odovzdanie si
skúseností zo svojej pedagogickej praxe a pohľadov na svet umenia.
Vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste
nad Váhom svoje práce vystaví 10 pedagógov
ZUŠ v Trenčíne, štvorica „zuškárov“ z Piešťan
a tri výtvarníčky z našej novomestskej ZUŠ.
Stánok kultúry oslovil aj niekdajších novomestských učiteľov výtvarného odboru ZUŠ,
ktorí na výstave tiež participujú. Návštevníci

budú mať možnosť stretnúť sa so širokou škálou
výtvarného prejavu v maľbe, kresbe, graﬁke, fotograﬁi, ale aj textilnej a sochárskej tvorbe.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční
8. júna, v predvečer osláv výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Výstava sa tak stane milým príspevkom MsKS a pedagógov – výtvarníkov ku Dňa mesta.
Záujemcovia si budú môcť výstavu pozrieť
do 31. augusta.

Zuzana Baranovič Janíčková,
Snívanie I., akryl

KURZY V JÚNI
Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
MsKS
Streda 17,00 h a 18,15 h joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
MsKS
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga

KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
STROJÁRSKA VÝROBA

VÁŠ PARTNER
PRE VZDUCHOTECHNIKU
KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE
ŠIROKÉ SPEKTRUM
APLIKÁCIÍ
(priemysel, železnice, kuchyne,
kancelárie, byty, rodinné domy)

PROJEKCIA

MONTÁŽ

STROJÁRSKA VÝROBA

SERVIS

Techklima, s.r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: 00421 32 7401598
F: 00421 32 7401520
E: techklima@techklima.sk
W: www.techklima.sk
FB: @techklima
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w w w.tiknove mesto.sk
SPOLOČENSKÝ DOM PRI MsKS HVIEZDOSLAVOVA 4 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

PONÚKA SVOJE PRIESTORY
NA USPORADÚVANIE SVADIEB, STUŽKOVÝCH, OSLÁV JUBILEÍ,
SPOLOČENSKÝCH ČI RODINNÝCH A FIREMNÝCH POSEDENÍ A EVENTOV,
STRETNUTÍ, KAROV...(NAJMÄ V TÝŽDNI)
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
Ing. Z. Vladová 032 285 69 26, 0903 450 144, e-mail: vladova@msks.sk
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S ČAKANKOU NA POTULKÁCH SLOVENSKOM
Na potulky Slovenskom sa
v rovnomennom programe vydal Detský folklórny súbor ČAKANKA pri MsKS v Novom Meste nad Váhom, ktorý v roku 1995
založila a odvtedy stále vedie
Mgr. Alexandra Tobiášová. Pod
jej vedením sa zrodil aj najnovší
tanečno - spevácky „kúsok“ Čakanky.
Mladší a starší členovia folklórneho kolektívu detí vo veku
od 5 do 15 rokov spevom, tancom, riekankami, hrami i projekciou na plátne previedli divákov v sále kultúrneho strediska
regiónmi Slovenska s rôznymi
tradíciami folklóru a ľudového
umenia.
Dedičstvo a odkaz našich
prastarých a starých otcov a materí obdivovali v priebehu mája
(11. 5. , 18. 5. , 19. 5. a 25. 5.)
rodičia, starí rodičia či ďalší
príbuzní, žiaci základných škôl
z mesta a okolia a napokon i verejnosť.

Publikum po každý raz veľkým potleskom odmenilo výkony mladých folkloristov. Ak Čakanka čakala úspech, dočkala
sa.
Foto: r + Mgr. V. Polák

ROZPRÁVKOVÉ MÚZEUM
Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom
vďaka spolupráci so SNM - Múzeom bábkarských kultúr a hračiek
hrad Modrý Kameň premenilo
svoje výstavné priestory na Rozprávkové múzeum.
Do fantastického sveta
rozprávky sa možno preniesť
prostredníctvom rovnomennej
výstavy, ktorá návštevníka zavedie do sveta kúzelných bábok
z piatich kamenných profesionálnych divadiel a inscenácií,
ktoré uviedli v Bábkovom divadle Žilina, BD Košice, Starom
divadle Nitra, Bratislavskom
bábkovom divadle a Bábkovom
divadle na Rázcestí z Banskej
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Bystrice. Výstava v kurátorstve
Mgr. Z. Kaličiakovej zo SNM –
Múzea bábkarských kultúr
a hračiek hrad Modrý Kameň
zároveň predstavuje slovenské
rodinné divadlá, nadväzujúce na
tradičné bábkové divadlo, ktoré
sú v našom prostredí ponímané
skôr ako jedna z foriem „rodinnej zábavy“. Bábky a marionety
pripomenú malému aj veľkému
divákovi dobre známe ľudové
rozprávky z domáceho prostredia. Výstava, na ktorú vás srdečne pozývame, potrvá do 23.
septembra.
Mgr. Andrea Lazarčíková,
vedúca odd. Podjavorinské
múzeum, TM v Trenčíne

SALTZAMT – SOLÁREŇ
Naša najslovenskejšia rieka Váh preteká neďalekou Beckovskou bránou, pomyslenou spojnicou
Tureckého vrchu a náprotivného Beckovského
hradu, kde kedysi sídlil rytier Stibor, pán Beckova
a Váhu, a tiež zakladateľ kláštora v Novom Meste
nad Váhom. Tu sa Váh lúči s Považím a zvítava sa
s Podunajskou nížinou. Blízke Nové Mesto nad
Váhom to iste dosvedčí!
V južnej časti spomenutého vrchu, kopca,
v spraši mnešickej tehelne nie až tak dávno našli
nálezisko, ktoré osídľoval opočlovek, homo erektus, človek vzpriamený. Udialo sa tak v staršej
a strednej dobe kamennej asi pred ¼ mil. rokov!
Konkrétná nálezy boli ukryté v spraši, v hornine,
ktorá je oddávna základnou surovinou pre výrobu
stavebných tehál. Dajme si otázku, odkadiaľ sa
sem táto nespevnená svetložltá prachovitá hmota
dostala? Odborníci vravia, že v predpoliach pradávneho škandinávskeho ľadovca, siahajúceho
až na juh dnešného Poľska, dochádzalo k intenzívnemu mrazovému zvetrávaniu, čím vznikali
mikroskopické častice sprašu. Vietor ich následne
transportoval pozdĺž karpatských kotlín smerom
na juh. Po prekonaní Beckovskej brány unášacia
schopnosť vetra sa znížila a spraš sa ukladala v podobe návejov. Jej vrstvy môžeme sledovať na viacerých miestach v línii Tureckého vrchu naprieč celým katastrom, až na juh pozdĺž cesty do Čachtíc,
na pravej strane riečneho údolia. Na severnej časti
nášho mesta sa táto naviata vyvýšenina nazýva
Financbreh. Podľa ľavej strany obrázku - mapy:
Nové Mesto n.V. a meandrujúca rieka Váh z pol.19.
storočia na str. 77 vo vlastivednej monograﬁi
mesta do r. 2009, sú v blízkom úpätí Financbrehu
zakreslené osamotené, vedľa seba umiestnené tri
podlhovasté budovy s pripojeným, na mape horšie
čitateľným nápisom Saltzamt, teda Soľný úrad, čo
by mohli byť budovy neskôr hovorovo nazývané
Soláreň. Ich názov a veľkosť dávajú tušiť, že mohli
byť skladiskom soli. V týchto súvislostiach sa môžeme domnievať, že potrebu tejto pochutiny mohla vyvolať v predošlej dobe jej zvýšená spotreba.
Príčin mohlo byť viac, jedna z nich mohla
vzniknúť v tom čase napr. rozbiehajúcim sa budovaním bryndziarní v oblastiach chovu oviec.
Prvými takýmito priekopníkmi boli občania
Starej Turej, nakoľko ich krajan, Ján Vagač (1759
-1835), už v r. 1787 ako prvý zaviedol výrobu bryndze
vo svojej rodinnej bryndziarni v Detve podľa svojej
vlastnej originálnej technológie používanej prakticky dodnes! Soľ tvorila základnú zložku jej výroby.

Soľný úrad blízo vtedajšieho koryta Váhu
takto evidoval a distribuoval tento, s vysokou
pravdepodobnosťou poľský tovar z náleziska vo
Vieličke, keď bol splavovaný dolu Váhom na pltiach, zrejme po prekládke v Kraľovanoch!
Z uvedených troch budov Saltzamtu, budúcej
našej Solárne, jedna mohla čoskoro ustúpiť poblíž,
východne od mesta novobudovanej severojužnej
komunikácii. Mohlo to súvisieť s prípravnými prácami pre vstup železnice do nášho mesta, ktorý sa
uskutočnil v r. 1876. Táto nová cesta so spojkami
na mestské osídlenie spojila Mnešice s výpadovou cestou smerom na Piešťany povedľa areálu
pre budúcu, južne od mesta situovanú železničnú
stanicu. Následný útlm pltníckych aktivít na Váhu
v zmenených dobových podmienkach s nastupujúcimi novými dopravnými prostriedkami zrejme
ukončil i potrebu Saltzamtu ako takého, obe budovy boli neskoršie prestavané na byty obyvateľov
mesta.
V súčasnosti jestvuje iba upravená severná budova. Po jej prestavbe časť situovaná od vstupu do
mesta slúži pre rodinné bývanie, ostatok pre potreby niekdajšej tlačiarne Tising, ktorá si do dvora
pristavila priestory pre tlačiareň.
V takomto podhubí súradníc tejto časti Nového Mesta nad Váhom, v budove zvanej Soláreň,
sa narodili osobnosti ako napr. František Trchala
(1917 – 1983), „Baťovec“ v Indii, jeho brat Emil
Trchala (1918 - 2004), vojenský pilot, prof. PhDr.
Vladimír Čenušák, CSc. (1921), telovýchovný
funkcionár, predseda Slovenského a člen Medzinárodného olympijského výboru.
Ing. Gustáv Rumánek

ZVESTI – RADY – POSTREHY
1. júna Medzinárodný deň detí
5. júna Svetový deň životného prostredia
(UNEP)
7. júna Výročie Memoranda národa slovenského
14. júna Svetový deň darcov krvi
18. júna Deň otcov
19. júna Svetový deň žonglovania
20. júna Svetový deň utečencov
21. júna Deň kvetov, Svetový deň hudby
Medz. deň detských dediniek SOS
26. júna Medzinárodný deň proti zneužívaniu
drog a nezákonnému obchodovaniu
27. júna Svetový deň rybárstva
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ZBESILO POČAS FILMU RÝCHLO A ZBESILO
Akoby chceli spraviť zadosť názvu ﬁlmu, ktorý
si prišli do kina pozrieť - americkú snímku Rýchlo
a zbesilo. Lebo nie inak možno označiť správanie
zrejme partie mladých ľudí (usudzujeme tak podľa vybraného ﬁlmu i podľa „podpisu“ - zvyškov
toho, čo po sebe zanechali), ktorí sa v kultúrnom
zariadení správali maximálne nekultúrne, priam
zbesilo.

Po odchode z kina zostali po nich prázdny odpadkový kôš, za to medzi radmi na balkóne hotová
spúšť – poodhadzované servítky, prázdne vrecká
po skonzumovaných chrumkách, plechovky po
vypitých energetických nápojoch, plastové pollitrovky od kofoly….A ako „bonus“ - žuvačka nalepená na sedadle.
Človeku zostáva až rozum stáť, že takéto niečo
dokážu po sebe zanechať jedinci z druhu HOMO
SAPIENS!
Zanechaná nepekná vizitka v nie tak dávno
zrekonštruovanej sále mestského kultúrneho strediska s vymenenými sedadlami nastoľuje otázku:
„Kde sa stala chyba?“ Zlyhali rodičia, škola? Alebo
zbesilé správanie skupiny návštevníkov kina bolo
len prejavom akejsi falošnej frajeriny, dokazovania
si čohosi, čo nemá nič spoločné s normálnym kultúrnym správaním sa?!
Doma nikto z nich určite neodhadzuje na
zem obaly po skonzumovanom jedle a pití, nerobí
z bytu či vlastnej izby jedno veľké smetisko. Tak
prečo v stánku kultúry?!
P.S.: odkaz pre „zbesilo“ správajúcu sa mládež: pri online predaji vstupeniek nie je problém
dopátrať sa, kto vstupenky kupoval.

MATURANTI IDÚ ...
Prichádza obdobie maturít. Študenti pred tzv.
akademickým týždňom roznášali po meste tablá,
ktoré umiestňovali do výkladov. Bol som svedkom
dvoch skupín týchto študentov, ktoré zjavne patrili
každá do inej školy. Vtedy som si spomenul na to,
aké to bolo, keď sme my niesli tablá. Dvaja spolužiaci, idúci v čele nášho sprievodu, niesli tablo. Ja
som za nimi hral na harmonike a všetci sme spievali
ľudové piesne. Ľudia sa ochotne pri nás pristavovali, dali do klobúka nejaké drobné a zaželali šťastnú
maturitu.
Dnes sú však najmä starší ľudia z chovania našich študentov v šoku. Nekontrolované vulgarizmy
z úst budúcich maturantov a maturantiek, vykrikovanie: raz a dva a tri a štyri a tresk na bubon a fúknutie do trúbky, až sa okoloidúci zľakli. Potom krik
na plné ústa: maturita – formalita, maturita – formalita, hej, hej, hej a znovu tresk do bubna. Hneď
na to sa jedna skupina pristavila pri staršej žene.
-Babka, dajte nám nejaké eurá do klobúka,
lebo nám vyschlo v krku.Táto žena už na pohľad vyžarovala príjemnú
charizmu a inteligenciu. Pozrela sa na nich a pove-
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dala: - Chlapci, je mi z vás smutno, ako sa chováte.
Po prvé, ja nie som pre vás babka. Som pani. Po
druhé, za našich čias išli študenti spevom a radostným smiechom, zatiaľ čo vy iba ziapete bezduché
texty, ste hluční a len svojou aroganciou pútate
pozornosť. Ako som pochopila, naše krásne ľudové
piesne sú vám cudzie. Preto vám neprispejem žiadnou mincou. Je mi vás vlastne ľúto, keď si predstavím, ako ťažko sa budete uplatňovať v živote a aká
smutná bude vaša staroba.Pozrúc sa ešte raz na nich, pomalým krokom
odkráčala preč. Milí študenti a študentky sa nezmohli na slovo. Zahanbene a v tichosti sa pobrali
dolu námestím.
A tak si myslím, že k tomuto možno dodať ešte
výrok Gabriela Chevaliera, ktorý som mal dlhé roky
na stene svojho pracoviska: AK NEBUDE LUMPOV, POČESTNÝ ČLOVEK STRATÍ VŠETOK
LESK. AK NEBUDE ZBABELCOV, HRDINA
STRATÍ VŠETKU CENU. KEBY NEBOLO PEKLO, NEBO BY BOLO NEKONEČNÝM OCEÁNOM NUDY.
Jaroslav Lysák

ODMOCNINA Z NEKONEČNA
Bláznovi neodhadnete vek. Práve preto, čo je
v ňom zastavené. Detinskosť, naivita, malá detská
duša zostávajúca v dospelom tele, čo nikdy neprejde
životnou cestou od straty snov k vytriezveniu, realite, ku skepse. K tomu veľkému tichu z prázdnoty, čo
nás stále viac obklopuje v preplnenom svete, v ktorom nezadržateľne zostávame čoraz viac sami. Taký
dobrácky blázon je síce nevypočitateľný, ale na rozdiel od všetkých - normálnych - má len jedinú tvár,
za ktorú sa nedá schovávať. Nemôžete ho uraziť,
dotknúť sa jeho ješitnosti, pretože on nepozná namyslenú dôležitosť, zákernosť ani zlo. Môžete sa nad
ním usmievať, dávať otázky, na ktoré väčšinou ani
nevie odpovedať. Pokojne ho klamať, lebo on vôbec
netuší, čo je to klamstvo, čo znamená vedome ublížiť. Ak ste takéhoto podivného tvora v živote poznali,
paradoxne skôr či neskôr prídete na to, že ste sa od
neho niečomu mohli i naučiť.
V dobách, keď sme denne hrávali guľky, pretože
do hlinenej zeme sa jamka dala urobiť kdekoľvek a na
ceste, ktorou za hodinu prešlo tak päť áut, bolo možné
v pokoji hrať futbal od rána do večera, sme jedného takého mali na našej ulici. Nepopísanú dušu a hračku,
ktorá pre zábavu občas patrila nám všetkým.
Janko býval so svojou matkou v starom dome
pamätajúcom ešte časy rodového meštianstva, keď
istá úroveň, postavenie a často i mravy sa dedili
z pokolenia na pokolenie spôsobom života i zakódovanými génmi. Prízemný dom s oblúkovitou drevenou
bránou a tmavým podnávratím, kadiaľ som opatrne
nakúkal do dlhého tajomného dvora, je tam dodnes.
Nikto z nás nevedel, koľko má ten človek rokov. Vysoký, štíhly, vždy pobledlý so strapatými, mierne
kučeravými vlasmi, neposlušne padajúcimi do čela.
Žiadna deformácia tela, tváre, nič, čo by ho viditeľne
odlišovalo od normálneho človeka. Možno tá podivná tichosť, neistý pohľad plachých očí, bezbrannosť,
v ktorej posmešky narážali iba na úsmev a spytujúcu
nechápavosť. Jeho zvláštne nadanie priťahovalo rákoše chalanov zakaždým, keď sa objavil na ulici.
Chodil som vtedy často hrávať futbal na zadný
dvor tunajšieho mestského gymnázia, kde som sa
uchytil pri stredoškolákoch, o nejaké roky starších
odo mňa. Vždy, keď im niekto chýbal, strčili ma do
brány a neskôr posunuli na obrancu. Neviem ako ani
prečo, objavoval sa tam tento podivín dosť pravidelne. Že nerozozná pondelok od nedele, ale má udivujúce matematické schopnosti, vedeli všetci. Kde sa
objavil, začala sa hodina matematiky a padali príklady. Mocniny, odmocniny, delenie a násobky čísiel
s astronomickými výsledkami. Keď prišiel na ihrisko,
stál na kraji, uprene všetko sledoval a napodoboval

hru. Robil kľučky, kopal do prázdna jedenástky a rohové kopy. Behal po loptu, čo niekam zaletela a vždy
ako padol gól, úplne jedno do ktorej brány, vybuchol
radostným smiechom, vykrikoval a poskakoval na
mieste ako kozľa. Aj títo frajeri mali na neho nachystané príklady vypočítané pomocou tabuliek a logaritmov a pripravené tie najnemožnejšie chytáky
v snahe dobehnúť ho, prichytiť pri omyle a potvrdiť
si, že v tej jeho pomotanej hlave má iba poprehadzované kolieska, pomocou ktorých nedokáže rozlíšiť
farby ani pomenovať názvy ulíc a sám by netraﬁl do
najbližšej dediny.
Výsledky popísané a pripravené na papieroch
sedeli. Janko reagoval na hádanky rýchlo a presne.
Stalo sa, že nemal náladu a nikto ho nedonútil reagovať. Neviem, ako ho ktorýsi z chalanov dokázal
nahuškať. Ale stalo sa, že dal osemročnému Mariánovi facku. Urobil to so smiechom malého decka,
čo vás tlčie, čím viac kričíte. Do okolitého rehotu sa
postihnutý chlapec rozplakal. Bolo to jediný raz, čo
tento neškodný blázon opustil na okamih svoj svet
a v tom našom si uvedomil svoju vinu. Ten jediný raz
sa rozplakal tiež…
Neraz som sa díval do jeho tváre uzavretej vo
vlastnom svete, do jej jemných pravidelných rysov
a v tej asketickej bledosti hľadal príznaky šialeného
úsmevu, podivných pohľadov či znetvorenosti duše.
No nachádzal som iba zadumanosť. Iný, odlišný
svet. Práve z neho sa ho všetci dobrotníci z ulice
snažili vytrhnúť. Dostať ho do nášho sveta nepokoja, neposednosti, posmeškov, nadávok, ustavičných
zádrapiek a súperenia, ktorým sa ustavične snažili
predčiť jeden druhého, nech už išlo o hrubú silu, obratnosť, šikovnosť a občas i trochu rozumu.
Dnes, keď prechádzam okolo drevenej brány, už
tam nenazerám. Je zamknutá, dom patrí niekomu
inému a Janka by som tam celkom určite nenašiel.
Stará pani zomrela a on sa mi stratil z očí. Kam sa
podel, neviem. Ale nech ho už osud zavial kamkoľvek, iste tam hravo počítal príklady, nad ktorými
i tým najchytrejším premiantom zo školských lavíc
zostával stáť rozum.
Milan Hurtík

BLAHOŽELÁME K JUBILEU

Vzácneho jubilea sa v júni dožíva predsedníčka OO ÚŽS v Novom Meste nad Váhom PaedDr.
Eva Sélešiová.
Do ďalších rokov niekdajšej pedagogičke
SOŠ obchodu a služieb a stálej členke Poetickej
scény Divadielka galéria pri MsKS želáme veľa
síl, entuziazmu a chuti do práce, pohodu a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
- red. -
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BLAHOŽELÁME
94 rokov
Margita Behulová
93 rokov
Jolana Hvolková

V júni oslávia svoje životné jubilee títo naši spoluobčania:
Mária Magičová
Zdenka Hejdová
Pavla Trebichavská
Ľudmila Huková
Elena Zettlová
Helena Šimová

92 rokov
Oľga Johančíková

90 rokov
Anna Uhrovičová
Beňadik Hraška
Jiří Huk

80 rokov
Terézia Beňová
Peter Zámečník
Edita Slováková
Johanna Bieliková
Slavomír Hrehor
Anna Krchnavá
Elena Križanová
Zdeňek Otava
Anna Veselá

85 rokov
Pavel Vojtek
Jozefa Machová

75 rokov
Ing. Vladimír Hunčík
Ing. Jaroslav Ďuriš

91 rokov
Elena Komanová
Helena Plšeková

KRSTY A UVÍTANIA V APRÍLI
Michal Varga
Simona Halíková
Sofia Tuschelová
Diana Krajčíková
Nela Bajzíková

A
Adam Figura
E
Eliška Šimková
Sofia Bulková
Matej Ondrejička
Matej Zenka

Anna Dulínková
Jaroslav Kotásek
Jozefína Skrúcaná
Milan Séleší
Vít Dobiš
Ján Hubina
Jozef Šimo
Viera Bulantová
Jelena Kusendová
Mária Vavrincová
Emília Tulisová
Dušan Pavlík
Helena Ondrášeková
Evženka Kobelovská
Karol Trgala

Eva Križáková
Ing. Jiří Gurňák
Margita Macejková
PaedDr. Eva Sélešiová
Daniela Trebatická
Ivan Hladký
Jozef Šramko
Jiří Kupčo
Pavol Kotula
Ján Bahula
Anna Hrabovská
Eva Sedláková
Ladislav Kováč
Anna Lazarová
Ing. Jozef Zelenay
Ľudmila Širková

70 rokov
Július Belák
Eva Drahniaková
Ing.Terézia Hunčíková
Marta Janegová

SOBÁŠE V APRÍLI
Ľubomír Hadbábny a Barbora Bilčíková
Iveta Svoradová a Miroslav Mašek
Dušan Bielko a Zdenka Šimnová
Roman Čechvala a Kristína Baroková

ÚMRTIA V APRÍLI
Ivan Hajdúšek
Jozef Babuška
Helena Čaňová
Anna Moravčíková

1962
1940
1939
1926

Ján Nitran
Anna Siváková
Jarmila Tulisová
Emília Hrvolová

1944
1933
1955
1927

Jozef Laščiak
Emil Poláček
Eva Rzavská
Milan Nemček

1945
1926
1936
1932

Viliam Špalek
Mária Búdová

1942
1930

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Tak krátko išiel si s nami...
Ďakujeme všetkým príbuzným, spolužiakom, susedom a známym,
ktorí 3. apríla odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného syna, brata a vnuka
Juraja RIECKEHO.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými chceli
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
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SPOMÍNAME
Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, v našich srdciach stále žijete
s nami. Len sviečku horiacu a kyticu na hrob Vám môžeme dať, chvíľu
postáť a s láskou na Vás spomínať.
16. marca 2014 nás navždy opustil otec, dedko, svokor a švagor
Bohumír HLATKÝ
a 21. júna bude presne rok, čo nás navždy opustila
mama, babka, svokra a švagriná
Ľudmila HLATKÁ, rod. GUZOŇOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami a celá rodina

Už len kyticu na Tvoj hrob môžeme dať, za všetko ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
5. júna uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Irenka OČENÁŠOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina

19. júna si pripomenieme nedožité 90. výročie narodenia
našej drahej mamičky, babičky a prababičky
Márie ZELENAYOVEJ.
S láskou syn Tibor, nevesty Alena a Eva, vnúčatá Peter, Janka,
Lucia a Veronika a pravnúčatá Oliverko a Janka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
25. júna uplynie smutný a bolestivý prvý rok, čo nás zasiahol veľký žiaľ,
keď nás vo veku 43 rokov navždy opustila naša milovaná
Mirka HAVRLENTOVÁ, rod. JURDOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú
manžel Ján, dcéra Dominika, syn Filip, rodičia a sestra s rodinou

OSOBNOSTI JÚNA
Fridrich VARGA (15.6.1937 - 6.7.1998) – lekár-biochemik, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 80.
výročie narodenia;
Karol FRIED (16.6.1922 - 21.2.1998) – veterinárny lekár, vysokoškolský pedagóg. Významný
predstaviteľ slovenskej veterinárnej historiograﬁe.
Narodil sa v Hôrke nad Váhom. Zomrel v Košiciach. Nové Mesto nad Váhom: štúdium – 95. výročie narodenia;
Ján KVAŠŠAY (16.6.1747 - 3.10.1810) – katolícky kňaz, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Nové
Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie – 270. výročie narodenia;

Milan ŠIMOVEC (8.6.1938 - 21.6.2012) – šľachtiteľ, chovateľ holubov, publicista. Držiteľ Zlatej
plakety za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva. Narodil sa v Dolnom Srní. Nové Mesto nad
Váhom: pôsobenie, úmrtie – 5. výročie úmrtia;
Pavol JANEGA (19.4.1913 - 27.6.1982) – pedagóg, redaktor. Autor učebníc pre stredné školy.
Narodil sa v Bošáci. Zomrel v Lehniciach. Nové
Mesto nad Váhom: štúdium – 35. výročie úmrtia;
Jozef WALLER (29.6.1922 - 1.2.1975) – lekárnik, verejný činiteľ. Zomrel v Bratislave.
Nové Mesto nad Váhom: rodák, pôsobenie – 95.
výročie narodenia.
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CESTA NOVOMEŠŤANIEK DO EXTRALIGY ŽIEN
Naše volejbalistky – ženy 8.
apríla odohrali vo Zvolene druhý
turnaj prelínacej súťaže o postup do extraligy žien. Po domácom turnaji sme mali dobrú
východiskovú pozíciu s dvoma
víťazstvami, so šiestimi bodmi
sme boli priebežne na 1.mieste.
Na historický postup do extraligy žien stačilo získať dva sety.
1. zápas VK Slávia TU Zvolen - VK Nové Mesto nad Váhom
2:3 (22,20,– 20,– 27,– 8)
Čakal nás neľahký zápas.
Pokiaľ chceli Zvolenčanky pomýšľať na záchranu a spoliehať
sa len na svoje výsledky, museli nad nami zvíťaziť o tri body.
Úvod zápasu bol na obidvoch
stranách nervózny, poznačený množstvom vlastných chýb.
V 1. sete pri našom vedení 10:5
sme dostali sériu bodov, súper
otočil na 11:18 a set kontroloval
do víťazného konca. Domáce
hráčky nás stále tlačili podaním,
nevedeli sme sa dostať do hernej pohody. Prehrávali sme 2:0
a odhodlali sme sa pre zmenu.
Natália Blizmanová išla na smečiarsky post a Melicherová na
blok. Naty sa okamžite chytila
a stala sa hlavnou osobnosťou
zápasu, keď zaznamenala až 23
bodov. Diváci mohli od 4. setu
vidieť výborný volejbal, koncovka patrila nám, a tak sme za stavu 2:2 mohli oslavovať postup
do extraligy žien. Tajbrejk sa
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niesol od začiatku v našej réžii,
tešilo nás, že sme zápas dotiahli
do víťazného konca.
2.zápas VK Nové Mesto nad
Váhom - BK97 Stova Spišská
Nová Ves 1:3 (21,– 17,– 21,– 20)
S rovnakým cieľom sme
vstúpili aj do druhého zápasu.
Mohli sme hrať uvoľnene, no
nechceli sme odovzdať zápas
mimo fair play Spišiačkam. Začal sa hrať volejbal hodný víťazov družstiev 1.ligy. Bojovalo
sa o každú loptu. Obidva kluby
podporovali fanúšikovia, ktorí
autobusmi merali cestu spoločne s hráčkami. Prvý set sme
mierne kontrolovali, nakoniec
sme ho aj vyhrali. V 2.sete Spišiačky jasne zvíťazili. Kľúčovým
momentom bola v 3.sete strata
nášho vedenia 13:9. Od toho
momentu Spišiačky prebrali
kontrolu nad zápasom. Dievčatám nemožno nič vyčítať, začala sa u nich prejavovať únava
z predchádzajúceho stretnutia.
Súperkám možno len gratulovať
k zaslúženému víťazstvu a postupu do extraligy.
V táboroch postupujúcich
družstiev bola skvelá atmosféra. Radosť z postupu potleskom
ocenili tak naši fanúšikovia, ako
aj Spišiačok. Na záver si obidve
družstvá spoločne zaspievali
novomestskú hymnu v podani
O begina.
Oslavy začali už po ceste do-

mov v autobuse. Pred športovou
halou, ako býva u nás zvykom,
sme skandovali. Vo Volley Bare
nás čakalo pripravené posedenie, kde sa zabávalo až do skorých ranných hodín.
Čo nás čaká v najbližšom
období?
Dosiahli sme historický
postup do extraligy! Družstvo
vstúpilo do 1. ligy žien po viac
ako 10 - ročnej pauze. Naším
prvotným cieľom bolo hrať v súťaži dôstojný volejbal. Najskúsenejšou hráčkou bola kapitánka
- nahrávačka Erika Rešutíková,
ktorá ako jediná z tímu mala
na konte extraligové štarty
z čias pôsobenia v COP Nitra.
Odohrala aj niekoľko medzinárodných zápasov v drese SR
ako juniorská reprezentantka.
Ostatné dievčatá mali za sebou
maximálne 1. ligu žien alebo
junioriek. Patrili sme medzi
najmenej skúsené družstvá. Nevyužili sme možnosť posilnenia
družstva pred uzavretím prestupových termínov. Dali sme dôveru hráčkam, ktoré do súťaže
vstúpili od kondičnej prípravy.
A dosiahli veľký úspech!
Po týždni voľna pokračujú
hráčky v ďalšej práci až do konca júna. Nás, trénerov a funkcionárov čaká tvrdá práca. Treba
správne nastaviť koncepciu
ženského volejbalu vo VK. Trénerská dvojica A družstva sa
nemení, družstvo chceme posilniť približne štyrmi hráčkami.
V budúcej sezóne máme cieľ
PLAY OFF, čo by sme považovali za ďalší úspech.
Veríme, že budeme znovu
robiť volejbal pre ľudí, že počas
extraligy žien bude plná hala
ako za čias našich mužských extraligových predchodcov.
Tréneri
Lucia a Juraj Šujanovci

BRONZ PRE MLADÝCH VZPIERAČOV
Trenčín sa 22. apríla stal dejiskom 2. kola - ligy
starších žiakov vo vzpieraní 2017 skupina západ.
V tom istom čase prebiehala súťaž skupiny východ
v Košiciach. Celkovo sa do celoslovenskej súťaže
zapojilo 13 družstiev. Tréneri Erik Bajčík a Milan
Kubák z centra voľného času nominovali do tejto
súťaže: Lauru Mikušovú, Mateja Bednára, Adriána
Klímu, Jozefa Šaraia, Davida Lukáča, Ondreja Valáška, Martina Mikuša a Adama Rybárika.
Matej Bednár v trhu zdolal činku s hmotnosťou
49 kg a v nadhode 64 kg, Adrián Klimo si v trhu
poradil s 50 kg činkou a nadhode so 70 kg činkou.
Pekný výkon predviedol David Lukáč, ktorý trhol
66 kg a nadhodil 84 kg. Ďalší člen družstva Jozef
Šarai trhol činku s hmotnosťou 47 kg a v nadhode
sa mu podarilo dostať nad hlavu 68 kg.
Výborný výkon v družstve dosiahla reprezentantka SR Laura Mikušová, ktorá trhla činku
s hmotnosťou 63 kg, čím si vytvorila svoj nový
osobný rekord. V nadhode zdolala činku, na ktorej
bolo naložených 77 kg. Svojím výkonom na tejto
súťaži Laura porazila všetky dievčatá. Na ďalšej
súťaži chce Laura Mikušová zaútočiť na slovenský
rekord v trhu.

Martin Mikuš v trhu zdolal 32 kg a v nadhode
45 kg. Ondrej Valášek trhol 43 kg a nadhodil 54 kg.
Adam Rybárik trhol 20 kg a nadhodil 24 kg.
V celoslovenskom hodnotení 2. kola ligy starších žiakov družstvo Novomešťanov skončilo so
získanými 1403 sinclairovými bodmi na 3. mieste
za družstvom z Trenčína. Prvenstvo získali vzpierači z Krásna nad Kysucou.
Svojimi výkonmi si novomestskí vzpierači
z centra voľného času vybojovali postup do ﬁnálového kola, ktoré bude 7. októbra v Krásne nad
Kysucou.
Milan Kubák, tréner

Z JARNÝCH PRETEKOV RYBÁROV
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu (SRZ) v Novom Meste nad Váhom má za sebou úspešné jarné rybárske preteky.
1.mája sa na Zelenej vode uskutočnili preteky
LRU podľa pravidiel CIPS dvojkolovým spôsobom.
Najlepšie výsledky dosiahli a ﬁnančnú odmenu
a pohár MO SRZ získali: 1. P. Landsfried za 5,475
kg bielych rýb (BR), 2. F. Horniš – 4,725 kg BR a 3.
M. Macháč za 4,725 kg BR.
Preteky dospelých sa uskutočnili 6. mája na
Zelenej vode za účasti 132 pretekárov, spolu ulovili
66 kaprov. Najlepšie výsledky dosiahli a ﬁnančnú
odmenu i pohár SRZ získali: 1. J. Dubina, ktorý
ulovil šupináča - cvalíka s hmotnosťou 17,825 kg,
2. P. Pastorek za 11,900 kg kapra a 3. M. Čuhanič,
ktorý ulovil kapra s hmotnosťou 8,472 kg.

Na druhý deň boli na Zelenej vode preteky detí
za účasti 50 pretekárov. Dovedna ulovili 46 kaprov
a 17 kg BR. Deti boli rozdelené do dvoch kategórií:
prvá od 5 do 10 rokov a druhá od 10 do 14 rokov.
Najlepšie výsledky dosiahli a pohár MO SRZ,
takisto vecné ceny a medaily určené pre všetkých
účastníkov v 1. kategórii získali: 1. F. Chudý (kapor
4,325 kg), 2. A. Mačešková za 3,150 kg kapra, 3. L.
Fontánová za 2, 900 kg kapra a 4. Dušan Estergájoš
za 2,575 kg BR. V 2. kat. uspeli: 1. P. Jelínek s 3,575
kg kaprom, 2. J. Lacko za 3,450 kg šupináča, 3. M.
Bango za kapra s hmotnosťou menšou o 130 dkg
a 4. Sarah Bangová za 3,375 kg BR.
Víťazom srdečne blahoželáme.
Za výbor MO SRZ
Ing. Jozef Dvorštiak

JÚN PATRÍ VZPIERAČOM
Športový klub vzpierania Považan Nové Mesto
nad Váhom v júni usporiada tri vzpieračské súťaže
v tenisovej hale v rekreačnej oblasti Zelená voda.
3. júna sa uskutoční 2. kolo celoslovenskej súťaže dorasteneckej ligy. Celoslovenský rozmer bude
mať aj 2. kolo III. ligy mužov 10. júna.

V dňoch 16. – 17. júna sa uskutoční medzinárodná súťaž Memoriál Ondreja Hekela.
Priaznivcov vzpierania srdečne pozývame na
tieto významné akcie pod gesciou novomestského
ŠK vzpierania Považan.
Jana Mikušová, predsedníčka oddielu
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Ďalší úspech novomestského volejbalu
Z M SR SI KADETI PRINIESLI STRIEBRO!
V Žiline sa v dňoch 12. - 14. mája konal ﬁnálový turnaj majstrovstiev SR vo volejbale kadetov. Už
v priebehu sezóny sa naši mladí volejbalisti netajili
svojimi smelými ambíciami.
Cieľom mužstva VK v Novom Meste nad Váhom bol zisk medaily a posun do ﬁnále. Po troch
úspešných sezónach, ktoré kadeti zavŕšili bronzovým stupienkom, sa im podarilo splniť métu: chlapci v Žiline vybojovali historické 2. miesto v kategórii
kadetov.
Srdečne blahoželáme, podrobnosti prinesieme
v ďalšom vydaní NS v rozhovore s trénerom kadetov Ing. Jurajom Šujanom.

Zastávka cyklobusu aj v našom meste
Po novom môžu cyklisti v našom kraji využívať
na presun aj dva cykloautobusy. Oﬁciálne začínajú
jazdiť od začiatku júna, verejnosť si ich však už
mohla vyskúšať koncom mája počas festivalu Bikefest v Kálnici.

Dva cyklovozíky s kapacitou po 24 miest v závese za autobusmi budú premávať každú sobotu,
nedeľu, cez sviatky, ale aj počas letných prázdnin až
do 3. septembra.
Prvé cyklobusy vyrazia na svoju púť už 3. júna
z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom a Dubodiela. Cena za prepravu bicykla je 1 euro.
Cyklobusy budú premávať na dvoch trasách.
Prvá vedie z Trenčína cez Mníchovu Lehotu, Trenčianske Jastrabie a končí v Dubodieli (a späť). Druhá vyráža rovnako z Trenčína pokračuje cez Beckov, Kočovce, Rakoľuby a ﬁnišuje v Novom Meste
nad Váhom (a späť). Nové cyklovozíky rozpoznáte
na cestách podobne ako župné elektromobily, keďže ich dizajn vychádza z loga Zelenej župy.
- mp -

NOVOMESTSKÝ SUPERBIKER S RETRO JAZDOU
24. júna sa v dopoludňajších hodinách pri III.
ZŠ uskutoční tradičný Novomestský Superbiker.
Preteky zaregistrovaných cyklistov od tých najmenších na odrážadlách až po bikerov do 17 rokov sa
začnú od 9,30 h. Súťaž poslednej kategórie by mala
skončiť okolo 11,45 h.
Po skončení pretekov pred vyhlásením výsledkov odštartuje dobrovoľná retro jazda s traťou od
III. ZŠ po námestie a späť. Jej cieľom je podporiť
cyklistiku a cykloturistiku v našom meste. Ak sa jej
chcete zúčastniť, stačí si zaobstarať „old“ bicykle
po starých rodičoch, k tomu patričné oblečenie
z 30. rokov XX. stor. a pod.
Prezradíme vám, že deťom príde čítať rozprávky Braňo Jobus, možno sa objaví aj muﬂón An-
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ciáš…Je sa teda na čo tešiť, stačí len doma nechať
pohodlnosť a vyzbrojiť sa chuťou zašportovať si
a zabaviť sa.

STRETNUTIE S FOLKLÓROM
Stretnutie s folklórom 25. júna o 14,00 h sa
sústreďuje na náš región a jeho folklór. V amﬁteátri Parku J. M. Hurbana (pri nepriazni počasia
v MsKS) vystúpia tieto súbory a hudby (ĽH):
ĽH Rovenec vznikla v r. 2011 pri MsKS v Novom Meste n. V. na podnet vtedajšej vedúcej FS
Otava T. Blaťákovej ako sprievodná kapela. Spoločne absolvovali viacero vystúpení, najmä v meste
a okolí, ako aj na 53. Medzinárodnom folklórnom
festivale - Myjava 2012 či Krajskej súťaži a prehliadke choreograﬁí folklórnych súborov Tancuj,
spievaj, zahraj si v r. 2014 v Trenčianskej Turnej.
ĽH Rovenec sa špecializuje na piesne z okolia mesta - z obcí spoza Váhu, Malých a Bielych Karpát
i z obcí ležiacich na rovine južne od mesta, čiastočne i myjavskej pahorkatiny. No v repertoári má aj
piesne z iných regiónov SR či neďalekej Moravy.
DFS Čakanka vznikol v r. l995 pri MsKS
v Novom Meste n. V. Deti a mládež vo veku od 5
do l5 rokov sa vo svojom voľnom čase stretávajú,
aby poznávali piesne, tance, zvyky a tradície jednotlivých regiónov SR a zároveň sa podieľali na
uchovávaní a odovzdávaní ľudovej kultúry nášho
národa. Pod vedením vedúcej DFS Mgr. A. Tobiášovej sa Čakanka sústreďuje na pohybovú prípravu
detí, vštepovanie rytmického cítenia a správneho
držania tela, na nácvik základných tanečných prvkov a tanečných kombinácií, rozlišovanie regiónov podľa hudobných motívov, tanečných prvkov
a druhov tanca, čo je základ pre prípravu programových vystúpení na podujatiach v meste a okolí,
ako sú napr. výchovné koncerty pre žiakov škôl.
Deti sa tým pripravujú na pôsobenie v mládežníckych FS.
FS Otava vznikol na jeseň 1989 a od r.1991
spadá pod MsKS v Novom Meste n. V. Venuje sa
ľudovému tancu z rozličných regiónov SR, napr.
Myjavy, Šariša, Terchovej a i. Vďaka výskumu
predošlých členov sa FS otvorila cesta k prezentovaniu tancov, piesní a zvykov z domáceho regiónu. Táto skutočnosť prispela k vzniku nových
tancov z okolitých obcí. Sú to najmä tance z Podolia, Moravského Lieskového, Bošáce, Kálnice.
V súčasnosti sa súbor snaží pokračovať v práci
predchodcov či už vo výskume, ale aj rozširovaní
tanečného repertoáru pod vedením S. Kusendu, L.
Krajčovicovej a tanečného pedagóga M. Elischera.
Na Stretnutí s folklórom sa Otava predstaví tancami z Podolia.
Ženská spevácka skupina Klenotnica zo
Bziniec pod Javorinou svoju činnosť začínala v r.

1988 s nadšením a túžbou jej členiek spievať a určite i s presvedčením, že bude v tom úspešná. Súbor
sa v priebehu 25 rokov stal známym a uznávaným
nielen v blízkom okolí, ale i v okresnom, krajskom
a celoslovenskom meradle. Najkrajšie a najpôsobivejšie sú speváčky v krásnom bzinskom kroji.
Dnes súbor vedie Bc. Vasil Gálik.
Folklórna skupina Kálnická studienka je
ochotnícko-folklórna skupina, ktorá vznikla pred
štyrmi rokmi. Skupina si píše vlastné scenáre podľa autentického výskumu. V súčasnosti sa zameriava na obnovu tradícií a folklór v obci Kálnica.
Skupina má 21 členov v rôznom veku. Zakladateľkou skupiny je Ž. Potočková, ved. tanečnej zložky
sú L. Macková a M. Macháč.
DFS Javorinka z Miškech Dedinky. Poslaním
DFS je podporovať a rozvíjať u deti lásku k folklóru
a motivovať ich k aktívnej snahe zachovať ľudové
piesne, tance, zvyky a kroje. Členmi DFS Javorinka sú deti vo veku od 3 – 15 rokov. Naučiť dieťa pochopiť a potom aj urobiť jednokročku, dvojkročku,
točku, sólo tanec, spoločné kolo…a ešte pritom aj
spievať, je umenie. Ak to človek vykonáva s láskou
a trpezlivosťou, dokáže urobiť viac, než si myslí
a odmenou je konečný výsledok – šikovné deti
schopné vystúpiť pred širokou verejnosťou.
Ľudová hudba POLUN (Podjavorinský Orchester Ľudových Nástrojov, skrátene Podjavorinský ľudový orchester) je voľné združenie ľudových
muzikantov. Základ tvoria bývalí členovia ľudových hudieb Javorinka, Turanček a Čančatá. ĽH
pôsobí pri ZUŠ Stará Turá. To, že sú Podjavorinci,
vyjadrujú nielen tým, že v repertoári majú hlavne
piesne z rôznych častí nášho kraja, ale aj tým, že
účinkujú v krojoch podjavorinských obcí. Hlavnú
časť ich repertoára tvoria piesne z Myjavy a okolia,
ale ĽH Polun hrá aj tance z iných regiónov Slovenska.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytávajú archívne snímky?

Snímka hore zachytáva asanáciu „starej“ budovy VUMA v r. 2007 postavenej v r. 1963.
Na jej mieste v r. 2009 vyrástla výrobná hala a.s. Emerson, dnes spoloþnosti Vertiv.
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