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Splňte si sen o vlastnom
bývaní
´

Bytový komplex Kamenná bude tvorený troma 4-podlažnými domami. V každom
z nich je 20 bytov a18 parkovísk v podzemnom podlaží. V ponuke sú 2-, 3-, 4-izbové byty s výmerami 60–101 m2. Všetky bytové jednotky sú slnečné, každá má nadštandardnú
výbavu a samostatné kúrenie, ktoré umožňuje reguláciu spotreby energie.
Bytový komplex Kamenná je tou najlepšou voľbou pre bytové bývanie v Novom Meste nad Váhom. Uzavretosť obytného súboru, bezpečnosť, súkromie, pokoj a zdravé
prostredie ho predurčujú k tomu, aby život v ňom naplnil všetky vaše doterajšie sny
o ideálnom bývaní.

Pred Poľom 8, 911 01 Trenčín
tel. 032/744 05 87, 0902/96 00 75
e-mail: kobzova@adoztn.sk
www.adoztn.sk

SCHVÁLILI PRVÚ ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA
Dvadsaťdvojka bola v júni dátumom konania a zároveň i poradovým číslom snemovania
poslancov. 22. zasadaniu MsZ 10. júna predchádzala 21. schôdzka MsR.
Poradný orgán primátora mesta po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení z 20.
schôdzky MsR ďalej prerokoval Nakladanie s
majetkom mesta (viac v samostatnom príspevku). Na rokovací stôl sa potom dostal návrh
Dodatku č. 1 k VZN mesta č.2/2008 – O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta. Návrh zosúlaďuje doteraz platné VZN
mesta z r. 2008 s novým zákonom 102/2010
účinným od 1. apríla. Poslanci po odporúčaní
MsR návrh dodatku schválili. Rovnaké stanovisko zaujali i k návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta
č.1/2007 O podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach.
Následne predložený návrh VZN mesta
č.3/2010 O spôsobe prideľovania nájomných
bytov primátor mesta napokon z rokovania stiahol s tým, že sa po dôkladnejšom spracovaní
dostane na rokovací stôl opäť v septembri.
Do centra pozornosti sa dostala 1. úprava
programového rozpočtu mesta na rok 2010.
Primátor mesta k tomuto bodu uviedol, že
zmeny nastali v príjmovej i výdavkovej časti
rozpočtu. Vývoj podielových daní je veľmi zlý. V
príjmovej časti sa plánované príjmy znížili o 600
tis. €. Niektoré aktivity musí mesto posunúť na
neskôr, príp pozastaviť. V úprave ešte nie sú
premietnuté zmeny, ktoré nastanú v súvislosti s
kasárňami, ktoré mesto dostalo do vlastníctva.
Do konania MsZ sa uskutoční ešte úprava vo
výdavkovej časti rozpočtu.
Mesto spolu so starostami obcí Novomestského okresu združených v SÚS iniciovalo vyhlásenie verejnej zbierky pre povodňami postihnuté
obce. Mesto poskytlo 5 000 €, vybrané nančné
prostriedky poputujú konkrétnej obci.
MsR odporučila poslancom návrh úpravy rozpočtu mesta na tento rok schváliť. Tak sa i stalo.
Po prerokovaní návrhu Dodatku č.1 k VZN
mesta č. 1/2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, ktorý MsZ po odporúčaní MsR schválilo, schôdzka pokračovala návrhom VZN mesta

č. 2/2010 O verejných kultúrnych podujatiach.
Návrh stanovuje pravidlá a postup pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí. Predchádzali mu verejná diskusia na webovej stránke
mesta a prerokovanie pripomienok prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa verejné kultúrne
podujatia usporadúvajú. Po diskusii MsR odporučila návrh VZN s akceptovaním pripomienky
ohľadom presného špecikovania dní na usporiadanie kultúrnych podujatí poslancom schváliť.
MsZ návrh VZN mesta schválilo.
Po informácii o plnení Zmluvy o vzájomnej
spolupráci medzi mestom a spol. NTVS, s.r.o.,
prostredníctvom TV Pohody, ktorú MsR a následne i MsZ zobrali na vedomie, MsR schválila
predložené návrhy na udelenie ceny primátora
– Osobnosť mesta (pozn. red.: viac v samostatných príspevkoch).
Po odporúčaní MsR schváliť návrh plánu
činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok
2010, čo MsZ i spravilo, a odpovediach na pripomienky poslancov s potrebou riešiť zmenu volebnej miestnosti v bývalej ZUŠ, sa dostal na rad
bod rôzne. V ňom o. i. vystúpil primátor mesta
a informoval o rokovaní mesta s kompetentnými v súvislosti s rekonštrukciou trate Nové Mesto
nad Váhom – Zlatovce (viac v rubrike Na linke
primátor mesta). Ing. J. Trstenský ďalej informoval o rokovaní mesta s fa Obal – Vogel & Noot a
občanmi mestskej časti Izbice. Mesto zvolalo toto
rokovanie na základe sťažností občanov Ružovej
ul., ktorí nesúhlasia s prejazdom kamiónov cez
túto ulicu a navrhujú dopravu kamiónov odkloniť
z rmy Obal - Vogel & Noot cez Ul. robotnícku.
Na rokovaní sa prezentovali i ďalšie možné riešenia. Zainteresovaní si termín ďalšieho stretnutia stanovili na koniec júna.
MUDr. M. Pašmík požiadal o možnosť predĺženia trasy MHD až po nové zdravotné stredisko na Ul. Piešťanskej s odjazdom naspäť okolo
11.00 h. Ing. I. Sadovský ocenil rekonštrukciu ulíc
v meste, no je potrebné rekonštruovať i chodníky, ktoré sú v zlom stave.
Zástupkyňa primátora mesta Ing. V. Vienerová informovala o stretnutí Nových Miest v Európe, ktoré sa konalo 18.- 20. júna v Novom Meste
na Morave.
Rokovanie MsR a MsZ skončilo schválením
uznesení.
-r-
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N A L I N K E P R I MÁ T OR MES TA
Hoci sú prázdniny a
leto, samospráva má pred
sebou vážne úlohy i starosti, z ktorých je jej vedeniu neraz i horko. Možno
viac, ako bude z avizovaných letných horúčav.
Čím žije Mesto Nové Mesto nad Váhom v súčasnosti, sa dozviete v rozhovore
s primátorom mesta Ing. Jozefom Trstenským.
● 10. júna sa uskutočnila schôdzka mestskej rady, ktorá mala o. i. na programe úpravu
rozpočtu mesta na tento rok. Hoci konečné
slovo o jej podobe povie mestské zastupiteľstvo koncom júna, predsa len, stanovisko
MsR má odporúčací charakter. Čo vám pri
tomto bode „poradil“ poradný orgán primátora mesta?
Odobril, takisto ako nančná komisia, návrh
1. úpravy rozpočtu mesta na rok 2010. Zmeny
nastali v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu.
V príjmovej časti sme na základe zlého vývoja
podielových daní znížili plánované príjmy o ďalších 600 tis. €. Celkovo oproti roku 2009 rozpočtujeme príjem z podielových daní nižší o 1,4 mil.
€, čo je katastrofálny výpadok daní. Za prvých
šesť mesiacov máme výpadok 778 tis. €.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sme vyčlenili 300 tis. € na rekonštrukciu MsKS, pridali sme
TSM 170 tis. € na bežné a kapitálové výdavky, 28
tis. € na rekonštrukciu KUKA vozu na odvoz TKO,
na údržbu mestských komunikácií sme dali 84 tis.
€, na opravu strechy rímskokatolíckeho kostola
sme vyčlenili 35 tis. € formou dotácie, 14 tis. €
sme dali na opravu zariadenia sociálnych služieb
a sú tam ďalšie iné menšie výdavky.
● Kde na to zoberiete?
Optimalizáciou
niektorých
výdavkových
položiek a cca 400 tis. € použijeme z rezervného
fondu. Úvery si nebudeme brať!
● Voda na Slovensku zaplavila celé územia, domy, polia, komunikácie, spôsobila
veľké materiálne škody. Mnohí ľudia zostali bez strechy nad hlavou a boli i obete na
životoch. Naše mesto, resp. jeho časť len tak
tak ušla pred záplavami, Klanečnica hrozila
vyliatím. A to len preto, že bezohľadní jedinci
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si z koryta Váhu spravili odpadkový kôš.
V súvislosti s potenciálnym nebezpečenstvom povodní ste 3. júna mali rokovania s
pracovníkmi zo zainteresovaných organizácií, mohli by ste čitateľom priblížiť dôvody,
priebeh a výsledky tohto rokovania?
V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, v rámci ktorej sa rekonštruujú i premostenia Klanečnice. A tam vidíme problém. Stretnutia
sa zúčastnili zástupcovia investora, ŽSR, projektanta stavby Povodia Váhu, zhotoviteľa stavby a
mesta. Na základe skúseností z povodní sme zistili, že nová mostovka je osadená o 90 cm nižšie
ako pôvodná, čím sa v prípade dlhšie trvajúcich
dažďov vytvára priestor na vyliatie Klanečnice z
koryta a zatopenie časti Mnešice, ale i Izbíc.
Opatrenia navrhnuté projektantom nie sú
podľa nášho názoru dostatočné, čo i on, hoci
nerád, čiastočne priznal a tiež nie sú dodržané
ani niektoré bezpečnostné normy.
Žiadali sme, aby zhotoviteľ s investorom v
tejto časti zastavili stavbu a projektant navrhol
nové, bezpečnejšie riešenie.To súčasné ohrozuje majetok i životy našich spoluobčanov, ale v
prípade veľkej vody a posunu mostovky i životy a
majetok cestujúcich v prípade havárie. Prítomný zástupca investora (GR ŽSR) i projektant to z
ekonomických dôvodov odmietli urobiť.
● Čo bude ďalej, aké kroky budú nasledovať zo strany mesta?
Budeme ďalej rokovať so všetkými zainteresovanými, informovať ministra dopravy o rizikách
stavby, informujeme tiež médiá a ak bude treba,
budeme iniciovať štátny stavebný dohľad.
● Povodne, resp. jej následky mali jednu
pozitívnu stránku, a to, že vyvolali vlnu solidarity a ochotu pomôcť. Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom požiadal
v júni obvodný úrad o povolenie uskutočniť verejnú zbierku na území nášho okresu
na pomoc ľuďom v najviac postihnutých
oblastiach. Zbierka trvá do 15. júla, takže naši
občania majú možnosť stále ešte pomôcť.
Musíme byť solidárni. Vznik verejnej zbierky sme iniciovali spolu so starostami obcí okresu Nové Mesto nad Váhom, ktorí sú združení v
Spoločnom úrade samosprávy, n.o. Peniaze sme

síce mohli poskytnúť cez niekoho iného, ale my
chceme, aby sa poskytli adresne, konkrétnej obci
tak, aby sa cestou nestratili. Chceme byť zodpovední voči ľuďom, ktorí peniaze darujú.
● Koľko peňazí chcete vyzbierať ?
Škody sú obrovské, dnes ich nikto nevie presne vyčísliť, ale tie zábery v televízii pôsobia deprimujúco a frustrácia ľudí je veľká. Chceme vyzbierať čo najviac peňazí, mesto venovalo 5 000 €
pre obete povodní a verím, že do verejnej zbierky
sa zapoja podnikatelia a všetci ľudia, ktorí majú
srdce na správnom mieste a nie je im ľahostajný
osud tých druhých.

O použití nančných prostriedkov občanov
informujeme prostredníctvom médií.
● Ako hodnotíte účasť občanov nášho
mesta vo voľbách do NR SR 12. júna?
Na voľbách v našom meste sa zúčastnilo
59,78 % oprávnených voličov, čo je oproti celoslovenskému priemeru 58,83% dobrá účasť. Samozrejme, do 100% účasti ešte dosť chýba.
Blahoželám jasnému víťazovi volieb strane SMER – SD, ako i ostatným stranám, ktoré
sa dostali do parlamentu. Prajem im, aby svoje
volebné sľuby premenili na reálnu skutočnosť.
Ďakujeme za rozhovor.

VOĽBY V NAŠOM OKRESE A MESTE
V 67 volebných okrskoch Novomestského
okresu bolo v zoznamoch voličov zapísaných
51 888 voličov, z nich 30 582 sa zúčastnilo na
hlasovaní, čo je 58,93 %. 53 voličov zaslalo
návratnú obálku z cudziny, podiel zaslaných
návratných obálok zo zahraničia predstavoval
0,17 %. Osobne hlasovalo 30 507 voličov, čo
predstavuje 99,75 %. Celkovo počet platných
hlasov (30 213) predstavoval 98,86 %.
V okrese Nové Mesto nad Váhom z 30 213
platných hlasov oprávnení voliči odovzdali svoje
hlasy nasledovne: EDS 71, Únia 200, SRK 14,
Paliho Kapurková 183, SaS 3824, SDĽ 904,
SMK - MKP 11, ĽS –HZDS 1840, KSS 415, SNS
1854, ND 195, ZRS 68, KDH 2214, ĽSNS 391,

SDKÚ – DS 4663, AZEN 26, SMER – SD 12 942
a MOST – HÍD 398 platných hlasov.
A aká bola situácia v sídle okresu, v Novom
Meste nad Váhom? Z celkového počtu 9861
platných hlasov získali jednotlivé politické subjekty nasledovný počet hlasov: EDS 15, Únia 70,
SRK 4, Paliho Kapúrková 63, SaS 1491, SDĽ
269, SMK - MKP 2, ĽS - HZDS 648, KSS 120,
SNS 565, ND 116, ZRS 20, KDH 652, ĽSNS 120,
SDKÚ 1772, AZEN 8, SMER - SD 3784 a MOST
- HÍD 142 hlasov.
V novom
parlamente z nášho okresu
bude jediný zástupca, a to starosta Častkoviec
Dušan Bublavý, kandidujúci do NR SR
za SMER – SD.
-red-

VODA NEZATOPILA SOLIDARITU ĽUDÍ
Do 15. júla môžu občania ochotní pomôcť
prispieť do verejnej zbierky, ktorú na pomoc ľuďom v najviac postihnutých oblastiach
povodňami vyhlásil na území nášho okresu
Spoločný úrad samosprávy (SÚS) v Novom
Meste nad Váhom.
O jej povolenie SÚS v zmysle zákona požiadal
Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej
správy v Novom Meste n. V. začiatkom júna.
Na území nášho okresu môžu občania svoje ľubovoľné príspevky dať do zriadených
pokladničiek na obecných a mestských úradoch
(konkrétne v našom meste doručiť do pokladne
MsÚ), príp. vložiť priamo na č. účtu 580 326 10
04/ 5600 zriadeného za týmto účelom v Dexia
banke, a. s., Nové Mesto nad Váhom.
Aby sa
spravilo zadosť zákonu, musí

zriaďovateľ do 14 dní od obdržania vyúčtovania
výnos z verejnej zbierky publikovať.
O tom, kam pôjdu vyzbierané peniaze,
rozhodnú naši primátori a starostovia. Samozrejme, že na „vlastnú réžiu“ sa nemine ani cent.
Ing. Miloslav Malík, prednosta SÚS

VÝHERKYŇA
Ing. Eva Ružičková z pobočky Dexia banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váh. vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastnou majiteľkou 16,60 EUR sa stala
Milada JANČOVIČOVÁ,
Piešťanská 22, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu, aby si cenu prevzala v MsKS.

3

✂
KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO
SPRAVODAJCU

✂

JÚL
2010
Kupón vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne doručte do
20. augusta na adresu:
Mestské kultúrne stredisko,
redakcia
Novomestského spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto n. V.

Odložte si na
nezabudnuteľné
okamihy

Na jedného
z vás sa usmeje šťastie
v podobe výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

možný výnos
až do

21,08 %
za 3 roky

Prevádzkové hodiny
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5
Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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Získajte:
garantovaný výnos 1,5 % p.a. vyplatený
po prvom a druhom roku investície
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Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Menový depozit
EUR/PLN

maximálny možný bonusový výnos až 18,08 %
po treťom roku investície
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Banka pre život
www.dexia.sk

Odložte si na
nezabudnuteľné okamihy

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO
SPRAVODAJCU

AUGUST
2010

✂

Kupón vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne doručte do
20. augusta na adresu:
Mestské kultúrne stredisko,
redakcia
Novomestského spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01 Nové Mesto n. V.

Na jedného
z vás sa usmeje šťastie
v podobe výhry

16,60 €,
ktorú venuje:

ročný úrok

2,6 %
Prevádzkové hodiny

Termínované vklady
ročný úrok 2,6 %
výhodné a bezpečné sporenie
chránené Fondom ochrany vkladov

Banka pre život
www.dexia.sk

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5
Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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MESTU VLÁDOL KRÁĽ
Postup, ktorý zvolil usporiadateľ Dňa mesta,
bol priam kráľovský. Mesto sa nezľaklo počasia, ktoré v ten deň nebolo práve najvľúdnejšie
a piatok 25. júnavenovaný 747. výročiu prvej
písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom
organizovalo pod holým nebom na námestí. Zo
zatiahnutej oblohy občas i spŕchlo, najmä dopoludnia, ale kvapky dažďa neodradili ani organizátorov ani divákov III. ročníka Dňa mesta.
Útek od starostí by určite nebol kráľovský. Na
námestí sa síce utekalo, ale nebolo to zo strachu či zbabelosti. Naopak. Účastníci mestského
minimaratónu bojovne, hodno kráľa, prekonávali
nielen kilometre, podaktorí i sami seba.
Kráľ určite nechýbal ani na divadelnom
predstavení pre najmenších v stánku kultúry, v
ktorom Gašparko s princom išli vyslobodiť princeznú.
Nechýbali ani ďalší protagonisti z nasledujúceho bohatého programu. Popoludní do skorého
podvečera občania a návštevníci mesta tlieskali
HS ImpresS, oceneným najúspešnejším žiakom
a študentom, protagonistom muzikálu Fááájn
i HS Experiment, ktorá po muzikáli na pódiu
zostala ešte ďalšiu polhodinu.
Po slávnostnom príhovore primátora mesta a
vystúpení Vrbovských vŕb prišla na rad scénka
z análov mesta. V nej opäť guroval kráľ, konkrétne Žigmund Luxemburský, ktorý Nové Mesto
nad Váhom daroval Bánffyovcom. Vzápätí nastal
slávnostný okamžik udeľovania ocenení Osobnosť mesta šestici našich spoluobčanov.
Potom sme si na chvíľu odskočili do Kaviarne
Slovan s peknými piesňami z minulosti v interpretácii M. Gašparovej, J. Staňu a D. Porubského.
Známe evergreeny a niekdajšie hitovky preme-
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nili kamennú dlažbu námestia na
tanečný
parket,
na ktorom spomedzi
divákov
spontánne kraľoval parketový lev
(lev – kráľ zvierat)
salónov so svojou
partnerkou.
A potom to
prišlo – kráľovská
záverečná
hudobná bodka v
podobe nestarnúcich skladieb skupiny Queen a nezabudnuteľného F. Mercuryho
(na budúci rok uplynie 20 rokov od jeho smrti) v
interpretácii P. Pačuta a skupiny Queenmania.
Ich vystúpenie rozospievalo tak mladé i staršie
publikum. Po hudobnom závere prišlo kráľovské
nále - veľkolepý ohňostroj.
Skutočný Kráľ kráľov zostúpil na oltár počas
sv. omše v nedeľu 27. júna v rímskokatolíckom
kostole určenej všetkým obyvateľom mesta.
Ocenené Osobnosti mesta (na foto zľava):
Ján Lehuta - za úspešnú športovú činnosť a
reprezentáciu mesta, Mgr. Bibiana Kincelová
- v oblasti školstva a vzdelávania, MUDr. Ján
Mitana – za činnosť v oblasti zdravotníctva,
medzi nimi Ing. V. Vienerová, Ing. J. Trstenský,
Ing. Ladislav Senecký, CSc. - za činnosť v hospodárskej oblasti, Michal Chrástek in memoriam
– za celospoločenskú angažovanosť (prevzala J.
Tomancová) a akad. soch. Milan Struhárik - za
celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a umenia.

K NAKLADANIU S MAJETKOM MESTA
Nakladanie s majetkom mesta bolo jedným z bodov ostatnej schôdzky mestskej rady
i júnového zasadania mestského zastupiteľstva.
V rámci neho o. i. došlo k predloženiu návrhu
na priamy predaj pozemku registra C parc.
číslo 3675, ostatné plochy vo výmere 1496
m², k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Pozemok
medzi Ul. Javorinskou a Ul. športovou je vo
vlastníctve mesta a podľa znaleckého posudku
jeho hodnota činí 38 400 €. V zmysle platného schváleného ÚP sídelného útvaru Mesta
Nové Mesto nad Váhom je možné na ňom
vybudovať jedine radové alebo hromadné
garáže, ktoré budú tvoriť vybavenosť už existujúcej zástavby viacpodlažných bytových domov.
Mesto navrhuje schváliť zámer odpredaja tejto
nehnuteľnosti formou priameho predaja a určiť
spomínanú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti
(38 400 €) za minimálnu požadovanú kúpnu

POLÍCIA V KASÁRŇACH
Od 23. júna v bývalých kasárňach sídli
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v
Novom Meste nad Váhom a z Kollárovej ul. sa
sem presťahovalo i Obvodné oddelenie PZ v
Novom Meste nad Váhom.
Sťahovanie OR PZ v Novom Meste nad
Váhom z Hviezdoslavovej ul. na Bzinskú ul. č.
1 sa uskutočnilo v súvislosti s jeho zriadením k
1. júnu.
V novozrekonštruovaných priestoroch niekdajších kasární je i oddelenie dokladov. Ak
si teda budete chcieť vybaviť, alebo riešiť ďalšie záležitosti okolo občianskeho, vodičského
preukazu a cestovného pasu, musíte zájsť na
Bzinskú ul. Nachádza sa tu aj evidencia vozidiel.
Občania iste uvítajú, že tieto služby sa
poskytujú v nových, podstatne rozľahlejších
priestoroch, a to počas stránkových dní a hodín :
pondelok: od 7, 30 do 15,00 h, streda: od 7, 30
do 17,30 h a piatok: od 7.30 do 12.00 h.
V ružovej budove domu štátnej správy z
oddelení polície zostal len Odbor justičnej a
kriminálnej polície OR PZ v Novom Meste nad
Váhom.
-kh-

cenu nehnuteľnosti. Do podmienok priameho
predaja je treba zakotviť povinnosť výstavby len
hromadných, minimálne 60 garáží (investičný
zámer prerokovaný v KVRM navrhuje výstavbu
dvojpodlažného objektu) s termínom výstavby
do troch rokov. A tiež so stanovením podmienky
tkp. spätného odpredaja pozemku mestu za
rovnakých podmienok v prípade, ak by nový
vlastník nevyužil pozemok na požadovaný účel
a v stanovenom termíne. Tieto podmienky budú
zároveň dojednané aj v kúpnej zmluve formou
vecného bremena.
MsR odporučila poslancom návrh na
priamy predaj schváliť na účel výstavby garáží.
Poslanci hlasovaním tento návrh odobrili.
Po tom, čo záujemca o kúpu bytu č. 16
na treťom nadzemnom podlaží BD č.s. 85 na
Ul. D. Štubňu a spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach a zariadeniach svoju ponuku na priamy predaj stiahol, sa na schôdzke
MsR predložil návrh na zrušenie uznesenia o
odpredaji nehnuteľnosti a schválenie zámeru
odpredaja bytu formou priameho predaja s tým,
že všeobecná hodnota nehnuteľnosti 18 200 €
bude požadovanou minimálnou kúpnou cenou
za uvedenú nehnuteľnosť. MsR odporučila tento návrh schváliť, MsZ tak i spravilo a odobrilo
jeho priamy predaj.
V tomto bode odznel i návrh na odpredaj
nehnuteľností - skladov v areáli bývalých
vojenských skladov na Železničnej ul. formou
obchodnej verejnej súťaže. Mesto navrhuje
v termíne najneskôr do 10 dní od schválenia
MsZ s termínom uzávierky do 14. septembra
vyhlásiť v intenciách príslušných zákonov obchodnú verejnú súťaž.
MsR odporučila návrh schváliť, poslanci „odklepli“ odpredaj nehnuteľností formou
verejnej obchodnej súťaže.
-r-

K ZVRCHOVANOSTI
Osemnáste výročie Vyhlásenia Deklarácie
o zvrchovanosti SR si pripomenieme v júli v
amteátri Parku J. M. Hurbana v Novom Meste
nad Váhom. Presný termín osláv sa dozviete z
plagátov a relácie v mestskom rozhlase.
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S PERSPEKTÍVOU ĎALŠÍCH PRACOVNÝCH MIEST
ROZŠIROVANIE VÝROBY ZREJME UŽ V AUGUSTE
Americká spoločnosť TRW, ktorá patrí medzi
desať najväčších svetových subdodávateľov pre
automobilový priemysel, plánuje rozšíriť svoj
závod v Novom Meste nad Váhom. Informoval o
tom eTREND.
Vo fabrike, ktorú spravuje prvá dcérska
spoločnosť TRW Automotive na Slovensku, TRW
Steering Systems Slovakia, s.r.o., Nové Mesto
nad Váhom, sa chystá rozšíriť výrobu elektromotorov do posilňovačov riadenia a začne tu tiež
montovať celé posilňovače.
S rozširovaním výroby v jestvujúcich priestoroch firma sídliaca na Trenčianskej ul. s najväčšou
pravdepodobnosťou začne už v auguste, predpoklad ukončenia výstavby je február 2011.
Po rozbehu nových prevádzok TRW do nich
prijme vyše sto ľudí. Celkový počet zamestnancov tak postupne stúpne z doterajších 390
zamestnancov takmer na 500. Vyplýva to z
investičného zámeru, ktorý spoločnosť TRW
20. mája predložila Obvodnému úradu životného
prostredia v Novom Meste nad Váhom.
Celkovú výšku investície investor zatiaľ nespresnil, no iba stavebné práce na rozšírenie
existujúcich hál budú stáť pol druha milióna eur.
Technológie budú vyžadovať ďalšie finančné
prostriedky.

V Novom Meste nad Váhom začala
spoločnosť TRW s výrobou takmer pred štyrmi
rokmi, kedy odkúpila a prevzala všetky aktivity firmy DEAS, ktorá bola spoločným podnikom
iných dvoch subdodávateľov pre automobilový
priemysel. TRW potom výrobu presunulo do
vlastnej novopostavenej fabriky na Trenčianskej
ulici, ktorú teraz ide rozširovať.
TRW Steering Systems Slovakia získalo
zákazku na výrobu posilňovačov riadenia typu
Belt Drive pre automobilku FORD. Realizáciou
tohto zámeru teda prejde z dodávateľskej úrovne
TIER 2 na úroveň TIER 1, čím urobí ďalší
krok k svojmu cieľu stať sa významným subjektom v rámci Slovenska, keď svojimi aktivitami
bude rozvíjať nielen vlastnú spoločnosť, ale
podporovať aj rozvoj ďalších činností v rámci
regiónu.

OSLAVY SNP
27. augusta o 14,00 h sa ukutoční na miestnom cintoríne pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 66. výročia SNP.
Krajské oslavy SNP sa uskutočnia 28.
augusta o 14,00 h na vrchu Roh pri Lubine.
Srdečne vás na pietne spomienky pozývame.

DR. GÁBRIŠ - ARCIBISKUPOVA PRAVÁ RUKA
Dňom 1. júla nastupuje na post riaditeľa
Arcibiskupského úradu v Trnave PhDr.,
PaedDr, MgrTh. Jozef
Gábriš. Do tejto funkcie bývalého dekana
- farára v Novom Meste
nad Váhom (2005 2009) svojím dekrétom
ustanovil trnavský arcibiskup Mons. ThLic.
Róbert Bezák, CSsR.
Dr. Jozefovi Gábrišovi sa tým dostalo veľkej
pocty, keďže sa stáva štatutárnym zástupcom
Trnavskej arcidiecézy, priamym spolupracov-
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níkom a hlavným poradcom otca arcibiskupa.
Úlohou, ktorú zveril otec arcibiskup Dr.
Jozefovi Gábrišovi, ocenil jeho odbornosť,
šikovnosť, fundovanosť a vernosť Kristovej
Cirkvi, ktorej oddane slúži už 29 rokov.
Popri funkcii riaditeľa AÚ v Trnave Dr. J.
Gábriš je i rektorom Katedrálneho chrámu
sv. Jána Krsiteľa v Trnave. Do tejto funkcie ho
vymenovali 14. júna.
V mene všetkých farníkov,
ale i občanov nášho mesta prajeme Dr. J. Gábrišovi veľa Božích
milostí a požehnania, aby mohol
zverené úlohy vykonávať zodpovedne, s láskou a múdrosťou
Ducha Svätého.

DARČEK K PÄŤDESIATINÁM
Pred polstoročím naše mesto zažívalo veľkú
udalosť. 27. augusta 1960 po troch rokoch od
položenia základného kameňa (1957) slávnostne otvorili stánok kultúry.
Túto pre
Nové Mesto nad Váhom a
Novomešťanov významnú udalosť prišli osobne
pásmom spevu, tancov a hudby pozdraviť herci
Slovenského národného divadla v Bratislave.
Už dva týždne po slávnostnom akte otvorenia domu osvety na novotou voňajúcom javisku
vystúpilo Krajské divadlo v Trnave.
Význam kultúry a jej poslanie medzi občanmi sa nezmenil ani po piatich desaťročiach,

zmenili sa len formy a prostriedky na jej šírenie. Kultúra stále má i v budúcnosti bude mať
dôležitú úlohu pre rozvíjanie osobnosti človeka,
jeho „poľudšťovaní“, vzdelávaní a zmysluplnom
využívaní a trávení voľného času.
Nezastupiteľné miesto kultúry v spoločnosti
si uvedomuje i samospráva. K päťdesiatinám
MsKS darovala novomestskej kultúre pekný
darček: výmenu okien, zateplenie fasády budovy MsKS a úpravu vchodu.
Oslavy novomestského stánku kultúry sa
uskutočnia v októbrových dňoch s hlavným programom 10. októbra.

NA STRETNUTÍ NOVÝCH MIEST VŠETKO PO STAROM

32. stretnutie Nových Miest v Európe, tridsaťdva zastúpených samospráv, ktorých spája
nielen názov miest.
Tentoraz sa Novomešťania zišli v Novom
Meste na Morave. Naša ociálna 5 - členná
delegácia vedená zástupkyňou primátora mesta
Ing. Vierou Vienerovou spolu s päticou poslancov mestského zastupiteľstva a Bučkovankou,
ktoré sa na druhý deň pripojili, to nemali ďaleko,
aj keď cestovali do zahraničia.

Po ociálnom privítaní 18. júna hlavný program bol na ďalší deň na námestí a v priľahlých
uliciach mesta. Na štyroch pódiách na účastníkov čakal bohatý program. Na hlavnom pódiu o.
i. vystúpila i čsl. legenda – skupina Olympic a
dychovkové pódium o 16,00 h patrilo našej Bučkovanke, ktorá zožala veľký úspech. Súčasťou
programu bola i poznávacia novomestská súťaž
a ďalšie súťažné zápolenia. Z pestrého programu si mohol vybrať každý.
Popri zábave sa nezabudlo ani na povinnosti, predstavitelia novomestských miest
rokovali na radnici a spoločne sa tiež zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule na
kultúrnom dome.
Ostatný deň (20. 6.), tak ako tie predošlé,
prešiel rýchlo a dnes našim i tým ostatným
Novomešťanom zostali už len spomienky. Nielen pri nich mohli konštatovať, že na stretnutí
Nových Miest bolo všetko po starom: nechýbali
príjemná atmosféra, pracovné nasadenie i dobrá zábava. Už dnes sa tešia na 33. stretnutie,
ktoré bude v nemeckom meste Neustadt/Hessen 9. – 11. septembra 2011.

Milí ðitatelia,
želáme vám príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
Užite si ich podĆa svojich predstáv a možností, aby ste plní nových síl a elánu mohli sa pustiĘ
do plnenia nároðných úloh v zamestnaní a všade tam, kde vás životné situácie postavia.
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JAVORINA V ZNAMENÍ JUBILEÍ
Veľká Javorina sa stala pamätným miestom
stretávania sa Čechov a Slovákov už v XIX. stor.
V tomto roku sa nesie v znamení jubileí.
V auguste 1845, pred 165 rokmi, tu „nitrianski Slováci“ s priateľmi z Moravy oslávili 1. číslo
Slovenských národných novín a v r. 1847 tu
slovenskí a českí študenti nadšene privítali prílohu týchto novín - Orol Tatránski. V revolučnom
roku 1848 na Javorine skladali prísahu slovenskí
dobrovoľníci pod vedením J. M. Hurbana. Československé kontakty sa v slávnostnej podobe
obnovili práve pred 150 rokmi v auguste 1860
a už o dva roky neskôr usporiadali slovenskí
národovci mohutný výlet. J. M. Hurban vyjadril
jeho atmosféru slovami: „Na horách je pocit
voľnosti i v dobách neslobody...“.
V rokoch vojny sa kraj pod Javorinou stal
významným územím protifašistického odboja. Po

oslobodení – pred 65 rokmi - 1. septembra 1945
sa na Javorine konal I. národný zjazd čsl. vzájomnosti. V duchu Hurbanovho hesla „Tu bratia
vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú“
sa tu stretlo 25 000 Čechov a Slovákov.
Nová kvalita stretávania sa s pôvodným názvom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov sa
zrodila 7. júna 1990. Na pamätnej hore sa stretli
vrcholné štátne reprezentácie SR a ČR a na
mieste niekdajšej uhorskej hranice v predvečer
1. slobodných volieb osadili Pamätník českomoravsko-slovenskej vzájomnosti.
Slávnosti na Javorine nezanikli rozdelením
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Stali sa
kultúrno - spoločenským podujatím, na ktorom
sa každoročne stretávajú tí, ktorí sa chcú stretať
v duchu tradícií – srdečne, úprimne, neformálne.
-jm-

SLÁVNOSTI BRATSTVA S BOHATÝM PROGRAMOM
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
25. júla na Veľkej Javorine ponúknu svojim
návštevníkom bohatý program. Po položení
kytíc pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej
vzájomnosti (o 9,00 h) DH Javorinka zo Strání
štvrťhodinu pred desiatou pozve svojím vystúpením návštevníkov do prírodného amteátra. Po slávnostnom otvorení o 10,15 h slovo o
10,40 h vystrieda hudba: vystúpi Dubovanka
z Dubovian, po nej o 11,15 h bude amteáter
patriť FS Buchlovice + CM Rubáš z Buchlovíc.
O 11,50 h sa návštevníci stretnú s FSK Kýčer
z Myjavy. O 12,20 h budú mať sólo mažoretky
Emča z Vlčnova. Zmenu žánru o 12,40 h prinesie TS Korzo dance z Trenčína, o 13,05 h milovníkom folklóru radosť urobí FS Radošov + CM
z Veselí nad Mor. Dvadsať minút pred 14,00 h
na pódiu „rozkvitne“ Slnečnica, FS z Piešťan

a o štvrť na tri do amteátra zavíta Bačovské
trio z Martina. O 14,55 h sa bude prezentovať
Mužský pěvecký sbor z Kunovíc. Päť minút
pred pol štvrtou bude spoločný záver: „Keď
zme precházali.“
Malé pódium ožije od 11,30 h, postupne sa
na ňom vystriedajú: ĽH Borovienka z Lančára,
country skupina E-M-I z Piešťan, CS Telegraf
z Uh. Hradišťa a CK Western z Hluku. O celodenný program pre tých najmenších sa postarajú skauti z Nového Mesta nad Váhom a DDM
Uherský Brod.
V predvečer slávností 24. júla o 14,00 h sa
uskutoční stretnutie cykloturistických patriotov z
oboch strán hranice na Javorine.
Pre záujemcov o účasť na Slávnostiach
organizátori zabezpečia bezplatnú kyvadlovú
dopravu (viac na: www.velkajavorina.com).

OBČANIA I REKREANTI LEN UVÍTAJÚ
Zdá sa, že Gril-bar na Ul. 1. mája opäť otvorí
dvere svojej prevádzky a rma S & S Nové
Mesto nad Váhom v nej opäť začne poskytovať
stravovacie služby.
V čase uzávierky síce ešte nepadlo koneč-
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né rozhodnutie, ale ak by sa tak stalo, občania
a návštevníci mesta i z radov dovolenkárov a
rekreantov by rozšírenie možnosti dobre a
chutne sa najesť, navyše za vcelku prístupné
ceny, len uvítali.

ZELENÁ VODA SA NEMUSÍ ČERVEŇAŤ
Zelená voda sa nemusí červeňať. Je dobre
pripravená na letnú turistickú sezónu (LTS).
Podľa slov konateľa rmy Bolt, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom Ing. Tibora Zelenaya dokonca
ešte lepšie ako vlani.
- Naším cieľom je sústavne skvalitňovať služby pre návštevníkov rekreačného areálu a z roka
na rok im ponúkať vždy čosi naviac. Od vlaňajška
máme zhruba pre 120 dovolenkárov k dispozícii
ubytovanie v 24 mobilných domčekoch so všetkým komfortom. Ak napriek dobre vybavenej
kuchyňke zatúžia dať si od varenia „dovolenku“,
môžu využiť našu ponuku na polpenziu alebo
plnú penziu. Letné večery si môžu spríjemniť posedením na krytej terase, pri spoločnom
ohnisku s prestrešením alebo pri vonkajšom
grile. V tejto sezóne k službám ako novinku pre
osadenstvo domčekov dávame bonus v podobe
zľavy na návštevu nášho nového tnesscentra
v meste na Weisseho ul. ( pozn. red.: viac na
str. 24).
Pre prírodne založených či na pohodlie
menej náročných ľudí je tu kemping s patričným štandardom vybavenia, čistoty a bezpečnosti s kapacitou okolo 800 miest pre stany.
Zelená voda sa stala vyhľadávanou lokalitou aj
pre karavanistov, ešte pred vypuknutím hlavnej
sezóny sme v kempingu mali Írov, Holanďanov,
Švajčiarov, Čechov.Rekreačný areál pri Novom Meste nad
Váhom, ako vidno, už objavujú aj zahraniční
dovolenkári. Láka ich príjemné prostredie, kvalitné služby i okolie, zaujímavé na prírodné, historické a kultúrne pozoruhodnosti.
- Uvedomujeme si, že spokojnosť je hlavným
ktitériom pre príchod i opätovný návrat dovolenkárov do nášho areálu. V tomto roku sme pre
nich ešte mimo sezóny zrekultivovali poloostrov,
vyrovnali terén a na jeseň tu chystáme výsadbu
stromov. Pre aktívnych, pohyb milujúcich ľudí
sme pripravili nové športoviská, pribudlo napr.
basketbalové ihrisko.
Počas LTS je v prevádzke od vlaňajška
sprístupnený vstupný objekt na pláž so sociálnymi zariadeniami, sprchami a priestormi pre
plavčíkov a záchrannú službu. Starostlivosť o
zatrávnené terasy je samozrejmosťou. Návštevníci pláže si rovnako ako vlani môžu požičať

ležadlá i športové potreby. K delfínom pribudli
ďalšie vodné atrakcie i nové mólo na hladine
jazera. Rozšírili sme i sortiment jedál, zmrzliny a
ďalšej ponuky v bufete Barbar so zastrešeným
sedením .Podľa slov Ing. T. Zelenaya pestrá bude
i duševná potrava pre návštevníkov Zelenej
vody. Firma Bolt, s.r.o., pre nich pripravila zaujímavé podujatia na kultúrne a športové vyžitie.
Sezóna začala v podstate 5. júna Parádou a
bola to podľa jej usporiadateľov i odozvy verejnosti skutočne paráda.
- Na MDD pre malých i veľkých podľa odhadu prišlo okolo 3000 ľudí a minuli sa všetky
„pasy“ oprávňujúce deti absolvovať okruh so
zaujímavými stanovišťami; vydali sme ich okolo
1300. Z tohto zaujímavého zábavného a poučného podujatia by sme chceli spraviť tradíciu. Tou
sa stal už obľúbený Novomestský kotlík, jeho
3. ročník sa konal 19. júna. Pokračovať budú
aj tradičné festivaly: 30. – 31. júla OpenJazzFest, jediný slovenský džezový festival pod
holým nebom. Jeho ťahákom bude famózny Al
Jarreau, držiteľ siedmich Grammy a i. Núdza o
hviezdy nebude ani počas Oldies/Víkendu legiend 20. – 21. augusta. Jeho účastníci sa
môžu tešiť na zaujímavé prekvapenia. Medzi
tým chystáme i folkový večer, tiež zábavu pre
mládež s jej „in“ hudobnými žánrami v rámci diskotéky a koncertov. Sezónu plánujeme ukončiť
vskutku atraktívnou bodkou. Spolu s našimi partnermi zhruba na polovicu septembra premiérovo chystáme Pivný fest s ochutnávkami 20
– 25 druhov piva a špecialitami k zlatému moku
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– rôznymi pečenými mäsami a syrmi. V prípade,
ak sa táto novinka ujme, plánujeme z nej urobiť
ďalšiu tradíciu. –
Hoci Zelená Voda v súčasnosti žije sezónou,
fa Bolt, s.r.o., pozerá i do budúcnosti.
- Pre ďalší rozvoj rekreačného areálu, čo je
o. i. podmienené vybudovaním ďalšej infraštruktúry, sme na realizáciu projekčne pripravili nové
športoviská, konkrétne tenisové kurty a prestrešenie plôch okolo Barbaru.

Napriek hospodárskej kríze ďalej pracujeme
i na príprave aquaparku. V súčasnosti prebieha
zmena územného plánu Zelenej vody, ktorú
pripravilo a schvaľuje mesto. Následne začnú
rokovania s investormi o jeho výstavbe. O termíne jej začatia je ešte predčasné hovoriť.Za to o letnej sezóne nie. Leto je tu, užime si
ho dosýta, a vďaka kvalitným službám v blízkom
rekreačnom areáli, ak sa ich rozhodnete využiť, i
príjemne.
-red-

PÔ JD U Z A H R A N I C E V ŠEDNÝCH DNÍ
Už po šiestykrát organizuje Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s centrom voľného
času prázdninový tábor. Tentoraz sa výlet za
hranice všedných dní uskutoční od 24. do 31.
júla v Belušských Slatinách. Zúčastnia sa ho
vybraní žiaci základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta s trvalým bydliskom na území
mesta, ktorí spĺňajú aj ďalšie podmienky stanovené mestom. Konečné slovo k navrhnutému
výberu povedal primátor mesta.
Tábor je určený deťom, ktoré v školskom roku
2009/2010 zavŕšili druhý až ôsmy ročník.

PARÁDNA PARÁDA
Bola to
paráda,
tá
P a r á d a ,
povedali
si
po
návrate
domov
zo
Zelenej vody
5. júna účastníci osláv MDD
pre malých i
veľkých. Každý si prišiel na
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Okrem príspevku rodičov vo výške 20 € samospráva nancuje všetky náklady na tábor (dopravu, pobyt a ďalšie súvisiace výdavky).
Týmto spôsobom chce podporiť žiakov
základných škôl zo sociálne slabších rodín, ktorí
si riadne plnia školské povinnosti a motivovať ich
k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v škole.
Prázdninový tábor v lone prírody je aj formou odmeny pre školákov, ktorí príkladne reprezentovali školu či mesto v školských súťažiach,
olympiádach alebo projektoch.
Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. ŠMaTK
svoje. Ten, čo sa prišiel do rekreačného areálu
zabaviť, zasúťažiť si, či podporiť svojou účasťou
podujatia Na
kolesách proti rakovine. Nie
náhodou preto návštevníci Zelenej vody zámer
usporiadateľov: Slovenského paralympijského výboru, Mesta Nové Mesto nad Váhom a
novomestských riem Bolt, s. r. o., a TC Contact, s.r.o., spraviť z Parády tradíciu hodnotia
jasne a jednoznačne slovkom: paráda!
Atmosféru z premiérovej Parády vám priblížime prostredníctvom fotograí Miroslava Buša
z Kálnice.

POTREBA DOBRÝCH SPRÁV
Či chceme, alebo nechceme, každý deň sa
dozvedáme množstvo správ o tom, čo sa deje
okolo nás. Sami vieme rozpoznať, že prevažná
časť týchto správ je o negatívnych udalostiach. V
posledných týždňoch sme v televíznych správach
sledovali aktuálny stav zaplavených dedín a miest,
najmä na východnom Slovensku. Nepochybne tieto správy vyvolávali v nás hlboký súcit a solidaritu s postihnutými. Nejedného z nás pohľad na
trpiacich viedol k rozhodnutiu poskytnúť nančnú
pomoc, a zapojiť sa tak do niektorej zo zbierok na
tento účel. Avšak, len mizivé percento takýchto
správ nám vôbec dáva možnosť pomôcť. Ostatné správy o katastrofách alebo tragédiách, ktoré
nám denne servírujú naše médiá, v nás vyvolávajú okrem súcitu aj pocit zúfalstva a neistoty. Hurikán Celia v Tichomorí, pretrhnutie hrádze v Číne,
intenzívne dažde a záplavy v Brazílii, zúfalý stav v
Mexickom zálive následkom úniku ropy, nepokoje
v Kirgizsku... Tieto informácie sa hromadia v našej
mysli a – aj keby sme nechceli – samočinne nás
ovplyvňujú. Navyše, ak popri tom prežívame osobné zápasy (ťažká nemoc, napäté vzťahy v rodine,
na pracovisku a pod.), pocit neistoty sa len stupňuje. Určitým spôsobom sa niet čo diviť, že každým
rokom stúpa percento tých, ktorí trpia depresiami
a potrebujú pomoc psychiatra.
Riešením určite nie je únik. Prakticky to ani nie
je možné, aby sme sa dnes izolovali do tej miery, že nebudeme prijímať žiadne správy. Sú určité
výnimky aj dnes, keď sa ľudia dobrovoľne vzdali všetkých mediálnych vymožeností súčasnosti
a žijú si svoj izolovaný život niekde v odľahlom
prostredí. Každý únik však prináša so sebou
množstvo nevýhod a rôznych problémov, ktorým
musia čeliť.
Nie som zástancom takejto formy utiahnutia
sa, i keď niekedy týmto ľuďom trochu závidím.
Som presvedčený, že na to, aby sme dokázali čeliť
obrovskému každodennému náporu negatívnych
správ, je tu spoľahlivé riešenie. Každý z nás potrebuje množstvo dobrých správ. Už aj malé dieťa
potrebuje cítiť silnú ruku rodiča, jeho pevné objatie ako uistenie, že má oporu, keď má z niečoho
strach. Nestačí, ak ho rýchlo izolujeme od negatívne vplývajúceho prostredia. Potrebujeme ho
niečím upokojiť a dať mu istotu, že nie je samo. To
isté platí pre všetkých nás. Mladá generácia je zo
všetkých strán atakovaná správami o rozpadoch

manželstiev – novinári priam „snoria“, aby mohli
opísať ďalší rozchod dákej známej osobnosti s jej
životným partnerom. Ja sa pýtam: Koľko dobrých
správ – dobrých príkladov fungujúcich manželstiev
(a je ich mnoho!) môže vidieť dnešná mladá generácia? Aký príklad budú nasledovať, ak sa k nim
budú dostávať iba správy o rozchodoch, o rozvodoch a súdnych sporoch exmanželov?
My všetci nutne potrebujeme množstvo dobrých správ, aby sme dokázali čeliť tlaku toho všetkého negatívneho, čo sa deje okolo nás. Áno,
situácia okolo nás je kritická, pred tým si nemožno
zakrývať oči. Topíme sa v mori problémov – ekonomických, ekologických, morálnych, – čelíme
prudkým výkyvom počasia, všade okolo nás zúri
neistota, nepokoj. Kde nájsť pevný oporný bod?
Kde nájsť utíšenie, bezpečný prístav?
Chcem vám prostredníctvom týchto riadkov
zvestovať, že aj v tomto nepokojom otriasajúcom
sa svete je zdroj pokoja. Existuje zdroj dobrých
správ! Som presvedčený, že mnohí ho máte
doma, vo svojich príbytkoch. Je ním Písmo Sväté.
Tam nájdeme toľko dobrých správ pre svoj život!
Časť tejto Knihy kníh nesie názov: Evanjelium, čo
doslova znamená: dobrá (radostná) správa. Písmo nám zvestuje, že moc temna bola porazená.
Aj keď okolo nás zúria sily temna a útočia na nás,
nemusíme sa ich báť. Zlo bolo porazené, za každý
môj hriech bolo zaplatené smrťou Ježiša Krista.
On premohol smrť! To je tá najlepšia správa, aká
kedy znela týmto svetom! On, ktorý zvíťazil, nám
zanechal uistenie: Ja som s vami po všetky dni.
Aj v časoch klimatických zmien a ekonomických
kríz. Ja sa nemením. O mňa sa môžeš oprieť,
nech by sa dialo čokoľvek. Ja mám pre teba silu
na odpúšťanie, silu pomôcť tomu, kto ti ublížil.
Nemusíš žiť podľa vzoru svojho okolia. Existuje aj
iná cesta ako cesta odplaty, nevery, hnevu, kriku.
Boli a stále sú tu tí, ktorí na túto cestu nastúpili. Nie
sú dokonalí, aj oni zlyhali a budú zlyhávať, pokiaľ
budú žiť na tejto Zemi. Majú však pevný oporný
bod. Majú sa kam vrátiť a začať odznova. Viera
v Ježiša Krista im je oporou vo všetkých trápeniach časnosti, dokonca i v hodine smrti. To je
dobrá správa na každý deň. To je zdroj sily. Táto
dobrá správa je tu stále pre každého. Máme ju k
dispozícii aj dnes. Dáme sa ňou osloviť?
Ľubomír Ďuračka,
evanjelický farár
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SKLOŇOVALI SLOVO CHUDOBA V BOJI PROTI NEJ
Z príležitosti Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Novom
Meste nad Váhom inicioval koncom mája diskusné fórum za účasti zástupcov štátnej správy,
samosprávy a ďalších zainteresovaných organizácií.
Po vstupnom slove riaditeľa ÚPSVaR
dr. M. Mesiarika situáciu v obvode pôsobnosti novomestského ÚP (okresy Nové Mesto nad
Váhom a Myjava) načrtol, podporiac svoje slová prezentáciou, riaditeľ Odboru sociálnych vecí
a rodiny ÚPSVaR Ing. Mgr. P. Ochránek, garant
celého podujatia.
- Pred krízou miera nezamestnanosti bola pod
tri percentá a nezamestnaný bol len ten, kto sa
zamestnať nechcel, alebo z vážnych príčin nemohol. V prudko rozvíjajúcom sa ekonomickom prostredí si kríza vybrala vyššiu daň ako inde a nezamestnanosť sa vyšplhala až na 13%. Napriek
dopadom krízy nemožno náš región považovať
za chudobný. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi
(DHN) a ich spoločne posudzované osoby tvoria
okolo 3% z celkového počtu obyvateľstva. Ide
však o priebežný stav, lebo mnohí nezamestnaní
poberajú príspevok v nezamestnanosti a neprešli
ešte do evidencie DHN. Ale občania, ktorí sa do
tejto siete dostanú, si len ťažko môžu bez ďalšej
pomoci zabezpečiť dôstojný život. Hospodárska
kríza sa dotkla i rodín, z ktorých jeden alebo obaja prišli o zamestnanie a z dôvodu, že majú malý
príjem, „nespadli“ do DHN, oscilujú na jej hranici,
pritom majú študujúce deti, záväzky v bankách a
nie sú schopní svoje záväzky uhrádzať. U staršej generácie, ako ďalej uviedol, kríza
prehĺbila dostupnosť sociálnych služieb. V oboch
okresoch je zhruba 345 lôžok v sociálnych zariadeniach, ale až vyše 800 žiadostí o umiestnenie. Hlavným problémom je však nemožnosť
uhrádzať požadované náklady v zariadeniach.
Na jeden zaujímavý fakt vo svojom vystúpení poukázal aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR dr. M.Gazdík. Z uvádzaných
11 % chudobných ľudí v SR je 6 % zamestnaných. Platená práca automaticky negarantuje
ochranu pred chudobou.
Priemerná mzda v SR je 744,60 €, v našom
okrese 720, 20 €, na Myjave je to ešte menej
– 627 €, doplnil dr. M. Mesiarik.
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Zvyšovanie minimálnej mzdy podľa slov
prezidenta KOZ nemalo pred krízou dopad na
zamestnanosť, čím „strašila“ Únia zamestnávateľov. Minimálnu mzdu z 27 krajín EÚ realizujú
v 20 – tich. Pri porovnaní výšky hodinovej mzdy
SR guruje na 15. mieste. Slovák hodinu pracuje
priemerne za 2,45 €.
Čo potrebuje zamestnávateľ, aby mohol zvýšiť
mzdy? Položil do pléna rečnícku otázku zástupca zamestnávateľov. Musí mať dobrý produkt,
vysokú produktivitu práce, náležité ekonomické
podmienky. Veľké odvodové povinnosti zamestnávateľov – 35,2 % dávajú štátu, - , im nedovoľujú
zvyšovať mzdu, zvlášť teraz.
Priaznivejšiu informáciu mala riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti ÚP Ing. J. Jakubeová.
Od februára sa znížil tzv. prítok do evidencie
nezamestnaných (EN). Podnikatelia začali prijímať do pracovného pomeru a ďalší uchádzači o
zamestnanie (UoZ) sa stali samostatne zárobkovými osobami. ÚP v ostatnom období zorganizoval 11 rekvalikačných kurzov, ktorých sa zúčastnilo 196 UoZ.
- Robili sme SBS-ku, opatrovateľku, vysokozdvižný vozík, skladníka ...
Úspešnosť bola 35,5 %, čo je vcelku pekné
číslo. –
Zaujímavý poznatok si Ing. J. Jakubeová priniesla z Talianska. Tam úrady práce evidujú len
nezamestnaných, ktorí chcú skutočne pracovať.
Skupina sociálne slabších obyvateľov patrí pod
samosprávu i s patričným nančným zabezpečením. Ľudia tejto kategórie peniaze nedostanú
zadarmo, musia si ich odpracovať.
Mesto Nové Mesto nad Váhom, rovnako ako
všetky samosprávy v SR, sa v súčasnosti borí
s vážnymi problémami, zdôraznila viceprimátorka mesta Ing. V. Vienerová. Kríza spôsobila,
že mesto má oproti r. 2009 zhruba 30 % - ný
výpadok na podielových daniach. Samospráva
má svoje nástroje pomoci, tie i využíva. Napr.
u jednorazových dávok sociálnej pomoci mesto objem nančných prostriedkov oproti r. 2009
neznížilo. I cez komisiu sociálnu a zdravotníctva
pri MsZ sa snaží núdznym v rámci svojich možností pomôcť. No nový sociálny zákon je pre
samosprávy likvidačný, čo v diskusii potvrdili i
zástupcovia Považian a Starej Turej.
Riešenie chudoby chce systémové opatrenia,

zbierky či jednorazové pomoci problém neodstránia, zdôraznil dekan Mgr. L. Malý. Sú mnohí,
ktorí nemajú záujem o zlepšenie vlastnej situácie, nevyhnutná je zodpovednosť sám za seba,
o ktorej hovorila i Mgr. L. Babulicová. Dôležité
sú i výchova k hodnotám, viackrát na sedení
zdôrazňované vzdelanie, medziľudské vzťahy a
pracovné príležitosti.

Z diskusného fóra vzišli závery, ktoré
ÚPSVaR zverejnil na svojej webovej stránke
(www.upsvarnm.sk). K nim sa budú môcť občania
vyjadriť. Na október plánuje ÚPSVaR v spolupráci s ďalšími oragnizáciami a inštitúciami ďalšie
stretnutie s prezentáciou ľudí, ktorí sa vlastnými
silami i s pomocou druhých vymanili z chudoby a
dnes žijú život dôstojný človeka.
-red-

NA POMOC SPOTREBITEĽOM
Ochrana spotrebiteľa patrí medzi základné
potreby obyvateľov samospráv. Vďaka podpore
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
(MH SR) začína v týchto dňoch na Slovensku
pilotný projekt ADR (Alteranative Dispute
Resolution): OMBUDSPOT – celoslovenská
sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier.
Jeho realizátorom je Združenie na ochranu práv
spotrebiteľov v Poprade (ZNOPS). Cieľom projektu je, aby v každom samosprávnom kraji bolo
spotrebiteľom v rámci projektu ADR k dispozícii
kontaktné miesto, na ktoré sa v prípade nevybavenej reklamácie alebo iného spotrebiteľského
problému môžu obrátiť.
Zriadenie
kontaktného
miesta
pre
spotrebiteľov v každom vyššom územnom celku
pomôže zefektívniť riešenie spotrebiteľských
sporov. Úlohou kontaktnej osoby bude usmerniť
spotrebiteľov, poradiť im a v prípade potreby
sprostredkovať stretnutie s mediátorom.
Pre VÚC Trenčín je kontaktné miesto v
našom meste. Kontaktná osoba bude záujemcom k dispozícii každý utorok a štvrtok od
13,00 do 17,00 h v Kancelárii mediátora na

Mnešickej ulici č. 1. So svojimi problémami
sa môžete ohlásiť na mob. 0915 119 841
alebo e-mailom: a.ondrova@mail.t-com.sk .
Informácie i na http://www.mediacia-info.sk/
Informacie/ombudspot.html. Členovia OMBUDSPOTu poskytujú konzultácie a ostatné služby
zainteresovaným osobám v rámci projektu
„Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho
konania (posilnenie právnej vymožiteľnosti v
ochrane spotrebiteľa)– efektívna a účinná pomoc
pre spotrebiteľa“ bezplatne. V ostatných prípadoch sú služby združenia spoplatnené.
V európskych krajinách existuje široká paleta
fungujúcich systémov ADR. Ich spoločnými znakmi sú jednoduché, efektívne a lacné riešenia sporov prístupné nielen pre spotrebiteľov, ale i pre
predajcov. Jednou z kľúčových úloh európskej
Stratégie spotrebiteľskej politiky na roky 20072013 je praktický cieľ: vytváranie ADR mechanizmov na riešenie spotrebiteľských sťažností mimosúdnou cestou a spolupráca s existujúcimi aj
zahraničnými ADR, aby spotrebitelia kdekoľvek
v rámci Európskej únie nakupovali s dôverou a
bezpečne.
Ing. Alena Ondrová

PO ZVONOCH VÝMENA KROVU A STREŠNEJ KRYTINY
Začiatkom júla by
sa
mali takmer po
trojmesačnej prestávke
rozozvučať zvony vo
veži Kostola Narodenia
Panny Márie v Novom
Meste nad Váhom. V
dôsledku ich havarijného
stavu opravu
odobril
Krajský pamiatkový úrad
v Trenčíne. Vykonávala ju špecializovaná firma
Zvony Albin Ivak z Liptovkých Sliačov.
Oprava trojice zvonov s hmotnosťou 550,
420 a 100 kg predstavovala finančné náklady vo

výške viac ako 8100 € a RKFÚ v Novom Meste
nad Váhom ju financoval zo zbierok veriacich.
Napriek letu nebude Rímskokatolícky farský
úrad v Novom Meste nad Váhom v tomto smere
prázdninovať a zhruba v polovici júla sa prostredníctvom víťaznej firmy, ktorá vzišla z verejnej
súťaže, pustí do opravy strechy, konkrétne výmeny krovu a strešnej krytiny. S prípravou na
tieto práce sa začalo už v júni narezaním dreva.
Dielo by sa malo zavŕšiť do konca septembra.
14. júna začali práce súvisiace s reštaurovaním dvoch vzácnych exteriérových fresiek na nádvorí fary - prepoštského paláca.
dekan MgrTh. Ľudovít Malý
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E KU M E N IC KÁ S V Ä T Á OMŠA
Pri príležitosti výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie sa 5. júla o 10,30 h
v Rímskokatolíckom kostole v Novom Meste nad Váhom uskutoční ekumenická svätá omša.
Jej organizátori: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Farské úrady Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v., Miestny odbor Matice slovenskej a MsKS v Novom Meste nad Váhom vás na toto
tradičné podujatie srdečne pozývajú.

PRED S T A V U J E M E O S O B NOS TI MESTA
Rodák z Bytče Ing. L.
Senecký, CSc. žije v našom
meste vyše pol storočia. Po
absolvovaní Elektrotechnickej
fakulty SVŠT v Bratislave v r.
1956 nastúpil do VUMA ako
výskumný pracovník. Stal sa
vedúcim odboru elektrických
metód obrábania. Viedol tím ľudí, ktorý sa venoval výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti
elektroiskrového, elektrochemického a laserového obrábania.
L. Senecký patril k úspešným vynálezcom
VUMA, kde pracoval 34 rokov. Výsledky svojej
výskumnej činnosti prezentoval na sympóziách
doma i v zahraničí a v odborných časopisoch.
Pracoval v prípravnom výbore medzinárodného
sympózia ISEM o elektrických metódach obrábania, ktoré sa konalo 11- krát v rôznych mestách
Európy a Japonsku.
Po odchode do dôchodku v r.1991 prednášal
na Strojársko-technologickej fakulte SVŠT v
Trnave. V roku 1993 bol pri založení spoločného
podniku Jagenberg VUMA.
12 rokov bol
riaditeľom a konateľom spoločnosti, ktorá sa
orientovala na výrobu strojov na spracovanie
papiera. Stroje značky Jagenberg možno nájsť v
SR napr. v Grafobale Skalica alebo v Neusiedleri
SCP Ružomberok. V r. 1997, po odkúpení podielu VUMA, novopremenovaná spoločnosť
Jagenberg Slovensko uskutočnila pod vedením
L. Seneckého výstavbu výrobnej haly v bývalom
areáli Strojstav. Tieto investície vytvorili nové
pracovné príležitosti a podporili ďalší rozvoj priemyslu v regióne.
Firma aj v súčasnosti úspešne pracuje pod
názvom Heidelberg postpress Slovensko.
Ing. Ladislav
Senecký je
držiteľom
niekoľkých vyznamenaní, teraz k nim pribudlo
ocenenie Osobnosť mesta.
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MUDr. Ján Mitana sa narodil
v Novom Meste nad Váhom
a celý svoj doterajší život –
okrem rokov štúdia na LF UK
v Bratislave, kam odišiel po
absolvovaní novomestského
gymnázia, prežil v rodisku.
S mestom ho spojila nielen
náročná profesia a rodina, ktorú si tu založil, ale
aj šport, najmä futbal, ktorému sa aktívne venoval
ako študent. V r. 1960 – 1969 bol brankárom
futbalového oddielu TJ Považan. V rokoch 1970
– 2009 pracoval v tunajšej NsP ako internista. V r.
1982, po odchode MUDr. I. Trnovského z funkcie
primára interného oddelenia (IO), ho dočasne
poverili vykonávaním tejto funkcie a v decembri
1983 ho oficiálne menovali za primára IO novomestskej nemocnice. Od r. 1998, po rozdelení
oddelenia na I. a II. IO a I. a II. doliečovacie
oddelenie (DO) sa stal primárom I. IO a I. DO.
Počas takmer 40-ročného pôsobenia mu rukami
prešli tisícky pacientov. Vo svojej práci využíval
humánnu, zároveň na vedeckých princípoch
založenú aplikovanú medicínu. Kolektív lekárov a
sestier riadil s nadhľadom, trpezlivo a na základe
prirodzeného rešpektu, založenom na odbornosti
a priateľskom prístupe.
Dr. Ján Mitana je modelom lekára, ktorý
si aj v dnešnej pretechnizovanej dobe dokázal
zachovať humánny prístup k ľuďom , ktorý neraz
v našom zdravotníctve absentuje.
O bezprostredné dojmy zo
získania ocenenia Osobnosť
mesta sa s nami podelil
akad. soch. Milan Struhárik
(životnú a tvorivú púť M.
Struhárika sme vám priblížili
v rozhovore z príležitosti jeho
jubilea v NS č.3/2010):
- Pred rokmi som spravil definitívny návrh na

plaketu pre Nové Mesto, vtedy mi ani nenapadlo, že po rokoch ju sám dostanem ako významné
ocenenie. Som skutočne veľmi rád. Ďakujem za
to Ing. J. Trstenskému a jeho zástupkyni Ing. V.
Vienerovej a všetkým, ktorí ma na toto ocenenie
navrhli. A keď už môžem ďakovať, neformálne
ďakujem aj mojej manželke, ktorá mi vytvára
dobré podmienky na to, aby som sa mohol
svojej sochárskej tvorbe venovať. Chcel by som
tiež pozdraviť všetkých dobrých Novomešťanov,
medzi ktorými mám veľmi veľa dobrých priateľov
a známych.
Je pre mňa dôležité, že ako rodák z
Nového Mesta tu mám široké príbuzenstvo,
s ktorým mám veľmi dobré vzťahy, takže Nové
Mesto nielen pre to, že som sa tu narodil, ale
preto, že tu skutočne dôstojne žijem a môžem
tvoriť, sa stalo pre mňa skutočným domovom.
Jána Lehutu si väčšina
Novomešťanov spája najmä s
Považským maratónom (PM),
ktorý pomáhal spolu s ďalšími
nadšencami zakladať. Dlhé
roky pôsobil ako tajomník atletického oddielu TJ Považan a
v Klube PM.
Rodák z nášho mesta sa vyučil u Baťu a 15
rokov pracoval v predajni obuvi. Neskôr až do
odchodu do dôchodku pracoval vo VUMA.
Bol prvým Novomešťanom, ktorý sa zúčastnil
v r. 1960 Medzinárodného maratónu mieru v
Košiciach. Tu skrsla myšlienka založiť v našom
meste tradíciu maratónov. O tri roky neskôr sa
uskutočnil jeho 1. ročník. On sám absolvoval
13 PM, naposledy bežal na jeho 25. ročníku.
Celkovo má v nohách 39 maratónskych pretekov
doma i v zahraničí. Po úraze kolena beh vystriedala športová chôdza, s ňou pochodil kus
sveta - Európu, Ameriku i Afriku. Naposledy v
športovej chôdzi reprezentoval SR i mesto na
ME veteránov v Dánsku ( rozhovor s J. Lehutom
– na str. 40 - 41).
Mgr. Bibiana Kincelová
patrí k pedagógom, ktorý žiakov
motivuje, snaží sa ich zaujať
a rôznymi tvorivými aktivitami
formuje vlastnú osobnosť.
Rodáčka zo Zlatých Moraviec, ktorá v tomto roku oslávi
životné jubileum, po skončení
štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

(aprobácia matematika – fyzika) od r. 1974 učila
vo vtedajšom Vojenskom učilišti Podjavorinských
partizánov. Aj tam sa naďalej venovala svojmu
koníčku - hovorenému slovu. Táto záľuba ju
priviedla do DSD Javorina, v ktorom pôsobila v
r. 1976 – 1994.
Po pôsobení v SOU poľn. v súčasnosti
odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti na
Bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu.
Popri tom sa venuje mimoškolským aktivitám,
ktorými prispieva k rozvoju kultúrneho života v
meste a jeho reprezentácii. Účinkuje v programoch, ktoré pripravujú mesto a mestské kultúrne
inštitúcie. Podieľa sa na činnosti Divadielka
galéria pri MsKS spoluvytváraním hudobnoslovných pásiem a spoluprácou s bábkovým divadlom. Vlani na Vansovej Lomničke v Banskej
Bystrici sa umiestnila v zlatom pásme a stala sa
laureátkou tejto celoštátnej recitačnej súťaže.
Cenu, ktorú mesto udelilo
M. Chrástekovi in memoriam, prevzala jeho praneter
Jiřina Tomancová.
Pravnučka jeho mladšieho
brata Petra a vnučka jeho dcéry
Jozefy, vydatej Pelikánovej,
spolu s ďalšími potomkami
rodiny Petra Chrásteka, žijú v našom meste
dodnes.
Pre p. J. Tomancovú, ktorá prevzala ocenenie za celú rodinu, to bolo veľké prekvapenie.
Ako nám prezradila, p. E. Matejová robí rodostrom rodiny. Jej manžel akad. mal. P. Matejka
bol tak ako otec p. J. Tomancovej Chrástekov
prasynovec. K oceneniu p. Tomancovej prišla
zablahoželať aj preds. MO MS Mgr. M. Poriezová
a oznámila jej, že na október chystá MS spomienkovú slávnosť na M. Chrásteka spojenú s
vernisážou.
M. Chrástek bol katolícky kňaz, matičný
dejateľ, literárny historik, bibliograf, redaktor,
pedagóg, národovec. V Martine bol na memorandovom zhromaždení a bol v delegácii, ktorá
Memorandum
národa
slovenského
predložila
cisárovi. Patril k najhorlivejším
zakladateľom MS, organizoval
zbierku na jej založenie a sám ju
i finančne podporil. Pri jej vzniku
v r. 1863 ho zvolili za 2. a o rok
neskôr za 1. tajomníka.
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K L AN E Č NICA HROZILA VYLIATÍM
Voda, v letných
horúčavách pre
svoj osviežujúci
efekt taká vítaná,
sa v júli pred 13
rokmi zmenila na
dravý živel a stala
sa i u nás nepriateľom číslo jeden.
Vrásky na čelách
obyvateľov Mnešíc a šéfov samosprávy a štátnej
správy robila najprv rozvodnená Klanečnica, na ďalší deň záplavami hrozil už aj Váh. V pohotovosti boli všetky
zložky – štátna a mestská polícia, hasiči i armáda. Nebezpečná situácia prinútila povodňovú
komisiu vyhlásiť evakuáciu návštevníkov Zelenej
vody. Odporúčania primátora mesta opustiť chatovú oblasť uposlúchla aj drvivá časť majiteľov
chát.
Dúfame, že sa situácia z júla 1997 nezopakuje, aj keď meteorológovia predpovedajú horúce leto s bohatými zrážkami. I keď v tomto roku
sme hroziacim záplavám museli čeliť už skôr.
Už v máji vytrvalý dážď vyburcoval povodňovú
komisiu k ostražitosti. Nechýbalo veľa a Klanečnica sa vyliala z koryta. Viac o tom tajomník
povodňovej komisie Peter Munka z referátu
obrany, bezpečnosti a ochrany MsÚ v Novom
Meste nad Váhom:
- Po niekoľko dní trvajúcich dažďoch situácia
kulminovala v polovici mája. 16. mája v neskorých večerných hodinách nás od vyliatia Klanečnice delilo púhych 40 cm. Avšak v prípade tohto
potoka dážď sám o sebe by nebol zásadným
problémom. Povodňami hroziacu situáciu tradične komplikuje, ba priamo spôsobuje skutočnosť, že mnohí nezodpovední jedinci si koryto
Váhu zamieňajú so skládkou odpadu a smetiskom. Pred dvoma rokmi sme zabezpečili jeho
vyčistenie a vlani vykosenie rozbujnenej trávy na
dne potoka. A to i napriek tomu, že koryto Klanečnice nepatrí pod našu správu, ale Povodia
Váhu.
Žiaľ, situácia spred dvoch rokov sa zopakovala a koryto Klanečnice sa opäť zmenilo na
zberné miesto odpadu. Potom stačil už len vytr-
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valý silný dažď a korytom valiacia sa voda brala
všetko, čo jej prišlo do cesty. Zobrala i všetok ten
neporiadok spod železničného mosta. V dôsledku jeho nízkej výšky sa spriečili silným prúdom
zhrčené veci a hladina Klanečnice sa začala
nebezpečne zvyšovať. Našťastie, k jej vyliatiu
nedošlo. Vďaka príslušníkom OR HaZZ v Novom
Meste nad Váhom, zamestanancom Váhostavu
a členom povodňovej komisie (pozn. red.: prednostovi MsÚ Ing. D. Današovi a P. Munkovi) sa
hroziacu situáciu podarilo zažehnať, a to tým, že
zabezpečili odstránenie naplavených predmetov
pod železničným mostom.
Na základe tejto skúsenosti primátor mesta
Ing. Jozef Trstenský na 3. júna zvolal za jeho
osobnej prítomnosti stretnutie zainteresovaných
z Povodia Váhu, Váhostavu a Železníc SR s
cieľom oboznámiť sa s povodňovými opatreniami
realizovanými, resp. chystanými z ich strany, aby
sa podobná situácia v budúcnosti už neopakovala.
Napriek tomu na mieste je aj apel na občanov Mnešíc, aby sa zaujímali o dianie v ich bezprostrednom okolí a pri zistení, že niekto nezodpovedný vyhadzuje do koryta Klanečnice odpad
či iné veci, bezodkladne volali mestskú políciu
- č. tel. 159. Pretože tu už nejde o maličkosť,
ale o bezpečnosť tak ich životov, ako aj majetku.
A nezanedbateľné nie je ani vynakladanie nančných prostriedkov na odstraňovanie nanoseného neporiadku, ktoré by mohli byť vynaložené omnoho efektívnejšie.-red-

LETO S NODAMOM
Združenie detí a mládeže NODAM pokračuje aj počas prázdnin vo svojich aktivitách,
neprázdninuje ani v lete. Naopak, pre deti a mládež pripravilo zmysluplné a užitočné prežívanie
voľných chvíľ v táboroch.
Prímestský tábor sa uskutoční v prvý júlový
týždeň 5. až 9. júla zhruba pre 55 detí a animátorov. Pobytový detský tábor bude na Homôlke v
čase od 17. do 23 júla. Zúčastní sa ho celkovo
okolo 120 detí a animátorov. Na jeho účastníkov
o. i. čakajú zaujímavé výlety za krásami a pozoruhodnosťami novomestského a trenčianskeho
regiónu.
-em-

TIK V L ET E R O Z Š I R U J E SVOJ U PONUKU
Kým väčšina ľudí bude počas leta prázdninovať a dovolenkovať, Turisticko-informačná
kancelária (TIK) v Novom Meste nad Váhom
bude mať plné ruky práce. Vyplýva to zo samotnej podstaty takýchto kancelárií, pre ktorú i tá
novomestská vlastne vznikla, a z jej predmetu
činnosti a náplne práce. TIK tu je totiž, resp. mala
by byť, ako si dala do vienka pri svojom zrode,
pre občanov a návštevníkov Nového Mesta nad
Váhom. Zvlášť teraz, v letnom období, keď turistická sezóna a blízkosť známeho rekreačného
strediska, hradov a iných pamätihodností v meste
a okolí, kúpeľov i krajského mesta predznamenávajú zvýšený prílev návštevníkov nášho mesta. Im chce byť TIK k dispozícii ponukou svojich
služieb.
- Naša TIK vznikla 2. januára a sídli na Námestí slobody v obchodnom objekte Fontána, ktorý je
medzi ľuďmi skôr známy pod názvom „skleník“.
Od 24. marca je členom Asociácie informačných
centier Slovenska, - hovorí jej pracovník Ivan Balko a pokračuje ďalej:
- Mimo sezóny je kancelária otvorená v pracovné dni od 8,30 do 17,30 h a v sobotu od
8,00 do 12,00 h. V lete, v snahe vyjsť rekreantom, dovolenkárom, ale i občanom mesta v ústrety, sme pracovnú dobu rozšírili i na nedeľu, a to
od 8,00 do 12,00 h.
Naším hlavným zámerom je turistickej klientele, obchodným cestujúcim, ale aj domácemu obyvateľstvu poskytovať informácie o možnostiach,

ako príjemne stráviť voľný čas. Do pozornosti im
budeme dávať turisticky zaujímavé lokality regiónu, ktoré stojí za to pozrieť si a prichádzať budeme i s aktuálnou ponukou riem a služieb nielen v
oblasti cestovného ruchu.Informácie z databanky im podľa slov Ivana Balka môže zamestnanec TIK sprostredkovať viacerými spôsobmi - osobne, telefonicky,
písomnou formou, alebo elektronicky (č. tel.
0692 066 779 a 0692 062 231 alebo na mailových adresách: tiknovemesto@katkatours.sk,
namestie @katkatours.sk).
- U nás dostanú ľudia informácie o dianí v
kultúre, o histórii, turistických zaujímavostiach a
atraktivitách, športe a relaxe, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnych a športových
podujatiach i dopravných spojeniach v regióne.
Takisto bezplatne v ponuke máme rôzne propagačné materiály z obcí a miest Trenčianskeho
kraja, ktoré môžu byť návodom či tipom, ako príjemne prežiť chvíle voľna. V TIK Nové Mesto nad
Váhom návštevník dostane kúpiť rôzne mapy,
publikácie z regiónu a upomienkové predmety,
ktoré môžu byť vhodným darčekom pre blízkych
či pamiatkou na návštevu nášho regiónu.O tom, že niečo také v našom meste chýbalo, niet pochýb, ale až po skončení letnej turistickej sezóny budeme vedieť, či TIK v našom
meste počas prázdnin svoj účel hlavne smerom
k dovolenkárom a ďalším návštevníkom Nového
Mesta nad Váhom splnila.

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI POZÝVAJÚ
V neďalekom Beckove sa po dvojročnej prestávke uskutočnia v dňoch 9. až 11. júla jubilejné
– 10. BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI. Počas troch
júlových dní do Beckova zavítajú Bludní rytieri
(hádam nezablúdia!), hudobníci, remeselníci a
jarmočníci. Na návštevníkov všetkých vekových
kategórií čaká kopec dobrej zábavy, hudby,
zábavné športy i diskusný stan.
Ľudoví remeselníci dozaista zaujmú ponukou svojich produktov. Záujemcovia si budú môcť
pozrieť, ako sa zhotovujú. No nielen to - vyrobené produkty si budú môcť aj zakúpiť.
Bludní rytieri sa chystajú dobyť hrad a pripravia i workshopy. Skrátka neprídu ani športoví
nadšenci s možnosťou stať sa majstrami sveta

v hode vidlami na tradičnom VIDLOMETE.
Na svoje si prídu i najmenší návštevníci.
Organizátori pre nich pripravili zaujímavý program plný hier, súťaží a atrakcií. Už od piatku sa
éterom budú niesť tóny hudobníkov a kapiel,
koncerty budú pokračovať aj v sobotu a nedeľu
na pódiu pri parku. Popri duševnej potrave
usporiadatelia pamätali aj na občerstvenie pre
hladné žalúdky.
A to všetko s jediným cieľom - aby
návštevníci, rovnako ako v minulosti, odchádzali
z tradičnej akcie spokojní a s bohatými zážitkami.
Usporiadatelia spravia všetko pre to, aby naplnili
očakávania návštevníkov. Tradícia a génius loci
Beckovských slávností ožije 9. – 11. júla.
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O ROČNÝCH OBDOBIACH A UZATVÁRANÍ OBLÚKOV
Zhruba pol roka
sa PhDr. Ivan Machala radí k sedemesiatnikom. Narodil 5. januára 1940 v Zemianskom
Podhradí. Po základnej
škole v Bošáci a Novej
Bošáci
navštevoval
novomestské gymnázium. S maturitným
vysvedčením v ruke
od r.1957 pokračoval
v štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, aprobácia slovenský a ruský jazyk. Na FF
UK absolvoval postgraduálne štúdium občianskej
náuky, zložil rigoróznu skúšku zo slovenského
jazyka a literatúry a získal akademický titul PhDr.
Spred katedry odišiel na dlhý čas za ňu a s krátkou prestávkou (od 1997 do odchodu na dôchodok bol riaditeľom Odboru literatúry a knižnej kultúry MK SR) tam stojí dodnes. Jeho knižné diela
sú: Reportér Hemingway, Víťaz van Gogh, Sedem
dní (o Ľ. V. Riznerovi), Rok s Paustovským (Jar,
Leto, Jeseň, Zima), Krátky slovník nárečia slovenského zemiansko-podhradského. Pre rozhlas
napísal rozhlasovú hru o van Goghovi (Čakanie
na havrana) a niekoľko feature. Nielen o tom sa
točil rozhovor s tohorčným jubilantom.
* V slnečnom lete oslavujete meniny. V tuhej
zime máte narodeniny. S ročnými obdobiami
sa spája i vaše dielo o Paustovskom. Ktoré z
ročných období máte najradšej?
Ľudia mojej vekovej kategórie by sa mali hlásiť k jeseni, ak už nie k zime. Ja ale pociťujem
pravý opak - celkom jednoznačne sa hlásim k jari.
Z prostej príčiny, že jeseň a zima ľudského veku
sa prejavujú v dvoch formách: telesnej a duševnej. Tá druhá väčšinou nestarne a starý človek
zomiera aj pri jari mysle.
* Čo sa vám pri tom – ktorom ročnom období vybaví?
Už z predchádzajúcej odpovede sa dá vydedukovať, že priateľom zimy nie som. Najmä vtedy,
ak sa Morena v našich dvoroch zabýva niekedy
v novembri a v marci ešte stále pribuchuje dvere pred Vesnou. Vtedy cítim duševnú i telesnú
ťažobu, depresiu z nenaplnenej túžby za slnkom.
Teda je to jar, synonymom ktorej je pre mňa
elán.
* Rok 2010 je rokom vášho životného jubilea.
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Dosiahli ste vek, kedy mnohí z vašich rovesníkov si plnými dúškami užívajú dôchodok. Vy
stále žijete činorodým životom a človek, ktorý
vás pozná, má dojem, že vás by dôchodcovské „ničnerobenie“ zabilo. Čomu sa najradšej
venujete, aké sú vaše koníčky?
Stretne vás v meste rovesník, mladík alebo
človek od vás starší a pýta sa, ako sa máte. Prišiel som sem sám, po vlastných, nuž sa nesťažujem, odpoviete. Odpoveď vyzerá ako chabý pokus
o vtip, ale je v nej skrytá neodškriepiteľná pravda. Zdravie je hniezdom telesného i duševného
elánu. Bez neho ani tá sládkovičovská päťadvadsiatka, ani kellenbergovský starec, ani škôlkári, ktorých na obraze stretá, nič nezvedú. Ale
pozor! Zdravie je veľa, no nie všetko. Popri ňom
nesmú absentovať chuť do práce, činorodosť,
nepoddajnosť, krátko povedané sila potvrdiť, že
som ešte tu!
Hobby? Najlepšie je, ak sa stotožňuje s vaším
povolaním. Keď k tomu pridám prácu s časopisom, tenis, záhradku a čítanie kníh - je toho dosť.
* K sedemdesiatke akosi patrí bilancovanie.
Keby ste listovali v pomyselnej kronike vášho
života, pri ktorých stránkach by ste sa dlhšie
pristavili, ktoré by ste zbežne prebehli a boli
by aj také, ktoré by ste najradšej preskočili?
Na takúto otázku by sa najlepšie hodila lakonická odpoveď na ľudovú nôtu: „Áno, aj!“ Lenže
tu si to pre vážnosť chvíle nemôžen dovoliť, a
tak odpoviem: Stačilo,
Vďaka Bohu stačilo. Nereptám a nerúham sa,
lebo sa necítim ani ukrivdeným ani prehnane
odmeňovaným. Boli, slovami Angličana, ups, boli
aj downs. Tie downs som nemohol ovplyvniť, a
tak nepremýšľam o ich pomyselnom preskočení.
*Viete, koľko diel, príp. článkov vyšlo
spopod vášho pera, máte ich zrátané?
Konkrétna otázka si žiada konkrétne odpovede, no s presnosťou nerátajte. Žiadne štatistiky
nemám a ak, tak iba v hlave. A všetko bolo už
tak dávno ... K veci: napísal som 9 kníh, vydaných bolo osem. Publikoval som do 50 prekladov
poviedok, čŕt, noviel, literárno – teoretických statí
z ruštiny a dve poviedky s jazykovou spoluprácou manželkinej matky z angličtiny. Naviac som
publikoval rôzne recenzie, rozhovory a iné články
týkajúce sa umenia i športu. Slovenský rozhlas
niekoľkokrát vysielal moju rozhlasovú hru o V. van
Goghovi Čakanie na havrana a rozhlasové featu-

re o L. Medňanskom, gen. Vatutinovi, M. Belovi
a M. Uhrovi. Málo je toho a či dosť? Teória
relativity!
* Stále učíte, odovzdávate svoje bohaté
pedagogické a odborné skúsenosti mladej
generácii, pomáhate aj pri tvorbe školského
časopisu. Ako hodnotíte súčasnú mládež,
platia na ňu Hviezdoslavove verše o držiteľke
rána?
Táto otázka i odpovede na ňu by sa mohli
nazvať uzatváranie oblúkov. Objasním prečo. Do
dôchodku som odišiel z MK SR ešte pred šesťdesiatkou. Doma mi bolo dlho, tak som začal učiť na
ZŠ v Bošáci. V škole, kde som ukončil základnú
školskú dochádzku. To je ten prvý oblúk.
Stredoškolské vzdelanie som ukončil na Gymnáziu MRŠ v Novom Meste nad Váhom (vtedy
JSŠ). Na tej istej škole dnes učím, aby som
tu navždy uzavrel oblúk svojej, ako sa hovorí,
výchovno – vyučovacej práce.
Tieto školy boli základom mojej túžby po
vzdelaní, dostal som ho bohato, a tak som rád,

že som im niečo mohol vrátiť.
Mládež? Len neznalec života na nej hľadá
a nachádza prevahu nedostatkov, keď opak je
pravdou. Je úžasná, len ju oslovte!
Nemôžem nájsť krajší príklad, než sú dva
školské časopisy, ktoré som viedol. Vidranka zo
ZŠ v Bošáci a Slovo na našom gymnáziu.
* Aké sú vaše súčasné aktivity, máte sen,
ktorý by ste si chceli ešte splniť?
Vedenie GMRŠ ešte so mnou predĺžilo pracovnú zmluvu. Taká ponuka sa neodmieta. To nič
nemení na skutočnosti, že skôr či neskôr nastane
čas, kedy ráno z postele budem vstávať rovno do
„fajrontu.“ Verím, že ani vtedy Pán Boh neodvráti
odomňa tvár a dá mi silu tela i duše, aby som
vzal do ruky pero a chytil sa aspoň jednej z troch
tém, ktoré nosím so sebou už roky. Verím, že to
dokážem a budem podpisovať ďalšiu knihu.
A ten sen? Zriadiť v našom meste pamätnú
izbu spisovateľa K. G. Paustovského a navštíviť
jeho kolísku - Moskvu i prevrátenú kolísku na cintoríne v mestečku Tarusa.

O P ÄŤ PRILETÍ BAŽANT KINEMATOGRAF
Tohoročný program tvoria snímky z ostatných
dvoch rokov spolu s animovanými predfilmami.
Občania a návštevníci mesta si budú môcť
pozrieť divácky atraktívne české a slovenské
filmy. Slovenským zástupcom bude Pokoj v duši
V. Balka. Film, ktorý sa nedávno stal držiteľom
piatich ocenení národnej filmovej ceny Slnko
v sieti, vrátane hlavnej kategórie Najlepší film.
Sekundovať
mu budú štyri české snímky
Líbáš jako Bůh M. Poledňákovej, 2 Bobule
V. Lanné a dva filmy obľúbeného režiséra projektu

J. Hřebejka Nestyda i Kawasakiho ruža, bohaté
na zastúpenie slovenských hercov.
Ako predfilmy ich budú sprevádzať krátke animované snímky prvej dámy slovenského animovaného filmu Jaroslavy Havettovej, mnohé ocenené doma aj v zahraničí, konkrétne: Pieseň, Socha, Pomóóóc!, Prečo máme radi sliepky a Údel.
Program v našom meste s orientačným časom
začiatku premietania o 21,30 h: 16. 7. : Nestyda,
17. 7. 2 Bobule, 18. 7. Pokoj v duši, 19. 7.
Líbáš jako Bůh a 20.7. Kawasakiho ruža.

HEREČKA V NOVEJ CELOŽIVOTNEJ ROLE
Režisér zvaný život od 19. júna obsadil do
celoživotnej roly manželky, a neskôr azda i matky
Katarínu Čechvalovú z Divadielka galéria pri
MsKS, mimochodom, najúspešnejšiu herečku v
trinásťročnej histórii Festivalu A. Jurkovičovej,
trojnásobnú držiteľku ceny za najlepší ženský
herecký výkon.
Katkiným súputníkom na ceste životom je
herečkin dlhoročný priateľ, Švéd Jan Arvid
Eriksson.
Mladomanželom blahoželáme a dúfame, že
herečka kvôli „role na životnom javisku“ neopustí
javisko divadelné...
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VĎAKA ODBORNOSTI POZVANIE DO ČÍNY
Na stole prof. Ing. Václava Komana, DrSc.
leží pozvanie na august do Číny. V liste vedúci
delegácie People to People Citizen Ambassador
Programs´Fats and Oils Technology Kazimír C.
Akoh adresuje novomestskému rodákovi ako
poprednému odborníkovi v oblasti organickej
chémie, predovšetkým vo výskume tukov, ponuku zúčastniť sa odborného seminára vo vzdialenej exotickej krajine.
Dr. Akoh, bývalý výskumný profesor na oddelení potravinovej vedy a technológie na univerzite v Georgii, je medzinárodne uznávaný expert
na nízkokalorické tukové náhrady - štrukturované
lipidy. V rokoch 2008 - 2009 bol prezidentom
AOCS a vydal šesť kníh.
Pre odbornú debatu v Číne bolo stanovených
9 tém s cieľom vzájomnej výmeny skúsenosti
medzi účastníkmi. V liste sa doslova uvádza: „ Ako
delegát budete reprezentovať svoju profesiu a súčasne pokračovať v tradícii vysokej profesionality, ktorá posledných 50 rokov pomáhala formovať
medzinárodný dialóg v rámci Vašej profesie.“

People to People (P- P), túto nepolitickú súkromnú organizáciu venovanú podpore mieru a porozumenia v r. 1956 založil prezident Eisenhower
ako nástroj rozšírenia medzinárodných vzťahov.
Mimochodom, D. Eisenhower bol počas II.
svetovej vojny r. 1944 veliteľom inváznych vojsk
pre oslobodenie Európy od fašizmu. Po ňom
čestné predsedníctvo P- P prebrali J. F. Kenedy
a všetci ďalší prezidenti USA až po súčasného
B. Obamu.
Náš významný rodák, držiteľ titulu Osobnosť
mesta, ktorého v r. 2000 navrhli na Nobelovu
cenu za chémiu, žiaľ, musel túto atraktívnu ponuku odmietnuť.
Bývalý absolvent novomestského gymnázia (1947) a budúcoročný jubilant prof. Ing. V.
Koman, DrSc. sa nazdáva, že bolo by dobré a
vhodné, keby SR požiadala o členstvo v tejto
organizácii s možnosťou samostatnej expozitúry SR pre projekt Biomasa a vody, príp. rozšírený o modelový projekt Zelený priemyselný
park územného celku Nové Mesto nad Váhom.

AKTUÁLNE TÉMY OSLOVILI MLADÝCH ESEJISTOV
Tri témy: 1. Prírodné katastrofy. Vracia nám
príroda naše nešetrné správanie voči nej? 2.
Koníček alebo bezcieľne túlanie sa po meste,
či dlhé surfovanie na internete? 3. Kultúra reči.
Je všetko v poriadku v našej hovorovej komunikácii? vyhlásili usporiadatelia pre tohoročnú
súťaž základných škôl v okrese ESEJ 2010.
Uskutočnila sa 11. júna v mestskej knižnici.
Porota v zložení: Mgr. M. Kurišová – predsedníčka, PhDr. E. Berková a Mgr. A. Malíková
nemala ľahkú prácu. Eseje boli napísané na dobrej úrovni. Spomedzi anonymne, pod číslom, hodnotených dielok porota vybrala päť najlepších.

Z úspechu sa tešila pätica žiakov: B. Kočická,
8-ročné GMRŠ, M. Mihalová, ZŠ Bošáca,
J. Mlčúchová, ZŠ Ul. kpt. Nálepku, R. Švachová,
ZŠ Bošáca a M. Udvorka, ZŠ Čachtice.
Podujatie, ktoré organizujú MsK Ľ. V. Riznera,
Komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ,
Oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry
pri MsÚ v Novom Meste nad Váhom a Spoločný
školský úrad Považany, sa stáva tradíciou,
ktorá si medzi školákmi našla stabilné miesto v kalendári podujatí ZŠ, čomu sa tešila i
Mgr. J. Šteklerová, na hodnotení esejí prítomná
predsedníčka KŠMaŠ.
-ms-

R E Z BÁR S K E S Y M P Ó Z I U M POK R AČ UJ E
V auguste bude v našom meste svojím jubilejným – piatym ročníkom pokračovať rezbárske
sympózium. Ľudoví rezbári z mesta a okolia si
po roku opäť zoberú do svojich rúk dláta a ďalšie
rezbárske náčinie, aby v ateliéri pod holým
nebom - na námestí pred zrakmi občanov a
návštevníkov mesta vylepšili prístrešok pre zhotovené postavy a zvieratká z jasličiek.
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V celej svojej kráse budeme môcť unikátny
betlehem s novým prístreškom obdivovať vo
vianočnom čase, keď sa dostane na Námestie
slobody spolu s príchodom sv. Mikuláša. Už
niekoľko rokov je to možné vďaka pochopeniu
vedenia mesta, ktoré v roku 2006 dalo zelenú
spoločnej tvorivej dielni ľudových rezbárskych
majstrov.

PO RINGO TURNAJI A ODKLÍNANÍ HRADU - TÁBOR
Letný skautský tábor je každoročným vyvrcholením činnosti Slovenského skautingu, 15.
zboru Javorina v Novom Meste nad Váhom.
Ten tohoročný sa uskutoční v čase od 24. júla
do 7. augusta tradične v skautskom táborisku
v Hôrčianskej doline a ponesie sa v znamení
jubilea.
- OKRÚHLY - 20. ročník skautského tábora
symbolicky venujeme zveroKRUHU, - upresňuje
oddielový vodca Adrián Dedík a pokračuje ďalej:
- Z 15 - dňového pobytu v Hôrke nad Váh.
tri dni si vyžiadajú výstavba podsadových stanov
a samotná príprava tábora, každý zo zvyšného
tucta dní venujeme jednému z 12 znamení.Na jubilejný tábor pôjdu členovia novomestského skautingu od sedem a viac rokov.
- Rovnako všetky vekové kategórie, t. z.
vĺčatá a včielky (7 - 11 rokov), skauti a skautky
(11 - 16 r.), roveri a roverky (16 - 26 r.) a
premiérovo i nová kategória rodičia a dospelí sa
zúčastnili III. ročníka Ringo turnaja 5. – 6. júna na
Zelenej vode. Okrem novomestských skautov do
rekreačného areálu zavítali i príslušníci skautingu z Nitrianskej Blatnice, Trenčína, Piešťan a
Trnavy.
Do zaujímavej hry s dvoma gumenými
krúžkami sa s elánom na štyroch vyhradených
ihriskách so sieťami, každé pre jednotlivú kategóriu, pustilili proti sebe po dve štvorice.
Vhod preto prišlo posilnenie v podobe chutného
guláša a večernej opekačky. Vyvrcholením bolo
pod rúškom noci priam mystické vyhlásenie
výsledkov za pomoci horiaceho šípu a ohňa v
člne a plaziaceho sa po hladine jazera až na
breh. Tu sa potom účastníci turnaja dozvedeli,
že konečne po prvý raz aspoň v jednej kategórii
si prvenstvo neodniesli domáci, ale kamaráti z
Nitrianskej Blatnice.
Keďže v úvodný deň turnaja na Zelenej vode
prebiehala i Paráda, urobili sme „z núdze cnosť“
a stali sa akoby súčasťou tohto podujatia a
svoju činnosť sme prezentovali na zhotovenej
nástenke.V závere júna (26. a 27. júna) sa členovia 15.
zboru Javorina pustili do Odklínania hradu.
- Ide o projekt, s ktorým sme uspeli i tento
rok. Na základe toho sme na jeho realizáciu
dostali od Zsl. energetiky – Nadácie Pontis určité
finančné prostriedky. Vďaka tomu môžu skauti

v rámci svojich možností prispieť k skrášleniu
prostredia Čachtického hradu. Po odstránení
náletových drevín sme do ich znášania mimo
areál hradu zapojili i ochotných turistov a ďalších
jeho návštevníkov. Za pomoc od nás dostali
osviežujúci „drink“, čo im pri absencii studničky
v tejto lokalite určite dobre padlo.
Čachtický hrad, vari najznámejší zo všetkých
slovenských hradov vďaka neslávne preslávenej
Bátoričke, si zalúži pomoc. O pár rokov si pripomenieme 400 rokov od smrti Čachtickej panej,
a bolo by dobré, keby sa ho dovtedy podarilo
aspoň zakonzervovať, aby pre návštevníkov
nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo. Odklínaním hradu novomestskí skauti zavŕšili
tohoročnú bohatú činnosť, a tak si v duchu
príslovia „Najprv práca, potom pláca“ s čistým
svedomím môžu činorodo užiť pobyt v letnom
skautskom tábore.

ZACHRÁNILI KRÁĽOVSTVO
Telocvičňa ZŠ sv. Jozefa sa 13. júna premenila na sálu kráľovstva kráľa Dobromila. Vytratili
sa z neho vzácne čnosti ako sú: odvaha,
slušnosť a jednota. Kráľ požiadal svojich malých
dvoranov, aby zachránili kráľovstvo a pomohli
mu stratené čnosti nájsť.
Za pomoci rozprávkových scénok a aktivít, ktoré deti museli splniť, sa čnosti podarilo
zachrániť. Kráľ s kráľovnou na znak svojej
vďačnosti korunovali deti za princov a princezné
svojho kráľovstva, z ktorého sa dobré čnosti už
nikdy nevytratia. A dúfame, že ani z reálneho
života nás všetkých (bez ohľadu na to, či je,
alebo už skončilo leto, pretože slušné správanie
nemá mať voľno ani keď sú prázdniny) ... -lk-
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Adresa Weisseho 16, Nové Mesto nad Váhom
Web www.nikitafitness.sk
Email info@nikitafitness.sk
Tel +421 918 909 694

Otváracie hodiny
Cvičenie pre ženy
Pondelok - Piatok 7,00 - 21,00
Streda 19,00 - 21,00
Sobota - Nedeľa
9,00 - 20,00
Sobota 18,00 - 20,00
CENNÍK
Vstupový režim od 7,00 – 10,00 h
od 10,00 – 15,00 h
od 15,00 – 21,00 h
1. Jednorazový vstup

2,20 €

2,00 €

2,60 €

2. Kreditná karta

2,10 €

1,90 €

2,40 €

Na Kartu zákazníka môžete platiť všetky služby v našom zariadení.
3. Permanentka
Permanentka

1 mesiac
3 mesiace

4. Tréningový plán
5. Osobný tréner 1 h
3h
5h

29,- €
73,- €

- neobmedzený počet vstupov
- neobmedzený počet vstupov

7,- €
10,- €
25,- €
40,- €

Zálohová platba za kartu 3,- €
Platnosť karty zákazníka je 12 mesiacov od posledného vkladu
Cena je vrátane 19% DPH
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PROGRAMY MsKS

júl - august 2010
LETO S HUDBOU
Počas leta v amteátri Parku J. M. Hurbana
sa uskutoční séria tradičných nedeľňajších koncertov. Leto s hudbou 4. júla o 17,00 h odštartuje Bučkovanka a 29. augusta o 16,00 h
ho zakľúči Sebedražská kapela (presný program na 3. strane obálky).

KONCERTY PRI FONTÁNE
PREMENY S PESNIČKAMI
A ROZPRÁVANÍM
BOLO, NEBOLO ...
Bolo, nebolo. Kedysi dávno, keď sa piesok
lial a voda sypala, keď žuvačky boli vzácnosťou,
ale za korunu sa dalo kúpiť i veľké šťastie, čas
sa zdal nekonečný, slnko teplejšie a tráva zelenšia, bolo nebolo jedno malé mestečko.
Tak ako všade na svete sa ľudia v tom mestečku rodili, žili a zomierali.
Mali sa radi i nenávideli. Bývali šťastní i
nešťastní. Ale, predovšetkým dokiaľ sa nestali
dospelými, a to nejakú chvíľu trvalo, mali svoje
sny. A o tie tu ide.
Na šesťdesiate roky, roky mladosti a bezstarostnosti si pri fontáne na námestí v
sobotu 3. júla o 18,30 h zaspomína skupina
Premeny vo svojom programe Bolo, nebolo...

PREMENY OPÄŤ PRI FONTÁNE
S hudobnou skupinou Premeny pri MsKS a
jej pesničkami sa budete môcť pri fontáne stretnúť i na ďalších jej sobotňajších podvečerných
letných koncertoch na Námestí slobody: 24. júla
a 7. augusta so začiatkom vždy o 18,30 h.

PRIPRAVUJEME ZÁJAZD
DO PRAHY
Pripravujeme zájazd do divadla Hybernia na nový muzikál BARON PRÁŠIL. Účinkujú v alternáciách: Daniel Hůlka / Josef Vojtek /Marián Vojtko, Vilém Čok/Jiří Langmajer/
Tomáš Trapl, Zuzana Benešová/Sabina Laurinová/Zdenka Trvalcová, Kateřina Brožová/
Marta Jandová/ Hana Krížková, Daniel Barták/
Tomáš Savka/Roman Vojtek …
Vstupenky sú za 29,26 €, 25,08 € + cestovné.
Bližšie informácie získate v auguste na č.
tel. 771 0640, 771 2770 alebo osobne v MsKS.

OTVÁRAME KURZY V MsKS
Mestské kultúrne stredisko otvorí v školskom roku 2010/11 tieto kurzy:
Jazykové: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Pohybové: joga, cvič. pre ženy a kalanetika
Zápis do kurzov sa uskutoční 6. a 7. septembra do 16,30 h, ostatné dni v priebehu
septembra od 7,30 do 15,30 h alebo telefonicky na číslach 771 2770 a 771 0640.

PRÁVNA PORADŇA AŽ PO LETE
Bezplatná právna poradňa má v júli a
auguste prázdniny, po letnej prestávke bude
pokračovať v septembri.

KLUBY V LETE
Pondelok 19. 7. a 16. 8. o 15,00 h - SZI
Utorok 13. 7. a 10. 8. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. Ján Dedík
Streda 14. 7. a 11. 8. o 14,00 h - Klub chorých
na skler. multiplex
Štvrtok Len v júli od 18,00 h - Klub latelistov

POZVÁNKA NA PARTIČKU
Už v predstihu Vás pozývame 27. septembra o 19,00 h do divadelnej sály MsKS na
Partičku, populárne televízne hudobno-zábav-

né improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci.
Účinkujú: P. Polnišová, D. Dangl, R. Pomajbo, M. Miezga, L. Latinák, R. Jakab. Hudobný
sprievod: M. Čurko. Réžia: D. Dangl.
Vstupné: 12 €. Objednávky v pokladni MsKS.

V L E T E Č A KA J Ú Č A KA N KU FESTIVALY
Ak čakáte
od Čakanky,
že
leto len
preleňoší,
ste na veľkom omyle.
Počas prázdnin pôjdu jej
členovia,
či
už
aktívne,
alebo pasívne
- ako diváci
- na viaceré
folklórne festivaly. Chystajú sa napr. na Myjavu, Východnú,
azda zájdu i do Terchovej. V prípade ponuky
na nejakú akciu radi vystúpia so staroturianskou hudbou, s ktorou DFS Čakanka úzko spolupracuje.
Bolo i tak na Prvej ľudovej veselici v Novom
Meste nad Váhom k 15.výročiu založenia
detského folklórneho súboru pôsobiaceho pri
MsKS.
- Zdá sa, že nezostane len pri prvej ľudovej veselici, že k nej o necelý rok pribudne v
poradí druhá a o ďalší rok ďalšia .... Netradičná zábava v duchu tradícií starých materí a
otcov v jedálni priemyslovky sa stretla s veľkou
odozvou. Účastníci veselice kvitovali chutné,
typicky slovenské jedlá, ktoré rozváňali v slovenských domácnostiach už v dávnej minulosti.
Folkloristi, ich rodičia a ďalší priaznivci ľudovej
hudby a tanca si pochutnali na bryndzových
haluškách, strapačkách, klobáskach či zemiakových plackách. K tomu chutné koláče, sladké
a slané pečivo, ktoré priniesli rodičia. Vrcholom
bola torta v tvare podkovy s valaškou. Čo viac
bolo treba?!
Rodičov potešila šikovnosť vlastných ratolestí, ktorú ukázali v milom programe. V sprievode ĽH Čančatá a neskôr POĽUN-a zatanco-

vali myjavské a párové tance a priniesli jarný
obrázok s vynášaním Moreny. Milé bolo, keď
deti rodičov uviedli do kola. Uspeli i s malou
školou tanca pre „dospelákov.“ Po polnoci
zábava dostala voľnejší ráz a tancovalo sa
už pri reprodukovanej hudbe. Veselica dostála
svojmu názvu, bolo skutočne veselo!Veselo bolo i v Slovinsku, kde 20 – členný výber DFS Čakanka absolvoval spolu s ĽH
POĽUN zo Starej Turej turné po slovinskej
krajine.
- Veselo bolo, no bolo to i náročné, - dopĺňa
vedúca súboru Mgr. Alexandra Tobiášová.
- Počas štyroch dní sme siedmim školám
v piatich mestách priblížili slovenský folklór
– okrem tancov i tradičné zvyky, napr. šibačku, púšťanie venčekov na vodu, vynášanie
Moreny. Po každom vystúpení sme pred zrakmi školy i širokej verejnosti za zvukov muziky
a sprievodného tanca zasadili jeden stromček. Splnili sme si tak svoje environmentálne poslanie v rámci Dňa Zeme, s ktorým sme
tiež išli do Slovinska (foto z vystúpenia). A nešli
sme s prázdnymi rukami.
Po vlaňajšej krojovanej bábike mal pozdrav
zo Slovenska tentoraz podobu medovníkovej šperkovnice naplnenej medovníkmi,
ktoré napiekli šikovné ruky p. Obuchovej. Ani
my sme domov neodchádzali naprázdno, naši
slovinskí hostitelia nám darovali upomienkové
predmety typické pre to – ktoré mesto.
Okrem toho sme si priniesli kopec zážitkov,
napr. z návštevy
dinoparku
i dobrý pocit z
toho, že slovenský folklór si
našiel cestu k
srdciam našich
slovinských
priateľov.-
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štvrtok 1., piatok 2. o 19.00 h

štvrtok 5., piatok 6. o 19.00 h

OKO VE ZDI

OKO NAD PRAHOU

Milenecká dvojica Ellena a Vincent sa dostanú do
opusteného domu, do miestnosti, kde je malé okienko a
jedny dvere, ktoré sa zatvoria ... a škárou v stene ich
pozoruje oko. To oko neveští niì dobrého! Tajomstvo,
ktoré vysloví mladá žena, zmení nadobro životy niekoľkých
ľudí. A z nich prežije len jeden. Hrajú: Karel Roden, Soėa
Valentová, Jürgen Prochnow, Catherine Flemming, …
ČR,SR
thriller
80 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 3., nedeľa 4. o 19.00 h

ROBIN HOOD
Známy neznámy príbeh z 13. storočia v Anglicku v réžii
výborného Ridleyho Scotta s Russellom Crowe a Cate
Blanchett.
USA, VB
akìný, historický, dobrodružný
148 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 8., piatok 9. o 19.00 h

MUŽI, êO êUMIA NA KOZY
Reportér (Ewan McGregor) sa v honbe za veľkým
príbehom dostáva do boja medzi dvomi utajenými
jednotkami americkej armády. Špeciálna jednotka s novou
metódou boja a schopnosťou čítať myšlienky, prechádzať
stenami, zabiť kozu svojím pohľadom proti super vojakom
pod velením dezertéra (Kevin Spacey). Čo z týchto
bizarných udalostí je skutočnosť a čo fikcia?
USA, VB
komédia
94 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 10., nedeľa 13. o 19.00 h

PRINC Z PERZIE: PiESKY êASU
Producent Pirátov Karibiku prináša ďalší akčný veľkofilm.
Efektami nabitý príbeh sa odohráva v tajomných krajoch
dávnej Perzie.
USA
dobrodružný
116 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 15., piatok 16. o 19.00 h

SEX V MESTE 2
Niekedy si jednoducho musíte vyraziı s babami von!
Zábava, móda, priateľstvo a ešte niečo navyše. Carrie
(Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall),
Charlotte (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon) sa
opäť s chuťou zahryznú do Big Apple.
USA
romantická komédia
146 min.
slovenské titulky
vstupné: 2.20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 17., nedeľa 18.

o 19.00 h

SVITANIE
Zemou sa prehnala neznáma nákaza, ktorá premenila
väčšinu obyvateľov na upírov. Ľudia teraz patria medzi
ohrozený a podradný druh. Sú nútení sa ukrývať pred
upírmi, ktorí ich usilovne udržujú na pokraji vyhynutia, aby
sa mali čím živiť. Edward Dalton, vedec, ktorý sa odmieta
živiť ľudskou krvou, sa snaží vytvoriť umelú krvnú náhradu,
ktorá by dokázala udržať upírov pri živote. Ed stretne
Audrey, ľudskú ženu, ktorá mu pomôže k prekvapivému
objavu.
Austrália, USA
horor
98 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 22.– sobota 31. 7.

DOVOLENKA

Neobyčajný príbeh o veľmi charizmatickom a elegantnom
architektovi Jánovi Kaplickom, ktorý musí v Prahe prejsť
najväčším bojom svojho života.
réžia: Olga Špátová
ČR
dokument
78 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 7., nedeľa 8.

o 19.00 h

ŽENY V POKUŠENÍ
Helena, odborníčka na manželské problémy zisťuje, že sa
dostala do situácie, aké rieši so svojimi pacientmi. Jej
manžel je pristihnutý in flagranti s mladšou ženou a Helena
čoskoro bezradne stojí na prahu nového života.
Dvadsaťročná dcéra Laura chce byť matke oporou, ale
sama sa stretáva s nástrahami prvej ozajstnej lásky.
ČR
komédia
118 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 12., piatok 13. o 19.00 h

THE CRAZIES
Obyvatelia malého pokojného mestečka sa zo dňa na deň
zmenia na vraždiace monštrá! Počet šialených obyvateľov
sa neustále zvyšuje - šancu uniknú nemajú ani tí, ktorí
zostávajú normálni. Mesto obkľúčila armáda a ozbrojenci
čakajú, až sa obyvatelia navzájom zlikvidujú.
USA, Spoj. Arab. Emiráty
horor, thriller
101 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 14., nedeľa 15.

o 19.00 h

SÚBOJ TITANOV
Príbeh boja o moc, v ktorom sa postavia ľudia proti kráľom
a králi proti bohom. Boj medzi samotnými bohmi môže
zničiť celý svet.
USA
dobrodružný fantasy
106 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 19., piatok 20. o 19.00 h

MAMAS & PAPAS
Mozaika osudov niekoľkých partnerských dvojíc, ktoré v
zlomovom bode života riešia otázky chceného,
nechceného, vytúženého alebo zmárneného rodičovstva.
ČR
dráma
110 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 21., nedeľa 22. o 19.00 h

NOêNÁ MORA Z ELM STREET
Skupinu teenagerov z predmestia spája jedno puto:
všetkých prenasleduje Freddy Krueger, desivo znetvorený
zabijak, ktorý ich straší v ich snoch.
USA
horor
102 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 26., piatok 27. o 19.00 h

ZÁLOŽNÝ PLÁN
Po rokoch randenia sa Zoe (Jennifer Lopezová)
rozhodne, že čakanie na toho pravého trvá pridlho.
USA
romantická komédia
106 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 28., nedeľa 29. o 19.00 h

TWILLIGT SÁGA: ZATMENIE
Po návrate milovaného Edwarda sa Belle vracia aj chuť do
života, ale Victoria, upírka, ktorej druha Edward v súboji
zabil, sľúbila pomstu a tú chce teraz naplniť.
USA
romantický horor
120 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
I počas letných prázdnin prichádzame pred vás s ponukou na návštevu kina Považan.
Z programovej ponuky na júl a august vyberáme:
MUŽI, ČO ČUMIA NA KOZY - štvrtok 8. a piatok 9. júla o 19,00 h:
Vynikajúce lmové komické spracovanie, inšpirované
bestsellerom Jona Ronsona. Reportér Bob Wilton (Ewan
McGregor) sa v honbe za veľkým príbehom dostáva do
boja medzi dvomi utajenými jednotkami americkej armády.
Na jednej strane je špeciálna jednotka s novou metódou boja a schopnosťou čítať myšlienky nepriateľov, prechádzať stenami, ba dokonca zabiť kozu svojím pohľadom a na druhej strane sú super vojaci pod velením
dezertéra Larryho Hoopera (Kevin Spacey).
Čo z týchto bizarných udalostí je skutočnosť a čo kcia?
Komédia USA/Veľká Británia trvá 94 minút a je MN od 12 rokov.
SEX V MESTE 2 - štvrtok 15. a piatok 16. júla o 19,00 h:
Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda sa opäť s chuťou zahryznú do Big Apple.
Život je presne taký, o akom dámy vždy snívali, ale nebol by to Sex v meste, aby im nepriniesol
nejaké nečakané prekvapenia. Tentokrát v podobe čarovného, slnkom zaliateho dobrodružstva,
ktoré ich zavedie ďaleko od New Yorku - na jedno z najluxusnejších, najexotickejších a najvzrušujúcejších miest na svete, kde sa večierky nikdy nekončia a každé zákutie skrýva nejaké
tajomstvo. Štyrom hrdinkám sa podarí uniknúť práve včas, aby neupadli do klasického stereotypu manželských a materských povinností a nabrali silu im vzdorovať.
Romantická komédia USA trvá 146 minút a je MN do 15 rokov.
OKO NAD PRAHOU - štvrtok 5. a piatok 6. augusta o 19,00 h:
Neobyčajný príbeh o veľmi charizmatickom a elegantnom architektovi Janovi Kaplickom, ktorý musí v
Prahe prejsť najväčším bojom svojho života.
Film v réžii O. Špátovej sa natáčal tri roky vo Veľkej Británii, Českej republike a Taliansku. Ide o silný
príbeh o jednej z nejemotívnejších postáv svetovej
architektúry s jasnou víziou budúcnosti.
Hrajú: Jan Kaplický, Václav Havel, David Vávra a
Pavel Bém.
Český lm trvá 78 minút a je MN do 12 rokov.
ŽENY V POKUŠENÍ - sobota 7. a nedeľa 8. augusta o 19,00 h:
Štyridsiatnička Helena, uznávaná odborníčka na manželské problémy, jedného dňa zisťuje,
že sa dostala do situácie, akú rieši so svojimi pacientmi. Jej doposiaľ milujúci a milovaný manžel
je pristihnutý in agranti s mladšou ženou a Helena čoskoro bezradne stojí na prahu nového
života.
Česká komédia v réžii J. Vejdělka v hlavnej úlohe s Eliškou Balzerovou trvá 118 minút a je
MN do 12 rokov.

Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

Jiráskova 187/3
Stará Turá

Tel. majiteľ: 0918 565 209
Tel. predajňa: 0905 735 395

Tel.: 0910 363 407

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní
v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými
profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné
uzamykacie otvory.
Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
Cena 395 EUR (11 900 Sk)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
Päťkomorový systém
Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnosť proti vlámaniu
Znamenitá ochrana proti hluku

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

INTERIÉROVÉ DVERE
Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
Dvere povrchová úprava fólia
Dvere povrchová úprava dyha
Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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Nové vlaky pre pohodlie
na koľajniciach
Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne.
Vďaka Operačnému programu Doprava sa na železničných tratiach Slovenska,
najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky.
Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým
a k matkám s deťmi, ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie
slovenské železnice.

Naša cesta k cieľu
Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a z Kohézneho fondu.
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www.mdpt-opd.sk

POLYFUNKïNÝ DOM „ BAJHAUS “
CAFÉ & RESTAURANT TEREZA
-

Kvalitné stravovanie formou Denného menu v cene 2,90 € - 3,00 €
Spoloðenské posedenia (firemné posedenia, školenia, promócie, rodinné oslavy a pod. )
Výroba cukrárenských výrobkov
Objednávky „ A la carte “
WIFI zóna, letná terasa

Našu kompletnú ponuku nájdete na webovej stránke: www.unikovnm.sk
Info na tel. ðíslach: 0908 395 508
Kde nás nájdete?
0917 638 700
PiešĘanská 16
(pri železniðnom podjazde smer TESCO)
Nové Mesto nad Váhom

Firma UNIKOV N.M., s.r.o. Vám ponúka:
Projektovanie energetických stavieb – zdravotechnika (plyn, voda, kúrenie)
Montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení s revíznou
správou.
Informácie získate : www.unikovnm.sk
email: unikovnm@unikovnm.sk
tel. ð. 0918 395 721, 0905 858 059
Sídlo firmy je na Ul. PiešĘanskej 2588/16, Nové Mesto nad Váhom, v budove BAJHAUS
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w w w . k a tk a t ours .s k
Centrum voľného času v Novom Meste
nad Váhom organizuje v júli dva prímestské
tábory. Prvý sa uskutoční od 6. do 9. júla,
druhý bude v termíne od 12. do 16. júla.
Počas nich deti príjemne a zmysluplne
prežijú niekoľko dní z prázdnin a rodičia budú
mať v tento čas o starosť menej, čo so svojimi
ratolesťami.
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PODPORTE BOJ PROTI
SKLERÓZE MULTIPLEX
zaslaním darcovskej SMS
správy v tvare DMS NADEJ
na číslo 877
Predám takmer nový, mesiac používaný
pánsky bicykel. Č. tel.: 032 771 27 70.

CÍTITE SA VYČERPANÍ A VYSTRESOVANÍ?
Skúste navštíviť miesto, kde načerpáte nové sily. V SUN salóne si môžete dobiť energiu,
podobne ako na slnku v jeho logu. Stačí si nájsť čas pre seba, vstúpiť do sveta pokoja, relaxu, vôní,
príjemnej hudby a a zveriť sa do odborných rúk.
Salón okrem kozmetických služieb ponúka ošetrenie exkluzívnou značkou DE NOYLE´S
s WELLNESS PROGRAMOM zameraným na ročné obdobia.
Po čololádovej kúre v zimnom období, jarnej detoxikačnej kúre so zeleným čajom, prichádza v
letnom období kúra AMAZONAS SPA s osviežujúcim a liftingovým účinkom.
Pohladením pre telo i dušu sú špec. masáže, napr.: MASÁŽ S HORSKÝM KRIŠTÁĽOM,
ktorý harnonizuje energiu človeka.
CHAMPI (ČAMPI) MASÁŽ - založená na ajurvéde, 5000 rokov starej indickej vede o živote,
uznanej WHO za medicínsky postup. Masáž pôsobí cez čakry na uvoľnenie hlavy, krku, ramien,
odburáva bolesti i nespavosť.

SUN SALÓN IVETA DRLIČKOVÁ
Ul. Čs. armády 4, Nové Mesto nad Váhom
Tel.:0903 649 559 (so službou prezvonenia naspäť).
LETNÁ AKCIA!
WELLNESS
A MASÁŽE
- 15 %

FÁÁÁJN BOL FAJN
Kapela bojujúca o prežitie, povznesený až
arogantný vedúci baru, ktorý sa ju snaží vypudiť,
„pletky“ medzi hudobníkmi a tanečníčkami, rivalita speváčok, ale aj súdržnosť kapely a jej
verné publikum – okolo toho všetkého sa krúti
pôvodný muzikál CVČ, umocnený desiatimi, na
mieru šitými pôvodnými skladbami tamojšej skupiny Experiment.
Premiéra muzikálu 15. júna bola viac ako
fajn. Dopadla na výbornú. Jeho tvorcom sa podarilo na javisku skĺbiť živú pop-rockovú kapelu,
spevákov, tanečníkov a hercov do zaujímavého
dielka, ktoré si hneď od začiatku získalo srdcia
divákov.
Na pódiu i v hľadisku MsKS to žilo. 19
účinkujúcich od 12 do 25 rokov, z toho kapela v
trojúlohe hudobníkov, spevákov, hercov (okrem
toho jej patrí i autorstvo skladieb, z ktorých 90
% zložil Lukáš Trautenberger), slovom, spevom,
tancom a hudbou vťahovali návštevníkov MsKS
do deja plného zápletiek.
Po premiére mohli Fááájn vidieť i účastníci

Dňa mesta a žiaci počas júnových repríz v divadelnej sále. A kto si ešte nestihol pozrieť nový
projekt CVČ pod režijnou taktovkou riaditeľky
Dr. J. Heveryovej z autorskej dielne (scenár a
choreografie) Z. Kalivodovej, L. Krajčovicovej a
L. Hlinkovej, ktoré hrajú a tancujú hlavné ženské
úlohy, má možnosť v pripravovaných ďalších
reprízach v septembri.
-CVČ-
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D R . I R E N A B A U M OVÁ ( I.)
Práve uplynuli štyri desaťročia, čo nie je
medzi nami, ale spomienky na jednu z prvých
lekáriek (prvou bola MUDr. Gusta Mitúchová) v
našom meste zostávajú.
MUDr. Irena Baumová (28. júla 1892 Nové
Mesto nad Váhom - 25. 5. 1970 tamtiež) sa
narodila v rodine židovského kantora. Mala
staršiu sestru Idu a mladšieho brata Šaninka
– Alexandra. Vychodila dievčenskú židovskú
meštianku a odišla študovať na obchodnú školu
do Kežmarku. Brat študoval v Huncovciach za
rabína, padol na východnom fronte. Po štúdiách
v Kežmarku sa zamestnala v Židovskej banke
(v Novom Meste bolo 10 bánk). Spolu s dcérou
miestneho advokáta, Máňou Markovičovou,
študovali externe na Piaristickom gymnáziu
v Trenčíne. R. 1919 sa ich študijné cesty
rozišli. Sl. Markovičová maturovala v Trenčíne,
sl. Baumová na evanjelickom gymnáziu v
Bratislave. Rozhodli sa študovať medicínu.
Irena Baumová na Nemeckej univerzite v
Prahe, kde r. 1929 promovala.
Prvý rok po skončení vysokoškolských štúdií
pracovala v Detskej nemocnici v Brne v Černých
Polích. Ďalší rok pôsobila na Gynekologicko
– pôrodníckej klinike v Bratislave.
K mojim novorodeneckým chorobám otec
zavolal svojho lekára. Ten mu poradil obrátiť sa
na v meste novú lekárku s praxou na detskej
klinike v Brne. Dr. Baumová sa tak stala našou
detskou i rodinnou lekárkou. Bývali sme u
Siťajov – Mifekovcoch. Oknami nad Solárňou
sme videli Inovecké hory, hrad Beckov, dobytčí
jarmok za Solárňou. V lete boli na ňom cirkusy
a kolotoče so strelnicou.
MUDr. Baumová bývala v nájomnom byte
pri poschodovom dome Pettenovcov, kde bola
aj ambulancia Sociálnej poisťovne. Striedala sa
tu s MUDr. Hrušovským.
R. 1937 sa presťahovala do nového domu
obchodníka Munka postaveným za domom
Mifekovcov. V prvej izbe do ulice bola ambulancia s vyšetrovacím stolom uprostred. Na
vonkajšej stene pri vchode do súkromnej ambulancie tabuľa hlásala: MUDr. Irena Baumová,
lekárka Artztin, pod tým ordinačné hodiny.
Pred
blížiacimi sa deportáciami jej
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Ľ.
Podjavorinská
sľúbila,
že
keď
jej k jubileu príde
zablahoželať minister školstva a národnej osvety Sivák,
pri tej príležitosti sa
za
ňu
prihovorí.
Deportácie začali
v marci 1942. Dom aj
s ordináciou dostal k
dispozícii mladý dentista. V deň odvozu
stáli všetci vybraní
nastúpení na dvore Mestského domu. V zbernom tábore na Rajeckej ceste v Žiline jej 1.
mája 1942 gardisti povedali, že je voľná. V
Novom Meste ju prichýlila židovská rodina na
Hurbanovej ul. Čakala na povolenie vykonávať
prax. Napokon dostala povolenie zastupovať
v Čachticiach obvodného lekára, ktoý si zlomil predkolenie (dr. Kristínus). Do dediny
dochádzala vlakom, späť väčšinou peši.
Dentistu v jej dome vystriedali mladí
manželia z Martina, Ing. Bednárik s ťarchavou
manželkou. Jedného dňa ju mladá žena zastavila a vyzvala ju, aby prišla bývať do časti
svojho domu, lebo im je priveľký. Odvtedy
bývala zase na svojom. Keď sa Bednárikovci
odsťahovali, miesto nich prišiel bývať dôstojník, zať mešťanostu Mandelíka. Po vypuknutí
SNP sa aj s manželkou vytratili.
Od návratu zo Žiliny svoju prax vo svojom
dome neobnovila. Pracovala ako nemocenská
lekárka v ambulancii v Pettenovci. Keď v januári
1945 prišiel ktosi do ambulancie oznámiť, že
SS - áci vedú dr. G. Diamanta s rodinou, Dr.
Baumová vzala kabát a z ambulancie sa vytratila. Úzkym priechodom sa dostala ku kostolu,
do Žabej ul., schodami Pod Vale, vedľa pekárne
pod most do našej ulice. U seba vzala všetko
potrebné a cez susedný Siťajovský dvor prešla
k Pavlechovej. Požiadala ju, aby ju pustila
bráničkou dolu svahom. Dala jej zo zápästia
hodinky. Cez Soláreň došla do domu pôrodnej
asistentky Kleinovej, kde prečkala príchod
frontu. Jej zmiznutie sme si vysvetľovali tak, že

ju odvliekli. Začiatkom apríla 1945 počas poplachu sme sa v pivnici od p. Kleinovej, ktorá
prišla s listom, dozvedli, že lekárka je v meste.
Na jar 1944 dr. Hrušovskému doviezol
sused Kvasnica na voze raneného ruského
zajatca na úteku. Bolo mu treba v tajnosti
vybrať strelu zo stehna. Poslal syna Ivana

po dr. Baumovú k asistencii. Vybral cudzie
teleso, pritom sa poranil a dostal zápal mozgu.
Internista Dr. Poór ho poslal na neurológiu prof.
Matulayovi do Bratislavy. Podľa dcéry otec už
nerozprával. Tam zomrel.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
MUDr. Henrich Lifka

PRIBAĽTE SI DO DOVOLENKOVÉHO KUFRA
Je tu leto, čas dovoleniek a prázdnin. Ak sa
chystáte hocikde za hranice všedných dní, odporúčame vám do kufra či batoha pribaliť si verného spoločníka - knihu. Prinášame vám niekoľko
tipov na čítanie z ponuky mestskej knižnice:
Martina Monošová: KLIŠÉ
Mladá autorka pochádza zo Starej Turej a
Klišé je jej už treťou knihou.
V nej veľmi citlivo na pozadí jedného osudového stretnutia vykreslila príbehy troch ľudí –
manželského trojuholníka: podvádzanej manželky, podvádzajúceho manžela a mladej študentky
– milenky.
Príbeh lásky ženatého Maxa je situovaný
do sveta bratislavských „rýchlokvasných“ podnikateľov, kde peniaze a úspech ľahko zatemnia
zdravý úsudok. Každá postava bojuje svojimi
vlastnými zbraňami, neberúc ohľad na nikoho a
na nič. A každá má zo svojho uhla pohľadu pravdu. Zostáva len na čitateľovi, komu dá za pravdu
on.
Peter Šesták: NAHÁ PROFESORKA
Bývalý redaktor Fun Radia Šesťo svoje
humorné postrehy zo života sústredil do svojej
prvotiny.
Na pomaturitné stretnutie študentov gymnázia po 10 rokoch sa chystajú iní ľudia, ako tí, ktorí
pred časom maturovali... Každý má svoj úspech,
radosť, žiaľ, sklamanie, splnený, ale aj nenaplnený cieľ. Na jednotlivých spolužiakoch autor ako
úžasný pozorovateľ obyčajného života poukazuje na ľudské povahové vlastnosti, na problémy

každodenného života a snahu každého jedného
z nás aspoň o malý kúsok šťastia pod slnkom.
Jozef Karika: V TIENI MAFIE
Román so šokujúcou otvorenosťou opisuje
bezohľadné maánske praktiky od výpaľníctva, nakrúcania pornograe, obchodu s bielym
mäsom až po korupciu. No hovorí aj o priateľstve
dnešných tridsiatnikov.
Traja kamaráti dozrievajú pod vplyvom
spoločenského diania. Život im ponúka rozličné
spôsoby, ako si vydobyť spoločenskú prestíž a
iba na nich záleží, ktorý z týchto spôsobov si
vyberú. Odolá ich priateľstvo nástrahám, alebo
ich vo svete peňazí a zločinu rozdelí taký neočakávaný cit, ako je láska?
Markus Zusak: ZLODEJKA KNÍH
Hlavná hrdinka Liesel prichádza do nemeckého mestečka, kde ju čakajú adoptívni rodičia
– večne kričiaca matka a láskavý a trpezlivý nový
otec Hans. Na všetko, čo vnímavá Liesel prežíva, dopadá tieň nacizmu a Adolfa Hitlera. Jej
otec nacistickému poblázneniu odolal a aj Liesel
sa čoskoro naučí rozlišovať medzi svetom „tam
vonku“, kde treba súhlasiť s nacistami a svetom
„vo vnútri“ – v dome, kde v pivnici ukrývajú mladého židovského utečenca. Rozprávačom tohto
strhujúceho čítania je Smrť, ktorá má ku koncu 2.
svetovej vojny čoraz viac práce. Práve jej pohľad
sprevádza čitateľa od začiatku až do konca a
príbeh prifarbuje čiernym humorom i miernou
melanchóliou.
Marta Stuparičová, vedúca knižnice

P O P E V K Y S K U P I N Y PREMENY
Popevky. Už samotný názov naznačuje,
že pôjde o jednoduché, žánrovo nevyhranené
piesne do ucha. Niektoré v duchu mestského
folku (Tangáče, Do Nového Mesta, Dávne lásky
na čaji, Až sa znova narodím, Andrej, Šťastie...).
Iné (Povedzte mi prečo, Toto mi vravieval

starý otec…) azda niekomu i niečo pripomenú.
V poradí druhý album skupiny by mal v jednoduchej podobe vyjsť na sklonku tohto roka.
P.S.: Klipy piesní skupiny Premeny možno
nájsť na internetovej stránke: www.youtube.com/
Premeny.
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OKÚSTE ČARO DOGTREKKINGU
Turistiku so psom organizujeme už niekoľko rokov. Potulka prírodou je o to
krajšia, že spoločnosť nám
robí náš štvornohý kamarát.
Je krásne sledovať psíka,
ktorý si užíva každý dotyk
trávy či každý nový pach a
spoločne so svojím pánom
sa vydáva na niekoľkokilometrovú trasu plnú
spoločných zážitkov a chvíľ, kedy sa spolieha
jeden na druhého, aby spoločne došli do cieľa.
Tak sa zrodil Novomestský dogtrekking.
Z pôvodne príjemnej potulky sa stal v Novom
Meste nad Váhom oficiálny pretek, ktorý sa takmer po 3 - ročnom úsilí zaradil do dogtrekkingového seriálu Slovenska, čiže do majstrovstiev SR
o Pohár dogtrekkingu.
Dogtrekking je extrémny kynologický vytrvalostný šport, pri ktorom sa prekonávajú mimoriadne vzdialenosti v časovom limite. Rozvíja
súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa.
Psovod je so psom spojený buď postrojom a
vôdzkou pripnutou k bedernému pásu, alebo
vedie psa iba na vôdzke, prípadne strieda oba
varianty. Akcie tohto druhu sa zvyčajne usporadúvajú na 100 a viac kilometrov. Za najkratšiu
dogtrekkingovú akciu možno akceptovať pretek
na 80 km.
S dogtrekkingom sme v Novom Meste nad
Váhom začali nesúťažnou formou v r. 2007
príjemnou 30 km túrou cez Malé Karpaty. Po
tejto prechádzke nasledovali ďalšie podujatia
typu MINIdogtrekking, do ktorých sa zapojil i útulok Nádej. Spoločná 15 km prechádka obohatila
deň nielen nám a našim psíkom, ale poskytla
príjemnú atmosféru hlavne havkom z útulku,
ktorí mali príležitosť poriadne si pretiahnuť labky.
Účasť bola bohatá a účastníci si mohli pozrieť i
ukážky poslušnosti i dogdancingu, t. j. tanca so
psom. Výťažok z týchto akcií putoval na pomoc
opusteným a týraným psíkom z útulku.
Po úspechu a príjemnom pocite prišli na rad
už náročnejšie organizačné práce. Máme za
sebou dva oficiálne ročníky preteku (a ďalší je za
rohom).
III. Novomestský dogtrekking sa uskutočnil
29. – 31. augusta 2008 a bol prvým 3-dňovým
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oficiálnym pretekom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách MID – 55 km a MINI – 20 km. Tábor so
všetkým, čo k nemu patrí, pripravili organizátori
pod šírym nebom na chate v Malých Karpatoch.
MID - ári na svojej ceste prešli hranicami Malých
Karpát až na Biele, kde sa svojimi psíkmi ťahačmi nechali vytiahnuť až na Veľkú Javorinu.
Súťažiaci na trase MINI pre zmenu spoznali
krásy Višňovskej doliny a mohli obdivovať výhľad
z Čachtického hradu.
Na podujatí mali menšie zastúpenie i domáci
turisti či psíčkári z Nového Mesta nad Váhom.
Na unavených dogtrekkárov okrem ubolených
nôh a labiek čakal v tábore chutný guláš a tí, čo
nemali pohybu ešte dosť, si mohli vyskúšať aj
nočnú etapu.
Jedným z najúspešnejších a najčerstvejších
podujatí bol vlaňajší V. Novomestský dogtrekking, ktorý nám spríjemnil voľné dni v čase
od 30. júla do 1. augusta. Z tohto víkendu si
všetci odniesli krásne zážitky, tak MID - ári na
svojej 55 km trase hrebeňom Malých Karpát,
ako aj účastníci trasy MINI 20 km s riadnymi
kopcami. Panovala tu príjemná atmosféra a
len čo dorazil posledný účastník, žiadny oddych
sa nekonal. Na súťažiacich čakali zaujímavé
súťaže, napr. pílenie dreva v časovom limite,
preťahovanie sa lanom, skúška odvahy a i.
Súťažiacich štekotom hlasito povzbudzovali ich
štvornohí spolupretekári, znela príjemná hudba a
kto vládal, mohol si i zatancovať. Tí viac unavení
si vychutnávali veget so svojimi psíkmi, alebo sa
pri táboráku s ostatnými delili o príhody z trasy.
Pre nás a našich psov je dogtrekking životným
štýlom a náplňou života. Nie je dôležité vyhrať, ale
- zúčastniť sa. Umožňujeme tým ľuďom spoznať
krásy prírody i okolia nášho mesta, dožičiť im aj
havom viac zdravého pohybu, psíkom voľnosti,
ktorá je po boku ich pánov – kamarátov pre
nich prirodzená. Chcete to zažiť? Príďte na
najbližší Novomestský dogtrekking 31. júla
– 2. augusta. Spoločne so svojimi štvornohými
kamarátmi sa vydáme v ústrety Považskému
Inovcu a navštívime mnohé krásne miesta a
kultúrne pamiatky, a to LONG na 93 km trati a
MID 44 km. Tešíme sa na vás i vašich psíkov!
Adriana Rusňáková a Alena Košnárová
organizátorky dogtrekkingu

PIJE Z PRAMEŇA DOBRA A DELÍ SA S NÍM S INÝMI
Keď so zatajeným dychom v rozhlase
ako dieťa počúvala
rozprávky v interpretácii Viery Bálinthovej,
netušila, že sa z nej
raz stane novomestská
teta Viera. Pani Oľga
Žáková – Nápokyová
po rozprávkach, ktorými sa naživo v škôlke
či cez obrazovky dvoch regionálnych televízií
prihovárala detskému divákovi, sa k nemu
teraz privráva i prostredníctvom CD s deviatimi rozprávkami od P. Dobšinského a bratov
Grimmovcov. Obrazne povedané na to, Ako sa
ježibaba vydávala, sa prišlo do výstavnej siene
MsKS pozrieť veľa priaznivcov Oľgy Nápokyovej
či rozprávok. Alebo obidvoch.

Podstata rozprávok, keď dobro vždy víťazí
nad zlom, je jej blízka a snaží sa ju žiť i v reálnom svete. Azda pre to, že život jej v minulosti
uštedril nejednu ranu a užila si nemálo zla,
dnes plnými dúškami pije z prameňa dobra,
hľadá ho i v druhých a rada sa oň delí s inými
ľuďmi. Tentoraz i formou cé-dečka s klasickými
rozprávkami.
CD Ako sa ježibaba vydávala je kolektívnym
dielkom viacerých Novomešťanov. Okrem Oľgy
Nápokyovej, ktorá postavičkám prepožičala
svoj hlas, pod hudbu a zvukové efekty sa
podpísal naslovovzatý odborník Juraj Lehuta,
pod ilustrácie na obale i booklete známy karikaturista a výtvarník Vlado Pavlík. „Ježibabu“
na cestu vyprevadila autorka niekoľkých kníh
Mária Pomajbová, slovom sprevádzala Marta
Viteková, predsedníčka literárneho klubu pri
mestskej knižnici.

DOMINIKOV DLHÝ „BAD TRIP“
Wow, sú tu prázdniny! Žiadna škola, žiadne
učenie! Užívanie si sladkého ničnerobenia
a voľna - s kamošmi. Konečne kúpanie,
opaľovanie, výlety, stretnutia s kamarátmi, partia a večer žiadne ponáhľanie sa domov, veď
ráno netreba vstávať do školy. Pre mnohých
tinedžerov krásne, až najkrajšie predstavy.
No dôsledky tejto prázdninovej eufórie, ak
človek podľahne nástrahám leta, môžu byť
katastrofálne a navždy poznačiť život mladého človeka, rodiny i najbližšieho okolia. Že
maľujeme čerta na stenu? Kdeže! Krutá realita.
Svoje o tom vie i Dominik. Z jeho prázdninového
„výletu“ užívania si slobody sa stal - použijúc
obrazne slovník narkomanov - niekoľkoročný
„BAD TRIP.“ Pravda, vtedy to dnes 20 –ročný
mladý muž nevnímal ako „zlý výlet,“ naopak.
- Bol som tinedžer, mal som 15 rokov a
svet bol pre mňa gombička. Zatúžil som byť
iný ako ostatní, byť slobodný, robiť si, čo sa
mi zachce. Dostal som sa do partie, s ktorou som trávieval čoraz viac času. Raz mi
ktorýsi z chalanov ponúkol „trávu.“ Neodmietol
som, bral som to ako srandu. Navyše, ako
by sa chalani na mňa pozerali, keby som

povedal NIE, pokladali by ma za slabocha! A to som nemohol pripustiť! Haste, jedna
„mariška“!, povedal som si, veď o nič nejde!
K jednej postupne pribudla ďalšia a k nej zase
ďalšia ...Mám to pod kontrolou, presviedčal sám
seba Dominik, keď budem chcieť, prestanem,
navrával si.
- Doma som si nasadzoval masku, pred
rodičmi a bratom hral divadielko, že všetko je
v poriadku. –
Ale nebolo. Leto dávno skončilo, ale
Dominikove TRIPY nie. Začal chodiť poza
školu, rodičom klamal, z domu bral peniaze a
kradol veci, aby ich predajom získal peniaze
na drogu. Keď mu po čase ktosi z partie
ponúkol čosi silnejšie, opäť to bral ako nevinný
žart. A tak začal s pervitínom.
- Vo svojom vnútri som cítil, že nerobím
dobre, že by som mal prestať. Aj som sa o to
párkrát pokúsil, ale márne, vždy som sa k droge
vrátil. Prestal som byť slobodný, stal som sa
otrokom drogy. –
Našťastie, Dominik bol jedným z mála, ktorý
si uvedomil, že mu droga prerástla cez hlavu,
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mladých pred

že s ňou nedokáže sám
bojovať. Pozbieral posledné sily a zveril sa otcovi.
Veci potom nabrali rýchly
spád ...
Dominik sa dostal do komunity Cenacolo v Kráľovej
pri Senci, je v nej zhruba
rok. A zhruba rok je bez
drogy ... Svoj príbeh porozprával, aby
varoval
drogou či akoukoľvek inou

závislosťou. Aby, aj keď sú prázdniny, odmietli
ísť na tento zdanlivo lákavý výlet. Mohlo by sa
stať, že sa už z tohto „BAD TRIP –u“ nevrátia.
Komunita Cenacolo je kresťanské
združenie, ktoré prijíma stratených mladých
ľudí, nespokojných či zúfalých, tých, ktorí chcú
nájsť sami seba a zmysel života. Mladým sa
v nej predkladá jednoduchý spôsob života rodinného štýlu s odkrývaním darov práce, priateľstva
a viery.
Komunita nie je liečebňa, ale škola života.

NAŠI SLÁVNI RODÁCI
Na prezentácii knihy E. Berkovej a Ľ. Fraňovej:
Literárne osobnosti podjavorinského kraja vlani
v novembri predniesla svoj príhovor p. Magda
Baloghová. Keďže medzi účastníkmi podujatia
sa stretol s veľkou odozvou, sľúbili sme našim
čitateľom, že ho s príchodom leta uverejníme.
Svoj sľub práve plníme.
Tak ako úrodná hlina má v sebe čiastočky
všetkého živého, čo v nej predtým rástlo a v
kolobehu vracia nové úrody, aj tí všetci, čo tu
boli pred nami, stoja tu teraz v nás. Naši slávni
rodáci.
Sú také slová: genius loci – duch miesta.
Miest s duchom je na našom Slovensku veľmi
veľa, lebo ľudí ducha a fortieľnych ľudí sme v
celých dejinách mali dosť. Toľko, že sa dokázali
– a dokázali presláviť i Slovensko – aj za hranicami. Ale nemusí sa človek len presláviť – stačí
zachovať a ďalej odovzdávať to dobré, čo ho
doma naučili...
Keby sa dal vybrať obraz nášho mesta z
pamäti všetkých, čo v ňom žili, bola by to mnohovrstevná mapa, impresionistický obraz aj dramatický veľkofilm. Môžem sa vrátiť len po jedinej
vrstevnici – svojej osobnej archeologickej vrstve
pamäti – a odkrývať, čím sa vo mne uložilo moje
rodné mesto:
Už nevedie prašná cesta posypaná bielymi
a čiernymi morušami, čo ju lemovali spoza rámp
až skoro po stanicu. Stratili sa pariace konské
buchty na zasneženej uvozenej ceste a s nimi aj
vrabce a pipíšky, ba možno aj stehlíky a strnádky
na gombíkoch lopúchov v Dolnom poli...
Ani mašinka do vápenky už nechodí. Popri jej
koľaji rástlo fialiek a fialiek! Po nej, nie po ceste,
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chodievali sme do školy. Ktože by sa bol brodil
blatiskom po tej, kadiaľ sa celý rok vláčili vozy
a traktory okolo vojenských skladov do poľa a z
poľa.
Kto by vyšiel až po Tri kríže, pod mohutnými
rozbzučanými lipami uvidel by vozy kočovných
Cigánov a našiel by na druhej strane banskej
koľaje celé okolice jahôd. A ešte aké truskavice
rástli nad baňou – alebo jabĺčka a černice v
Kľúčovského sade...
Kde sú divé šípy rozkvitnuté bokom od
Kamennej, ovečky na Karpálovej či lenivé volky,
čo ťahávali vozy aj po námestí? V jeseni strácali cukrovú repu, čo vozievali na stanicu či do
pálenice. Pálenica nevoňala, ani plynáreň, kam
nás mamy vodievali liečiť čierny kašeľ, aby lepšie
účinkovali medecíny pani doktorky Baumovej či
doktora Wollnera...
Zato voňal obchodík so zvončekom pod
schodíkmi ku kostolu. Vrtký pán Bernovský v ňom
posluhoval ľuďom rovnako ochotne a rád, ako
neskôr jeho syn Janko pacientom v nemocnici.
Doďaleka sa ozývala hudobná škola, kde piloval
mladé husľové talenty pán učiteľ Milan Struhárik.
Vytrvalo sa predháňali dve veľké rivalky Ľubka
Koštialová a Jelka Špitková. Nebola by bez tej
hudobnej asi ani violončelistka Eva Vrtichová,
ani harmonikári Jožo Wild a Dušan Macejka... A
keď sa potom gitarovým a klavírovým brnkaním
ozval aj kultúrny dom – klavíre tam ladil starý
pán Vrtich a učila napríklad pani Kopecká – hrali
si už mnohé deti aj tak iba sebe pre radosť – a
za hudbou šli, ako mladučká cimbalistka Alenka
Baracková, ktorá nám už dávno hrá len v spomienkach ...
Robotnícky dom oproti hudobnej škole, čo si

pamätá aj streľbu do hladnej chudoby, namaľoval
vtedy do akejsi detskej súťaže Peter Ondreička.
Bol na začiatku jeho svojsky smutnej cesty po
stopách Petra Matejku i Juraja Kréna. Vysoko
vyniesol všetko, čo dostal od svojho učiteľa
Floriána Rišku. Takých, čo svoju možnú väčšiu
slávu vložili radšej do detí, bolo viac. Iste
by o tom vedela rozprávať pani učiteľka Elena
Vavrovičová - Rumánková, sochár pán Milan Struhárik, Miroslav Ďurža, pán riaditeľ Ján Mikuška,
ale hoci aj môj bratranec Jožko Šišovský...
Iste si v knižke slávnych rodákov nájdeme
aj významné herecké osobnosti – ale pani
učiteľka Anna Kubánová možno ani nechcela
vychovávať hercov, keď s nami pre celé mesto
hrala Snehulienku a sedem trpaslíkov alebo
Šípkovú Ruženku. Zato nemalými hviezdami
boli vtedy princezná Olinka Kotúčová, princ
Janko Ostrovský, famózna trinásta sudica Anka
Lacková alebo pán kráľ Janko Dzian. A koľko
pýchy bolo v dvanástich sudičkách či tých pomotaných siedmich trpaslíčkoch. Až dnes na
nich vidno, ako sa od tej pýchy zväčšili. A
Vlado Brečka sa uviedol aj ako filmový herec,
hoci s nami tuším ani nehral, podobne ako v
balete pani profesorky Gregorovej, kde drobčil
jediný chlapec Erno Vitko, netancovala Naďka
Knappová – a predsa skončila v Lúčnici... Ale
ako sme – s tou hereckou skúsenosťou – obdivovali starú Gaščiačku pani Fehérovej, keď sa už
myslím v režií Štefana Psotného hrala Bičianka z
Doliny. Jej mohli na jazyku prekvitať podjavorinské írečitosti – zato s nami mali slovenčinári robotu. Kvetnaté nárečie, podfarbené originálnym
ironickým humorom, podľa ktorého spoznám
svojich rodákov už v rýchliku v Bratislave, sa
nedá len tak odlepiť od jazyka! Musel sa s nami
poriadne mocovať pán profesor Barát aj pani
Barátová. Ale aj tak sa stal športovým reportérom
Vladislav Kríž, nadšenec spomedzi novomestských telocvikárov, ba aj jeho syn Branko, čo
odišiel taký mladý... A to sa ešte hádam ani
nenarodila Soňa Behulová a Televízne noviny
nechyrovali o Jarke Hargašovej.
Pán profesor Dežko Ammer, iste zamontovaný vo všetkom, čo sa v meste z kultúry
varilo, len akosi popri tom nás učil slovenčinu
a ruštinu, a tak nám odpustil mnohé, čo predpisovali osnovy, ale zato naučil nás všeličo, čo v
nich nebolo, v čase, keď sa nikomu nesnívalo o
regionálnej výchove. A tak ma poslal do múzea,

aby som videla obrázok Adelky Ostrolúckej, keď
ho vraj práve našli v Zemianskom Podhradí, aj
výstavu Ladislava Medňanského som tu videla
dávno predtým, než jeho obrazy s veľkou slávou
priniesli z Budapešti do Slovenskej národnej
galérie. Pán Ammer mi poradil aj skvelú, vtedy čerstvú knihu Jozefa Bžocha Podoby slovenskej poézie. Vedeli sme o rodnom dome
Aničky Jurkovičovej aj o matičnom pokladníkovi
Michalovi Chrástekovi (a pán profesor Barát s
nami po exkurziách za slovenskou minulosťou
pochodil tade, kam som sa potom nikdy nedostala). Vedeli sme aj o neveľmi predvídavých
novomestských mešťanoch, čo nepritúlili Štvrtú
tatrínsku sednicu a prenechali dejinnú slávu
Čachticiam, aj o zaľúbenom Jankovi Jesenskom,
tunajšom koncipientovi u Markovičovcov, aj o
dome, kde podľa neskoršie zverejnených listov
zatrpknutá žila Ľudmila Podjavorinská. V dome
kúsok povyše, smerom na Kamennú, potancúval
s husličkami pán učiteľ Štefan Štukovský – a keď
stál ako primáš pred detskou muzičkou, bolo to
ešte ohnivejšie...
Už si nekúpime za dvadsaťpäť halierov priesvitnú cukrovú píšťalku, čo naozaj pískala, a dala
sa zohnať ešte za kilo starého papiera v zbere
u pani Handlovej. Nekúpime si ani horkastý
zemiakový cukor u pani Klečkovej v mliekárni
pri štátnej škole, ani lekvárovú lúpačku v tmavej
pekárni starej pani Gábrišovej. Nedostanete
ani kaučukovú bábiku, ale bývalé hračkárstvo
na námestí nimi dodnes vonia, podobne ako
zotrvávajúce papierníctvo stále vonia po nových
drevených pravítkach.
Celé mesto bolo mojím šlabikárom – doslova – lebo na tabuliach obchodov som sa
naučila čítať – aj obrazne – lebo tu ma naučili
to najdôležitejšie do života. Stalo sa a ostalo aj
mojou stále nedočítanou knihou života.
K ľuďom toho času patrí knihovník pán Ján
Horňák, ten novodobý Hrebenda, čo s kabelou kníh chodieval aj do pár rozostavaných,
roztratených domov na Samotách, aby si naši
rodičia aspoň trochu oddýchli aj pri knihe, lebo
vedel, že by sa im, narobeným, na druhý koniec
mesta do knižnice ťažilo, ba možno by sa ani
neosmelili. A vedel aj to, že čítajúcim rodičom
bude záležať aj na vzdelávaní detí.
Nedá sa zabudnúť na detský spevácky súbor
pani učiteľky Marty Durdíkovej, čo vyhrával aj
celoslovenské súťaže, ale kde vedeli a chceli
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spievať aj tie deti, ktoré by sólo iste nikdy s
istotou nezvládli. Trošku sa už nepamätám, či v
ňom spievala Helenka Vrtichová, vtedy ešte bez
celoslovenského pseudonymu Diridonda...
Lebo mnohí o nás dbali.
Aj pán profesor Ján Pavlík, čo ma plačúcu po
tyči zniesol spod plafóna gymnaziálnej telocvične.
Tak ma povzbudzoval, že som sa tam dostala
– dolu ani za svet.
Vďaka všetkým, ktorým záležalo na tom, aby
sme vedeli prekonať sami seba.
Možno si kamenný pán Hurban v parku ešte
pamätá na kyticu, keď ma prijali na vysokú – bolo
to moje prvé malé životné víťazstvo.
S mnohými mojimi rodákmi alebo obyvateľmi
Nového Mesta nad Váhom stretla som sa potom aj na prvom a jedinom pracovisku, vo
vydavateľstve Mladé letá. Samozrejme najmä s
dielom Ľ. Podjavorinskej. Jej knižkou som zhodou šťastných okolností za redakčným stolom
začínala aj končila. Vychádzal D. Št. Zámostský
– a na jeho výstave tu som raz našla nádherný list, ktorý mu k šesťdesiatke písalo naše
vydavateľstvo. Veľa nových knižiek sa mi na
stole zrodilo z priamej spolupráce s Elenou
Čepčekovou a Jožkom Pavlovičom. Aké to bolo
vyznačenie, keď som s nimi iba sedemnásťročná
chodila do Literárneho krúžku autorov Trenčianskeho okresu so sídlom v Novom Meste
nad Váhom. A to bola ešte aj iná veľká vec:
pri vtedajšej rivalite okresov! Ilustrácie aj k ich
knižkách prinášala Jarmila Dicová Ondrejková,
neskôr aj jej dcéra Daška Bacmaňáková, lebo aj
naše deti majú zopár kvapiek „novomešťanskej“
krvi – aj môj syn Juraj. Priznám sa, že čo som
nedokreslila ja, kreslí v detských knižkách on.
Priviedla som na svet knižku vtedy začínajúceho
spisovateľa Olina Kozubka, synovca pôrodnej
babky Margalovej, ktorá zasa priviedla na svet
mňa, ešte v Mnešiciach. Stretla som sa s prekladmi Anny Mihálikovej, sestry Jozefa Bžocha, aj s
prekladateľom pánom Viktorom Krupom, aj s
dnes už známymi autorkami Zuzanou Kuglerovou
Kozičovou, Marianou Komorovou a Martou
Šurinovou, pri práci na knihe s univ. prof. Jánom
Hučkom aj s obrázkami Dušana Nágela...
Mojím kolegom bol niekdajší mladý latinčinár
nášho gymnázia Peter Čačko, aj Vajanského
vnučka Jelka od Markovičovcov. Ale nepamätala
som si dobre, že Peter Čačko býval na priváte u
Róberta Hrebenára – práve včera na Bibliotéke
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ma opravil: nie on, ale naši fyzikári, čo tajne
študovali teológiu, vdp. Ivan Bunček, šprituál u
jezuitov a vdp. Jozef Michalov u verbistov...
V Umeleckom odbore MS a v Slovenských
národných novinách, najlepších po roku 1990, to
bolo nejedno stretnutie s Drahošom Machalom
a Viliamom Apfelom, na ministerstve kultúry
s pánom Ivanom Machalom... A odkedy sa
presťahovala do Bratislavy, stále sa po dobrom,
ako za starých čias, doberáme s Evou Kopeckou,
ktorá by ma najradšej zaradila medzi svojich
žiakov, ale že by mala tvrdú robotu, nechám ju
aspoň básniť o pánoch profesoroch Štefanovi
Swartzovi a Antonovi Kotzigovi, ktorých má asi
tak na úrovni matematického Sládkoviča a Janka
Kráľa...
Keď listujem desaťdielnou matičnou
Slovenskou bibliografiou, Nové Mesto sa na
stránkach podchvíľou vynára. Naše mesto má
výdatné a životodarné pramene. Nielen tie, čo
má po posledné „šupátko“ v hlave môj brat Palko,
ale mnohé premnohé. V ľuďoch, čo sa mi milo
prihovoria, keď sa sem vraciam. Po rokoch, čo
odišli moji rodičia, sa akosi do kruhu rodiny posunuli susedia z Bočnej a Strednej ulice...
Rada sa sem vraciam do knižnice a naživo
som tu objavila Zuzanu Suchánovú, autorku
televízneho scenára o Aničke Jurkovičovej,
občas ma pozvú na stretnutie s deťmi, občas do
agilného Literárneho klubu, alebo ako nedávno,
na spolužiacke stretnutie z ôsmej triedy – druhé
po 49 rokoch, keď nás dal zasa dokopy skoro
súkromný detektív Mikino Jordanov. Knižnicu si
ani neviem predstaviť bez pani Berkovej ( pozn.
red.: po jej odchode na dôchodok vedúcou MsK
je p. M. Stuparičová) a bez recitácií pani Olinky
Nápokyovej.
Doma v obývačke mám reprodukciu obrazu Novomestská Madona od Jarmily Dicovej.
Veď pri tej v novomestskom kostole ma krstili,
birmovali aj sobášili. Na Veľkú noc pekávam
novomestskú pečku – skoro nik ju nepozná, ale
vždy sa po nej zapráši...
Jedna pieseň ospevuje Mesto snov. Keď sa
mi o tomto našom sníva, býva to vždy čiernobiely sen, taký, ako keď sa tu nakrúcalo Námestie
svätej Alžbety – bezpečne sa mi snívajú jeho už
neexistujúce miesta.
A aj keď sa mesto mení, ja sem stále chodím
za láskou...
Magda Baloghová

BLAHOŽELÁME
BLAHOŽELÁME

V júli oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
Janka Janicová
Helena Oravcová
Štefan Skurský
Mária Brečková
Emil Santa
Viliam Stuparič
❁❁❁
Anna Vavrušková
❁❁❁
Magdaléna Šimovičová Ing. Oľga Zámečníková Jozef Čechvala
Ján Trgo
❁❁❁
Ladislav Dvoran
❁❁❁
Zdenka Daněková
Jozef Habán
Amália Bagová
Ing. Valentín Dostál
Erich Holba
Peter Čelko
Anna Harusková
Anna Holcová
Mária Komanová
Mária Ješková
Ladislav Horňák
Anna Levická
Ing. Viliam Lehuta
Věra Horňáková
Anna Merceková
Jarmila Popluhárová
Bernard John
V auguste oslávia
Vojtech Madro
Ilona Šimovičová
❁❁❁
Jozef Tinka
Štefan Svorada
❁❁❁
Anna Kvasničková
Vlastimil Gajda
❁❁❁
Ľubomír Bušniak
Irena Horňáková
Ing. Karol Kudlej
Oľga Kvasnicová
Ing. Štefan Mocko

životné jubileá títo naši spoluobčania:
Vlasta Šulovská
Ján Ferianec
❁❁❁
Emília Klinčúchová
Ján Klčovský
Michal Koča
Irena Kubicová
Anna Kovačovská
Ľudovít Kuchta
Klára Ondrejková
Ján Lehuta
Františka Prikrylová
Oľga Pažitná
Mária Štefániková
Anna Pilátová
MUDr. Darina Švehlová
Mária Štefanovičová Ivan Vlkovič
❁❁❁
Františka Wágnerová
Pavla Beňová
❁❁❁
Ján Dodek
Anna Bíliková
Anna Durdíková
Emílie Čierna
Jozef Durec
Eduard Elischer

UVÍTANIA A KRSTY
V MÁJI
Agáta Kristína Podoláková
Dominika Dadíková
Nina Koníková
Viktória Jarošová
Júlia Marinicová
Peter Šimek
Alex Kotleba
Lea Benecová
Simon Charvát

Paulína Straková
Patrik Šustek
Kiara Salminkeit
Tim Salminkeit
Marco Gazdág
Jakub Fulier

Ivan Kučera
Eva Lacková
Anna Pavlechová
Božena Skovajsová
Anna Strasserová
Božena Šimlovičová
Anna Uváčiková
Benedikt Václavik

Anna Filipová
Jozef Hlávka
Márie Hlinková
Edita Lazarčíková
Rudolf Mikuška
Anna Mišurcová
Františka Ondrášková
Ivan Peterka
Oľga Rojková
Mária Sedláková
Eva Skrúcaná
Marta Tóthová
Jozef Vystrčil

ÚMRTIA V MÁJI
Eva Fuseková
Ing. Viliam Gago
Jozef Jambor
Jaroslav Konečný
Nora Kováčiková
Katerina Kubišová
Ivan Mišík
Viliam Moravčík
Alica Múdra
František Stacho
Jozef Stejskal

(1933)
(1934)
(1928)
(1934)
(1970)
(1919)
(1932)
(1952)
(1944)
(1940)
(1942)

SOBÁŠE V MÁJI

Martin Kurinec a Mária Blanárová

Jakub Krasický a Katarína Šteineckerová
Patrik Jaroš a Ingrid Babušková
Dávid Gajdoš a Lenka Michalíková

Tibor Hujík a Martina Ižoldová

Peter Jamrich a Monika Hollá
Ondrej Hanták a Janka Balúchová
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 3. mája
rozlúčiť s naším drahým
pplk.v.v. Jánom KOVÁČOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka Ľudmila a synovia Jozef a Ján s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a žiakom ZŠ v Lúke,
ktorí sa prišli 12. mája rozlúčiť
s našou drahou manželkou, mamičkou a babkou
Mgr. Alicou MÚDROU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Nezomrel, spí... A ak má sen, je krásny.
Zdá sa mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.
3. júla si pripomenieme rok od úmrtia nášho drahého manžela, otca a deda
Jána SADLOŇA.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Manželka Elena, dcéra Elena s rodinou a dcéra Barbora
Už len v spomienkach prichádzaš medzi nás a žiaden čas nezahojí ranu,
čo v našich srdciach bolí nás.
9. júla si pripomenieme 10. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a brat
Štefan ŠUSTEK.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
13. júl je dňom 20. výročia úmrtia môjho syna a brata
Rastislava BURZU.
Čas plynie, bolesť a spomienky zostávajú.
Prosíme rodinu, priateľov, bývalých spolužiakov a všetkých,
ktorí ho poznali ako milého a usmievavého chlapca,
o tichú spomienku, za ktorú ďakujú mama a brat.
Čas plynie, smútok v srdci zostáva...
Len krásne spomienky nás utešujú...
17. júla uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a deduško
Jozef PEKAROVIČ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami naňho myslia a spomínajú...
Manželka s rodinou
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Nezomrel, spí... A ak má sen, je krásny.
Sníva sen o tých, ktorých miloval a ktorí nadovšetko milovali jeho.
22. júla si s veľkým žiaľom v srdci pripomenieme 1. výročie, kedy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatičko, deduško a pradeduško
Rudko OLAŠ.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
5. augusta uplynie 9 rokov od náhleho úmrtia
nášho drahého a milovaného syna a brata
Ing. Rudka HUČKU.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, sestry s rodinami a priatelia
5. augusta uplynie smutných päť rokov,
čo nás opustil môj milý manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Pavel MALÍČEK.
Bol pracovitý a skromný v živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Dovidenia u Pána.
Najťažšie chvíle v živote nastávajú,
keď oči milovaného syna a brata sa navždy zatvárajú.
Odišiel si náhle a nás to stále bolí, ale osud to tak chcel, aj keď proti tvojej vôli.
Hoci Ťa už niet medzi nami, no v našich srdciach si a stále budeš s nami.
5. augusta uplynie šesť rokov od chvíle,
keď tragicky zahynul náš drahý syn, brat, švagor a strýko
Peter POKOPEC.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
13. augusta uplynú štyri roky, čo nám navždy odišiel
vzácny, nadaný a tvorivý človek, umelec, priateľ a manžel
Mirko ĎURŽA.
Bol to človek iskrivého ducha, ktorý plným priehrštím
rozdával radosť zo života. Som hrdá a bolo mi cťou byť,
žiť a kráčať spolu s ním životom a tvorbou.
Nielen ja, ale mnohí budeme na neho spomínať
s láskou až do chvíle, kým sa nestretneme pri nebeskej bráne.
Manželka Martina s deťmi a priateľmi
Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
25. augusta uplynie rok, čo nás opustila naša drahá
Margita KURNICKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a syn s rodinou
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„ČLOVEK BY SA MAL SMRTI DOŽIŤ ZDRAVÝ“
S Jánom Lehutom - celoživotným bežcom,
jedným zo zakladateľov Považského maratónu.
*Celoživotný bežec, vystihuje vás to
aspoň sčasti?
V zmysle pohybu určite. Ten mám v krvi od
malička. S behaním som intenzívnejšie začal
v roku 1956. Dotiaľ som sa viac venoval plávaniu a stolnému tenisu. Až o trochu neskôr prišli
preteky a podujatia po celom svete. Dnes je to
už len bicykel a pravidelná cesta na záhradku.
*Každopádne dobiehate do osemdesiatky ...
Dobieham ju. Alebo ona dobieha mňa?
*Niečo ako cieľ?
Verím, že ten je ešte dosť ďaleko predo
mnou.
*Poďme teda na štart ...
Narodil som sa a vyrastal v Novom Meste.
* Takže ste originál Novomešťan?
No iste.
*Tých už veľa nie je...
To je prirodzený proces. Tí mladší prichádzajú z rozličných končín.
*Máte pocit, že tu už veľa ľudí nepoznáte?
Kedysi som predával v obchode s obuvou.
Hovorilo sa mu U Baťu. Pri takom zamestnaní
prichádzate do kontaktu a sú ešte takí, čo ma
poznajú práve z tej predajne.
*Napadlo vám niekedy, povedzme pred 50
- timi rokmi, že budete žiť v roku 2010?
Ani neviem, či som takto niekedy nad tým
rozmýšľal. Možno pri nástupe nového tisícročia.
Ale to hádam napadlo každému.
* Zrovnávate občas to, čo bolo a to, čo je?
Dá sa zrovnávať veľa vecí. To by som hovoril
asi zoširoka.
Napríklad, porovnávam vlastné detské roky
s dneškom. My nech sme sa hrali akokoľvek,
vždy to bolo spojené s pohybom. Dnes sa veľa
sedí. Ale nakoniec, to sa netýka iba detí.
*Ak by sa starí Novomešťania dnes
zobudili, čo myslíte, čo by ich najviac
zaskočilo?
Ak nepočítame vonkajšie okolnosti, tak
určite tvár mesta. Predpokladám, že v prvom
momente by sa tu stratili.
*Zmeňme tému. Zaujíma nás športový
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život Jána Lehutu ...
Nechcem to vyjadrovať v percentách alebo
číslach, ale ja som z veľkej časti naozaj odbehal
a odchodil na najrozličnejších tratiach. K behu
ma v roku 1956 priviedol tréner Zdeno Šilhánek.
Bol to chlap, ktorý pre tento druh športu v
našom meste spravil nesmierne veľa.
*Koľko tak môžete mať za tie roky na
tachometri?
Ten by sa bol natočil! Azda nejaké tisíce.
Neviem. I keď je pravdou, že som veľa pretekal,
ale málo trénoval. No ak by ma niekto v noci
zobudil s tým, že o hodinu bežím maratón,
nebol by to pre mňa problém.
*Bolo to celé na niečo dobré?
No, na nejaké tie medaily, množstvo zážitkov,
a najmä na to, že až na koleno, čo ma trochu
trápi, mi nikdy nič nebolo. Nepotrebujem palicu
ani krabicu liekov.
*Chcete povedať, že neviete, čo je
Voltaren či Fastungel?
Viem, sú to nejaké masti.
*Behali ste i po svete ...
Okrem Ázie takmer všade.
*Kde by ste sa radi vrátili?
Snažil som sa využiť čas všade, kde som
sa nachádzal. Keď nám v New Yorku meškalo
päť hodín lietadlo, stihol som si pozrieť Sochu
slobody. Veľký dojem na mňa urobili Niagarské
vodopády. No tých zaujímavých návratov by
bolo určite viac.
*Dnes sa snaží veľa ľudí „hýbať“ ani nie
tak preto, že majú radi pohyb, ale tlačí ich

psychika. A komplikácie z nej ...
Je to naozaj tak. Akoby ľudia mali času
stále menej a menej. Produktivita musí rásť a
reklamy ponúkajú všetko, len nie čas. Ja som
športoval v prvom rade pre potešenie a radosť.
Maratón som nedobiehal medzi prvými, ale
ľudia mi z cesty mávali a ja tiež. Bol to dobrý
pocit. Vždy pohoda, nikdy stres. Ale tak som sa
snažil brať celý život. Nemal som auto a netrápilo ma to. Možno aj to bolo len v môj prospech.
*Každý by sa rád dožil vysokého veku.
Ale keď má šesťdesiat, tak sa tých osemdesiat hrozí ...
Ja si hovorím: mám 80, ale ešte nemám
90. Tak je to „furt“ dobré. Bude to možno znieť

akoby na smiech, ale ja si myslím, že človek by
sa mal smrti dožiť zdravý. Skrátka, dobehnúť
ten maratón hoci aj na poslednom mieste, ale
spokojný, že ho zabehol, že je v cieli a že pre to
spravil, čo mohol.
*Počas celého nášho rozhovoru fajčíte.
To by som ani nemal písať...
V pokoji napíšte. Pred pretekom som si
nikdy nezapálil. Ani po ňom sa mi samozrejme nežiadalo. Nevyfajčím veľa a nikdy mi to
nerobilo problém. Poznám všetko, čo sa hovorí
a píše a tvrdí o cigaretách. Ani tie argumenty
nepopieram. Napriek tomu všetkému si rád
zapálim. Možno to nerobí dobre mojim pľúcam,
ale mne to dobre robí.
Milan Hurtík

THAIBOX V LETE NA BANSKOBYSTRICKEJ PLÁŽI
Šnúra profi zápasov v thajskom boxe, ktoré
organizoval Cerbeross Gym (CG) v spolupráci s
OC Max, začala 27. marca v Nitre. Za Cerbeross
nastúpili vo váhovej kategórii do 63,5 kg
Andrej Morávek, do 76 kg Stano Uharčík a do
81 kg Jaro Dinžík. Našim bojovníkom sa na
tomto podujatí príliš nedarilo. Zápas A. Morávka
zastavil doktor pre Andrejove zranenie v druhom
kole. S. Uharčík mal aj napriek dobre rozbehnutému začiatku smolu, keď svojmu súperovi
nešťastne nabehol na lakeť, čím sa dostal do
počítania, ktoré ho obralo o víťazné body. Pre
J. Dinžíka sa premiéra v profi zápase skončila
taktiež prehrou na body. I keď borci z Cerberossu
prehrali, zo zápasov si odniesli nové skúsenosti,
a o to tvrdšie sa pripravovali na ďalšie podujatie,
ktoré sa konalo 24. apríla v OC Max Trenčín. Tu
to chalani riadne rozbalili. Už v prvom amatérskom predzápase za CG nastúpil Lukáš Trgiňa,
ktorý vyhral s veľkou prevahou na body nad
súperom z Piešťan. V profi zápasoch sa za CG
predstavili A. Morávek, S. Uharčík a J. Dinžík.
Andrejov zápas sa s domácim borcom skončil
remízou. V ďalšom zápase nastúpil S. Uharčík,
ktorý svojho protivníka z Banskej Bystrice v
prvom kole poslal highkickom na zem a bolo tu
počítanie. Stano súpera počas troch kôl neustále tlačil a vyhral zaslúžene na body. J. Dinžík
krásne kombinoval techniky nôh a rúk a počas
celého zápasu v ringu dominoval, čím si na svoje
konto pripísal výhru.
Len tri týždne mali chalani na zotavenie

a zároveň aj na prípravu na ďalšie podujatie,
ktoré sa konalo 15. mája v OC Max Trnava. Tu v
amatérskom zápase L. Trgiňa prehral v 2. kole,
keď bol počítaný po údere kolenom na brucho. J.
Dinžík prehral taktiež v druhom kole pre zranenie.
A. Morávek nastúpil do zápasu vo vysokom tempe, ktoré si udržal po celé tri kolá a zaslúžene si
odniesol výhru. Premiéru po príchode z Thajska
mal Tomáš ,, Klimo“ Klimáček + 91 kg, ktorý
nastúpil proti borcovi z Českej republiky. Zápas
sa skončil po 45 sekundách Tomášovou výhrou
RSC v prvom kole. Tréner Rasťo Fraňo bol s
výkonom svojich zverencov nadmieru spokojný,
pretože preukázali, že sú dostatočne pripravení
na ďalšie podujatie v thajskom boxe, ktoré sa
uskutoční 3. júla na pláži v Banskej Bystrici.
Veronika Fraňová

Tomáš Klímáček
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JUBILEJNÉ PRETEKY O CENU JÁNA HORVÁTHA

V poradí jubilejný - X. ročník Podjavorinského okruhu odštartuje tento rok v uliciach mesta v dňoch 7.- 8. augusta. Je to neuveriteľné, ale
je to desať rokov, čo sa novodobý Podjavorinský
okruh obnovil a odvtedy sa stal súčasťou prázdninových aktivít na území Nového Mesta nad
Váhom.
Počas uplynulých ročníkov sa na trati vystriedalo množstvo pretekárov, ktorí si mestský okruh
skutočne obľúbili. Už po niekoľko rokov sme
divákom Podjavorinského okruhu umožnili obdivovať jazdu motocyklov Ducati Desmosedici,
ktoré patria do súkromnej zbierky Taliana Giuseppeho Sandroniho, či neopakovateľný zážitok
jazdy motocyklovej legendy Bohumila Stašu. Je
zbožným želaním a túžbou nejedného organizátora, keby sa na svojom podujatí mohol hviezdou
takého kalibru, akou je Bohuš, popýšiť.
Preteky v Novom Meste sú srdcovou
záležitosťou viacerých pretekárov, dokazujú
to svojou každoročnou účasťou. Všetky mená
nemožno spomenúť, ale v pamäti určite utkveli
mená domácich: Žiška, Mravec, Heldes, Bachar,
Hill, Kročka, či mladučký Ježovica, za azda najpočetnejšiou reprezentáciou sú Česi: Kružík,
Vysloužil, Nechanický, Chvojka, Heider, Jančíkovci, Matuš, Exner, Zatloukal, Nemci Seidl,
Meier, Ilmbergerovci, Haider, ďalej Rakúšania
Dworak, Worel, Guldan, Ritter, Kleeman, ďalší
z klubu ZV Motor Wien a početná skupina z Talianska: Cantoni, Gandol, Mordacci, Gagliardi,
Sassi, Mondani, Mainetti a mnohí ďalší.
Za desaťročie trvania si toto podujatie
postupne vybudovalo medzinárodnú prestíž,
čomu prispela perfektná spolupráca so zastupiteľmi najvyšších orgánov a inštitúcií v meste.
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Úprimná vďaka za dlhoročnú spoluprácu patrí primátorovi mesta Jozefovi Trstenskému i za
jeho záštitu nad podujatím, zástupcovi generálneho sponzora - prezidentovi Zväzu strojárskeho
priemyslu SR Milanovi Cagalovi, riaditeľomTSM
Martinovi Poriezovi a NsP Miroslavovi Šorfovi,
náčelníkovi MsP Mariánovi Ovšákovi, vedeniu
Stredných odborných škôl na Piešťanskej a
Bzinskej ul., pracovníkom MsÚ Alene Rudyovej a
Petrovi Munkovi, Jozefovi Bolebruchovi a ďalším
organizáciám a jednotlivcom.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom za nančnú a materiálnu pomoc, ktorú
nám počas 10 rokov poskytli a bez ktorých by
sme majstrovstvá Európy nemohli zorganizovať.
Dúfame, že aj jubilejný 10. ročník pretekov osloví
pretekárov a poteší divákov. Nie každému obyvateľovi vyhovuje podujatie takéhoto druhu, hluk a
určité obmedzenia počas pretekov každý znáša
inak, za čo sa vopred ospravedlňujeme. Divákov
žiadame, aby sa počas podujatia správali disciplinovane a pre vlastné bezpečie a bezpečie svojich blízkych a ďalších ľudí vrátane pretekárov
dodržiavali pokyny usporiadateľov.
V mene organizátorov vás srdečne pozývame na 10. ročník pretekov majstrovstiev
Európy historických motocyklov O cenu Jána
Horvátha, ktoré sa uskutočnia 7.- 8. augusta.
Peter Baláž, riaditeľ pretekov
Záujemcovia o usporiadateľskú službu
vo veku od 18 rokov sa môžu prihlásiť na
adrese: Mestský úrad, sekretariát primátora,
Čs. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
príp. t. č. 74 02 219.

M. Loichta, žiaľ, už na žiadnom
štarte neuvidíme ...

AFC DO JESENE SO SMELÝMI AMBÍCIAMI
Po jari, napriek tomu, že dostali menej gólov
ako počas jesene, „spadli“ Novomešťania o tri
priečky. O priebehu jarnej časti súťaže ročníka
2009/2010 a príprave na nový ročník sme sa rozprávali s prezidentom AFC v Novom Meste nad
Váhom Ing. Dušanom Današom.
- Jarná časť súťažného ročníka 2009/2010
skončila 9. júna, naši hráči potom nastúpili na
krátku, čosi vyše dvojtýždňovú prestávku.
Ak mám hodnotiť účinkovanie nášho „Áčka“
v jarnej časti ročníka II. ligy - západ a porovnať ju
s jeseňou, v jarnej časti sme boli menej úspešní.
Potvrdzuje to i jesenná tabuľka, kde sme prezimovali na šiestej priečke s pasívnym skóre 21
: 24 a ziskom 23 bodov. Po jari sme klesli o tri
priečky a skončili na 9. mieste. Získali sme dovedna 18 bodov, o päť menej ako v jeseni. Celkovo
sme mali 41 bodov s remízovým skóre 42 : 42. Z
priebehu jari sa nemôžem zbaviť dojmu, akoby
hráčom chýbala občas motivácia. Uvedomovali
si, že nehrajú o postup do vyššej súťaže, čo sme
pre jej vysokú nančnú náročnosť i deklarovali.
Nepamätám si za éru môjho pôsobenia vo funkcii
prezidenta AFC, že by sme mali šnúru piatich
za sebou prehratých zápasov - bez jedinej výhry
či remízy. V odohratej jarnej časti sa tak stalo.
Pritom paradoxne náš útok spolu so záložnou
formáciou mužstva a jeho hrotovými hráčmi v
úspešnosti patrili medzi prvých päť mužstiev v
tabuľke. Horšie to bolo s obranou, tá sa ukázala byť našou slabinou, i keď – opäť paradoxne
- sme dostali menej gólov ako v jesennej časti. Aj tak si myslím, že defenzíva v jarnej časti
mala rezervy a v dôsledku individuálnych chýb
v obrane sme poprehrávali s papierovo slabšími mančaftami, hoci sme boli jasnými favoritmi.
Ono celkovo bolo zaujímé, že počas jari mužstvá
z dolnej časti tabuľky zdolávali tímy z jej čela a
stredu. –
Prestávka trvala do 28. júna. Po nej začala príprava na jesennú časť nového ročníka
2010/2011. Udiali sa v kádri či realizačnom tíme
nejaké zásadné zmeny?
- Pre krátkosť času nebol priestor na výrazné zmeny či skúšanie hráčov ani na veľkú obmenu kádra. Po porade s trénerskou dvojicou P.
Vojtechom a P. Škrátkom rátame s doplnením
mužstva z vlastných radov – návratom našich

hráčov z hosťovania alebo posilnením mužstva z
dorastu. Do prípravy na brankársky post nastúpil
náš odchovanec L. Druxa, ktorý hosťoval v Senici. Postavenie jednotky by mal naďalej gólman
Korček.
V príprave sa u hráčov zameriame na výbušnosť, vytrvalosť, rýchlosť a individuálnu prácu s
loptou. V rámci nej odohráme sedem prípravných zápasov s kvalitnými celkami - Púchovom
(3. 7.), Zlínom jun.(7. 7. o 17,00 h), Slavičínom
(14. 7. o 17,00 h), Brumovom, Hlohovcom, Dubnicou B a na záver s Považskou Bystricou.
Nový súťažný ročník 2010/11 začne cez
víkend buď v sobotu 31. júla alebo nedeľu 1.
augusta. Ešte nevieme, ktorý z nich bude hracím
dňom. A s akými plánmi a ambíciami doň vstupujeme?
Stále som toho názoru, že mužstvo by malo
hrať pre divákov ľúbivejší futbal. Herne zaujímavý zápas priláka na štadión viac fanúšikov,
bohatá divácka kulisa, naopak, naštartuje hráčov k lepším výkonom, čo je viac ako potrebné. Súťaž je totiž veľmi vyrovnaná a o celkovom
umiestení zhruba rovnako kvalitných mužstiev
rozhoduje rozdiel niekoľko málo bodov.
Do jesene ideme s náročným, no myslím,
že reálnym cieľom – skončiť niekde okolo 4.
priečky. A to i z dôvodu prípadnej reorganizácie
súťaží. Hovorí sa totiž o možnom vytvorení dvoch
namiesto doterajšej jednej prvej ligy pre regióny
východo – stred a stredo – západ. Taká je vízia,
musia ju však schváliť zväzové orgány a konfenerncia ako najvyšší orgán SFZ. Takúto reorganizáciu súťaží by sme uvítali. Odbúralo by sa tým
nielen fyzicky, ale i nančne náročné cestovanie
na zápasy niekde na východ Slovenska. Naše
mesto by z hľadiska lokality patrilo do I. ligy
stredo – západ. Ale aby sa tam dostalo, muselo by skončiť niekde na popredných priečkach
tabuľky. Navyše v prípade, ak by sme hrali I.
ligu, bola by to historicky najvyššia súťaž, ktorú
Nové Mesto kedy hralo. Preto máme ambície
skončiť čo najlepšie. –
Plány sú to pekné, zostáva len veriť, že sa
ich mužstvu A podarí pod vedením trénerov, realizačného tímu a za podpory divákov i naplniť. Na
to si však budeme musieť počkať do novembra,
kedy sa zavŕši jesenná časť nového ročníka.
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MEDZI OCENENÝMI TROJICA NOVOMEŠŤANOV

Už po šiestykrát sa v júni uskutočnilo na pôde
Trenčianskeho samosprávneho kraja oceňovanie najlepších športovcov, trénerov a športových

funkcionárov samosprávneho kraja. Tentoraz medzi ocenenými nechýbali ani Novomešťania.
Z rúk predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH ocenenia prevzala trojica našich úspešných spoluobčanov. Medzi jednotlivcami – juniormi to bola Miriam Skovajsová z ŠK vzpierania
Považan Nové Mesto n. V., majsterka SR v kat.
mladších žiačok do 40 kg. Ocenenie z príležitosti životného jubilea 60 rokov prevzal predseda
tohto klubu, dlhoročný funkcionár telovýchovy,
medzinárodný rozhodca a tréner mužov Ing. Ján
Kahan (vľavo). V kategórii tréneri mládeže malo
naše mesto tiež zastúpenie, a to vďaka ocenenému Františkovi Horňákovi (vpravo), trénerovi
a asistentovi trénera reprezentácie SR.
Oceneným za vzornú reprezentáciu mesta
srdečne blahoželáme a želáme im do budúcnosti
ďalšie nielen športové úspechy.

V PRÍPRAVE NA MAJSTROVSTVÁ SVETA
Na majstrovstvách Európy Masters vo vzpieraní
2010 v rakúskom
Linzi v kategórii do
94 kg reprezentoval
SR člen ŠK vzpierania Považan Nové
Mesto nad Váhom
Ľubomír Oravec.
Na vzpieračské pódium si v jeho kategórii sily prišiel zmerať rovný tucet vzpieračov.
Náš reprezentant začal v trhu na základnom pokuse 115 kg, ktorý hravo zvládol. V druhom pokuse zdolal činku o hmotnosti 119 kg a
v treťom pokuse bojovne zvládol činku s váhou
121 kg. Jeho súperom bol Ahmad Shahbuzov z
Azerbajdžanu, ktorý v trhu viedol o púhe štyri kg.
V nadhode išlo o všetko, malo sa rozhodnúť.
Začal sa veľký súboj, keďže išlo o majstrovský
titul. V základnom pokuse si Ľubo nechal naložiť
145 kg, ktoré zvládol, v druhom pokuse uspel
s činkou o hmotnosti 155 kg. Na majstra Európy
potreboval v treťom pokuse pokoriť v nadhode
165 kg. Išlo o veľa, napätie v sále sa dalo krájať.
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Pre nášho pretekára bola táto váha nad jeho sily,
a tak mu len o vlások ušiel titul majstra Európy
(výkon v dvojboji 276 kg). Byť druhý v Európe je
však veľký úspech. Ľubomírovi Oravcovi blahoželáme! Pred ním na 1. mieste skončil s 9 kg
rozdielom Azerbajdžan A. Shahbuzov (285 kg),
tretia priečka za 256 kg v dvojboji patrila Nemcovi
A. Ankerovi.
V súčasnosti sa Ľ. Oravec pripravuje na
majstrovstvá sveta, ktoré budú v septembri v
Poľsku.

L E TNÉ RAD O VÁN K Y

VOLEJBALISTKY ZHODNOTILI SEZÓNU
Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom
majú v histórii mesta a klubu dlhoročnú tradíciu.
Výsledkom je množstvo umiestnení na záverečných turnajoch M SR či už v „šestkovom“ alebo
plážovom volejbale a tiež veľa reprezentantiek v
rôznych mládežníckych kategóriách (Révayová,
Jurenková, Koritinová, Pastíriková, Uváčiková,
Richweissová...).
Novomestský ženský volejbal bilancoval svoje tohtoročné výsledky so zmiešanými pocitmi.
Ženám sa nepodarilo, ako v predchádzajúcich
rokoch, vytvoriť družstvo či už z ekonomických,
alebo personálnych dôvodov. Z perspektíneho
hľadiska je však jeho vytvorenie otázkou času.
Družstvo junioriek si v súťažnom ročníku
2009/2010 zahralo najvyššiu juniorskú súťaž.
Keďže jeho káder tvorili minuloročné žiačky (4.
miesto na M SR), družstvo splnilo cieľ, ktorým
bola záchrana v 1. lige junioriek. Celkové 8.
miesto v 1. lige však nie je reálnym odzrkadlením
možností tohto družstva.
Kadetky sa zúčastnili oblastnej súťaže
Západ, kde skončili na 3. mieste, čo znamenalo, že nepostúpili na nálový turnaj M SR, čo po
minuloročnom 8. mieste na záverečnom turnaji M
SR hodnotíme ako neúspech.
Milým prekvapením boli výkony družstva
žiačok, ktoré obhájilo minuloročné 1. miesto v
Oblasti Západ. Umiestnenie je o to vzácnejšie,
že káder družstva sa od základu obmenil, ako
aj skutočnosť, že v súťaži bolo oproti vlaňajšku o šesť družstiev viac (16). Postupom na M
SR o jeden rok predbehli výkonnostný cieľ tohto
družstva, nakoľko väčšina dievčat je ešte aj budúci rok v kategórii žiačiek. Konečné 8. miesto na M
SR bolo však veľmi smolné, pretože zohrali dva
tiebreaky, ktoré nakoniec rozhodli o ich umiest-

není na 8. mieste. Dievčatá taktiež postúpili na
M SR základných škôl, kde však nezvládli úlohu
jedného z hlavných favoritov turnaja a nakoniec
skončili na 6. mieste.
Záverečnou časťou sezóny je účasť dievčat
na kvalikačných turnajoch o postup na M SR
v plážovom volejbale, ktoré sa uskutočnia aj v
našom meste. Ostáva veriť, že dievčatá úspešne nadviažu na účinkovanie v halovej sezóne
a vybojujú nejakú madailu aspoň z plážových
ihrísk.
Budúcnosť ženského volejbalu v našom
meste sa však javí ako veľmi neistá. Prioritou do
budúceho ročníka musí byť zabezpečenie hlavného sponzora, pretože fungovanie 70 dievčat
sa nedá zvládnuť len s podporou mesta a rodičov. Problémom je aj zohnať trénerov ochotných
viesť dievčenskú zložku. Treba len dúfať, že s
podporou Mesta Nové Mesto nad Váhom , ZŠ na
Ul.dborárskej a rodičov sa nám podarí aj naďalej udržať ženský volejbal na „športovej mape“
Nového Mesta nad Váhom.
Tréner Mgr. Peter Riecky

T I P N A T U R I S T I K U V NAŠOM OKOLÍ
biela
zelená
biela

č. 8112

Vzdialenosť

Čas

Stará Turá (žel. stanica)
Trávniky
Miškech salaš
Kachľové Grúne

Nadmorská
výška
279 m n. m.
300 m n. m.
560 m n. m.
800 m n. m.

3,5 km
6,5 km
10 km

45 min.
2 h 30 min.
3 h 15 min.

Veľká Javorina - Holubyho chata

920 m n. m.

11 km

3 h 30 min.

Miesto
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TH AJS K O M S I S P L N I L S VOJ DÁVNY SEN
Zúčastniť
sa majstrovstiev sveta nie
je
profánna
udalosť.
25 – ročnému Tomášovi
Klimáčkovi
z
Cerberos
Gym-u v Novom
Meste
nad
Váhom
sa to podarilo. Bol členom
7 – členného
reprezentačného tímu SR, ktorý hájil slovenské farby na
MS v thajskom boxe v Thajsku. Splnil si tým i
svoj dávny sen navštíviť raz kolísku starobylého
bojového umenia.
Thaibox obdivoval od detstva, články s touto tematikou doslova hltal a na obrázky s thaiboxermi vzhliadal so zbožným obdivom rovnako ako jeho rovesníci na spevákov.
- Spočiatku to bol len obdiv. Nevedel som,
že na Slovensku, tobôž v Novom Meste nad
Váhom pôsobí klub thaiboxu. Keď mi kamarát
dal telefónne číslo na trénera (pozn. red.: je ním
Rasťo Fraňo, zakladateľ a tiež aktívny člen klubu), hneď som sa s ním skontaktoval. Bolo to v
januári 2002. Odvtedy, teda už ôsmy rok, som
členom Cerberos Gym - u. Tomáš, pre ktorého je thaibox životným štýlom, získal pre klub i Nové Mesto nad Váhom,
kde Cerbeross Gym pôsobí, nejedno cenné
víťazstvo. Naposledy v polovici mája v Trnave. No vrcholom pre mladého Staroturianca s
dokonale vyšportovaným telom boli aj zostanú
spomínané majstrovstvá sveta. I napriek prehre hneď v úvodnom kole s borcom z Estónska.
Lebo aj tu platí známe: nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa.
- Vo svojej kategórii – v super ťažkej váhe
nad 91 kg som zápasil týždeň po našom prílete
spolu s kamarátom, ďalším reprezentantom SR,
Bratislavčanom Erikom Kosztankom, z Viedne do Bangkoku. Mimochodom, let tam trval
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osem hodín, naspäť, keď som šiel z východu
na západ, o dve hodiny viac. Času na aklimatizáciu som mal teda dosť, horšie bolo, že za
sedem dní som si pri toľkej ponuke pre našinca neznámych a exotických jedál nestihol nájsť
optimálny jedálniček a schudol som päť kíl, čo
sa odrazilo na mojej forme. Ale aj tak to bola
pre mňa cenná skúsenosť. O to viac, že v Meste
anjelov, ako v Thajsku nazývajú hlavné mesto,
ktoré sa, mimochodom, v thajčine pýši najdlhším názvom mesta na svete, som pobudol dva
mesiace.Počas svojho dvojmesačného pobytu borec z novomestkého klubu na vlastnej koži zažil
tréningy pod vedením profesionálneho thajského trénera. Pravidelne navštevoval miestny
kemp, kde trénoval.
- Thajský štýl boja sa diametrálne odlišuje
od toho európskeho. A o to mi išlo: získať nové
skúsenosti, čosi sa naučiť, posunúť seba, i
klub, kde som získané poznatky odovzdal, zase
o čosi ďalej.
Do umenia thaiboxu v krajine jeho zrodu
zasväcujú už chlapcov od šiestich rokov. Navštívil som klub, kde trénovali aj 8 – 9-roční chalani a ovládali bojové umenie na úrovni, akú u
nás dosiahne borec po piatich rokoch tréningu.
Najstarší spomedzi nich bol môj rovesník, 25
– ročný šampión, ktorý už dosiahol svoj vrchol a
s thaiboxom sa pomaly lúčil. Mal som tiež možnosť bojovať podľa profesionálnych pravidiel, inak sa v Thajsku ani neboxuje, - v najvyššej ,
tzv. A kategórii 5 x 3, čiže päť kôl po tri minúty
s miestnym Thajcom. Prehral som v 4. kole po
zranení ruky, dovtedy bol zápas vyrovnaný. Aj
to bola skúsenosť na nezaplatenie. –
Hoci T. Klimáček navštívil Thajsko kvôli thaiboxu, našiel si čas, aby exotickú krajinu, život
ľudí a ich mentalitu, pamiatky a prírodné krásy
aspoň trochu spoznal a navštívil.
- Bol som tam v tzv. chladnom období, keď
ortuť teplomera vystupovala nad tridsiatku.
Týždeň som si doprial dovolenku pri mori,
videl som tamojší najväčší chrám Wat Arun,
pozrel som si prezidentský palác a previezol sa
loďkou po kanáli; pomenovanie Benátky východu na Bangkok úplne sedí. Nenechal som si

ujsť príležitosť
na
návštevu
povestných go
– go barov, ktorými je Thajsko
tiež
známe.
Samozrejme
som
ochutnal
typické miestne
špeciality, pre
nás až nadmieru štiplavé. Neodolal som ani pred
mojimi zrakmi špeciálne pripravovanému hmyzu. Kobylky a larvy pražené na oleji a ochutené
korením či soľou mi pripomínali chipsy, vôbec
neboli odporné, naopak (foto). Dobré bolo, že
na každom rohu boli stánky s ponukou najrozličnejších jedál či chuťoviek. U nás sa nemôže
stať, ak dostanete vlčí hlad či chuť, že by ste
si o tretej nadránom mohli čosi kúpiť pod zub.
V Bangkoku áno, je to proste obrovské mesto
neociálne až s 8 miliónmi obyvateľov rôznych
národností, rás i pohlaví. Pri prehliadke mesta

som sa prepravoval miestnou dopravou, mototaxíkmi, metrom a vyskúšal som i tradičné tuk
– tuky, čosi na spôsob rikší ťahaných motorkami.
Veľký dojem vo mne zanechali honosné a
veľkolepé oslavy kráľových narodenín. Ráma
IX. sa teší veľkej úcte medzi všetkými vrstvami
obyvateľstva už 64 rokov. Je najdlhšie vládnucim kráľom v celej histórii Thajského kráľovstva
( po thajsky: ราชอาณาจักรไทย ) a zároveň je
najdlhšie pri moci zo všetkých monarchov sveta. Na farbami hýriacom námestí Bangkoku sa
zhromaždili státisíce ľudí a oslavovali svojho
kráľa. Okrem rôznych koncertov a iných kultúrnych podujatí sa priamo v centre odohrali
nálové zápasy MS v thaiboxe. Boli vvyvrcholením svetovej súťaže a konali sa v predvečer
narodenín kráľa Bhumibola (Ráma IX). Bolo to
čosi úžasné, čo sa hneď len tak nevidí. Zážitok
na celý život, ostatne ako celý pobyt v Thajsku,
kam by som sa niekedy ešte rád vrátil. Kým
sa mi to podarí, dovtedy azda skončia nepokoje,
ktoré v súčasnosti zmietajú krajinu.-

ZHODNOTENIE SEZÓNY MFL
V sezóne 2009 - 2010 mestskej futbalovej
ligy diváci videli množstvo zaujímavých zápasov.
Jesennú časť najlepšie zvládol Univerzál, ktorý si udržal vedenie až do konca súťaže, a tak
tento dlhoročný účastník, ktorý nastupoval počas
celého obdobia v takmer nezmenej zostave, plne
zaslúžene získal titul majstra, keď možno prirovnať, že zrel ako dobré víno...
O ďaľšie priečky zviedli veľký boj tri mužstvá, a to: P.A.S., Santos a Mlátičky. Minuloročný
majster Santos mal z nich najhoršiu pozíciu, no
nakoniec vybojoval tretie miesto. Výbornú sezónu
zažilo aj Šupátko. Športovej hrozil koniec, keď im

v poslednej chvíli podal pomocnú ruku P. Guriš.
FC Devils sa oproti minulosti výrazne zlepšil a
dokonca aj štyrikrát zvíťazil. Nováčikovia Kopaničiar express a FC Muchy hrali často vyrovnanú
partiu aj so skúsenejšími mužstvami, ale viackrát
platili nováčikovskú daň.
Do budúcej sezóny sa môžu všetci tešiť na
určité spestrenie a pomoc zo strany P. Guriša,
keď súťaž ponesie názov MsF ETNASPORT
liga.
MFL ďakuje vedeniu mesta za podporu a
pomoc, bez ktorých by sme len ťažko mohli hrať
takú kvalitnú súťaž.
Univerzál
18 16 0 2 204:76 48
P.A.S.
18 13 1 4 137:97 40
Santos
18 12 2 4 192:116 38
Mlátičky
18 12 1 5 151:97 37
Šupátko
18 8 0 10 152:176 24
Športová FC
18 7 0 11 125:166 21
Béčko
18 5 3 10 118:137 16
FC Devils
18 4 2 12 97:164 14
FC Muchy
18 5 0 13 116:191 12
Kopaničiar Express 18 3 1 14 93:165 10
Trestné body: Béčko 2, FC Muchy 3
Marián Broska, predseda MFL
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MLADÍ ŠTVORBOJÁRI MEDZI NAJLEPŠÍMI

Druhé kolo majstrovstiev SR Ligy ml. žiakov v mládežníckom štvorboji v družstvách a
starších žiakov vo vzpieraní v družstvách zavialo našich mladých športovcov za hranice nášho
mesta a okresu.
Nové Mesto nad Váhom v skupine západ vo
Veľkom Mederi reprezentovali v štvorboji mladší žiaci z centra voľného času z krúžku zdravá
chrbtica: Miriam Skovajsová, Matej Kubák,
Dominik Krajčovic, Christopher Bím, Patrik
Košnár a Dominik Markus Daniel.
V trojskoku z nášho družstva najviac skočil
D. Krajčovic 6,20 m. O desať centimetrov menej
zaznamenal M. Kubák a tretí najlepší výkon 5,80 m - z nášho družstva dosiahla M. Skovajsová.
Kráľovský výkon v hode 2 kg medicinbalom
podala M. Skovajsová , ktorá 2 kg loptu hodila do
vzdialenosti 9 m. O 80 cm prehodila M. Kubáka
a tretí najlepší výkon v tejto disciplíne v našom
družstve dosiahol (6,10 m) D. Krajčovic.
V trhu najviac (40 bodov) z nášho družstva
dosiahla M. Skovajsová, druhý najlepší výkon
patril M. Kubákovi (39 b.) a tretí s 37 b. Ch. Bímovi.
V nadhode z družstva Novomešťanov najviac
bodoval (49 b.) M. Kubák, druhý najlepší výkon a
42 b. dosiahla M. Skovajsová a tretím najlepším
výkonom z našich (38 b.) sa zaskvel Ch. Bím.
Naši reprezentanti dosiahli celkovo výsledky:
M. Kubák 306 b., M. Skovajsová 292 b., D. Krajčovic 284 b., Ch. Bím 238 b., P. Košnár 238 b. a
D. M. Daniel 227 b.
Dovedna mladí štvorbojári z nášho mesta dosiahli v 2. kole 1121 b. Po dvoch kolách v
ligovej súťaži majú na svojom konte 2199 b.
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Potešujúce je, že naše družstvo švorbojárov sa
prebojovalo medzi päticu najlepších družstiev z
desiatich, ktoré budú súťažiť vo nálovom kole
majstrovstiev SR Ligy mladších žiakov 2 októbra.
Po skončení súťaže mladších žiakov na pódium nastúpili starší žiaci. Farby Nového Mesta
nad Váhom hájili: Denis Daniel, Andrej Kováčík,
Adam Kurinský, Martin Holič a Peter Vozokánsky. St. žiaci súťažili v trhu a nadhode. Hlavným
rozhodcom bol predseda ŠK vzpierania Považan
Nové Mesto nad Váhom Ing. Ján Kahan.
Spomedzi nich najväčší výkon dosiahol
D. Daniel, ktorý za trh a a nadhod vo vzpieračskom dvojboji dosiahol 143 sinclaerových bodov
(s.b.). Druhý najlepší výkon zaznamenal talentovaný nováčik - ml. žiak M. Holič (128 s. b.). V
tomto kole nádejný pretekár pomohol starším
žiakom. S Martinom ako oporou počítame vo
nálovom kole majstrovstiev SR Ligy ml. žiakov. Tretí najlepší výkon podal A. Kováčik (101
s.b.), ktorý mal všetky pokusy na činke v trhu aj
v nadhode platné. A. Kurinský ziskom 100 s.b.
dosiahol štvrtý najlepší výkon z nášho družstva,
so 69 s.b. nasledoval P. Vozokánsky, ktorý v
trhu predviedol technicky dokonalé pokusy.
Družstvo st. žiakov dosiahlo v 2. kole 473 b.
Po dvoch kolách v ligovej súťaži so ziskom 778
b. sa naši st. žiaci umiestnili na 6. mieste. Pre
nich zostala nálová brána majstrovstiev SR
Ligy starších žiakov zatvorená.
- km -

„TELOCVIK“ BRÁNICE
S HUMOROM R. SIKU

2010

2010

Mesto Nové Mesto nad Váhom

4. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BUÈKOVANKA

11. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

NADLIÈANKA

18. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BOŠÁÈANKA

25. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

SKALANKA

1. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

VLÈOVANKA

8. augusta 2010
o 17,00 h

ďudová hudba

15. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

LIESKOVANÉ

22. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BODOVANKA

29. augusta 2010
o 16,00 h

Dychová hudba

¡
SEBEDRAZSKÁ
KAPELA

KONCERTY
SA USKUTOýNIA
V AMFITEÁTRI
PARKU
J. M. HURBANA

BOROVIENKA

V PRÍPADE
NEPRIAZNIVÉHO
POýASIA
V DIVADELNEJ
SÁLE MsKS

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka múzea z roku 1922 zachytáva
kompu na Váhu v lokalite pod Tureckým vrchom.
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