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Mesto Nové Mesto nad Váhom

3. júla 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

BOŠÁÈANKA

10. júla 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

NADLIÈANKA

17. júla 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

SKALANKA

24. júla 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

VLÈOVANKA

31. júla 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

BUÈKOVANKA

7. augusta 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

BODOVANKA

14. augusta 2011
o 17,00 h

Dychová hudba

LIESKOVANÉ

21. augusta 2011
o 17,00 h

ďudová hudba

28. augusta 2011
o 16,00 h

Dychová hudba

KONCERTY
SA USKUTOýNIA
V AMFITEÁTRI
PARKU
J. M. HURBANA

BOROVIENKA
¡
SEBEDRAZSKÁ
KAPELA
PRI NEPRIAZNI
POýASIA V JÚLI
SA NEUSKUTOýNIA,
OD AUGUSTA
V DIVADELNEJ SÁLE
MsKS

N A P RO G R A M E A K T U Á LNE OTÁZ KY
28. júna sa uskutočnilo 3. zasadanie MsZ.
Snemovaniu poslancov 9. júna predchádzala 3.
schôdzka Mestskej rady (MsR) v Novom Meste
nad Váhom.
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 2. schôdzky MsR prišlo na rad nakladanie
s majetkom mesta.
Na rokovací stôl sa ďalej dostal návrh 1. úpravy Programového rozpočtu mesta na rok
2011. Komisia nančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta návrh v predloženej
podobe odporučila schváliť. Po informácii o zmenách v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu sa
k úprave rozpočtu vyjadril primátor mesta Ing. J.
Trstenský.
Najväčšia zmena sa týka tzv. lávky pre peších
ponad železničnú trať. V marci mesto vypísalo
verejnú obchodnú súťaž (VOS) na jej rekonštrukciu. Prišlo päť ponúk, najnižšia s kalkulovanou cenou 200 000 €. Víťazom VOS sa stala
novomestská rma Strojtech.
Potrebné nančné prostriedky samospráva
nemá rozpočtované. Lávku je potrebné skompletizovať, mala by sa stať súčasťou Ul. Malinovského, čo znamená doplniť i verejné osvetlenie,
kamerový systém, spraviť nové rozvody...
Mesto navrhlo položku hospodárska správa a
údržba majetku navýšiť o 310 000 €, pravdepodobne bude vypísaná nová VOS na komplexnú
rekonštrukciu lávky.
Ostatné zmeny vychádzajú z potrieb mesta,
ktoré vyplynuli od začiatku tohto roka.
Po diskusii MsR odporučila poslancom 1.
úpravu rozpočtu mesta schváliť.
Na program sa ďalej dostal návrh VZN mesta č. 1/2011 O poskytovaní sociálnych služieb
a spôsobe určenia, výšky úhrady za sociálne
služby na území mesta.
Poskytovanie sociálnych služieb v meste sa
uskutočňuje na základe VZN mesta č.4/2003
Poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby
a jeho dodatkov č.1 z r. 2007 a č. 2 z r. 2009.
V zariadení opatrovateľskej služby sa stanovujú úhrady podľa Štatútu ZOS pre občanov
odkázaných na opatrovateľskú službu z r. 2003.
Dodatkami č.1 z r. 2007 a č. 2 z r. 2008 sa menili
mesačné úhrady za bývanie.
Podľa príslušných zákonov verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu,

spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou v
súlade s VZN mesta, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Vzhľadom na to,
že podmienky poskytovania sociálnych služieb
v meste boli doposiaľ upravené v samostatných
nariadeniach, uvedená problematika sa zjednocuje do jedného VZN v súlade so zákonom o sociálnych službách a jeho novelou účinnou od 1.
marca.
Po bode s návrhom na zriadenie cirkevnej
materskej školy v priestoroch bývalej VZK (touto
problematikou sa mesto bude ešte zaoberať a
hľadať možnosti riešenia), sa do pléna ako šiesty
bod dostalo schválenie platu primátora mesta.
Dňom 1. júna nadobudol účinnosť zákon zo
17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NR Slovenskej republiky z r. 1994 o. i. o platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. To
má za následok, že od 1. júna nie je uznesenie MsZ č. 15/2010, ktoré schválilo plat primátora
mesta, v súlade so súčasne platným zákonom.
Primátor mesta bol preto povinný do 30. júna
zvolať zasadnutie MsZ tak, aby poslanci rozhodli
o plate Ing. J. Trstenského v súlade s týmto zákonom. Tak sa aj stalo, rokovanie poslancov bolo
28. júna.
Primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ
SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koecientu 2,89 platovej skupiny 7 platnej pre
počet obyvateľov nášho mesta. Takto priznaný
plat musí MsZ opätovne raz do roka prerokovať.
Po schválení návrhov na ocenenia OSOBNOSŤ MESTA a odporúčaní MsZ schváliť návrh
plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.
polrok 2011 a správy z následných nančných
kontrol, po odpovediach na pripomienky poslancov a bode rôzne 3. schôdzka mestskej rady
skončila prijatím uznesení.
-r-

OSLAVY SNP
67 rokov od vypuknutia Povstania si v našom
meste pripomenieme pietnym aktom kladenia
vencov na cintoríne 26. augusta o 14,00 h.
Krajské oslavy 67. výročia SNP sa uskutočnia
28. augusta (nedeľa) o 14,00 h pri Pamätníku
na vrchu Roh pri Lubine. OV SZPB.
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BUDE SKATE-HALA, ZREJME JEDINÁ V SR
Sen sa premieňa v skutočnosť. Sen „skejťákov“ mať opäť svoj raj, nástupcu po zlikvidovanom skate parku. Zreálnil sa ešte vlani, keď mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta na rok 2011
na tento účel schválilo v projektovej a realizačnej
časti tohto zásadného dokumentu mesta nančné prostriedky v celkovej výške 125 tis. €.
- To bol prvý a nevyhnutný krok, bez toho by
sme sa ďalej nepohli, - konštatuje Ing. Dušan
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- Na základe toho sme vytipovali vhodnú
lokalitu a halu pre skate. Ide o jednu zo skladových hál bývalých vojenských skladov v tesnej
blízkosti Ul. banskej, ktorá vyhovuje podmienkam skateboardistov jazdiacich na doskách i
ďalších vyznávačov adrenalínu na korčuliach,
bicykloch a kolobežkách. Mesto si voči nim stanovilo ešte jednu podmienku - aby si založili
občianske združenie, ktoré by malo halu v nájme
a spravovalo ju. Stalo sa. Vzniklo OZ s názvom
Street team. S jeho členmi sme viackrát rokovali
a preberali s nimi ich požiadavky a predstavy
o výbere a druhoch skateových prekážok, ktoré
budú umiestnené v hale vnútorných rozmerov 60
x 12 m a čiastočne i vonku na voľnej betónovej
ploche, ktorá zostala po zbúraní jedného skladu.V súčasnosti, ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch,
sa ukončilo vyhodnocovanie ponúk na prekážky.
- To nie je jediné, čo treba zrealizovať, kým
začne prevádzka v hale na skate. Predpokladáme, že sa tak stane v jeseni. Dovtedy bude treba uskutočniť viaceré stavebné práce a úpravy.
Nevyhnutné budú nové prípojky elektrickej energie, vody, kanalizácie, úprava rozvodu elektrickej
energie s revíznou správou, vykonanie viacerých
stavebných úprav. Spraviť sa musí oprava haly,
strechy, omietok, náterov, menšie opravy podláh
v časti haly, oprava dvier, osadenie nového WC
a umývadla a rekonštrukcia dvoch miestností,
ktoré pôvodne slúžili ako kancelárie, na šatne.
Halu plánujeme oplotiť, oddeliť od ostatných hál
bývalých vojenských skladov so samostatným
prístupom z Ul. banskej. Taktiež chceme otvoriť
jestvujúci betónový plot, a vytvoriť tak možnosti na parkovanie vozidiel. Rátame s tým, že po
dobudovaní sa hala pre skate stane dejiskom
regionálnych i celoslovenských podujatí. Podľa Ing. D. Macúcha po dokončení akcie
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bude naše mesto zrejme na Slovensku jediné,
ktoré sa bude môcť pochváliť halou pre skate.
- V Čechách jestvujú, ale pokiaľ viem, u nás
nie. Stavebné práce v hale budú vykonávať TSM,
ruky k dielu menej odbornými prácami, ako sú
natieračské práce či klčovanie buriny, priložia
i samotní členovia OZ.
Súčasťou vybavenia haly pre skate budú po
zreparovaní staré prekážky, takto sa napr. po
oprave využije pôvodná U – rampa, ale i nové
prekážky zväčša z dreva s oceľovými prvkami
od špecializovaných riem z Česka, ktoré sa ich
výrobe venujú a poskytujú na ne certikát. Celkovo rátame s ôsmimi prekážkami rôznej náročnosti vo vnútri haly a tromi vonku s perspektívnou
možnosťou ich ďalšieho dopĺňania.
Rozmiestnenie prekážok sa uskutoční v spolupráci s členmi OZ tak, aby bolo logické a bezpečné. Samozrejme, splniť sa musia i ďalšie
zákonné náležitosti, napr. na nové využitie upravená hala bude musieť mať užívacie povolenie a
v súlade s vykonanou zmenou byť skolaudovaná
na svoj aktuálny účel – skate.
Zámerná lokalizácia skate – haly na okraj
mesta, aby pri svojej činnosti ,,skejťáci“ hlukom
nerušili okolie, vyvoláva trochu obavy, aby slúžila
svojmu účelu a nie nejakej nekalej, nedajbože
protizákonnej činnosti. Uvažujeme tu preto s
umiestnením kamery a mestská polícia tu bude
vykonávať kontroly.Ako na záver zdôraznil Ing. D. Macúch, za
prevádzku a poriadok v hale pre skate bude zodpovedať OZ, ktorému mesto bude halu pre skate
prenajímať. Ako jej správca bude musieť dbať a
dohliadať na to, aby sa hala na skate využívala
na účel, po ktorom tak skateboaristi volali a v čom
im samospráva vyšla plne v ústrety.

VÝHERKYŇA
Alena Hunová z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom. Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala
Z. LACKOVÁ,
Krátka 1, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu, aby si cenu prevzala v MsKS.

PO DAŽDI ŽIARA SLNKA, NA ZÁVER OHŇOSTROJA
Ranné bubnovanie kvapiek dažďa prebudili
obavy organizátorov Dňa mesta. Z toho, že
by dážď mohol prekaziť starostlivo pripravené
pokračovanie tradície pod holým nebom založenej
pred piatimi rokmi. Farebná dúha, ktorá sa objavila na plačúcej oblohe, bola akoby prísľubom,
že všetko dobre dopadne. Skutočne. Očakávanie
hlavného programu podujatia z príležitosti 748.
výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom sprevádzali nielen zaujímavé
spoločensko - kultúrno - športové akcie, ale napokon i príjemné, pre niekoho možno až priveľmi
teplé letné počasie.
Udeľovaniu ceny primátora mesta OSOBNOSŤ MESTA predchádzal bohatý program nielen na námestí. Premiérovo sme na našom Dni
mesta privítali priateľov z Uherského Brodu i s
ich hudobným príspevkom Orchestra S. Sládka.
Radosť z toho malo nielen osobne prítomné
vedenie uhorsko-brodskej samosprávy, ale i naši
predstavitelia mesta a jeho obyvatelia. Novinkou
piateho Dňa mesta bola i súťaž v kopaní jedenástok - I. NOVOMESTSKÁ JEDENÁSTKA. Za to ku
kmeňovej súčasti programu patrilo oceňovanie
najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ a SŠ.
Odovzdávanie titulov predznamenali príhovor primátora mesta, scénka z histórie nášho
mesta v dobových kostýmoch a spev nevidiaceho Mariána Bangu. V srdcom precítených
piesňach pokračoval po slávnostnom akte odovzdania ocenení.
Na pódium tribúny postupne, po stručných
charakteristikách života a prínosu ľudí spätých
s naším mestom pre jeho prezentáciu, vystúpila
šestica osobností, aby z rúk primátora mesta
Ing. J. Trstenského a viceprimátoriek Ing. V.
Vienerovej a PhDr. K. Hejbalovej prevzali ocenenia. Medzi nimi bola jediná žena. I keď nie
tak celkom. Za prof. Ing.
Františka Slaninu, CSc.,
ktorý získal cenu in memoriam za činnosť v hospodárskej oblasti, titul
Osobnosť mesta prevzala
jeho p. manželka Mária
Slaninová. Osobnosťami
mesta sa ďalej stali:
v oblasti kultúry a umenia
Mgr. art. Roman Polák, za

športovú činnosť RNDr.
Ľuboslava Koštialová, na
úseku zdravotníctva prof.
MUDr. Michal Horňák,
DrSc., v oblasti školstva
PhDr. Juraj Kazda a
za
celospoločenskú
angažovanosť
ocenili
JUDr. Ivana Hrušovského.
Za ocenených sa na
záver poďakoval PhDr. J.
Kazda.
- Dnes sme dostali poctu od mesta, ku
ktorému máme všetci vrúcny vzťah. Preto je tá
naša radosť dvojnásobná. Prijali sme túto poctu s
úprimnou radosťou tak, ako úprimne sme sa po
celý život snažili odovzdať to najlepšie, čo v nás
je,- povedal.
Hovorené slovo vystriedali spev a hudba
spomínaného Maroša Banga, nasledoval skvelý
Seredský Dixieland Band a záver patril ABBA
WORLD REVIVAL z Prahy, ktorý plné námestie
rozospieval a vrátil do rokov, kedy na hudobnom
nebi hviezdila švédska skupina. Niekoľko divákmi vynútených hudobných prídavkov a záverečný
standing ovation tvorili milú hudobnú bodku za
podujatím.
Na začiatku hlavného programu rozjasnili
oblohu žiarivé slnečné lúče, o pár hodín neskôr
nočnú oblohu rozžiaril záverečný ohňostroj ako
grandiózne finále DŇA MESTA.

POĎAKOVANIE SPONZOROM
Mesto Nové Mesto nad Váhom ďakuje za
nančný príspevok sponzorom Dňa mesta.
Vďaka patrí fa: Emerson, a.s., Magna Slovteca,
s.r.o. a Izotech group, spol. s r.o. z nášho mesta.
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✂
KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO
SPRAVODAJCU

J Ú L 2 0 11

RÁTAJTE S NAMI!

✂
Kupón
vystrihnite
a pošlite,
alebo osobne
doručte do
22. augusta
na adresu:
MsKS
redakcia
Novomestského
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01
Nové Mesto n. V.

3
ROKY

Na jedného
z vás sa
usmeje
šťastie
v podobe
výhry

viazanosť

Termínovaný vklad
atraktívna úroková sadzba 3,5 % ročne, t. j. 3 x 3,5 %
bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného účtu
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

ktorú
venuje:

Dexia P-V001/22/0611

16,60 €,
Banka pre život
www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007

Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
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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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PRÁZDNINY V TÁBORE VĎAKA MESTU

Počas prázdnin aj tento rok strávia vybrané deti, ktoré splnili stanovené kritériá a ktorých

konečný zoznam schválil primátor mesta, nezabudnuteľné chvíle v tábore, ktoré organizuje
Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s
centrom voľného času.
Siedmy ročník letného prázdninového tábora v Belušských Slatinách sa uskutoční v dňoch
16. do 23. júla. Na jeho účastníkov čaká v lone
prekrásnej prírody zaujímavý program plný hier,
zábavy, športu a aktívneho odpočinku.
Vďaka tejto tradičnej iniciatíve mesta sa za
hranice všedných dní dostanú predovšetkým
deti zo sociálne slabších rodín, ktoré by inak
nemali šancu príjemne sa zrekreovať, oddýchnuť
si a nabrať nové sily pre zvládanie náročných,
nielen školských povinností a úloh, ktoré pred ne
postaví život.
-dh-

VEĽKÁ JAVORINA PO ROKU OPÄŤ POZÝVA
Po roku sa opäť naplní krédo Veľkej
Javoriny „Tu bratia vždy sa stretať budú.“
Stane sa tak tradične v poslednú júlovú nedeľu
31. júla. Podujatie začne o 9,00 h položením
kytíc k Pamätníku česko – moravsko – slovenskej vzájomnosti na česko – slovenskej hranici.
Kultúrny program o 9,45 h v prírodnom
amfiteátri odštartuje DH Šarovec z Huku. Po
oficiálnom otvorení Slávností bratstva Čechov a
Slovákov o 10,30 h hovorené slovo vystriedajú
hudba a spev v interpretácii MSZ Boršičané
z Boršíc a ŽSZ Klenotnica zo Bziniec pod
Javorinou. Päť minút po 11,00 h vystúpi FSK
KUBRAN (Kubra), o 11,25 h prídu na rad FS
BUCHLOVICE + CM RUBÁŠ (Buchlovice). V
ďalšej časti programu budú postupne účinkovať:
od 11.45 h FSK KÝČER (Turá Lúka), od 12.10
h MAŽORETKY EMČA (Vlčnov), od 12.25 h
TS KORZO DANCE (Trenčín), od 12.40 h FS
RADOŠOV + CM (Veselí nad Moravou), od
13.05 h FS BREZOVÁ (Brezová pod Bradlom),
od 13.30 h MARYLAND (Trenčín), od 14.00
h CM HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU (Uh.
Hradiště) a od 14.50 h MSZ DOLNĚMČANÉ. Na
15.15 h je nachystaný spoločný záver – „KEĎ
SME PRECHÁDZALI.“
Na malom pódiu sa hudba a spev rozozvučia
od 11,30 h, postupne sa na ňom vystriedajú:
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ĽH BOROVIENKA z Lančára, COUNTRY MIX
z Uherského Brodu a MSZ Boršičané.
Pre malých návštevníkov novomestskí
skauti spolu s DDM Uherský Brod pripravili rôzne
súťaže a hry po celý deň.
Deň predtým sa o 14,00 h uskutoční stretnutie cykloturistických patriotov z oboch strán
hranice.
Záujemcovia o účasť na tradičných Slávnostiach s množstvom stánkov a bohatým
kultúrnym vyžitím môžu na prepravu na Veľkú
Javorinu využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorú organizátori zabezpečili (odchod zo
železničnej stanice o 7,45 h a 9,15 h so zastávkami v meste – Palma a Klčové – Michalčík a
naspäť z Veľkej Javoriny o 15,15 h a 16,45 h s
rovnakými zastávkami v meste).
-dd-

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
Pri príležitosti výročia príchodu vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie sa
5. júla o 9,30 h v evanjelickom kostole a. v.
uskutoční ekumenická pobožnosť.
Jej organizátori: Mesto Nové Mesto nad
Váhom, Farské úrady Evanjelickej cirkvi a.v. a
Rímskokatolíckej cirkvi, Miestny odbor MS a
MsKS v Novom Meste nad Váhom vás na toto
tradičné podujatie srdečne pozývajú.

V ÚSTRETY JUBILEÁM S NOVINKAMI
V lete pred 15 rokmi došlo k ustanoveniu Novomestského okresu a Nové Mesto nad
Váhom sa stalo jeho sídlom. Pred jubilejnými 10
rokmi 9. júla sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
1. etapy výstavby domu štátnej správy (DŠS). V
realizácii budovy s úradmi štátnej správy pod jednou strechou bolo Nové Mesto nad Váhom prvou
lastovičkou v SR. Dnes, pri 10. narodeninách
DŠS, patrí obvodnému úradu (ObÚ), zriadenému
v roku 2004, ďalšie prvenstvo. O ňom a ďalších
novinkách a aktualitách ObÚ v Novom Meste
nad Váh. sme sa porozprávali s jeho prednostom
Tiborom Hlobeňom.
- V júni sme spustili novú webovú stránku
ObÚ. Jej cieľom je zaistiť pre občanov informácie z odborov a oblastí, ktoré zastrešujeme a
v neposlednom rade i kontakt s ObÚ prostredníctvom počítača. Na hlavnej stránke prinášame
najčerstvejšie aktuality z činnosti ObÚ. V praktických informáciách nájdu občania aktuality zo
spoločensko – kultúrneho života zatiaľ v meste,
časom i v obvode pôsobnosti ObÚ. Aktivity ObÚ
nájdu návštevníci stránky tkp. pod hlavičkou
Bližšie k občanovi. Každý odbor tu má svoju
podstránku s aktuálne dopĺňanými informáciami.
Na: www.ounm.sk sú informácie o jednotlivých
odboroch, potrebné zákonné normy, tlačivá, formuláre. Naším zámerom je, aby si ľudia na našej
webovej stránke našli všetko, čo potrebujú a
na úrad prichádzali až vtedy, keď budú presne
vedieť, čo chcú. Čo dnes v mnohých prípadoch neplatí a ObÚ často supluje poradenskú
činnosť pre občana. V prípade, ak je počítačovo
gramotný, všetky relevantné informácie nájde
na internete. Keď príde na úrad, už bude vedieť,
čo potrebuje vybaviť. Ušetrí tým čas seba, ale i
pracovníkovi ObÚ. Jeho práca sa zefektívni.
Prostredníctvom našej stránky chceme na
občanov pôsobiť i výchovne. To je parketa odboru
všeobecnej vnútornej správy, ktorý má na starosti priestupkové konania. Jeho pracovníci budú
občanom radiť, ako predchádzať priestupkom
najmä v susedskom a rodinnom spolunažívaní,
ako bezkonfliktne riešiť vzniknuté problémy.
Napĺňaním predsavzatia, ktoré som si pri
svojom nástupe do úradu dal, aby štátna správa
bola čo najtransparentnejšia, okrem zákonom
stanoveného zverejňovania všetkých našich
zmlúv, faktúr, objednávok je, že na našej stránke

nájdu občania informácie o tom, ako kontrolovať
štátnu správu. Dokonca sme i na facebooku.
Pokiaľ viem, sme jediný úrad, ktorý si zvolil i túto
modernú formu komunikácie s občanmi. Tomu
slúži i zavedenie novinky prednosta on - line
každý piatok od 9,00 do 10,00 h, kedy budem
diskutovať s občanmi. Ďalším prostriedkom sú
otázky - odpovede. Občania nám môžu položiť
svoje otázky a do 48 h počas pracovných dní
dostanú na ne od kompetentných fundované
odpovede. Vypracovaním kódexu prispievateľa,
ktorý stanovuje, čo nesmú obsahovať otázky,
chceme zabrániť tomu, aby sa obojstranne
osožná myšlienka nezvrhla na znôžku vulgarizmov, nenávisti a osočovania. Budúcnosť štátnej správy a zefektívnenie jej
práce vidí prednosta ObÚ v jej elektronizácii.
- Už dnes vieme veľa vecí touto formou zaistiť. Napr. fyzickým osobám pri žiadosti o oprávnenie zabezpečíme registráciu v sociálnej a zdravotnej poisťovni, na daňovom úrade a zabezpečíme
im výpis z registra trestov. Stačí im teda absolvovať
jednu návštevu na jednom úrade, čím ušetria kopec času a možno aj nervov.
Priblíženie sa k občanovi cez internet zefektívni prácu zamestnancov ObÚ. Budú sa môcť
venovať podstate svojej práce i zavádzaniu ďalších efektívnych postupov a noviniek. Jednou z
nich, ktorú pripravujeme, je, že naši pracovníci budú chodiť za občanmi, nie naopak, ako to funguje
teraz a budú im vysvetľovať napr. povinnosti a iné
náležitosti súvisiace napr. so zriadením živnosti.Na obzore je i ďalšia novinka.
- Najneskôr do 10. júla sa do našich priestorov s bezbariérovými vstupmi a dvomi bezbariérovými výťahmi, na 8. posch. DŠS, z Jánošikovej ul. presťahuje Sociálna poisťovňa (SP),
posudkoví lekári budú sídliť na 10. posch. Tým
sme začali napĺňať náš zámer vybudovať v meste druhé administratívne centrum na Hviezdoslavovej ul. Vnímam to ako pozitívny krok smerom k občanovi. Ďalším, o ktorý sa usilujeme, i keď
pôjde o dlhodobý proces, je vytvorenie v jednej
z našich budov pobočku Slovenskej pošty. Jej vedenie v tejto súvislosti vykonáva analýzu, o svojom stanovisku nás bude ústredie informovať. Ak by sa tento zámer podarilo uskutočniť, bol
by to pekný darček občanom z príležitosti jubileí
DŠS a ustanovenia okresu Nové Mesto n. Váh.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA
Prof. Ing. F. Slanina, CSc.
bol uznávaným riadiacim hospodárskym pracovníkom a
vysokoškolským pedagógom.
V r. 1966 – 1971 bol podnikovým riaditeľom novomestskej Vzduchotechniky. Päť rokov bol námestníkom ministra
federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva
v Prahe. Pod jeho vedením VUMA v r. 1976
– 1990 zaznamenala úspechy v oblasti výskumu
a vývoja v mikroelektronike, montážnych liniek a
nekonvenčných metód obrábania.
Prof. Slanina pôsobil aj ako pedagóg. Učil
na Strojárskej fakulte STU v Bratislave a Materiálovotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave.
Bol členom viacerých vedeckých rád. V r.1989
ho vymenovali za vysokoškolského profesora.
Bol autorom početných odborných článkov a
štúdií, zostavovateľom vysokoškolských skrípt
a spoluautorom učebnice pre SŠ a VŠ Montáž
v strojárskych a elektrotechnických výrobách.
Ocenenie prof. F. Slaninovi
udelili in memoriam za vynikajúce výsledky v oblasti
ekonomiky, riadenia a výroby, titul prevzala manželka
p. M. Slaninová.
Dvojnásobne významný bol
17. jún pre Mgr. art. Romana
Poláka. Okrem toho, že sa
v tennto deň stal Osobnosťou
mesta v oblasti kultúry a umenia, bola v bratislavskej Astorke
premiéra ním režírovanej hry
E. O´Neilla: Cesta dlhého dňa
do noci. To bol i dôvod, prečo
si osobne nemohol prísť prevziať ocenenie (zastupoval ho jeho brat Viliam). Podľa prísľubu R.
Poláka tak spraví v najbližších dňoch, kedy sa
chystá navštíviť radnicu.
Významný slovenský divadelný režisér sa
narodil v r. 1957 v Novom Meste nad Váhom.
Na slovenských, českých a zahraničných scénach vytvoril viac ako 100 inscenácií, upravil
množstvo divadelných hier, napísal televízne
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scenáre. Je autorom hry Kentauri (2006), ktorá
patrí k najlepším divadelným textom moderného
divadla u nás. Vytvoril adaptácie románových a
dramatických predlôh našich a svetových autorov. Podpísal sa pod scenár obrazovo-hudobnej
férie zo 7 hier W. Shakespeara. K úspešným
sa radí dramatizácia románu L. N. Tolstého
Anna Karenina, ktorú v jeho réžii uviedlo SND
Bratislava v r. 2009.
R. Polák je režisér osobitého a nezastupiteľného rukopisu. Za divadelnú tvorbu viackrát získal cenu slovenskej kritiky Dosky a prémie
a ceny Literárneho fondu. V r. 2007 mu udelili
Krištáľové krídlo.
Hoci vyštudovala fyziku a
matematiku, vo svojom voľnom
čase sa novomestská rodáčka
(1947)
RNDr.
Ľuboslava
Koštialová venovala divadlu,
vážnej hudbe a predovšetkým
športu. Po štúdiách neskoršia
pedagogička VUPP a GMRŠ
v Novom Meste nad Váhom sa už ako žiačka
začala venovať atletike, špecializovala sa najmä
na prekážkový beh. Ako dorastenka sa stala
majsterkou okresu a v kraji získala 2. miesto. Na
Univerziáde - majstrovstvách vysokých škôl v SR
obsadila 3. miesto.
Po skončení aktívnej činnosti sa sústredila na
trénerskú prácu s mládežou, vychovala desiatky
mladých nádejných atlétov. Ako trénerka 2. triedy
priviedla svoje zverenkyne k viacerým titulom
majsteriek SR v žiackych a dorasteneckých kategóriách. Niektoré z nich nadviazali na jej prácu
a pokračujú v práci s mládežou. Práve túto kontinuitu považuje RNDr. Koštialová za svoj najväčší
osobný úspech.
Významná bola aj jej rozhodcovská činnosť
v športovej chôdzi. Dosiahla najvyšší kvalifikačný
stupeň a bola hlavnou rozhodkyňou na mnohých domácich i medzinárodných atletických
pretekoch.
Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. sa
narodil 16. novembra 1929. Celý svoj profesijný život venoval rozvoju urológie, najprv
na Urologickom oddelení OÚNZ v Trenčíne. V

r. 1964 sa stal sekundárom,
neskôr asistentom Urologickej
kliniky v Bratislave. V rokoch
1990 – 1996 bol jej prednostom.
Patril k jadru lekárov, ktorí tento
medicínsky odbor nasmerovali
a povýšili na európsku úroveň.
Stal sa čelným predstaviteľom
urologickej onkológie na Urologickej klinike
na Kramároch. Svoju odbornosť si zvyšoval
študijnými pobytmi – dvakrát bol v Londýne,
zúčastnil sa viacerých medzinárodných kongresov s problematikou onkológie v urológii.
Získané skúsenosti prehĺbené sledovaním odbornej literatúry odovzdával prostredníctvom
prednáškovej a publikačnej činnosti. Na svojom
konte má viac ako 300 publikácií, časopiseckých
a monografických prác. Mnohé z jeho publikácií
vzbudili medzinárodnú pozornosť. V SR zaviedol
viaceré, dovtedy nepoužívané druhy operačnej
liečby. Je držiteľom viacerých ocenení, čestným
členom niekoľkých urologických spoločností v
zahraničí, členom GR Ligy proti rakovine a i.
Prof. MUDr. M. Horňák, DrSc. je významná
osobnosť slovenskej urológie, od 17. júna i
Osobnosťou mesta.

PhDr. Juraj Kazda si veľmi váži ocenenie, ktoré získal. Každý človek je rád, keď si
druhí povšimnú jeho prácu a ešte ju i ocenia,
povedal.
Za celospoločenskú angažovanosť titul Osobnosť mesta
dostal JUDr. Ivan Hrušovský.
Od septembra budúci 90
– ik pochádza z významného
rodu. Hrušovskovci sa zapojili do národného života už v
19. storočí. Tvoria časť mozaiky našich národných dejín a patrí im popredné
miesto aj v histórii mesta (o životných cestách a
osude JUDr. I. Hrušovského sme písali v 6/2011
NS v článku V ťažkých dobách nezradil národ
ani seba).
Politické názory v rodine, vzťah k ČSR,
oddanosť k Štefánikovmu odkazu a výchova k
národovectvu ovplyvnili postoj mladého študenta,
ktorý sa počas II. svetovej vojny bez zaváhania
postavil na správnu stranu.
Ivan Hrušovský po štúdiu na tunajšom
Reformnom gymnáziu M. R. Štefánika absolvoval PF Univerzity Komenského v Bratislave a
v r. 1953 získal titul doktora práv. Pôsobil ako
sudca Okresného súdu v Trenčíne a predseda
senátu, neskôr ako predseda OS v Bratislave 3.
Po odchode do dôchodku pracoval ako advokát.
Dnes žije JUDr. I. Hrušovský v Bratislave, ale
s naším krajom neprerušil kontakty. Ako priamy účastník odboja v našom regióne sa často
zúčastňuje spomienkových stretnutí a seminárov,
ktoré organizujú najmä obec Lubina a OO ZPB
v Novom Meste nad Váhom.
-r-

PhDr. Juraj Kazda pracoval
v školstve nepretržite 41 rokov.
Najprv na III. ZŠ, od r. 1984
až do súčasnosti v SOŠ na
Jánošíkovej ul. Za ten čas sa
mu podarilo v mnohých mladých
vypestovať vzťah k matematike
a fyzike.
Popri školstve je aktívny i v ďalších oblastiach života v meste. Od r. 1994 je
poslancom MsZ a pracuje v rôznych
komisiách MsZ. Občania ho poznajú z
pôsobenia v ZPOZ - e pri smútočných
obradoch i vo funkcii sobášiaceho.
Vzťah ku kultúre prezentuje aj ako
člen Divadielka galéria pri MsKS.
A čo hovorí na ocenenie?
- Mám rád toto mesto a jeho ľudí,
prežil som tu v podstate celý svoj
život. Vo svojej práci stále som sa
snažil o niečo nové. Veľmi mi záleží
na všeobecnom vzdelaní mládeže.
Rozširovať jej obzory, to je podľa mňa
Ocenení s vedením mesta, Foto: Mgr. J. Šišovský
hlavná úloha školy. -
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PRI HĽADANÍ BRIGÁD V ZAHRANIČÍ OPATRNE
Leto, to nie je len čas oddychu a sladkého
ničnerobenia. Najmä pre študentov sú prázdniny obdobím brigád, ktoré sa snažia zohnať
ešte v priebehu školského roka. Brigády sú
pre vysokoškolákov a stredoškolákov spôsobom,
ako si zarobiť, ale i získať cenné skúsenosti,
zručnosti a profesijnú kvalifikáciu. Brigádujú buď
v mieste svojho bydliska, príp. sídla školy, ale
mladí sa nebránia mobilite, odísť za brigádou,
ak je pre nich finančne zaujímavá a majú zaistenú strechu nad hlavou, aj do iných lokalít v
SR. Čoraz častejšie zvyknú za letnou brigádou
vycestovať do zahraničia. Práca v cudzine je
pre nich lukratívna najmä svojou ponukou na
slušné platové ohodnotenie za relatívne krátky
čas. Navyše je ideálnym spôsobom, ako spoznať
inú krajinu a jej kultúru a získať nových priateľov,
a to bez toho, aby sa musela podpísať dlhodobá
zmluva.
V súčasnosti v dôsledku ekonomickej krízy
je malá ponuka voľných pracovných miest pre
študentov v porovnaní s ich stúpajúcim dopytom.
Záujem prevyšuje možnosti. Mnohí zamestnávatelia si hľadajú brigádnikov prostredníc-

tvom úradov práce alebo sami predovšetkým
spomedzi detí svojich zamestnancov, príp. jednoducho vyvesia oznam na dvere svojej firmy.
Brigády pre študentov sa zameriavajú
predovšetkým na manuálne činnosti, dokladanie
tovaru, pomocné kancelárske práce, alebo ide o
brigádu v pohostinských zariadeniach. V zahraničí
predovšetkým „frčí“ sezónny zber ovocia, zeleniny, práca v skladoch alebo roznášanie letákov.
A kde sa dá nájsť brigáda na leto? Hľadať
treba v novinách a časopisoch, ktoré sa orientujú
na ponuky prác, alebo na internete, kde existuje veľa portálov s ponukami brigád. Študenti,
ktorí zháňajú prácu v zahraničí, môžu využiť
služby sprostredkovateľských agentúr, pričom by
mali byť - rovnako ako v prípade využitia služieb
internetových ponúk - dostatočne obozretní a
opatrní a zistiť si referencie o agentúre, ktorú sa
chystajú osloviť. Môžu tiež v mieste bydliska
navštíviť príslušný úrad práce – referát EURES,
kde im EURES poradca alebo EURES asistent
bezplatne pomôže pri hľadaní letnej brigády.
Ing. Patrícia Králiková
ÚPSVaR

V PREVENCII PROTI ZÁPLAVÁM
Po viacnásobných urgenciách primátora
mesta Ing. Jozefa Trstenského i pracovníka
mestského úradu P. Munku, ktorý má danú
problematiku vo svojej agende, vedenie Povodia Váhu Piešťany prisľúbilo, že v júli, keď
bude koryto Klanečnice vyschnuté, ho vyčistí
od zaburinenia, nečistôt a iného neporiadku.
-Vyčistenie koryta Klanečnice je prvým
krokom v prevencii proti záplavám. Pred pár
rokmi sme v júli jednu z takýchto záplav zažili

a nikto z nás určite nechce, aby sa podobná situácia z roku 1997 zopakovala. Je nevyhnutné, aby v prípade búrok a prietrže mračien,
ktoré na leto vo zvýšenej miere a intenzite
predpovedajú meteorológovia, mohla valiaca
sa voda plynulo odtekať, aby sa nevyliala z
koryta a neohrozila obyvateľov Mnešíc, - pre
Novomestského spravodajcu uviedol pracovník
referátu obrany, bezpečnosti a ochrany MsÚ v
Novom Meste nad Váhom P. Munka.

PARÁD NE L E T O N A Z E LENEJ VODE
Pred pár dňami začalo astronomické leto,
avšak letná turistická sezóna (LTS) na Zelenej vode začala už niekoľko týždňov predtým.
Dozvedáme sa od Ing. Henricha Hritza, riaditeľa
rekreačného areálu. A k svojej úvodnej informácii
pridáva ďalšie.
- Oproti vlaňajšku začala sezóna o mesiac
skôr, už v máji, kedy sa začali u nás konať remné eventy. Na Zelenú vodu sa vracajú nielen
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rmy, svoj comeback ohlásili i rekreanti. Zvlášť
nás teší záujem českých turistov, ale Zelenú vodu
objavujú, resp. vracajú sa do jej areálu i rekreanti, hlavne karavanisti i z ďalších krajín spoza
hraníc SR, napr. zo SRN, Belgicka, Holandska,
Poľska ... Upravený lesopark je pre nich hotovým
rajom.LTS na Zelenej vode ociálne začala 4. júna
Parádou. I keď hlavný režisér podujatia – počasie

Foto: M. Šimovec

navečer zamiešalo karty usporiadateľom, Parádou z kultúrnej stránky začalo parádne leto na
Zelenej vode.
- Aj majstrovstvá vo varení gulášu 18. júna sa
tešili obľube. IV. ročník Novomestského kotlíka
presiahol regionálnu úroveň. Zaznamenali sme
účasť majstrov kuchárov nielen z mesta a blízkeho okolia, ale i Trenčína, Prievidze, Bratislavy,
dokonca i Košíc.Júlovú hudobno – kultúrnu ponuku 1. a 2. júla
otvorí Topfest.
- Hoci sa tento tradičný hudobný festival koná
mimo nášho areálu, jeho účastníkom poskytujeme u nás zázemie, hlavne ubytovanie. Podobná
situácia sa zopakuje o týždeň neskôr v súvislosti
s trenčianskym festivalom Pohoda.
Našou srdcovkou je džezový festival. O to viac,
keď sa nám tento rok podarilo na Open Jazz Fest
dotiahnuť jednu z najväčších džezových hviezd
M. Parkera, ktorý bude headlinerom nielen soboty, ale celého festivalu 29. – 30. júla. O týždeň
na to sa uskutoční jediný letný openair koncert
skupiny Elán s očakávanou návštevnosťou 10
– 15 tis. ľudí. Bude to po prvý raz, čo Elán asi po
8 rokoch poruší svoj doterajší úzus cez prázdniny
nekoncertovať a vystúpi v lete na Zelenej vode.
V štádiu rokovaní je príprava IV. ročníka Víkendu legiend. Medzi Víkendom legiend a Elánom
uvažujeme v amteátri urobiť ešte koncert slovenských skupín, ale zatiaľ (pozn. red.: rozumej v
čase rozhovoru) sme vo fáze vybavovania, takže
podobne ako v prípade Víkendu legiend jeho
uskutočnenie nie je na 100 %. Bodku za LTS v
závere augusta spraví Pivný festival - Beerfest. Počas akcií, ako uviedol Ing. H. Hritz, je ubytovacia kapacita mobilných domčekov celkovo pre
144 osôb a kempingu pre 600 – 800 stanov plne
obsadená.
- Vybavenie 24 klimatizovaných chatiek je nadštandardné, každá z nich poskytuje päť lôžok s
možnosťou jednomiestnej prístelky, sociálne za-

riadenie (WC, sprchový kút), spoločenskú miestnosť s televíziou. Súčasťou vybavenia kuchynky
je plynový sporák, mikrovlnná rúra, chladnička,
mraznička a kompletný kuchynský servis. Letné
večery môžu hostia tráviť na krytej terase, pri
spoločnom ohnisku s prestrešením a za príplatok
i pri vonkajšom grile. Ponuku služieb dotvárajú
recepcia, 24 h strážna služba, parkovanie v blízkosti domčeka, možnosť postavenia stanu priamo
pri domčeku. Za príplatok sú k dispozícii raňajky
formou bufetových stolov, večere a taktiež možnosť wi pripojenia na internet v celom areáli.Ceny za služby pritom zostali na úrovni vlaňajška.
- Jediné mierne zvýšenie je u chatiek, a to z
dôvodu vyššej DPH – áčky.
Čo sa týka stravovacích možností, už mesiac
je v prevádzke reštaurácia Ardea, na pláži funguje Barbar a po vlaňajšej premiére i tento rok bude
počas akcií a remných eventov k dispozícii bar
pri amteátri. V prípade potreby si rekreanti budú
môcť vybrať z ponuky tovaru blízkych potravín
pri reštaurácii, či zakúpiť si drogériový i sezónny
tovar ako nafukovačky, kolesá, rukáviky ... V rámci športového vyžitia návštevníkom sú k dispozícii
dve beachvolejbalové a jedno basketbalové ihrisko, minifutbal, obrie šachy, máme tu požičovňu
vodných bicyklov, ležadiel, vodné gule .... V čase
akcií podľa ich charakteru zabezpečíme aj ďalšie
atrakcie. Návštevníci pláže si už zvykli na štandard, ktorý im poskytuje budova so sociálnymi
zariadeniami, sprchami a prvou pomocou.
Do budúcnosti pripravujeme ďalšie rozšírenie
športových aktivít. .Firma Bolt, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
podľa slov Ing. H. Hritza chce Zelenú vodu naďalej zveľaďovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov rekreačného areálu tak, aby sa sem domáci i zahraniční rekreanti radi vracali . Verme, že jej
snaženie „podporí“ i počasie.

Archív ZV
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NA KONCI LETA UZÁVIERKA OSTŇA
Novomestský osteň sa tentoraz zabodne do
„osieho hniezda“ nielen na Slovensku. Vyhlásením témy XVI. ročníka tradičného festivalu
kresleného humoru a satiry s názvom Korupcia,
realita súčasnosti organizátori celoslovenského bienále ponúkli karikaturistom možnosť v kresliarskej skratke uchopiť, a tým pranierovať tento
vážny problém, s ktorým sa ľudia v rôznej forme
a intenzite stretávajú nielen v SR, ale i za jej
hranicami.
Aktuálna tematika Ostňa je hodenou rukavicou pre ostrieľaných karikaturistov a satirikov,
ale i nováčikov, ktorí sa doteraz Novomestského
ostňa nezúčastnili.
Pre tých, ktorí sa tak rozhodnú urobiť, usporia-

datelia upozorňujú, že termín uzávierky súťaže
je 31. augusta.
Poslať možno maximálne päť prác vo formáte
A4 alebo A5. Kresby musia byť originály, môžu
byť čiernobiele alebo farebné, akceptujú sa i v
digitálnej forme s tým, že prvý výtlačok musí mať
podpis jeho autora (perom). Na zadnej strane
kresby treba uviesť meno a adresu autora. Kresby
sa nesmú zasielať na iné festivaly.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov o Zlatý,
Strieborný a Bronzový osteň a vernisáž XVI. NO
sa uskutoční v úvodný deň Novomestského jarmoku 16. septembra.
akad. mal. Ján Mikuška
riaditeľ MsKS

Z KRONIKY NOVOMESTSKÉHO OKRESU
Novomestský okres, mesto ako jeho sídlo a
dom štátnej správy si v lete pripomenú okrúhle
jubileá. Zalistujme si v kronike okresu.
Pred 15 rokmi súčasný primátor mesta Ing.
Jozef Trstenský, vtedy vo funkcii zástupcu primátora mesta, povereného výkonom funkcie primátora mesta, spolu s prednostom okresného úradu (OÚ) Vladimírom Dušom 31. augusta 1996
prevzali v Trenčíne certikát o vzniku Novomestského okresu a Nového Mesta nad Váhom za
jeho sídlo. A tak sa po dlhých 36 rokoch na mape
SR znovu objavil okres Nové Mesto nad Váhom.
V. Duša ako prednosta OÚ sa pričinil o začatie výstavby domu štátnej správy (DŠS), bol pri

položení základného kameňa jeho výstavby 6.
júna 1997. Slávnostné otvorenie prvej etapy
budovania DŠS sa uskutočnilo 9. júla 2001.
Na pleciach v poradí druhého prednostu OÚ v
Novom Meste nad Váhom Ing. Miloslava Malíka
bolo sťahovanie dovtedy po meste roztrúsených
pracovísk OÚ do novopostavenej budovy na
Hviezdoslavovej ul. 36.
Po zániku okresných úradov k 1. 1. 2004 sa
prvým prednostom novozriadeného Obvodného
úradu v Novom Meste nad Váhom stal Ing.
Jozef Varta, predtým v poradí tretí prednosta OÚ.
Súčasným prednostom ObÚ v Novom Meste nad
Váhom je p. Tibor Hlobeň.

REZBÁRI S DLÁTAMI V LETE OPÄŤ NA NÁMESTÍ
V priebehu augusta sa uskutoční šiesty ročník
tradičného rezbárskeho sympózia na námestí.
Po roku opäť do svojich rúk chytia dláta a ďalšie
rezbárske náčinie ľudoví rezbári z mesta a okolia, aby pokračovali v tvorbe ďalších súčastí unikátneho betlehema, ktorý sa v celej svojej kráse
predstaví vo vianočnom čase. Chystá sa ho vtedy
pozrieť i zberateľ slovenských rekordov I. Svitok
z Pezinka, aby posúdil jeho zaradenie do Knihy
slovenských rekordov.
Rovnako ako vystavený betlehem v zime i
práca rezbárov v lete sa teší záujmu okoloidúcich. Ľudia sa pri nich pristavujú, sledujú ľudových umelcov pri zhotovovaní nových artefaktov,
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na ktoré sa pod ich rukami menia kmene dreva. Často s umelcami prehodia niekoľko viet, aby
sa dozvedeli viac o ich koníčku, ako sa k nemu
dostali a čo práve tvoria. Výsledky ich snaženia
sa dozvieme po skončení rezbárskeho sympózia, ktoré sa koná vďaka podpore mesta.

Milí čitatelia!
Dovoľte nám zaželať Vám príjemné prežitie
dovoleniek a prázdnin.
Budeme radi, ak Vám aj počas leta príjemného spoločníka bude robiť náš - Váš Novomestský spravodajca.
Vydavateľ, redakčná rada a redakcia NS

S COMENIOM V TALIANSKU
Projekt Comenius Cooler World sa zameriava
na propagáciu trvalo udržateľného rozvoja medzi
mladými ľuďmi. Výsledkom spolupráce študentov
a učiteľov z piatich európskych krajín bude počítačová hra s tematikou trvalo udržateľného rozvoja,
webová stránka projektu, ďalej mini-info balík, v
ktorom sa mladí ľudia môžu dozvedieť viac o tom,
čo je to trvalo udržateľný rozvoj, aké sú jeho piliere, ako je v jednotlivých krajinách trvalo udržateľný rozvoj zakotvený v legislatíve a mini-slovník, v
ktorom budú preklady pojmov trvalo udržateľného
rozvoja do jazykov zúčastnených krajín a angličtiny.
Vďaka tomuto projektu sa skupina piatich študentov a troch učiteľov zo SOŠ, Bzinská 11 2. – 6.
mája stretla s partnermi v Taliansku, regióne Puglia. Okrem nás sa stretnutia zúčastnili aj partneri
z Fínska, SRN, Francúzska – Martiniku a, samozrejme, dve hostiteľské školy z miest Grottaglie a
Crispiano.
Prvý deň sme sa venovali cestovaniu. Boli
sme najviac očakávaní, s uvítacou večerou sa
čakalo už len na nás. Druhý deň ráno sme začali
pracovne. Talianski organizátori nás oboznámili s
programom celého stretnutia a účastníci projektu
prezentovali prácu, ktorú odviedli za dva mesiace,
od stretnutia v Nemecku. Nasledovala cesta do
mesta Alberobello. Staré mesto je známe typickými domčekmi nazývanými „trulli“. Sú postavené z
opracovaných kameňov naskladaných na seba,
bez použitia malty. Vďaka tomu v prípade kráľovskej kontroly mohli dom rýchlo zbúrať, a vyhnúť sa
tak plateniu daní.
Mesto bolo čarovné. Absolvovali sme prehliadku zhruba 400-ročných keramických dielní v meste Grottaglie, kde nám ukázali ručnú výrobu úžitkovej keramiky. Po prijatí riaditeľom partnerskej
školy sme si pochutnali na pohostení, ktoré pre
nás v škole pripravili. Ekologické jedlá a nápoje
pochádzali z regiónu Apúlia. Po návšteve múzea
keramiky s umeleckými dielami keramikárov ocenenými na výstavách v Taliansku i vo svete, sme
deň zavŕšili kultúrnym programom (talianske ľudové piesne a tance nám predviedla malá ľudová
skupina) a vlastnoručnou výrobou cestovín. Po
chutnej večere nasledovala voľná zábava. Mali
sme čas porozprávať sa s účastníkmi z iných krajín a núdza nebola ani o zábavu.
Celé dopoludnie nasledujúceho dňa sme veno-

vali návštevám „masérií“, ktoré sa venujú ekovýrobe panenského olivového oleja, vína, chovu
zvierat a rozvoju vidieckeho turizmu a ekoturizmu.
Dobrú náladu nám nepokazilo ani nepríjemné,
studené a upršané počasie. Po obede nás ešte
prijal primátor mesta Crispiano. Po návrate do
hotela bolo treba ešte dohodnúť prácu na ďalšie
obdobie, stanoviť termíny a potom nasledovalo už
len lúčenie s novými priateľmi, pretože nasledujúci deň skoro ráno sme odchádzali domov.
Na záver za priehrštie dojmov zo stretnutia:
Dominik: Na večeru nás pozvali do reštaurácie, kde sme si sami pripravili cestoviny, ktoré
nám potom uvarili, pri jedle nám hrala živá hudba.
Počas večere sme sa lepšie spoznali s fínskymi
študentmi, v debatách s nimi sme pokračovali aj
v hoteli. Ráno sa ťažšie vstávalo, pretože sme
ochutnali typické talianske víno a likéry.
Ivana: Po počiatočných obavách partnerov na
prvom stretnutí (nevedeli, čo od Slovákov môžu
očakávať) dnes veľmi kladne hodnotia náš pracovný aj ľudský prínos do projektu.
Lukáš: Po kultúrnom programe, kde sa tancovalo a zabávalo, sme sa vrátili na hotel, kde sme si
znovu užili kopec zábavy, či už pri kávičke, alebo
na izbách s fínskymi študentmi.
Pavol: Išli sme sa pozrieť do Grottaglie na
majstrov keramikárov a ich jedinečnú výrobu,
maľovanie váz, tanierov a hrnčekov. V meste sme
mali aj rozchod, v jeho centre sme sa odfotili pri
nádhernej fontáne. Odtiaľ sme sa presunuli do
školy, kde sme ochutnali bioprodukty, ale i skvelé
pečivo a delikátnu mozarellu.
Dada: Veľmi rada sa stretávam a spoznávam
iné národy a kultúry. Najsympatickejšia skupina
pre mňa boli žiaci a učitelia z Martiniku. Boli veselí, spontánni, priateľskí a dobre tancovali.
E. Luptáková, I. Daridová a D. Zmeková
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MC BAMBI: DOPRIAŤ DEŤOM VIDIEŤ DÚHU
Na začiatku bolo ociálne uznesenie zo
snemovania poslancov o schválení nájmu nebytových priestorov bývalej školskej jedálne na Ul.
Štúrovej 31 Občianskemu združeniu Materské centrum (MC) Bambi v Novom Meste nad
Váhom.
Strohá, no nesporne zaujímavá informácia
ma priviedla k nemenej interesantným ženám
– mamičkám, ktoré to celé v našom meste rozbehli – dvom z troch štatutárnych zástupkýň MC
Janke Varmuza a Lenke Fraňovej. Momentálne
majú plné ruky práce s prerábkou priestorov a
vybavením MC, napriek tomu si našli čas na kus
reči. Už to ma uistilo v tom, že žijú prípravami na
otvorenie MC a sú schopné a ochotné spraviť pre
jeho úspech maximum.
- Veď ide o dobrú vec! Absenciu niečoho
takého v našom meste pociťovali mnohé mamičky, oteckovia a ostatní členovia rodín s deťmi.
Tak sme si povedali: „Prečo nie?!, keď to funguje inde, veď po svete pracuje 770 takýchto centier, tak prečo by nemalo v Novom Meste nad
Váhom? , - rozhovorila sa Janka a Lenka, druhá
z prítomnej dvojice, ktorá sa rovnako „nakazila“
myšlienkou existencie MC BAMBI, svoju kolegyňu dopĺňa:
- BAMBI je občianske združenie, ktoré sa zrodilo vlani po vzore materských centier fungujúcich
na základe modelu zo SRN a úspešne uplatňuje
svoju lozou v mnohých krajinách sveta.Podľa slov Janky MC zakladajú väčšinou
matky na materskej a rodičovskej dovolenke, ale
priestor pre sebarealizáciu poskytujú každému,
kto prejaví záujem. To je i prípad novomestského
MC BAMBI. Ide o neziskovú organizáciu postavenú na dobrovoľníctve a rozvoji svojpomoci v
komunite rodín s uplatňovaním kolektívnych rozhodovaní a deľby práce.
- Veľmi nás oslovila myšlienka Patrície Claffordovej, ktorú sme si vybrali za naše krédo:
„Práca počká, kým ukážeš svojmu dieťaťu dúhu,
dúha však nepočká, kým dokončíš svoju prácu.“K týmto slovám, hoci už nepotrebujú žiaden
komentár, Janka dodáva:
- Naším cieľom je dopriať deťom vidieť túto
dúhu, a to čo najviac, hoci dnešný hektický život
tomuto nášmu zámeru veľmi nepraje a nepomáha.- Preto sme založili MC Bambi. Chceli sme pre
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budúce mamičky,
rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke s
deťmi a ich rodinných príslušníkov
vytvoriť
príjemné a estetické
prostredie,
kde
budú mať možnosť spoločne sa
stretávať, radiť si
navzájom a získavať ďalšie užitočné informácie rôzneho charakteru, - upresňuje Lenka.
Znie to pekne, ale odkedy budú mať mamičky z Nového Mesta a okolia takúto príležitosť?
Slávnostné otvorenie MC Bambi, ako sa dozvedáme, sa uskutoční 1. septembra o 10,00 h.
Týmto dňom MC BAMBI ociálne otvorí svoje
brány pre svojich návštevníkov. A na čo všetko
sa môžu tešiť?
- V MC budú pripravené herne tematicky zamerané na rozvoj motorických zručností dieťaťa vo
veku od 0 do 3 rokov, k dispozícii samozrejme
bude dojčiaci a prebaľovací kútik. Súčasťou činnosti centra budú odborné prednášky a tréningy
zabezpečované vlastnými členmi alebo pozvanými lektormi zo psychológie, o zdravej výžive, ale i
zo sociálno-právnej, lekárskej a ďalších oblastí, prezrádza Janka.
- Chýbať nebude ani laktačné poradenstvo
s pravidelnou podpornou skupinkou dojčiacich
mamičiek vedenou certikovanou laktačnou
poradkyňou z Mamila o.z., budú i kurzy Baby
masáže s lektorkou, držiteľkou certikátu Medzinárodnej asociácie masáže dojčiat IAIM,
prvej pomoci s akreditáciou MZ SR. Ďalej sa v
našej ponuke objavia: joga, tvorivé dielne, krátkodobé opatrovanie detí, cvičenia pre tehotné a
rodičov s deťmi a mnoho ďalších zaujímavých
vecí, - upozorňuje na ďalšie aktivity MC Lenka.
O nich a vôbec, o činnosti MC aktuálne
informácie získate na http://mcbambi.webnode.
sk , resp. na tel. 0911 262 335 a 0903 711 020.
Na spoločné stretnutia sa tešia štatutárky MC a
odkazujú: Príďte medzi nás, 1. septembra BAMBI na Štúrovej ul. štartuje naostro!
-eg-

ÚSPEŠNÁ PÄTICA ESEJISTIEK ZNÁMA
Tolerancia, generačné rozdiely a móda v
živote mladého človeka boli témami tradičnej
esejistickej súťaže.
17. júna v Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera,
ktorá súťaž organizačne zabezpečovala, sa ich
snažili čo najlepšie uchopiť jej účastníci z radov
žiakov deviatych ročníkov základných škôl a
príslušného piateho ročníka 8 - ročných gymnázií.
Súťažné práce XI. ročníka v písaní esejí
posudzovala odborná porota v zložení: PhDr.

Ivan Machala, Mgr. Anna Malíková a Mgr.
Michaela Kurišová. Spomedzi všetkých vybrala
päť najlepších a najoriginálnejších prác.
Z cien, ktoré venovali Mestská knižnica Ľ.
V. Riznera a komisia školstva, mládeže a športu
pri MsZ, sa tešili úspešní esejisti: Andrea
Burzová zo ZŠ Tematínska, Simona Tittelová
zo ZŠ Kpt. Nálepku, Terézia Rozkopálová zo
ZŠ Odborárska, Zuzana Bachárová a Monika
Baierová, obidve z GMRŠ.
-mk-

FOLKLÓR POZLÁTILI ZLATÉ HUSLE
museli čakať na potlesk do skončenia vystúpenia,
obecenstvo ním viackrát odmenilo ľudové tance a
hry detí už v priebehu ich účinkovania na javisku.
Iné to nebolo ani v prípade FS Slnečnica
z Piešťan (na foto). Pre občanov mesta nie
neznámy súbor predviedol čo – to z bohatej
pokladnice ľudových tradícií našich starých ot-

Stretnutia bývajú rôzne. Do kategórie príjemných patrilo Stretnutie s folklórom. MsKS 12. júna
ožilo pestrosťou ľudových krojov, tancov a piesní.
Milé a detsky bezprostredné bolo úvodné vystúpenie domáceho DFS Čakanka pôsobiaceho
pri novomestskom stánku kultúry podporené ĽH
Čančatá zo Starej Turej. Členovia Čakanky ne-

Viete o tom, že ...

... verejné základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta dosiahli v celoplošnom testovaní dnes už bývalých žiakov 9. ročníka ZŠ lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer ?
Najúspešnejšou školou v obidvoch testovaných predmetoch bola ZŠ na Tematínskej ulici.
Úspešnosť 90 a viac percent v obidvoch predmetoch (matematika, SJ a literatúra ) dosiahlo v
Novom Meste nad Váhom 4,24 % testovaných
žiakov, pričom v rámci SR to boli len 2 % žiakov.
Našimi najúspešnejšími žiakmi boli: Miroslava Mačicová, Kristína Bezeková, Samuel Ďuračka, Jakub Kulich, Peter Šimo, Adam Nemček zo
ZŠ Tematínska ul. a Johana Durdíková zo ZŠ Ul.
kpt. Nálepku.
-dh-

Foto: V. Brezinský
cov a materí. Párové i sólové tance, klobúkový
tanec, tanec s fľašou, s palicami či vareškami,
ale i ďalšie čísla programu vyvolali u divákov
aplauz i spontánne zvolania „Bravó!“ To patrilo
i Zlatým husliam (na foto hore), ktoré robili
hudobnú „spoločnosť“ mladým stredoškolákom.
Hudobníci, sprevádzajúci i Lúčnicu, ktorí svojimi
„zlatými“ rukami doslova čarovali na strunách
nástrojov, si ho vyslúžili i samostatnými skladbami, ktorými prezentovali svoje virtuózne majstrovstvo hry na husliach, cimbale i fujare so spevom... Svojím kumštom chytili za srdce všetkých
divákov prítomných v sále.
Stretnutia s hudbou a spevom budú pokračovať i v lete. Milovníci dobrej hudby sa teda po
veľkolepom zážitku zo Stretnutia s folklórom majú
na čo tešiť i počas prázdnin.
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PROF. M. HORŇÁK: „SOM ČLOVEK ŠŤASTENY“
Novomešťanom je, - ako sa
zvykne hovoriť,
- ako repa, hoci
v rodnom liste
má v kolónke
miesto narodenia
uvedené
hlavné
mesto
Slovenska.
- V Bratislave som
sa
narodil len preto,
že matka bola
chorá a na svet
lekárskym dohľadom.
z bratislavskej nemocNového Mesta nad V.,
Michal Horňák, DrSc,

ma musela priviesť pod
Ale už po týždni si ma
nice priniesla domov, do
- vysvetľuje prof. MUDr.
čerstvá Osobnosť mesta.
- Bývali sme pri stanici vo dvore trojuholníkovitého tvaru s veľkou železnou bránou. Nedlhá
ulica, na ktorej stál náš dom, sa za 1. ČSR
volala Štefánikova ul. Na jej konci oproti bola
Löwingerova pálenica. Doľava od nej sa išlo na
Lúku, doprava na Modlenice. Oproti hotela Kollár
mal otec mäsiarstvo, mama bola domáca. Až
do odchodu na vysokoškolské štúdiá som žil v
Novom Meste. V škole pri rímskokatolíckom kostole som vychodil štyri triedy ľudovej a pokračoval
ďalej (od roku 1940) na gymnáziu. Maturoval
som v roku 1948. V lete chystáme pomaturitné
stretnutie. Naposledy sme sa stretli v roku 2008
pri 60. výročí maturity na Št. gymnáziu v Novom
Meste nad Váhom. Teraz sa zídeme opäť.
Kým prvé poabiturientské stretnutie sme mali až
po 25 rokoch (!), s pribúdajúcimi rokmi sa začal
skracovať interval našich stretávok, teraz bude po
troch rokoch.Z 31 študentov žijú dnes štrnásti. Jedným z
nich je aj renomovaný urológ, kapacita v tomto
medicínskom odbore so špecializáciou na onkologickú urológiu, od roku 2004 emeritný profesor
M. Horňák.
- Takisto aj všetky štyri spolužiačky, ktoré
k nám pribudli v kvinte. Poviem vám, bola to
udalosť, dovtedy čosi nevídané! Dievčatá v
triede! Prišli k nám z Trenčína. Každý z 27 chalanov sa chcel pred nimi predviesť, nebol som
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výnimkou. Jeden z nás sa blysol ozaj svojsky a
buchtu, ktorú dostal od mamy na desiatu, hodil
ako basketbalovú loptu do tabule. Naše pubertálne „šialenstvo“ skončilo hromadnými zápismi
od profesorov.Na profesorský zbor si spomína s vďakou.
-Mali sme dobrých profesorov. Funkciu
riaditeľky školy zastávala prof. Bodnárová, z
ďalších pedagógov to boli napr. profesori
Motola, Durdík, Hrouzek, Barát, Ďurián, Gajdoš,
Draškovič, Rakúsová, Petrikovič... Posledne
menovaný, neskorší riaditeľ našej alma mater,
nás učil dejepis. Ako veľký športovec a športový
zanietenec, keď sme mali cez víkend basketbalový zápas, nemuseli sme sa na jeho hodinu v
pondelok pripraviť, ospravedlnil nás. –
O slávu novomestského basketbalu sa
pričinil i M. Horňák. Počas svojej stredoškolskej
éry úspešne reprezentoval školu a mesto ako
basketbalista.
- Basketbal vypĺňal podstatnú časť môjho
voľného času. Ale v lete, cez prázdniny, sme
chodili k Váhu, - tam som sa naučil aj plávať - a
neskôr, už ako 14 – ročný tinedžer, som kúpanie
v rieke vymenil za pobyt na novom kúpalisku pri
kasárňach. Na vtedajšie pomery bolo na slušnej
úrovni. Na druhý koniec mesta som sa dopravoval v peletóne kamarátov na bicykli. Bolo
tam fajn, okrem pôvodného účelu - kúpania
sa tam odbilo aj nejedno randenie nádejných
párikov - zaľúbencov. S chalanmi sme chodievali
hrávať aj futbal na Karpálovú na Kamennej nad
Kačabárom, v obľube sme mali i stolný tenis.
Ale najväčším mojím koníčkom i pre mnohých
ďalších vtedajším športovým hitom bol basketbal.
Vzorom bol pre nás Novomešťan Ján Hluchý.
Hrával za národné mužstvo Československa,
bol i na ME v Ženeve. Neraz, keď trénoval doma,
podával som mu zatúlanú loptu. A bol som na to
patrične pyšný.
Naše družstvo gymnazistov trénovalo na
ihrisku pred školou, tiež v telocvični gymnázia a kratučko i v niekdajšej synagóge. Na
poste útočníka som sa tomuto športu venoval
aj počas štúdia medicíny v Bratislave, kde
som hral za klub Vysokoškolský šport. Pôvodní
Bratislavčania - vysokoškoláci boli združení v
ŠK Bratislava. Boli sme vtedy rivalmi, dnes spolu
chodíme ako diváci na basketbalové zápasy.

Basketbal ovplyvnil aj môj ďalší život. Priviedol
ma na moje prvé lekárske pôsobisko do Trenčína.
V trenčianskej nemocnici si ma pod ochranné
krídla zobral primár tamojšieho urologického
oddelenia MUDr. Urbánek, tiež basketbalista.
V Trenčíne som pobudol 10 rokov.
Možno to vyznie paradoxne, ale napriek
peripetiám, ktoré mi za bývalého režimu v
živote spôsobil odchod sestry Marty do Kanady,
tvrdím, že som človek šťasteny. Šťastie sa na
mňa usmialo už spomínaným nástupom do nemocnice neďaleko Nového Mesta nad Váhom
a po desaťročí opäť, keď ma oslovil v tom čase
povereník, profesor Zvara. Lekár, ktorý si predsavzal položiť základy a rozvíjať na Slovensku,
hlavne v Bratislave, modernú európsku medicínu.
Skutočnosť, že mi život prihral do cesty akademika Zvaru, považujem za svoje najväčšie šťastie
pre svoju profesionálnu kariéru. Pre objektívnosť
– v osobnom živote zase stretnutie so svojou

budúcou celoživotnou partnerkou Evou, ktorá
mi v dnes už vyše 50 – ročnom manželstve
vytvorila priaznivé podmienky pre vykonávanie a
moje napredovanie v náročnej profesii lekára špecialistu. Na jej bedrách bola i výchova našich
detí.
Do hlavného mesta som odišiel spolu v tom
čase už s manželkou a dvoma dcérkami. Neskôr,
už v Bratislave, k nim pribudla ďalšia, tretia
dcéra.Bratislava sa stala pre MUDr. M. Horňáka
druhým domovom. Do nášho mesta zavíta už len
sporadicky, zväčša na „Všech svätých“. Napriek
tomu Nové Mesto nad Váhom zostáva pre M.
Horňáka, spred necelých dvoch rokov jubilanta osemdesiatnika, „jeho“ mestom. V profesorovom
srdci bude mať vždy svoje miesto, tak ako majú
urológia a urologická onkológia, ktorým sa prof.
MUDr. M. Horňák, DrSc. venuje ako emeritný profesor dodnes.
Eva Grznárová

LETO PREŽIJÚ SKAUTI V DŽUNGLI
Cez prázdniny, na prelome mesiacov, sa
Hôrčianska dolina premení na džungľu. Na
vĺčatá a včielky, ktoré v nej budú dva prázdninové týždne žiť, tu však nebudú číhať pralesní
divosi, ani ďalšie nástrahy a nebezpečenstvá
pralesa.
- Jediné, čo našim najmenším skautom počas
21. letného skautského tábora „hrozí“, je kopec
súťaží a hier súvisiaci s témou tohoročného 14
– denného pobytu v prírode s názov DŽUNGĽA,
- vysvetľuje vodca Slovenského skautingu, 15.
zboru Javorina v Novom Meste nad Váhom
Adrián Dedík a pokračuje ďalej:
- Po celý skautský rok, ktorý je identický so
školským, sme pri našich najmladších členoch

OSOBNOSTI MESTA
V auguste si pripomíname výročia osobností
nášho mesta:
≈ Miroslav Ďurža (8. 6. 1944 - 13. 8. 2006) - grak, karikaturista - N. Mesto: pôsobenie, úmrtie,
≈ Štefan Pavlík (18.8.1905 - 28. 8. 1971) - poslanec SNR - N. Mesto: rodák, pôs., úmrtie,
≈ Alexander Pockody (21.8.1906 -12.2.1972)
- pedagóg, spisovateľ - N. Mesto: pôsobenie,
poch.,
≈ Viera Benešová (31.8.1926) - publicistka, kult.
a osvetová pracovníčka - N. Mesto: pôsobenie.

vo veku od 6 do 12 rokov postupovali podľa
výchovného systému vychádzajúceho z Knihy
džunglí od R. Kiplinga. Tábor je vlastne jeho
vyvrcholením. Uskutoční sa od 23. júla do 6.
augusta. Samozrejme, džungľové „mauglíčatá“
si okrem užívania zábavy v tábore budú musieť
plniť stanovené povinnosti nutné pre chod a
riadne fungovanie nášho tradičného stanového
podsadového tábora. Ale nemusia sa obávať,
pri už tradične dobrej organizácii overenej rokmi
usporadúvania tábora, zostane dostatok času
na relax, hry i napĺňanie skautského hesla urobiť
denne aspoň jeden dobrý skutok. Z našej strany
spravíme všetko pre to, aby sa najmladšia kategória našich skautov vrátila domov z „džungle“
nielen zocelená, ale i plná nových zaujímavých
zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. –
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DOMOVÁCI SI UŽIJÚ LETO V TÁBOROCH
Zverenci Detského domova (DeD) v Novom
Meste nad Váhom si od prvého júlového dňa
budú užívať príjemné chvíle oddychu v letnom
tábore v Detve.
- Vďačíme za to sponzorom, - konštatuje riaditeľka DeD v Novom Meste nad Váhom
PhDr. Patrícia Maráková.
-Vďaka ich nančným príspevkom, ktoré nám
poslali, sme si v priebehu niekoľkých rokov na
sponzorskom účte domova našetrili dostatok
peňazí na to, aby všetci naši zverenci počas
prázdnin mohli ísť za hranice všedných dní a
pobudnúť vyše dvoch týždňov v lone prekrásnej
detvianskej prírody. Po tom, čo sa po 17 dňoch
vrátia zo stredného Slovenska, dlho sa na Ul.
Klčové nezdržia a zhruba v polovici augusta
opäť začnú baliť kufre. Od 14. do 21. augusta
na nich čaká týždeň plný zážitkov v tábore na
Duchonke.
Zásluhu na júlovom, takmer trojtýždňovom
výlete našich detí majú popri drobných sponzoroch predovšetkým Ministerstvo zahraničných
vecí SR, ktoré má nad naším domovom akýsi patronát a veľvyslanec Azerbajdžanu v SR,
pán Džalal Gasymov, ktorý nášmu DeD tiež
poskytol nančnú injekciu. Augustový týždenný
letný tábor spadá pre zmenu do kategórie nárokových, keďže deti DeD majú zo zákona raz do
roka nárok na týždennú rekreáciu.Po lete oddýchnutí a zregenerovaní sa budú
môcť s vervou pustiť do plnenia si svojich školských povinností.
- Po letných prázdninách po prvýkrát do
školských lavíc zasadnú traja prváčikovia,
najmladšia Barborka nastúpi do materskej školy.
Najstaršia, 20
– ročná Dominika bude pokračovať v štúdiu
na ekonomickej nadstavbe
v Bratislave. Z
ostatných zverencov
ďalší
budú návštevovať domovácku
„materskú“ ZŠ
na Odborárskej
ul., okrem toho
máme jedného
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Z MDD v detskom domove

žiaka, ktorý chodí do Špeciálnej základnej školy.Podľa slov riaditeľky DeD P. Marákovej
riešia vychovávateľky s deťmi v detskom domove rovnaké problémy ako rodičia s deťmi v klasických rodinách.
V DeD využívajú systém bodovania, bodmi
vychovávateľky hodnotia poriadok v izbách a
spoločných priestoroch, výsledky v škole a správanie detí. Na toho, ktorý spomedzi všetkých
dosiahne najväčší bodový zisk, čaká po vyhodnotení týždňa odmena vo forme sladkosti, príp.
inej drobnosti podľa vlastného výberu. Deti to
motivuje, aby sa snažili vo všetkých oblastiach.
Zverenci DeD sa nestratili ani po opustení
jeho brán v reálnom živote.
- Dvaja s maturitou v odbore hostinský pracujú v Novom Meste nad Váhom, kde aj bývajú v nájomných bytoch, ktoré dostali od mesta.
Ďalší traja naši zverenci si našli zamestnanie
aj s ubytovaním v Drahuškove, kde pracujú v
tamojšom občianskom združení na pomoc osobám trpiacim autitizmom. Podobne sa osvedčili
aj ďalší naši bývalí zverenci. Z ostatných rokov
len jedna – jediná odišla z domova mesiac pred
vyučením sa za kaderníčku, hlas srdca bol u nej
silnejší. Postaviť sa na vlastné nohy bez pomoci
rodičov nie je zvlášť v dnešnej neľahkej dobe
jednoduché. Väčšina domovákov, po odchode
z DeD vyzbrojená vzdelaním, minimálne výučným listom vo vrecku a návykmi potrebnými
pre slušný život, sa dokázala o seba postarať.
A to je najväčšia odmena pre pracovníkov DeD
a zároveň i argument, prečo je potrebné toto
ústavné zariadenie rodinného typu zachovať
i v budúcnosti.
-eg-

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
Občiansky zákonník (OZ) vo svojich ustanoveniach upravuje oblasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Táto úprava v
sebe zahŕňa vznik, práva a povinnosti manželov,
zánik a vyporiadanie BSM.
Bezpodielové spoluvlastníctvo
ctvo manželov
môže vzniknúť len medzi manželmi,
želmi,, nie medzi
druhom a družkou. Je dôležité vymedziť,
medziť,
dziť, čo m
môže
byť predmetom BSM a ktoré veci
ci sú
ú vylúčené
vylúč
z
BSM.
V BSM môže byť všetko, čo môže
že byť predpred
metom vlastníckeho práva, t.j.j. hmotné
otné veci
- hnuteľné, nehnuteľné, ktoré nadobudol
obudol jeden
z manželov zákonným spôsobom
m (kúpnou zmluvou, vydržaním a pod.). Platí všakk podmienka, že
tieto veci niektorý z manželov nadobudol
dobudol za trvadobud
nia manželstva. Zákon jasne vymedzuje
edzuje veci, ktoré sú vylúčené z BSM. Sem patria
tria
ria veci získané
z
dedičstvom alebo darom. Ďalej sú
ú to veci, ktoré
kt
podľa svojej povahy slúžia osobnej
ej potrebe alebo
výkonu povolania len jedného z manželov
elov a veci
vydané v rámci predpisov o reštitúcii
úcii majetku
ku jednému z manželov, ktorý mal vydanú
anú vec vo vlaststníctve pred uzavretím manželstva,
va, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu
emu nástupcovi
pôvodného vlastníka. Z toho vyplýva,
va, že manžel,
m
lýva,
ktorý je dedičom, nadobúda vecii z dedičstva
dedičst do
svojho výlučného vlastníctva. Akk sú
ú ale obidvaobi
ja manželia dedičmi tej istej veci,i, takk sa stávajú
jej podielovými spoluvlastníkmi. Veci, ktoré získa
darovaním, nadobúda obdarovaný
aný manžel
žel tiež
do svojho oddeleného vlastníctva. A opäť - ak by
boli obdarovaní obaja manželia, dar nadobúdajú
do podielového spoluvlastníctva. Do BSM nepatrí
majetok, ktorý získal manžel ešte pred uzavretím manželstva. V tomto prípade je rozhodujúci
okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k veci.

Aj keď to nie je výslovne upravené v ustanoveniach OZ, tak do skupiny vecí nepatriacich do
BSM zaraďujeme aj bolestné a náhradu za
sťaženie spoločenského postavenia, pretože sa
konkrétneho poškodeného. A nakoniec
viažu na konkré
ani autorské práva vzniknuté
do BSM nepatria
nepat
pretože sa viažu na osoza trvania manželstva,
manž
ostatné veci zásadne patria do
bu autora. Všetky
Všet
V
z pracovného alebo obdobnéBSM,
M, napr. príjmy
príj
činnosti, príjmy zo
ho pomeru,
omeru z podnikateľskej
p
výhry z lotérií a pod.
sociálneho poistenia,
pois
a povinností vyplývajúcich z
K otázke práv
p
BS
BSM: manželia sú oprávnení spoločne užívať
veci z BSM. Z ttohto oprávnenia im však vyplýva
povinnosť sp
spoločného uhrádzania nákladov na
aj povinno
s ich užívaním a udržiaveci, ktoré sú
s spojené
s
podmienok sa manželia môžu
vaním.
ním. Za určitých
určitý
urči
určitom spôsobe užívania, resp.
dohodnúť
núť na u
dohodou môžu rozšíriť, alebo zúžiť BSM;
takouto dohodo
niektoré takéto úkony najmä ohľadne zúženia
alebo vylúčen
vylúčenia z BSM vyžadujú formu notárskej zápisnic
zápisnice. V prípade, že sa nedohodnú na
spôsobe užívan
užívania spoločnej veci alebo na úhrade
nákladov n
na dan
danú vec, môže sa jeden z manželov
obrátiť
brátiť na súd,
s
aby o tejto spornej skutočnosti
rozhodol.
odol. Každý
Ka
z manželov je oprávnený zariaďovaťť bežné veci
v
týkajúce sa spoločných vecí.
Čiže
e na takéto
také konanie nevyžaduje súhlas druhého manže
manžela. Pod pojmom bežné veci sa rozumie napr. náku
nákupy potravín a šatstva, objednanie
nutných opráv domu,
nutnýc
d
platenie nájomného a pod.
V ostatných veciach sa vyžaduje súhlas druhého
manžela, ktorý sa môže udeliť v akejkoľvek forme
vopred, ale aj dodatočne. Z právnych úkonov,
ktoré súvisia so spoločnou vecou, sú oprávnení a
povinní obidvaja spoločne a nerozdielne.
JUDr. Adriana Ručkayová

STRETNUTIE S JIŘÍM GRYGAROM
V rámci každoročnej akcie EBICYKEL,
ktorú organizuje známy astronóm a astrofyzik
Jiří Grygar spolu s asi päťdesiatkou ďalších
nadšencov astronómie z Čiech i Slovenska, sa
český odborník a popularizátor vedy v oblasti
astronómie, astrofyziky a vzťahu vedy a viery zastaví spolu so svojimi priateľmi v našom meste.
Vďaka ústretovosti organizátorov EBICYKLA
a aj samotného pána Grygara sa môže uskutočniť
stretnutie záujemcov o dianie vo vesmíre s pánom

Grygarom, ktorý o záhadách vesmíru i novinkách
v jeho výskume rád porozpráva.
Prednáška, v prípade záujmu spojená i s autogramiádou, sa uskutoční v mestskom kultúrnom
stredisku 14. júla vo večerných hodinách (predpokladaný čas okolo 20,00 h). Občanov a
návštevníkov mesta, ktorí sa zaujímajú o hviezdy
a ďalšie nebeské telesá, na ňu srdečne pozývame.
Jozef Bezák, prom.fyzik,
ved. astronom. krúžku pri ZŠ, Tematínska ul.
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T AJO M ST V O N E D O P Í S A NÝCH STRÁN

Posledný zápis vo vysokoškolskom indexe
je spred 55 rokov. Zo 7. marca 1956. V pravom hornom rohu je rímska štvorka s bodkou.
Štvrtý ročník. A pod ním odbor: špeciálna škola
monumentálnej plastiky. Na prvej strane čítam:
Marta Hornišová, dátum a miesto narodenia:
17. mája 1933 Nové Mesto nad Váhom. Hore
pečiatka Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave. Do trinástej strany je „žiacka knižka“
vysokoškolákov plná zápisov skúšok spravených
výlučne na výborný a veľmi dobrý. Od štrnástej
je nepopísaná, čistá. To nedáva zmysel! Pri
takých vynikajúcich študijných výsledkoch prečo
ďalej to veľké
kričiace NIČ,
prázdno?
Žiadna známka,
žiadny
zápočet.
Nechápem.
Z indexu
vyb e r á m
vložené fotografie sôch.
Čas na
s t a r ý c h
čiernobielych
snímkach
zanechal
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patinu minulosti. Ale nezmazal
stopy dokonalej proporcionality,
prepracovanosti anatómie tela a
reálnosti stvárňovaných postáv...
Nezmazal stopy evidentného umeleckého talentu. Prečo potom
tie čisté strany indexu?
Pátranie priam detektívne ma priviedlo k p. Oľge
Hornišovej, k Martinej švagrinej.
A tým i k odhaleniu tajomstva
nedopísaných strán indexu.
Marta vždy rada kreslila, ale
i pekne spievala a hrala na klavíri.
Z darov, ktoré dostala pri narodení
do vienka, sa rozhodla ďalej pod
odborným vedením rozvíjať svoj
výtvarný talent. Najmä otec nebol
nadšený. Bol presvedčený, že
kumštom sa dcéra neuživí. Poznáte to známe
o remesle a zlatom dne... Sami rodičia boli toho
dôkazom. Obaja vyučení za mäsiarov v Trenčíne
u Schánera, kde sa i spoznali, mali mäsiarstvo,
kde je dnes Kameňosochárstvo Dvonta.
Svojich najbližších napokon presvedčila.
Odišla študovať do Bratislavy na umeleckú priemyslovku. Uspokojili sa, veď ich druhorodené
dieťa (prvým, od Marty o tri roky starším bol
Viliam, neskorší manžel p. O. Hornišovej) bývalo
v rodine profesora Horniša, otcovho brata, nie
na internáte. Pod strýkovými ochrannými krídlami a jeho manželky dievčaťu z malého mestečka
nehrozilo vo veľkomeste zvlčenie. U uja mala
dokonca i svoj obľúbený klavír.
Po maturite talentovanú Martu prijali na
VŠVU. V indexe čierne na bielom stojí: 30. september 1952.
Celá sa ponorila do štúdia, túžila nasať do
seba čo najviac múdrostí a znalostí o sochárstve.
Bola veľmi nadaná, k tomu pilno študovala.
Pribúdali vedomosti i zhotovené plastiky. Marta
Hornišová mala pred sebou skvelú budúcnosť,
sľubnú kariéru umelkyne.
Novomešťankin talent rýchlo rozpoznal i
popredný slovenský sochár – pedagóg, prof.
Fraňo Štefunko. Marta patrila k jeho obľúbeným
študentkám. Neskôr ju i prišiel osobne navštíviť
domov, do rožného domu na Štúrovej ul.
Ešte predtým prišiel rok 1956. Bola v štvrtom

ročníku, keď
sa
ohlásila
choroba.
Spočiatku
nenápadne.
Zhoršil sa jej
zrak, postupom
času
rozširujúca
sa skleróza
multiplex
dala o sebe
vedieť aj inak.
Pravá ruka
a ľavá noha
prestali mladú
dievčinu
poslúchať.
Nepomohli
lieky z Francúzka, ktoré jej cez Červený kríž posielal jej strýko žijúci v krajine galského kohúta,
nezabrali ani kúpele v Ružbachoch a Piešťanoch.
Choroba postupovala a mladú dievčinu napokon
pripútala na lôžko.
Pani Oľga o. i. opatruje veľký zošit, ktorý sa
zachoval. V ňom Marta, už kostrbatým písmom,
napísala: „Marta, prečo nevidíš?“ Verila, dúfala,
že sa uzdraví. Svojej švagrinej opakovala: „Keď
sa vyliečim, vymodelujem Ťa.“ No k otcovej (na
foto) a bratovej i ďalším bustám už nepribudla ďalšia „hlava“ rodinného príslušníka. Za to
pribúdali obmedzenia, bezmocnosť, odkázanosť
na druhých ...
Presne na deň štyri roky po otcovej smrti
26. februára 1962 Marta odišla. Navždy. No
čosi zostalo. Okrem indexu, zopár portrétnych
fotografií a spomienok na milú, pred ochorením
vždy usmievavú, peknú, vysokú útlu dievčinu s
veľkými vnímavými očami i viaceré jej sochárske práce. Dokončené i rozpracované. K tým
hotovým patria figúry dvoch chlapcov, jedného
väčšieho, druhého menšieho, hrajúcich kedysi
obľúbené guľky. Akoby vedela, že rodina jej brata sa rozrastie o dvoch šarvancov, hovorievala
mama nebohej dcéry pri pohľade na plastiku.
- Boli sme už tri roky manželmi, zatiaľ bezdetní. Často sa pýtala, kedy už budeme mať deti. Veľmi túžila po synovcovi či neteri, - spomína
p. O. Hornišová.
- Bola som asi tri mesiace v druhom stave,
keď zomrela. Akoby chcela uvoľniť miesto novému životu. Vedela o očakávanom prírastku do

rodiny svojho súrodenca a mala z toho radosť.
Žiaľ, jeho narodenia sa už nedočkala.Nedočkala sa ani vystavenia svojej plastiky
Troch kráľov. Jej bronzový odliatok vďaka pochopeniu a ústretovosti rodiny je súčasťou stálej expozície Galérie Petra Matejku pri novomestskom
stánku kultúry (pozri 3. str. obálky).
-

Tajomstvo nedopísaných stránok vysokoškolského indexu už nie je tajomstvom. Zostáva
ešte dopátrať sa, po kom nádejná výtvarníčka
Marta Hornišová zdedila umelecké sklony. Po
stretnutí s p. O. Hornišovou je aj tento rébus
rozlúštený.
Jednoznačne boli v génoch rodiny jej mamy.
Matka Marty Hornišovej pochádzala z Poľska,
zaslobodna sa volala Emília Widenka. Na
Slovensko prišla spolu so svojou sesternicou.
Mária Urbasiówna, tak sa volala jej príbuzná, sa
stala prvou profesionálnou fotografkou v SR. Ako
20 – ročná priniesla na Slovensko fotografiu v
profesionálnej podobe spolu za založením firmy
Foto Tatra, neskôr Foto Holoubková. Bola vydatá za akad. mal. Holoubka, žila i zomrela
v Trenčíne. Dožila sa požehnaného veku 106
rokov.
Marta
také šťastie
nemala.
Zomrela
m l a d á ,
v e ľ m i
mladá, mala necelých
29 rokov,
t a k m e r
štyrikrát
menej ako
jej teta. Ale
ak
dáme
na múdre
slová, pochopíme a
prijmeme,
že nie je
dôležité,
k o ľ k o
človek žije,
ale ako žije.
Čo po sebe
zanechá ...
-eg-
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MLADÍ O MLADÝCH (NIELEN) PRE MLADÝCH

Dobrovoľníci z OZ Osvetové centrum Rómov
(OCR) pripravujú v meste niekoľko aktivít na voľný čas mládeže. Pomohlo, že počas školského
roka mohla po materskej dovolenke do klubu ZŠ
Odborárska ul. opäť nastúpiť asistentka a systematicky začať pracovať s deťmi z málo podnetného prostredia. Spolu s asistentkou sa do klubu
postupne vracajú dobrovoľníci. Sú nimi prevažne vysokoškolskí študenti a odchovanci OCR.
Snažia sa nielen o prípravu aktivít pre rómske deti
z klubu. Chcú tiež zmobilizovať mladých, aby sa
zapájali do života v meste. Príkladom toho vlani
bola aj obnova mestského parku, keď sme počas
Troch dní pre hrdinov v spolupráci s TSK a samosprávou park upratali a natreli v ňom lavičky a preliezky. Múrik a chodníky doteraz zdobia maľby vlajok a písmen. Škoda len, že postava nakreslená
na chodníku musela stade „odísť“ kvôli úpravám
terénu pri vstupe do parku.Tento rok máme opäť
záujem zapojiť sa do tejto akcie, zatiaľ čakáme
na priamu výzvu organizátorov. Snáď už koncom
leta.
V rámci klubu OCR na IV. ZŠ a práci s deťmi, ktoré bývajú najmä na Trenčianskej ul., sme
sa rozhodli koncom júna zorganizovať futbalový a volejbalový turnaj. Podujatie, na ktoré sme
pozvali tímy nielen z nášho mesta, sa uskutočnilo
na „štvorke“ pod záštitou riaditeľa školy. Našou
snahou je spraviť z neho tradíciu. Cez leto s deťmi plánujeme opekačku a zbieranie odpadkov
na Kamennej a spoločný výlet na hrad, príp. k
vode.
Jedným z našich krátkodobých cieľov na
miestnej úrovni je pripraviť 2 - dňový festival mla-

dými ľuďmi o mladých ľuďoch v meste. Chceme,
aby priestor na ňom dostali skupiny mladých od
15 do 30 rokov, ktorí chcú verejne prezentovať
aktivity, ktorým sa venujú mimo organizovaných
štruktúr a ktoré ich bavia a rozvíjajú ich vo voľnom čase. Ľudia v meste by tak mohli uvidieť triky skateboardistov a bikerov, umenie grafťákov,
naučiť sa hrať na rôzne perkusionistické nástroje,
či zlepšiť si svoju schopnosť a zručnosť fotografovať. Súčasťou festivalu by mala byť aj fotogracká súťaž zameraná na trávenie voľného času
mládeže v meste. I ňou chceme verejnosť upozorniť na rozdielne formy života mládeže v meste.
Festivalom zvýšime účasť mladých ľudí na kultúrnom živote mesta a záujem o rozvíjanie kvality ich života. Motivujeme a dáme priestor dosiaľ
pasívnym mladým k aktívnej účasti na verejnom
živote. V neposlednom rade občanom ukážeme
pozitívnu tvár novomestskej mládeže a umožníme
im bližšie pochopiť ich rozdielne štýly života. Festival chceme obohatiť koncertmi miestnych kapiel
a večerným premietaním lmu v parku.
OCR momentálne pôsobí na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni. V rámci Medzinárodného roku dobrovoľníctva 2011 oslovila Rada Európy dlhoročného dobrovoľníka OCR, aby sa stal
tvárou slovenskej kampane zameranej na podporu dobrovoľníctva. Figuruje tak spolu s Luciou
Hablovičovou, Evou Sirackou či Andrejom Kiskom v propagačných materiáloch a pomáha tým
k šíreniu pozitívneho dopadu dobrovoľníctva na
spoločnosť.
OCR je aj členom medzinárodnej rómskej siete
ternYpe s 8 členmi z 8 európskych krajín. V rámci nej je súčasťou kampane ALL in ONE society
– VŠETKÝCH v JEDNEJ spoločnosti zameranej
na zdôraznenie zodpovednosti a rešpektu VŠETKÝCH v JEDNEJ spoločnosti konštruktívnou formou, a zamedzili tak prejavom extrémizmu, rasizmu a diskriminácii v Európe.
Činnosť OCR je bohatá. Budeme radi, ak sa
do nich zapojí čo najviac mladých ľudí. Na našej
web stránke www.mladez-ocr.sk nájdu ďalšie
zaujímavé informácie i kontakt v prípade, ak sa
chcú k našim aktivitám pridať.
Miloš Ondrášik, IUVENTA

www . ka tka to u r s . s k
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V L A NI PR I N C C HA R L E S , T ERAZ M Y . . .

Hoci sú prázdniny, na školu si občas spomenieme. Najmä na tú príjemnejšiu stránku, ktorá
bola ovocím nášho snaženia počas nedávno
skončeného školského roka. Inšpiráciou pre
naše úsilie bol niekdajší 2 - dňový výmenný pobyt
v Uher. Hradišti a okolí ako odmena, ktorú v škol.
roku 2009/2010 získali naši kamaráti v tom čase
z II. AW študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zo SOŠ Piešťanská za
úspech v medzinárodnej súťaži Ruku v ruce.
My sme sa tiež nedali zahanbiť a zapojili sme sa do II. ročníka tejto medzinárodnej
súťaže. Výsledkom bol opäť 2 - denný výmenný
zájazd pre školu s najväčším počtom získaných
bodov.
Za hranice všedných dní 15. – 16. júna
išlo 45 žiakov z našej školy a 18 z Uherského
Hradišťa. Cieľom bola B. Štiavnica. Tu sme absolvovali exkurziu v banskom skanzene a boli
v štôlni Bartolomej. Po obede nasledovala prehliadka mesta dýchajúceho históriou, botanickej
záhrady a potom odchod do českých Drnovíc.
Na druhý deň ešte s dojmami z večerného
táboráka sme navštívili prvú environmentálnu
obec Hoštetín, ktorá sa sústreďuje na využívanie
prírodných zdrojov energie. Exkurzia sa zameriavala na modelové enviro - projekty prostredníctvom centra Veronica. Obec má len 250
obyvateľov, no vlani ju navštívil aj britský princ
Charles. A teraz my ... Po dobrom obede sme
sa s nošou zážitkov vracali domov. Stálo za to
zabojovať o úspech v medzinárodnej súťaži.
Jej cieľom bolo prostredníctvom fotoreportáže
umelecky zobraziť putovanie svojím, v našom

prípade Trenčianskym krajom a zvýrazniť jeho
krásy. Súťaž prebiehala tak v Českej, ako aj
Slovenskej republike a bola určená žiakom II.
stupňa ZŠ a študentom stredných škôl.
Do súťaže sa z našej školy zapojilo celkovo 16 kolektívov pod vedením Ing. Gréty
Palkovej, PhD., Ing. Jany Pomajbovej a Ing.
Ivany Šimovcovej.
Mali sme napísať reportáž z oblasti, ktorá je
nám najbližšia. V ponuke boli: kultúra, prírodné
poklady, ekológia, šport, víno a vinárstvo, turistika, aktívna dovolenka. Reportáž mali dopĺňať
fotografie – originály, na oživenie aj vlastnoručne
vyrobený obrázok. Vytvorili sme tímy, vybrali
oblasti a húževnato začali tvoriť a zároveň bližšie
spoznávať náš kraj a objavovať jeho krásy.
Celkovo sa do súťaže zapojilo 14 tímov.
Výsledky sme sa dozvedeli na slávnostnom
vyhlásení súťaže počas Dňa Zeme v Uherskom
Hradišti. Na naše potešenie si naša škola
viedla vynikajúco, keď sa jej študenti - obrazne
povedané – postavili na všetky tri víťazné
stupne.
Prvé miesto získal tím v zložení: Renáta
Gavorová, Ivana Mináriková, Nikoleta Vazovanová pod vedením Ing. I. Šimovcovej. Z pomyselného striebra sa tešil trojlístok dievčat: Petra
Balajová, Natália Mikušková a Veronika Oravcová, ktorý viedla opäť Ing. I. Šimovcová. Pod
vedením Ing. Gréty Palkovej, PhD. pracoval bronzový tím: Jozef Melicher, Ivan Spaček a Patrik
Novosád.
Víťazstvá
nás potešili, no
zároveň sú pre
nás i záväzkom rovnako
ú s p e š n e
pokračovať i
v novom školskom roku.
Študenti
III. AW, III.
CW, III. BW,
I.BW a II. FT
S0Š
Piešťanská ul.
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ZO SÚŤAŽE MOJE MESTO - NOVÉ MESTO

Výsledky fotografickej súťaže Moje mesto
– NOVÉ MESTO sú už známe. V kat. Cena díváka, do ktorej sa zapojilo okolo 950 hlasujúcich, 1.
miesto patrí Matejovi Červeňákovi za fotografiu
Voda maľuje (160 hlasov). Na 2. priečke s počtom
107 hlasov sa svojím Labutím jazerom (foto)
umiestnil Maroš Margetín. Ten istý autor sa môže

tešiť i z lesku bronzu za fotografiu Kostol (87 hlasov).
Porota rozhodla o tom, že ňou udelenú cenu „si
rozdelili“: 1. miesto Daniel Kopunec - Podzemná
krypta, 2. miesto Ľuboš Šimo - Červená tma a
3. miesto Ján Pavlíček - Fontána času. Cena on
line hlasovania (informačný portál: www.nmnv.sk)
priniesla nasledovný stupienok víťazov: pomyselne na najvyšší stupeň sa postavil a 1. miesto
so 458 hlasmi získal: Juraj Michalka za Búrku nad
mestom, 2. miesto patrí Mariánovi Bielikovi za
Kostol narodenia P. Márie a detail dravca (370
hlasov) a tretí s 336 hlasmi skončil Michal Trgo za
fotografiu Svetlo Vianoc.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 27. júna v
Pastoračnom centre v Novom Meste nad Váhom
pri príležitosti konania Dekanátnej kvapky krvi.
Bc. Ján Kudlík

ŠKÔLKÁRI - PREDŠKOLÁCI NA OLYMPIÁDE

Radosť z pohybu, športovania i zdravého
súťaženia spojeného s oceňovaním si 8. júna
dosýtosti užili malí predškoláci počas jubilejného
- 10. ročníka Olympiády detí materských škôl.
Potvrdzuje to i riad. MŠ Poľovnícka ul. Mgr.
Dana Chmelová.
- Podujatie, ktoré má v meste tradíciu, je
súčasťou Olympijských festivalov detí a mládeže
Slovenska, ktoré pod záštitou prezidenta SR
vyhlasujú ministerstvo školstva a Slovenský
olympijský výbor. Dievčatá a chlapci, od septembra budúci prváčikovia, z piatich MŠ súťažili
v skoku, behu, plazení, hode loptičkou, jazde
na kolobežke a preťahovaní lanom. Športové
družstvá museli prejsť všetky stanovištia, za ab-
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solvovanie jednotlivých disciplín dostalo každé
dieťa na ruku výtlačku zvieratka. Hlavným zmyslom olympiády je viesť deti k pohybu a ukázať im krásu a radosť zo športovania.
Uplatňovaním olympijských symbolov – vlajky,
ohňa, kruhov a ceremoniálu organizátori detskej
olympiády stimulujú deti, aby vnímali šport ako
súčasť výchovy a kultúry.
Záver olympiády priniesol deťom nielen
radosť zo športových výkonov, ale aj odmeny pre
súťažiacich, ktoré im odovzdala viceprimátorka
mesta PhDr. K. Hejbalová. Deti okrem športových
pomôcok dostali olympijské
medaily
a
diplomy, na čo
boli i patrične
hrdé
(viac
informácií a
fotografií nájdete na webovej stránke
materskej
školy: www.
materskaskolanmnv.sk) .
-r-

PROGRAMY MsKS

júl - august 2011
LETO S HUDBOU

OTVÁRAME KURZY V MsKS

Počas letných mesiacov júl – august sa
v amteátri Parku J. M. Hurbana uskutoční tradičné podujatie LETO S HUDBOU.
V prípade nepriaznivého počasia sa júlové
koncerty neuskutočnia, zrušia sa, v auguste sa
presunú do už aj na kino zrekonštruovanej sály
MsKS (viac na 2. strane obálky).

Mestské kultúrne stredisko otvorí v školskom roku 2011/12 tieto kurzy:
Jazykové: anglický jazyk
Iné: joga, cvičenie pre ženy, brušný tanec
a kalanetika.
Zápis do kurzov sa uskutoční 5. septembra
do 17,00 h, ostatné dni v priebehu septembra
od 7,30 do 15,30 h alebo na č. t. 771 2770 a
771 0640.

KONCERTY PRI FONTÁNE
SKUPINA PREMENY:
DÁVNE LÁSKY NA ČAJI
9. júla a 13. augusta o 19,30 h sa pri fontáne na Námestí slobody svojím programom
predstaví HS Premeny pri MsKS.
Pripravujú sa i koncerty ďalších skupín na
námestí.

PRIPRAVUJEME:
ZÁJAZD DO PRAHY

DĚTI RÁJE
MsKS pripravuje zájazd do Prahy do Divadla Goja Music Hall na muzikál Děti ráje.
Partia maturantov na konci 80. rokov trávi
voľný čas na diskotékach, kde kraľujú frajeri Tom
a Stanley (Sagvan To a Lukáš Valucík/ Martin
Zounar a Braňo Polák).
Hlavnú rolu tu hrajú pesničky Decibely lásky,
Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár
přátel, Každý mi Tě lásko závidí a ďalšie legendárne skladby Františka Janečka, Michala Davida, Zdeňka Bartáka a skupiny Kroky.
Bližšie informácie v auguste: č.t. 771 0640.

KLUBY V LETE V MsKS
Pondelok
4. 7. od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
18. 7. a 15. 8. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 12. 7. a 9. 8. od 12,30 - 17,30 h
Klub alternatívnej medicíny – p. J. Dedík
Streda 13. 7. a 10. 8. o 14,00 h
Klub chorých na skler. multiplex
Štvrtok
Len v auguste od 18,00 h - Klub latelistov

KINO V MsKS
Od augusta po rekonštrukcii divadelnej sály
a inštalovaní premietacej a zvukovej techniky
začne kino Považan po nútenej prestávke svoju prevádzku vo svojom novom sídle – v mestskom kultúrnom stredisku.
Stretnutie Jánom Dedíkom sa uskutoční
12. júla a 9. augusta od 12,30 do 17,30 h.

PRÁVNA PORADŇA
Bezplatná právna poradňa sa v júli a
auguste neuskutoční, po letnej prestávke bude
pokračovať v septembri.

SEZÓNU ZÁJAZDOV UKONČILI S M. DAVIDOM
Zvyčajne chodí kultúra za občanmi. Herci,
speváci a iní umelci navštevujú stánok kultúry a
prinášajú jeho návštevníkom umelecké zážitky,
zábavu či myšlienky na zamyslenie.
Od roku 1994 platí aj opačné garde. Mestské
kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
začalo usporadúvať zájazdy za kultúrou.
Prvou lastovičkou bol „výlet“ na operu do
SND v Bratislave. Uskutočnil sa v spolupráci s
KPH pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.
Novomešťania si vtedy na našej prvej profesionálnej scéne Opery SND pozreli Bizetovu
Carmen. Odvtedy pribudlo ďalších 51 ciest za
hudbou.
K operám sa časom pridali zájazdy do divadla a na muzikály; k Bratislave i Nitra, a
dokonca i Praha.
Prvé zájazdové predstavenie do divadla
Astorka v Bratislave sa datuje k máju 1999. O
tri roky sa milovníci muzikálu po prvýkrát vybrali
do Prahy - za Kleopatrou.
Za tucet rokov usporadúvania zájazdov, celkovo ich bolo 67, ich účastníci si v Prahe pozreli
muzikály: Monte Christo, Bedári, Carmen, Traja
mušketieri, Mona Lisa, Angelika, Golem, Dracula, Baron Prášil, Robin Hood a Děti ráje (4 -x).
Bilancia úvodného polroka prezrádza, že
novomestský stánok kultúry zorganizoval do
konca júna štyri zájazdy. Popri jednej Nitre
zvyšné tri boli do českej metropoly.

Novomešťania nechýbali ani na poslednom
predstavení tejto sezóny v Prahe. Ako bonus
získali nečakaný milý „darček,“ keď si okrem
tradičného umeleckého zážitku domov priviezli
aj jeden divácky nevšedný. Postarala sa o to
náhodná prítomnosť alternujúcich hercov, ktorí v
ten večer nehrali, v publiku. Keď sa Sagvan To
a Michal David posadili v ich bezprostrednej blízkosti, naši „zájazdári“ neskrývali svoje nadšenie
a ich prítomnosť využili na vzácne úlovky, keď sa
s umelcami zvečnili na fotograách a získali od
nich autogramy. Bola to pre nich nečakane príjemná bodka za tohoročnou divadelnou sezónou.
Či sa na nich usmeje podobné šťastie i v
budúcnosti, ukáže čas. Najbližší zájazd do Prahy
MsKS chystá v októbri na muzikál Kat Mydlář.

FILMOVÍ FAJNŠMEKRI SI POCHUTIA
Filmoví fajnšmekri si po roku opäť „pochutia“
na BAŽANT KINEMATOGRAFE 2011. Mobilné letné kino do nášho mesta zavíta 3. - 6. júla
a prinesie so sebou päticu lmov.
SR tu bude mať len jediného zástupcu, a
to v podobe lmu Marhuľový ostrov, r. P. Bebjak,
SR, 2011, 102. ´
Ďalšia snímka vznikla v koprodukcii s ČR:
Občiansky preukaz, r. O. Trojan, ČR/SR 2010,
137.´
Milovníci strieborného plátna ďalej uvidia
lm Kuky sa vracia, r. J. Svěrák, ČR/Dánsko/
VB, 2010, 95 ´ a Najväčší z Čechov, r. R. Sedláček, ČR, 2010, 96. ´
Súčasťou lmovej produkcie na námestí so začiatkom premietania o 21,30 h bude i

prezentácia krátkych predlmov.
Po 9. – x
séria lmových
večerov
pod
holým
nebom
v Novom Meste nad Váhom
prinesie
lmy
v poradí: 3. 7.
Kuky sa vracia,
4. 7. Občiansky
preukaz, 5. 7.
Marhuľový ostrov a 6. 7. Najväčší z Čechov.

KINO POVAŽAN v MsKS – AUGUST 2011

piatok 5., sobota 6. o 17.00 h, nedeľa 7. o 15.00 h

piatok 19. o 19.00 h

V PERINE

ZDROJOVÝ KÓD

Magický svet dobrých aj zlých snov, ktorý sa ukrýva v
našich perinách, ožije v muzikálovej rozprávke. Okrem
iných sa vo filme predstaví aj česká spevácka ikona Lucie
Bílá. Jej hereckým manželom bude Karel Roden.
ČR
hudobná rozprávková komédia
103 min.
česká verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Akčný thriller s Jakeom Gyllenhaalom popisuje Príbeh
vojaka (Jake Gyllenhaal), ktorý sa prebudí v tele
neznámeho muža a zisťuje, že sa práve zapojil do náročnej
misie...
Film pracuje s paralelnou realitou a vnímaním času
a priestoru, jeho rýchle tempo a netradičná zápletka z neho
robia veľmi silný zážitok.
USA
akìný thriller
93 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 20., nedeľa 21. o 19.00 h

piatok 5. o 19.00 h

VO ŠTVORICI PO OPICI 2
Pokračovanie hitu režiséra Todda Phillipsa z roku 2009 „Vo
štvorici po opici," ktorý sa stal jednou z najlepšie
zarábajúcich komédií všetkých čias a získal Zlatý Glóbus v
kategórii Najlepšia komédia. Tentokrát sa Phil, Stu, Alan a
Doug vydajú na cestu do exotického Thajska.
USA
komédia
100 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 6., nedeľa 7. o 19.00 h

RÝCHLO A ZBESILO 5
Nohou šliapu na pedál plynu na doraz, jednou rukou
šoférujú a v tej druhej držia zbraň, alebo aspoň ukazujú
vztýčený prostredník. Sú jednoducho rýchli a zbesilí. Do
brazilského Ria, mesta pod obrovskou sochou Ježiša, ich
priviedol plán, na konci ktorého na nich čaká vstupenka
k slobode.
Napriek čajovej štvrtej časti režisér Justin Lin reštartuje
sériu a my sa znova môžeme tešiť na rýchle mašiny
(Ducati, Porsche GT3, Lexus LFA etc..), sexi baby a
poriadnu akciu v správne namixovanej forme.
USA
akìný
106 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 12., sobota 13. o 17.00 h, nedeľa 14. o 15.00 h

MACKO PÚ
S pôvabom, vtipom a sentimentom pôvodných kreslených
filmov sa v tomto celkom novom príbehu opäť stretneme s
filozofujúcim Mackom a jeho priateľmi Tigrom, Prasiatkom,
klokanmi Kangou, Rúom a samozrejme I-áčikom, ktorý
stratil svoj chvost. Sova posiela celú skupinku priateľov na
prieskum, aby zachránili Christophera Robina.
USA
detský, animovaný
64 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný pre maloletých

TRANSFORMERS 3
Tretí, posledný film z rovnomennej série režírovanej
Michaelom Bayom a produkovanej Stevenom Spielbergom.
V roku 1969 sa odohralo šokujúce odhalenie: posádka
Apolla 11 na Mesiaci našla Archu, pradávnu stroskotanú
loď autobotov so Sentinelom Primeom na palube...
USA
akìný, sci-fi
154 min.
ìeský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 26., sobota 27. o 17.00 h, nedeľa 28. o 15.00 h

MEDVEí YOGI
Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj
veľkých prvýkrát na veľkom plátne. Medveď Yogi sa
predstavuje v novom rodinnom dobrodružstve.
USA/Nový Zéland
rozprávka
83 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,00 €
tento film je vhodný aj pre maloletých
piatok 26., sobota 27., nedeľa 28. o 19.00 h

X–MEN: PRVÁ TRIEDA
Po ôsmich rokoch sú plnohodnotní X-Meni späť. Škoda, že
Vaughn trojku nerežíroval. Ale takto aspoň vrátil tejto sérii
česť, ktorú si zaslúži.
Snímka sa dejovo vracia ešte pred X-Men Origins:
Wolverine z roku 2009. Tentoraz príbeh sleduje Charlesa
Xaviera a Erika Lensherra predtým, ako prijali mená
Profesor X a Magneto.
USA
akìný, sci-fi
132 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

piatok 12., sobota 13., nedeľa 14. o 19.00 h

PIRÁTI KARIBIKU 4: V NEZNÁMYCH VODÁCH
Jack Sparrow je späť. Johnny Depp sa vracia vo svojej
kultovej úlohe v príbehu plnom humoru, zábavy a
dobrodružstva. Keď Jackovi skríži cestu Angelica
(Penélope Cruz), tajomná žena z jeho minulosti, nemôže
si byť ničím istý...
USA
dobrodružný
137 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
piatok 19., sobota 20. o 17.00 h, nedeľa 21. o 15.00 h

KUNG FU PANDA 2
Dračí bojovník Po spoločne so svojími kamarátmi Tygricou,
Zmijou, Opicou a ďaľšími ochraňujú Údolie mieru. Ale Poov
nový úžasný život je v ohrození. Objavil sa strašný zloduch,
ktorý chce použiť tajnú nezastaviteľnú zbraň, aby ovládol
Čínu a zničil kung-fu.
USA
animovaná rodinná komédia
90 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný aj pre maloletých

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan od piatku 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
Svoju premiéru v MsKS v auguste bude mať na Hviezdoslavovu 4
presťahované kino Považan. Z jeho programovej ponuky na august vyberáme:
V PERINE - piatok 5., sobota 6. o 17,00 h a nedeľa 7. augusta o 15,00 h:
Na námestí stoja oproti sebe dva domy. V jednom je čistiareň peria a v druhom žije vykladačka
snov - pani Hilda. Medzi obyvateľmi oboch domov vládne nepriateľstvo na život a na smrť. Dedko
z čistiarne objavil v perinách skrytý svet snov i to, ako z nich tie zlé vytriediť. Vykladačka snov je
preto bez práce. Ale jedného dňa dedko z čistiarne zmizne...
Hudobná komédia ČR (hrajú: K. Roden, M.Vašut, B. Polívka, J. Mádl, E. Balzerová, L Bílá…)
trvá 103 minút a je MN do 12 rokov.
MACKO PÚ - piatok 12., sobota 13. o 17,00 h a nedeľa 14. augusta o 15,00 h
V novom príbehu sa publikum opäť stretáva s lozofujúcim Mackom a jeho priateľmi Tigrom,
Prasiatkom, klokanmi Kangou, Rúom a samozrejme I-áčikom, ktorý stratil svoj chvost. Sova
posiela celú skupinku priateľov na prieskum, aby zachránili Christophera Robina od imaginárneho
nepriateľa. Ukáže sa, že je to príliš rušný deň na Macka, ktorý sa vydal iba hľadať med.
Animovaný lm USA trvá 64 minút a je MP.
PIRÁTI KARIBIKU 4: V NEZNÁMYCH VODÁCH

- piatok 12., sobota 13. augusta,
nedeľa 14. augusta o 19,00 h:
Keď Jackovi skríži cestu Angelica, tajomná žena z jeho minulosti, nemôže si byť ničím istý.
Stále ho miluje, alebo ho len využíva pri hľadaní legendárnej Fontány mladosti? Situácia sa ešte
zhorší, keď je donútený nastúpiť na palubu lode Queen Anne‘s Revenge, ktorej velí obávaný pirát
Edward Teach, prezývaný Blackbeard. Jack nevie, koho sa má obávať viac: Blackbearda alebo
záhadnej Angeliky...
Dobrodružný lm USA v hlavných úlohách s J. Deppom a P. Cruz trvá 137 minút a je MN do
12 rokov.
KUNG FU PANDA 2 - piatok 19., sobota 20. o 17,00 h, nedeľa 21. augusta o 15,00 h
Dračí bojovník Po so svojimi kamarátmi Tygricou, Zmijou, Opicou a i. ochraňujú Údolie mieru.
Ale Poov úžasný život je v ohrození. Objavil sa zloduch, ktorý chce použiť tajnú zbraň, aby ovládol Čínu a zničil kung-fu. Je na Poovi a jeho kamarátoch, aby zvíťazili nad touto hrozbou. Ale ako
Po môže premôcť zbraň, ktorá dokáže premôcť kung-fu? Po musí zabrúsiť do minulosti a odhaliť
tajomstvo jeho záhadných počiatkov, jedine tak zvíťazí.
Animovaný lm USA trvá 90 minút a je MP.
ZDROJOVÝ KÓD - piatok 19. augusta o 19,.00 h:
Vojak sa prebudí v tele neznámeho muža a zisťuje, že sa práve zapojil do náročnej misie. Jej
cieľom je nájsť útočníka, ktorý má na svedomí výbuch chicagského prímestského vlaku. Film pracuje s paralelnou realitou a vnímaním času a priestoru a jeho rýchle tempo a netradičná zápletka
z neho robia veľmi očakávaný lm.
Akčný thriller USA/Francúzsko s J. Gyllenhaalom trvá 93 minút a je MN do 12 rokov.
MEDVEĎ YOGI - piatok 26., sobota 27. o 17,00 h, nedeľa 28. augusta o 15,00 h:
Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj veľkých prvýkrát na veľkom plátne.
Jellystoneský park stráca návštevníkov, preto sa podlý starosta Brown rozhodne zavrieť ho a
pozemok predať. To by však znamenalo, že rodiny s deťmi by si už nemohli užívať krásy prírody,
a čo je ešte horšie - Yogi, Bubu a ich kamarátov by vysťahovali z ich rodného lesa.
Animovaný lm USA/Nový Zéland trvá 83 minút a je MP.

K AMENÁRST VO
Štúrova č. 3
Nové Mesto nad Váhom
tel. č. 0905 925 988

*
*
*
*
*

Po – Ne 8,00 – 18,00 h
Predaj náhrobných kameňov rôznych tvarov a materiálov
Predaj viacpodlažných krýpt
Predaj rôznych cintorínskych doplnkov
Zlátenie písma
Rekonštrukcie starých hrobov
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LETOM - SVETOM S MONIKOU KMECOVOU
Leto sa spája s dovolenkovým balením kufrov. Aj na p. Moniku Kmecovú čaká tento preddovolenkový rituál, no na rozdiel od väčšiny ľudí
je v ňom manželka veľvyslanca SR vo Švédsku
Petra Kmeca dostatočne trénovaná. Pôvodom
Novomešťanka, zaslobodna M. Bobocká, nám
to prezradila počas návštevy mesta, kam prišla
na pomaturitné stretnutie z gymnázia po 25
rokoch. Za takmer 17 rokov manželstva so
súčasným veľvyslancom v Štokholme získala v
tejto činnosti veľkú prax.
- Diplomatický život o. i. znamená aj to, že
dnes už viem, ako čo najefektívnejšie a najlepšie
zbaliť celú domácnosť vrátane domácich zvierat.
Keď sa ma niekto dva dni pred dovolenkou
spýta, či som už pobalená, len sa pousmejem.
Kufre zásadne balím pár hodín pred odjazdom. Keď Monika, vtedy ešte Bobocká, v r. 1992
odchádzala do Prahy pracovať pre Federálne
zhromaždenie bývalého Československa, myslela si, že to bude len nakrátko.
- Z niekoľkých mesiacov práce v Prahe sa
vyvinuli takmer dve desaťročia, čo som odišla z
Nového Mesta. Počas týchto rokov som stretla
môjho manžela, narodili sa mi dve krásne deti
Lucia (15) a Adam (11) a mala som možnosť
stráviť určitú časť svojho života za hranicami SR.
Ale pekne po poriadku...
Po rozdelení Československa sme z Prahy
obaja prešli pracovať do Bratislavy. Neskôr sa
manžel presunul na misiu OBSE do Viedne, kam
som ho po roku pôsobenia nasledovala už ako
manželka. V rakúskej metropole sa nám narodila aj dcéra Lucia.
Po Viedni sme sa vrátili späť na Slovensko a
usadili sa v Senci. Manžel potom odišiel na rok
do Gruzínska. Po ňom nasledoval Izrael. Do Tel
Avivu sme vycestovali už ako 4 - členná rodina
so 4 - mesačným Adamom a 4 - ročnou Luckou.
Pobyt v slnečnom Tel Avive a krásnej krajine sme
sa snažili napriek nie najlepšej bezpečnostnej
situácii v nej užiť si čo najviac. Zoznámili sme sa
tam s priateľmi, s ktorými sme dodnes v kontakte. Z Tel Avivu sme sa presunuli do Washingtonu
D.C. Ďalšie krásne mesto, kde sme pôsobili
skoro tri roky. Tu k nám pribudol ďalší, tentoraz
štvornohý člen rodiny – psík. Zážitky s Brunom
sú pre nás nezabudnuteľné, vystačili by na
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menšiu knihu. Spoza veľkej mláky sme sa na
istý čas vrátili domov. Teraz v auguste budú štyri
roky, čo sme vycestovali do Štokholmu.
Štokholm je prekrásne mesto, hovoria mu
Benátky severu. Leto je tu veľmi krátke. A tak
vždy, keď čo i len na chvíľu vykukne slnko, každý
sa snaží naberať slnečné lúče na terasách kaviarní, v parkoch na lavičkách ...
Zimné mesiace sú dlhé a studené. Stmievať
sa začína už okolo 14.30 h. Najlepšie je mať stále
nabitý program a veľa športovať. Aj naša rodina
sa venuje športu. My s manželom máme radi
beh. Lucia hrá tenis, Adam zase basketbal a tiež
pláva. Pravidelne sa zúčastňujeme aj pretekov.
Manžel má za sebou i niekoľko polmaratónov. Ja
pravidelne behám 10 - km vzdialenosti.
Mám tiež povinnosti, ktoré mi vyplývajú z
pozície veľvyslancovej manželky. Venujem sa
spoločenským podujatiam v diplomatickom zbore.
Rok som bola prezidentkou Diplomatického klubu žien. Organizovala som spolu s kolegyňami
program pre manželky diplomatov i charitatívne
podujatia. Mojou záľubou je interiérový dizajn.
Rozhodla som sa pre jeho štúdium. Venujem sa
vyhľadávaniu zaujímavých interiérových variácií,
aby som do seba nasala čo najviac jedinečnosti,
ktorou svetoznámy, tzv. škandinávsky dizajn
vyniká.
Popritom sú tu ešte deti, ktoré majú svoje
krúžky a úlohy a treba im s nimi pomôcť. Ale i
odviezť a zaviezť, keďže nebývame priamo v
centre Štokholmu, ale na malebnom ostrove
Lidingö. V poslednom čase veľa času trávim v
Global Expat Centre. Ide o prácu pre ľudí, ktorí
prišli pracovať do veľkých švédskych firiem a
hľadajú spriaznené duše, ktoré im vedia pomôcť,

ako sa v cudzej krajine čo najrýchlejšie usídliť a
nájsť si priateľov.
Stretávame sa i so slovenskou komunitou.
Slovákov je vo Švédsku niečo medzi 2-3 tisíckami. Z toho v Slovensko-švédskom krajanskom
spolku pôsobí asi 300 členov. Ambasáda organizuje rôzne podujatia, ktoré Slovákom žijúcim
vo Švédsku pripomínajú vlasť. Ponúkame im
slovenské špeciality, napr. chutnú makovú a
orechovú štrúdľu.Istú dávku hrdosti a lokálpatriotizmu pocítila M. Kmecová pri stretnutí na ambasáde s
Novomešťanmi, manželmi Kamenskými, žijúcimi
vo Švédsku.
- S rodinou Kamenských sme sa po prvýkrát
stretli pri odovzdávaní ocenenia za aktívnu účasť
p. P. Kamenského v protifašistickom odboji. Toto
leto ich plánujeme navštíviť v meste Uppsala,
kde bývajú.Návšteva Uppsaly nebude jediným výletom
Kmecovcov počas leta.

- Okrem návštevy Slovenska, kde sa stretneme opäť s rodinou, máme namierené do
Grécka, kde sme boli na dovolenke i vlani. Veľmi
sa nám tam páčilo. S našimi gréckymi priateľmi
sme prežili úžasné chvíle, dokonca sme boli
aj na tradičných gréckych krstinách, čo bol
skutočne veľký zážitok.A čo Nové Mesto nad Váhom?
- Do Nového Mesta nad Váhom nechodím
veľmi často. Zvyčajne, keď sme v SR, tzv. hlavný
stan máme v Senci. Ale keď som v Novom
Meste, neodpustím si prechádzku v parku a po
námestí, ktoré sa veľmi zmenilo od čias, keď som
tu ešte bývala. Je veľmi pekné, ale najviac sa
mi páči budova niekdajšej tzv. Ryby ( pozn. red.:
dnes - Dexia banka). Pozorne si všímam architektúru takýchto malých miest. V niektorých prevláda kvantita nad kvalitou, často sa zabúda na
atmosféru, ktorú by takéto neveľké mesto malo
ľuďom prinášať. Ale to nie je prípad Nového
Mesta nad Váhom.-

TI P N A VÝL E T : B E C K O V SKÉ S LÁVNOSTI
Obdobie prázdnin 15. - 17. júla spestria
tradičné Beckovské hradné slávnosti s atmosférou príjemnej zábavy a kultúrneho vyžitia s
charitatívnym podtextom.
Návštevníci neďalekého Beckova s množstvom stánkov si budú môcť pozrieť umenie
majstrov tradičných ľudových remesiel. Čarovný
závan stredoveku privezú rytieri na koňoch.
Dobové ukážky bojov tvoria už neodmysliteľnú
súčasť Beckovských hradných slávností. V detskom mestečku s rôznymi atrakciami si na svoje

LETO S NODAM-OM
Pestré leto, plné hier, súťaží, zábavy a
hlavne aktivít na rozvoj morálnych a charakterových hodnôt detí a mládeže aj tento rok
pripravilo Združenie detí a mládeže NODAM.
Tentoraz jeho stredisko Nové Mesto nad Váhom
organizuje v čase od 11. do 15. júla prímestský tábor. Dva dni po jeho skončení začne pobytový tábor na Homôlke, kde deti až do 24. júla
prežijú nezabudnuteľné chvíle. A nielen to. Pobyt
tábore im plnohodnotne a zmysluplne vyplní
prázdninový čas a poskytne príležitosť na formovanie ich osobnosti, podporu ich tvorivosti
a rozvoja osobných talentov i upevnenia telesnej
zdatnosti.

prídu najmladší účastníci slávností. Milovníkom
adrenalínu horolezci sprístupnia rebrík na
beckovskom brale. V MY aréne budú diskusie
na najrozmanitejšie témy. Populárne majstrovstvá sveta v hode vidlami Vidlomet 2011 sa
uskutočnia s ambíciou prekonať vlaňajší 40 metrový rekord.
Na milovníkov dobrej hudby čaká hudobný
bonbónik v podobe vystúpení hviezd, ako sú
Z. Smatanová a Tublatanka a i. Na tradičnom
futbale 16. júla moderátorské a reportážne mikrofóny za loptu a zelený trávnik vymenia známe
tváre TV Markíza. V ponuke je omnoho viac.
Treba len prísť. Bohatý program Beckovských
slávností a malebné prostredie historickej obce
sú jedinečným tipom na príjemné strávenie
teplých letných dní.

LETNÉ ÚSMEVY

PRI VODE
Na riečnom kúpalisku sledujú žabky z
brehu plavcov.
Žabiak spokojne kýva hlavou, dobre, dobre sa to od nás naučili, ale sú škaredí, samá
vypuklina a oblina...
Žabuľka nato: … to majú asi brzdy, aby ich
neodnieslo...
-mch-
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NA ŽIVOT SA POZRELA OČAMI SPOMIENOK
Očami spomienok sa v rovnomennej knihe
na svoj život pozrela bošácka rodáčka Mária
Travěncová, rod. Benková, žijúca v Brne. Svoju
prvotinu potenciálnym čitateľom predstavila
1. júna v MsKS v Novom Meste nad Váhom.
Vo výstavnej sieni, dýchajúcej krásou malieb práve nainštalovanej výstavy malieb Rada
Jarábka a starého otca jeho manželky Dionýza
Chajmu, na prezentácii okrem iných návštevníkov
vrátane bošáckych rodákov, nechýbali ani
spolužiaci autorky, napr. akad. maliarka Jarmila
Dicová - Ondrejková, autorka obálky knihy či
spisovateľ PhDr. Ivan Machala, jeden z hrdinov
veselých študentských príhod.
Podujatie pripravili pracovníčky MsK Ľ. V.
Riznera v spolupráci s PhDr. E. Berkovou, ktorá
podujatie aj moderovala. V úvode privítala vzácnych hostí z Brna – manželov Travěncovcov a
tiež i viceprimátorku mesta PhDr. K. Hejbalovú.
Úryvky z autobiografickej knihy predniesli Mgr. B.
Kincelová a študentka gymnázia E. M. Sečová.
Keď manžel autorky plk. v. v. doc. Ing. Tomáš
Travěnec, CSc. spieval rodinnú hymnu rodákov z
bošáckej osady Jazerá, mnohí prítomní dojatím
aj zaslzili. Majstrovsky zahral na havajskej elektronickej gitare populárne melódie polynézskych
ostrovov, pripomínajúce 60. roky 20. stor., keď
spolu s manželkou pôsobili v Spojovacom učilišti
v Novom Meste nad Váh.
Po slávnostnom úvode knižku na cestu lipovou halúzkou, symbolom starých Slovanov a
všeslovanskej vzájomnosti, k čitateľom vyprevadila spisovateľka Anna Černochová.
Mgr. Mária Travěncová sa v príhovore vyznala z lásky k dedovizni, zaspomínala si na obdobie
štúdia na novomestskej JSŠ (dnes gymnázium)
i na roky pôsobenia v knižnici Spojovacieho
učilišťa, kde spoznala aj svojho manžela.
Mgr. Mária Travěncová – Benková (na foto
v strede) vo svojej autobiografickej knihe
otvorene a úprimne píše o svojom detstve,
mladosti, štúdiách. Hodnotí svoj profesionálny
život a s nadhľadom, vtipom až iróniou odkrýva pokrievku dosiaľ prežitého manželského života. Prehodnocuje životné postoje svoje i svojich spolupracovníkov, priateľov a známych v časoch prevratov na pozadí viacerých
spoločensko - politických systémov. Nezabúda
ani na tragický osud svojho manžela, keď ako
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chlapček musel znášať útrapy za protifašistický
odboj celej rodiny Travěncovej, ako aj rodičov
nielen v čase II. sv. vojny, ale paradoxne ešte aj
po nej. Ak sa chcete dozvedieť viac, siahnite po
knižke M. Travěncovej Očami spomienok, prepojenej i s naším mestom.
-Kr-

HALUZICKÉ MÚR(Z)Y
HALUZICKÉ MÚZ(R)Y v lete opäť ožijú
hudbou a hovoreným slovom. V zrúcaninách
haluzického opevneného kostolíka sa po svojej
premiére v r. 2009 opäť uskutoční netradičný
Festival hudby a zaujímavých persón, tentoraz s podporou MK SR.
Na čo sa môžu jeho účastníci tešiť, nám
prezradila organizátorka festivalu Mgr. art.
Mária Volárová.
- V mystickom prostredí zrúcanín v lone
haluzickej prírody 3. júla o 19,00 h svoj koncert odohrá KORNGOLD QUARTET z Čiech.
Hosťom večera bude akad. sochár Juraj
Krajčo, reštaurátor. KOMORNÝ ZBOR DAJŠ
z Ostravy so zbormnajstrom J. Šimáčkom do
Haluzíc zavíta 7. augusta o 19,00 h. Svoje múzy
tu predstaví i spisovateľka Anna Černochová z
Nového Mesta nad Váhom.
Počas dvoch ročníkov podujatia sme v zrúcaninách haluzického kostolíka návštevníkom
HALUZICKÝCH MÚZ(R) priniesli riadnu dávku
umenia, 3. júla a 7. augusta návštevníkom III.
ročníka „naservírujeme“ ďalšiu. V cene vstupenky 4 € na koncert je i dúšok
dobrého vína. V prípade nepriazne počasia sa
koncerty III. ročníka festivalu presunú do farského kostola v Bošáci.

ČU VI PAROLAS ESPERANTE?
Ču vi parolas Esperante? Rozprávate esperantom? Čoraz menej sa ozýva táto otázka v
našom meste. Zdá sa, akoby tento medzinárodný
jazyk bol na ústupe, ale opak je pravdou. Okolo
nás sa uskutočňujú pravidelné stretnutia, semináre, kurzy, odborné a iné kultúrne podujatia.
Každoročne sa konajú celosvetové kongresy,
ktorých sa zúčastňujú esperantisti z rôznych
častí sveta, pričom sa dorozumievajú jediným
jazykom.
Prednosťou esperanta je, že jazyk má jednoduchú gramatiku a možno sa ho naučiť aj
samoštúdiom pomocou učebnice, príp. cez internet (www.lernu.net). Možno ním vyjadriť aj tie
najjemnejšie city. Podľa odborníkov jeho znalosť
uľahčí štúdium aj ďalších jazykov. Do esperanta
sú preložené mnohé diela významných autorov, napr. Dickensa, Sienkiewicza, Shakespeara,
Puškina a i. V esperante vyšli aj mnohé cenné
originály.
Po vlaňajšej úspešnej letnej akcii v
Piešťanoch, kedy sa Letnej esperantskej školy
zúčastnilo 190 esperantistov z Poľska, SRN,
Španielska, Francúzka a Slovenska na kurzoch

od začiatočníkov až po pokročilých, toho roku
sa Letná škola esperanta zopakuje v Nitre na
Zobore. Viac informácií získate na: www.lernu.
net/ses .
V závere mája sa stretli aj katolícki esperantisti na národnom pútnickom mieste v Misijnom
dome v Nitre na Kalvárií. Zúčastnilo sa ho 41
hostí z Čiech, Maďarska, SRN a SR. V programe stretnutia o. i. boli hodnotné prednášky
s náboženskou tematikou, o histórii Misijného
domu v SR a príprave mladých kňazov na
misijné povolanie. Účastníkov podujatia zaujala i návšteva Nitrianskeho hradu, Katedrály
sv. Emeráma a prehliadka sakrálno-historických
skvostov mesta pod Zoborom.
Cieľom týchto víkendových stretnutí, ktoré
sa pravidelne uskutočňujú aj v ČR, je vzájomné
kultúrne a duchovné obohacovanie sa a výmena
skúseností a noviniek.
Ak máte chuť začleniť sa do veľkej rodiny
esperantistov, bližšie informácie nájdete na:
info@esperanto.sk , prípadne na webe:
www.esperanto.sk .
Mária Tomašovičová

N ÁVRAT Z G O B I S O S ÚŤ A Ž O U O K N I Ž K U
Kniha Návrat z Gobi - príbeh oslobodenia
od Aleša Horvátha, ktorý žije v našom meste, je
o zmene človeka.
Henryho rodina z Lichtenštajnska patrí k
miestnej smotánke. Jedného dňa príde pozvánka
od lichtenštajnského kniežaťa. Na stretnutí s
ním sa dozvie, že sa má stať členom výpravy,
ktorá pôjde do Mongolska, aby podporila rozvoj
postkomunistického štátu. Henrymu sa nechce
opustiť pohodlie domova, napokon odlieta.
Po prílete do Mongolska ich nik nečaká, a tak
sa skupinka vydáva do hotela sama. Po dňoch
čakania a svojského spestrovania si pobytu sa im
ozve tlmočník. Tým sa ich cesta oficiálne začína.
Dlho sa tomu netešia, lebo krajina, hoci sa modernizuje, je ešte zakorenená v komunizme.
Zrazu sa začnú diať čudné veci a z malej výpravy zostane len Henry a jeho kamarát Michael.
Uväznia ich a unesú do pracovného tábora v
Rusku. Henry tu prežije krutý výsluch, neskôr
i prácu v bani. To, čo tam zažije, je však pre
neho veľkou skúsenosťou. Napokon sa mu podarí

utiecť. Putuje naprieč západným Sibírom k Uralu,
aby sa neskôr dostal do Moskvy na nemeckú ambasádu. Cestou zažije veci, ktoré napomôžu, aby
sa sám lepšie spoznal i reálny život, ktorý doma
nezažil. Po prechode cez Ural sa nešťastnou
náhodou dostane na políciu a v dôsledku jednej
zle naučenej vety skončí v blázninci. Tu strávi
ďalšiu zimu, vďaka jednému lekárovi sa dostane
na veľvyslanectvo SRN v Moskve. Odtiaľ už nie je
problém dostať sa domov, ale príbeh nekončí...
Čiernobielu, 88 – stranovú knihu formátu A5
o vnútornej premene človeka vlastným nákladom vydal jej autor Mgr. Aleš Horváth.
Ak sa chcete stať majiteľom tejto knihy,
napíšte nám názov krajiny, kam Henry odletel.
Ak ste pozorne čítali recenziu dielka, nebude pre
vás ťažké zistiť správnu odpoveď. Na jedného z
vás čaká knižka NÁVRAT Z GOBI, PRÍBEH
OSLOBODENIA. Odpovede posielajte do 15. 8.
na adresu redakcie (v tiráži), alebo e-maily:
igazova@msks.sk , príp. redakcia@msks.sk .

29

MARTIN BRADÁČ A MYSTERIOUS ECLIPSE
LEGENDÁRNA METALOVÁ SMRŠ Ť
Dlhé vlasy zametajúce zem. Nepriehľadná
dymová
clona z cigariet a ohlušujúci rev valiaci sa z
reproduktorov.
Koncert metalistov, ktorí
sú v tranze. Svojimi
priaznivcami velebení,
mnohými zatracovaMartin Bradáč založil ní. Jedným z nich je
kapelu Mysterious aj gitarista a hudobný
Eclipse v roku 1996
skladateľ, Novomešťan
Martin Bradáč. Je zakladateľom legendárnej
novomestskej deathmetalovej skupiny Mysterious Eclipse. Kapela má dnes na svojom konte
už päť albumov a jedno DVD.
Metalista s talentom od Boha
Základnú umeleckú školu nenavštevoval.
Doteraz ľutuje, že neštudoval na konzervatóriu.
Martin je samouk, ktorému však hudobné vzdelanie nechýba. Talent má od Boha a na gitare hrá
ako diabol. Metalová hudba mu prináša radosť,
dobré pocity, zvyšuje adrenalín. Prvú gitaru si
kúpil v 15 - tich a spolu s ďalšími nadšencami
začali v r. 1996 v malej šope formovať skupinu
Mysterious Eclipse. Hudobných nápadov bolo
veľa a za pár mesiacov nahrali prvé demo v štýle
melodického severského deathmetalu.
Smrť, depresia a mysteriózne záhady
Hlavné námety textov deathmetalových
kapiel bývajú desivé. Martin Bradáč však pôsobí optimisticky. Pochmúrna atmosféra hudby
neovplyvňuje jeho život. „Som kľudný človek a
snažím sa myslieť pozitívne. Ako každého človeka aj mňa z času na čas zachytí nejaká depresia,“ priznáva gitarista. „Málo sa o týchto témach
medzi ľuďmi rozpráva. Bežne hrané skladby sú
iba o láske a čo koho trápi, nikoho nezaujíma.
Všade počuť I love you, ale život nie je iba o tom.
V rádiách sa hrá iba hudba, na ktorej sa dá poriadne zarobiť,“ dodáva.
Metalová hudba je odsunutá do hudobného
podzemia. Martin však so svojimi blízkymi problémy pre svoje metalové cítenie nikdy nemal.
„Sem-tam som mal pocity, že to vadí rodičom.
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Nikdy mi však nebránili a nemali námietky. Vokály
nahrávame aj u nás doma a vydržia to,“ usmieva
sa Martin.
Bach, Čajkovskij i Dvořák
– aj to sú vzory metalového gitaristu
Martinovu tvorbu ovplyvnili stálice. Kirk
Hamett z kapely Metallica a John Petrucci z
Dream Theater sú pre neho jednotky. Jeho srdcovou záležitosťou je však aj klasika. Priťahuje
ho Bachova organová hudba, Chopinove majstrovské klavírne skladby i hudba Čajkovského,
Dvořáka či Edvarda Griega. „Vážna hudba ma
očaruje obrovskou pohodou. Je to nádhera, ktorá
sa nedá slovom opísať ani vysvetliť. Pri skladaní ma vážna hudba oslovuje,“ objasňuje Martin
a dodáva: „Každá kapela sa snaží vytvoriť niečo
nové. Preto je metalová scéna rozmanitá. Niektoré kapely do svojej tvorby zaraďujú ženský vokál,
často počuť i brutálne vokály. Niekto dokonca pridá i husle alebo symfonické námety.“
Mysterious Eclipse
– deathmetalová smečka útočí
Bradáčova hudobná púť je neodmysliteľne
spätá s legendou-novomestskou deathmetalovou úderkou Mysterious Eclipse. Spolu s bývalým spevákom Michalom Hrabovským ju založili
v r.1996. Obrovský poslucháčsky ohlas zaznamenal hneď titul Deathwings. Po tomto úspechu
kapela stagnovala, načas sa i rozpadla. Dôvody
boli prozaické-nezhody. Kapela však nabrala už
onedlho druhý dych. Dnes boduje aktuálnym
albumom Two Years Later a naplno koncertuje v
novom zložení. Martin nezabudne oprášiť zážitky
z akcií. „Na koncerte sme už zažili aj bitku. Bolo
to v Prievidzi a vtedy sme ani nedohrali. V našom
meste sa robili na koncertoch niekedy i policajné
kontroly. Zle to dopadlo v Opave. Chalani si trošku vypili, mýlili sa a obecenstvo nám odchádzalo.
Prestal som hrať, začal som im nadávať, zbalil
gitaru a odišiel preč.“
Z metalovej hudby nevyžijete
Aj v metalovej hudbe nancie zohrávajú
veľkú rolu. Hudobní producenti naháňajú iba
pophviezdy a okrajové žánre idú bokom. Martin
by však nikdy nedokázal presedlať na komerčnú
hudbu tak, ako to urobili niektoré slovenské kape-

ly. „Lacnejšia výbava gitaristu vyjde na niekoľko
tisíc. Gitara vydrží tri roky, potom je už opotrebovaná. Vplyvom potu hrdzavie, opotrebúva sa
hmatník. Výborné sú drahé gitary, ktoré majú
zlaté mechaniky. Drahé sú aj staré gitary. Majú
lepší a krásny zvuk a boli vyrábané zo vzácneho
mahagónového dreva,“ tvrdí Bradáč. Ku koncertom a nanciám dodáva: „Koncerty sa robia aj
výmenami medzi kapelami, prípadne nám usporiadatelia zaplatia výdavky na cestovné. Nič viac.
Na výrobu CD sa kapela musí poskladať. Kúpi sa
papier, obaly, samotné nosiče.“
Poradil aj mladým gitaristom
Martin si svoj vrodený talent nenecháva iba
pre seba. Venuje sa mladým gitaristom a odovzdáva im svoje skúsenosti. Neovplyvňuje ich
hudobné smerovanie, ale zameriava sa na techniku ich hry a poukazuje na chyby. Jeho nádejným
nasledovníkom odkazuje: „Každý gitarista by mal
mať v prvom rade pevnú vôľu a trpezlivosť. Pri
hudobných nezdaroch zachovať chladnú hlavu
a nenechať sa odradiť. Trénovať by mal denne.

Gitarista
n e s m i e
hrať v kŕčoch. Musí
byť vitálny
a
nepodliehať alkoholu.
Mal
by zároveň
študovať
odborné
hudobné
časopisy a
zaoberať sa
aj vývojom
gitár.“
V o č i Aktuálna zostava Mysterious Eclipse
hudobníkom s dlhými vlasmi majú mnohí ľudia
predsudky. Počul som však aj inú myšlienku. Čím
tvrdšia hudba, tým lepšie srdce. A gitarová hra
Martina Bradáča je skutočnou smršťou.
Text a foto: Martin ŠIMOVEC

SÓLO MALI SPEVÁCKE ZBORY

* 2. júla bude v našom meste zastávka
účastníkov podujatia Cez Slovensko na bicykli
za 5 dní. Organizuje ho OZ parasport24 na
podporu hendikepovaných športovcov. IV. ročník svojou účasťou podporia aj známe osobnosti nášho kultúrno – spoločenského života.
Svoju podporu môžete vyjadriť i vy zaslaním
darcovskej SMS – ky alebo zakúpením tiketu,
kde pri troche šťastia okrem príjemného pocitu pri srdci môžete priamo na mieste vyhrať niektorú z hodnotných cien od partnerov podujatia.
OZ

vyše 25 rokov pri KD v našom meste.
Po vlaňajšom úvodnom „pokuse“ zaznamenalo podujatie i výkony seniorských súborov so
zodpovedným výberom 4 – 6 piesní badateľné
zlepšenie. Svoj podiel na tom mala i Mgr. J.
Podolanová , ktorá predstavovala jednotlivé SZ.
Hovorí sa, že do tretice všetko dobré. Veríme, že budúci – III. ročník bude ešte lepší a
zaujímavejší.
A. Balkovicová a M. Ďurinová

LETNÝ HUMOR
ROMANA SIKU

Začiatkom júna sa v MsKS rozospievali seniorské súbory z regiónov Nové Mesto nad Váhom
a Myjava. Podujatie spestrili myjavskí heligonkári. ZO JDS z Brezovej pod Bradlom sa prezentovala súborom so zaujímavým názvom KAPOŠE
– kamarátky po šesťdesiatke. Krojované Modrovanky sprevádzal harmonikár a – ozembuch. Pri
svojich veselých piesňach si aj zatancovali.
Popoludnie prvej júnovej soboty ďalej obohatili vystúpenia SZ sv. Cecílie pri novomestskom
Kostole narodenia Panny Márie, Hrachovienka z
Hrachovišťa, Dolinka z Hrušového a Klenotnica
zo Bziniec pod Jav. Podujatiu ako posledný účinkujúci „odzvonil“ domáci SZ Zvonky, pôsobiaci
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MAČÁKOVA PLÁŽ
Inak sme jej nehovorili. Mačákova. Ani sme
vlastne pre ňu žiadne iné meno nemali.
Pod týmto názvom ju poznám dodnes.
Nepamätám si, že by sa u nás nejaké miesto tak
stotožnilo s menom konkrétneho človeka.
Nepochybne je a vždy bolo dosť ľudí, čo v
živote túžili po naplnení ambícií, ktoré sa im viac
alebo menej podarilo naplniť.
Chceli vyštudovať, získať titul, vedúce postavenie, byť niekým. Mať niečo.
Jožovi pomaly tiahlo na päťdesiat a on celé
hodiny dokázal vymýšľať a po papieroch kresliť,
ako by to raz na Zelenej vode mohlo vyzerať.
Popúšťal uzdu fantázii a snil o svojom malom raji,
o ktorom bol presvedčený, že sa dá uskutočniť.
Nikdy nebol v Afrike, domorodcov videl tak v
televízii, ale jeho maľované chatky sa veľmi
približovali domorodým obydliam na drevených
koloch, medzi ktorými si predstavoval ľudí prírody, ktorá by pre nich znamenala takmer toľko, čo
pre neho.
Vo svojich plánoch (tak ako aj potom v
skutočnosti) však myslel na všetko. Upravoval
breh, trávniky, vysádzal stromy, budoval tenisové
kurty, osadzoval bóje, kupoval člny, vodné bicykle, myslel na plavčíkov.
Zelená voda sa na jeho náčrtkoch menila
zo dňa na deň. Dokázal zápalisto presviedčať
každého, kto bol len trochu ochotný počúvať.
Neviem si dosť dobre predstaviť, že by takýmto
spôsobom bol postupoval niekto iný. Dávno by
ho boli zahnali. Lenže Jožka Mačáka mal každý
rád. Možno práve preto, že on bol celý život tak
trochu tým naivným Don Quijotom, čo na starej
vychudnutej klisne s kopijou v ruke blúdi svetom.
Hľadá krásu, harmóniu, múdrosť.
Človek sa v živote učí viac či menej prispôsobovať. Snáď sa aj dokáže vylepšovať,
obrúsiť, okresať. Ale väčšinou len preto, lebo
zistí, že s diplomaciou a taktikou získa neraz viac
ako tvrdošijnými baraními rohmi. To základné
však vždy zostáva. Akýsi sa narodí, veľa toho
zdedí. A to sa vždy skôr alebo neskôr prejaví. V
dobrom i zlom. V tom lepšom prípade je niečím
akoby obdarovaný. Charakterom, šlachetnosťou,
otvorenosťou, veselosťou. Ale povedzme aj ilúziami či schopnosťou mať sny. No a Jožko práve
k takejto menšine obdarovaných patril. Medzi
jeho sny nepatrili vila, dovolenky ani drahé autá či
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extra postavenie, ale niečo z celkom iného sveta.
Sloboda, rozlet duše. Taký človek si dokáže
získať priateľov, angažovať sa za veci, ktoré sú
iným neraz na smiech, venovať čas tomu, čomu
by ho mnohí iní nikdy neboli ochotní venovať.
A tak to bolo i s tou Zelenou vodou. Všetci, čo
mu vtedy boli ochotní pomôcť a aj pomohli, vedeli,
že Jožo nič nerobí zo ziskuchtivosti.
Na svojom starom bicykli potom brázdil cestu
na „Zelenú“ celé roky.
Poznal ho snáď každý. Mladí ho mali za svojho, rovesníci ho mali za svojho.
Poznali ho všetci z tohto mesta, mnohí
zo Slovenska, Moravy i Čiech. V tých letných
návaloch si ho každý tak trochu privlastňoval. A
niekedy mu aj tiekli nervy. Ale to všetko patrilo
k veci. Bol v tom prostredí podstatne viac doma
ako vo svojom skutočnom domove.
Všetko na svete má svoj rub a líc. Tak ako
miloval svoju Zelenú vodu, svoju pláž, tenisové
kurty, tak bol uprostred sezóny nešťastný z
večného huriavku, okrikovania deciek, riešenia
stoviek najrozličnejších problémov.
Vždy mi hovoril: „Bože, aby bolo po sezóne!“
Možno to v určitých chvíľach aj myslel naozaj.
Keď ho tam ale raz už nebolo, ... to prázdno
bolo obrovské.
Chýbal tam. Pobehujúci v šuštiakoch, sediaci
so skleneným horčičiakom kávy v jednej a dymiacou cigaretou v druhej ruke.
„Pán Mačák, kde ubytujeme tých Moravanov ?“
Pán Mačák, chceli by sme si zobrať sieťku na
nohejbal ...“
„Pán Mačák, nechcú nás pustiť k stolnému
tenisu...“
„Pán Mačák, treba opraviť ten vodný bicykel ...“
„Pán Mačák ...“
„Jožkóóó! Máš tu tú kávu, už bude aj studená ....“
Neviem, ako sa tá pláž volá dnes. Ja jej hovorím Mačákova.
Milan Hurtík

V HORÁCH
- Tak deti, ide sa do kopca a – dávajte
pozor, aby ste nestúpili na hada. Ony sú slepé,
nevidia vás...
-Oci, – vraví Miško, – keď mu náhodou stupím na chvostik, poviem mu - prepáč – ani ja
som ťa nevidel...
-mch-

LETNÉ ČÍTANIE NIELEN NA DOVOLENKU
Chystáte sa na dovolenku? Nezabudnite si
do kufra pribaliť nejakú zaujímavú knihu. Ale
aj pre tých, ktorí sa nechystajú ísť za hranice
všedných dní, tu máme niekoľko tipov na zaujímavé čítanie. Veď práve ono človeku umožní
opustiť všedný svet každodennosti.
Barbara Bickmore: DOTKNÚŤ SA HVIEZD
Vynikajúca rozprávačka a autorka známych
románov Lietajúca lekárka, Vzdialená hviezda,
Splnený sen a mnohých ďalších vo svojom
novom diele rozpráva pútavý príbeh Alex von
Rhysdalovej, dcéry významného amerického
finančníka. Na želanie svojej matky sa vydá
za anglického šľachtica a pretože ide o typické

manželstvo z rozumu, všetku svoju energiu
venuje práci s opustenými deťmi. Keď však
najmenej čaká vo svojom živote zvrat, prichádza
ten pravý...
Silvia Koscelanská: DRSNÁ NEHA
Nina, manželka úspešného podnikateľa, žije
ako v rozprávke. Aspoň si to myslí jej mama.
Zlatá klietka Ninu veľmi neteší. No všetko má
svoj koniec a aj do Nininho života zasiahne
osud. Jedného dňa pri návrate domov ju čaká
smutná správa – jej manžel Henrich je mŕtvy.
Ninin život sa prudko zmení. No zmení sa aj
život Henrichovej exmanželky a dospelej dcéry
Petry...
Marta Stuparičová

ZA ÚSPECH VĎAČÍ I NOVOMESTSKEJ KRVI
Podobne ako my v Novom Meste nad
Váhom aj v ďalekom Švédsku, kde žije rodina
Kamenských, prežívajú obdobie letných koncertov, klasiky pri hrade, v záhrade či organové
koncerty v katedrále. Pôvodom Novomešťania,
ktorí žijú v krajine troch koruniek, i napriek tomu,
že už nie sú najmladší, sa radi a pravidelne ako
diváci vnárajú do sveta hudby. V uplynulých
dňoch si užívali na severskú krajinu netradične
teplé dni s 28 – 30 st. a žiariacim slnkom, ktoré
za bielych nocí zapadalo až okolo 22,00 h.
Začiatkom júna počas švédskeho Národného
dňa sa zúčastnili veľkých konských pretekov
Grand Prix. V parku prekrásneho zámku
STRÖMSHOLM za účasti asi 8 000 divákov
manželia Kamenskí z tribúny sledovali, ako si
na vrcholných závodoch Švédska v 15 – ke
najlepších počína ich 21 – ročná vnučka Caroline
s 9 - ročným holandským koňom Tiestom (foto).
- Nemáme veľa možností sledovať našu
vnučku „live“, naživo, lebo závody zvyčajne bývajú v cudzine, - o svoje pocity sa s nami cez email podelila p. M. Kamenská.
- Skoky na koňoch sú náročný šport. Obdivujeme ju, ako dokáže s koníkom preskakovať
160 cm prekážky. Aj naposledy 6. júna jej to
išlo vynikajúco, skončila na 4. mieste a získala
body do rankingu. V auguste ju čakajú ME v
Portugalsku, na rok je olympiáda v Londýne
... Nikdy by nám nenapadlo, že budeme mať
z vnučky takú úspešnú športovkyňu. Aj sme

rozmýšľali, po kom to má. My sme mestskí ľudia,
intelektuáli. Zrejme po mame Lene, to je jej zásluha a samozrejme, Carolininho tvrdého tréningu,
húževnatosti, sebadiscipliny a určite trochu i toho
talentu, bez ktorého by to nešlo.Húževnatosť, pracovitosť a odhodlanie ísť
za svojím cieľom rozhodne nechýbali ani manželom Kamenským. Vďaka týmto vlastnostiam
sa dokázali presadiť v cudzom svete. Takže
Carolinine úspechy (i ďalších dvoch vnukov
Frederika a Viktora) možno sčasti pripísať i novomestskej krvi, ktorá po starých rodičoch koluje
v žilách ich vnučky. Preto nie je až tak od veci,
ak budeme spolu s nimi členke švédskeho národného tímu s novomestskými koreňmi v auguste
na ME v Portugalsku držať palce.
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SRDEïNÉ BLAHOŽELANIE

Zdenke ZAJONCOVEJ
Tvoja láskavosť sa dotýka ľudí okolo Teba,
prináša svetlo do ich dní a šťastie do ich sŕdc.
V deň Tvojich narodenín

BLAHOŽELÁME

Ti chceme povedať,
ako veľmi si Ťa vážime a ceníme.
Do ďalších rokov života Ti praje
veľa zdravia, pohody a optimizmu
celá rodina Zajoncová

V júli oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

Oľga Kotlebová
Vasil Kozák
Jozefína Makovcová
XW
Eva Martínková
91 rokov
Anna Merceková
Mária Brečková
XW
XW
Dušan Mišurec
XW
85 rokov
75 rokov
Jozef Ocet
70 rokov
Jozef Adamčík
Milan Hargaš
Jozef Ondrášek
Vladimír Bekeš
Judita Šagátová
Miloš Jurák
Ján Pastorek
Ján Benian
Anna Turkovičová
Magdaléna Juriková
Anna Polčanová
XW
Dušan Čierny
Zuzana Kočová
Emília Psotná
80 rokov
MVDr. Ladislav Gesteš, CSc.
Ing. Jaroslav Kovačovic
Ján Samek
Štefan Bunčák
Oľga Horčinová
Marta Macháčková
Emília Sedláčková
Ján Engler
Oľga Jablonková
Žoe Machová
Helena Sélešiová
Ľudmila Jamrichová
Irena Kačicová
Ján Mlčúch
Helena Stanková
Rudolf Kovačovic
Marta Kadlecová

BLAHOŽELÁME

92 rokov
Ružena Matějková

Rudolf Krajčovic
Marta Kurtinová
Gabriela Macháčová
Mária Mišovicová
Katarína Pohorelliová

93 rokov
Vojtech Madro
Ilona Šimovičová
XW

92 rokov
Jozef Tinka
Štefan Svorada
XW

91 rokov
Vlastimil Gajda
Anna Kvasničková
XW

90 rokov
Zdenka Zajoncová
XW

V auguste oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
85 rokov
Ing. Juraj Jurič
Ing. Josef Šarman
Věra Benešová
Ján Krajčovic
Mária Valentová
XW
Zuzana Čudrnáková
Bartolomej Lovás
70
rokov
Radko Handl
Anna Tadlánková
Emil Benka
Mária Hladká
Helena Valovičová
XW
Ján Ďurina
Emília Kučerová
75 rokov
Oľga Hargašová
Viera Miháliková
Ľudmila Gajdošechová Brigita Kučeráková
Mária Miklánková
Mária Malečková
Milan Kutaj
Anna Račková
MUDr. Vojtech Mastrák
Elena Macáčková
Matilda Trelová
XW
František Režo
Mária Pužová
80 rokov
Ján Staňo
Otília Vaculová
Oľga Baďurová
Božena Brokešová
UVÍTANIA A KRSTY V MÁJI

SOBÁŠE V MÁJI
Marek Záhumenský a Lenka Kučerová
Milan Miškár a Jana Dadíková
Peter Uko a Katarína Meravá
Rastislav Korba a Jaroslava Kadlečíková
Peter Cagala a Renáta Kubová
Igor Mikuláš a Ing. Beáta Luptáková
Marcel Gubčík a Adela Najmanová
Eduard Krajčírovič a Alexandra Kolková
Ignác Lacek a Helena Lacková
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Aladár Opet
Ľudovít Rehák
Eva Rzavská
Milan Šmátrala
Emília Švecová

Soa Husovská
Tamara Sedláková
Andrej Abrahám
Hana Pilátová
Iveta Soukupová
Nina Sobotová
Soa Ivanková
Samuel Surovčík
Jakub Pisklák
Vanesa Krnáčová
Eliška Komadová
Ivan Kolečanský
Martin Kavický
Martin Markech
Lukas Hrabčák
Natália Khúlová
Veronika Rácová
Ela Evinicová
Ondrej Suchý
Samantha Luptáková
Mária Alžbeta Hrabovská

ÚMRTIA V MÁJI
Miroslav Batka
Mária Blašková
Vladimír Duhár
Mária Galbavá
Pavol Grajcar

(1942)
(1950)
(1932)
(1926)
(1962)

Jozef Chudý
Michal Janáč
Jana Koncová
Štefan Križák
Ján Kunda
Božena Majerníková

(1940)
(1919)
(1961)
(1942)
(1965)
(1960)

Jozefína Matušiaková
Katarína Mikušová
Jozef Oravec
Anna Stančíková
Albína Šišková
Anna Tiršelová

(1922)
(1969)
(1929)
(1926)
(1929)
(1921)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym,
ktorí sa prišli 25. mája rozlúčiť
s našou drahou Katarínou MIKUŠOVOU, rod. Tulisovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti, mamička, za všetkých nás.
9. júna sme sa s bolesťou v srdci rozlúčili s našou najdrahšou
a navždy milovanou mamičkou, babičkou, prababičkou a družkou
Irenou OČENÁŠOVOU, rod. Klačmanovou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť, za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom,
ktorí sa prišli 14. júna rozlúčiť s naším drahým
Jozefom HELBYCHOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka, syn, nevesta a vnúčikovia

SPOMÍNAME
Čas plynie, ale spomienky na objatie, pohľad a milé slovo
manželky, matky a babičky navždy zostanú v našich srdciach.
28. júna uplynul rok, čo nás opustila naša drahá
Libuša INSTITORISOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a dcéra s rodinou
29. júna sme si pripomenuli 10. výročie,
čo nás navždy opustila manželka, mama a babička v jednej osobe
Jaroslava DUHAROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel a deti Dana, Jana a Jozef s rodinami
V júli si pripomenieme 15. výročie smrti nášho otca a dedka
pána Pavla KUSENDU.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Dcéra a syn s rodinami
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Desať rokov je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas,
kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
2. júla si pripomenieme 10. výročie smrti, čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a babička
Ľudmila KOŠECKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Emil, dcéra Renáta s rodinou a syn Tibor s rodinou
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
5. júla si pripomenieme 1. výročie,
čo nám v deň svojich 40. narodenín tragicky zomrel náš milovaný
Peter ZÁMEČNÍK.
S láskou spomínajú rodičia, bratia, manželka a dcéra Janka
Tato, kytičku kvetov na hrob Ti dáme,
sviečku zapálime a na Teba s láskou spomíname.
12. júla si pripomenieme prvé výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka a pradedka
Imricha BIRKUŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Emília a dcéra Hana s rodinou
Kto umiera, neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ich milovali.
14. júla si pripomenieme smutné 10. výročie smrti nášho milovaného otca
Jána GULÁNA
a 24. júla si pripomenieme smutné 5. výročie od smrti
našej milovanej mamičky
Emílie GULÁNOVEJ.
Už len kytičku kvetov môžeme na hrob dať a so smútkom a láskou spomínať.

S láskou a vďakou na rodičov spomína dcéra s rodinou
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života.
17. júla uplynú dva roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a deduško
Jozef PEKAROVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka s deťmi a ich rodinami
Už len v spomienkach prichádzaš medzi nás a žiaden čas nezahojí ranu,
čo v našich srdciach stále bolí.
22. júla si so žiaľom v srdci pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatičko, deduško a pradeduško
Rudko OLAŠ.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami
Čas neúprosne plynie, spomienky v srdci bolia,
zabudnúť na Teba nám nikdy nedovolia.
23. júla si pripomenieme 10. výročie, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec a brat
Dušan OSTROVSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Mária s deťmi, vnúčatami a celá rodina
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Duše všetkých verných v Božích rukách sú,
majú po dňoch ťažkých slávu nebeskú.
5. augusta uplynie smutných šesť 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.
Petrík, kytičku na hrob Ti dáme,
sviečku Ti zapálime a na Teba s láskou spomíname.
5. augusta si pripomenieme 7. výročie smrti nášho syna
Petra POKOPCA.
Spomínajú rodičia, brat a sestry s rodinami
7. augusta uplynie 20 rokov od smrti nášho drahého otca
Blažeja HLINKU
a 13. augusta si pripomenieme nedožitých 100 rokov našej mamičky
Júlie HlLINKOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami
13. augusta uplynie päť rokov, 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
Iba čas zahojí, čo príchod smrti zranil a živých nechá žiť a aspoň spomínať...
22. augusta si pripomenieme 5. výročie od úmrtia
Anny MORAVČÍKOVEJ, rod. Blažejovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéra a syn s rodinami
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.
25. augusta si pripomenieme 12. výročie úmrtia
a zároveň nedožitých 80 rokov môjho manžela, otca a starého otca
Štefana TINKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a vnučka Miška
29. augusta si pripomenieme 5. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, svokra, starého a prastarého otca
Vladimíra RIČKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
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Prečo bol osud taký krutý a nedoprial Ti žiť,
prečo si musel taký mladý svojich blízkych opustiť?
Naveky si zavrel oči, stíchol Tvoj hlas,
anjel strážny neprišiel k Tebe včas.
Teraz len pozeráme hore ku hviezdam,
my vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a s láskou na Teba spomíname.
26. júla uplynie šesť rokov od chvíle, keď pri tragickej nehode
zahynul náš drahý syn a brat
Marián MALINA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína blízka rodina

NA LINKE MsP
PODARILO SA VYPÁTRAŤ. 18. mája občianka z Kočoviec oznámila na Palkovičovu ul.,
že jej neznámy páchateľ poškodil osobné motorové vozidlo AUDI. Hliadka na mieste zistila podozrivého Novomešťana Martina H., ktorý poškodil
i čelné a bočné sklo na Peugeote, ktorého majiteľ pochádza z nášho mesta. Vec na doriešenie
prevzal PZ.
POCTIVÝ NÁLEZCA. Občan nášho mesta

Ján V. priniesol 17. mája na Palkovičovu ul. ľadvinku s dokladmi a nančnou hotovosťou 300 €,
ktorú našiel na parkovisku pri OD Váh. Príslušníci MsP zistili, že stratené veci patria Petrovi K.
z nášho mesta. Vďaka poctivému nálezcovi sa
doklady i peniaze dostali späť k svojmu majiteľovi.
ODCHYTILI HADA. 6. júna občianka mesta oznámila, že na Ul. SNP pri vchode domu sa
nachádza asi 1 m dlhý had hnedočiernej farby.
Hliadka MsP plaza odchytila a previezla na ObÚ,
odbor veterinárnej starostlivosti.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

MLADÍ VZPIERA Č I N A DNI MES TA
V súťaži družstiev sa „zemiaková“ medaila
ušla vzpieračom zo IV. ZŠ so ziskom 197 b.,
3. miesto obsadila V. ZŠ s 246 b., 2. miesto patrilo vzpieračom z III. ZŠ, ktorí navzpierali 256 b.
Víťazstvo si vybojovali žiaci zo ZŠ sv. Jozefa
ziskom 300 b.
Ocenenia vzpierači prevzali z rúk zástupkyne
primátora mesta PhDr. K. Hejbalovej.
Milan Kubák

NEPREHLIADNITE!
V CVČ si svoje sily počas Deň mesta
zmerali vzpierači - žiaci zo ZŠ Nálepkova,
Odborárska a Tematínska ul. a zo ZŠ sv. Jozefa.
V kat. ml. žiaci na 3. mieste (m.) skončila
Miriam Skovajsová zo IV. ZŠ, 2. miesto obsadil
Dominik Krajčovic z III. ZŠ a z prvenstva sa
tešil Matej Kubák z V. ZŠ.
Kategóriu st. žiakov vyhral Denis Daniel zo
ZŠ sv. Jozefa , 2. m. obsadil jeho spolužiak Martin
Holič a na 3. m. skončil Andrej Kováčik z III. ZŠ.
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ZÁUJEMCOVIA O USPORIADATEĽSKÚ
SLUŽBU počas ME historických motocyklov
6. a 7. 8., hláste sa na MsÚ v Novom Meste nad
Váhom 3. posch., referát obrany, bezpečnosti
a ochrany osobne, tel. na číslach 032/7402412
a 0903 454307, príp. 3. augusta na ihrisku
SOŠ na Bzinskej ul. 11 (priemyslovka) v čase
od 16.00 do 17.00 h.
Pre usporiadateľov je zabezpečená suchá
strava, minerálna voda a 7 € na deň.

MOTOCYKLOVÁ EURÓPA OPÄŤ MIERI DO MESTA
Už po jedenástykrát odštartujú majstrovstvá
Európy historických motocyklov a sajdkár v
jazde pravidelnosti 6. - 7. augusta.
Novomestské preteky si získali mnoho
obdivovateľov z radov divákov, ale aj pretekárov.
V štartovej listine sa objavujú niektoré mená
pravidelne, odkedy sme toto podujatie začali
na Podjavorinskom okruhu organizovať.
Novomešťania môžu byť právom hrdí, akú atmosféru dokážu vytvoriť popri trati, ale aj v depe,
veď tieto preteky patria medzi najkvalitnejšie,
aké na Slovensku usporadúvame.
Uplynulých 10 ročníkov zabezpečilo bohatú účasť pretekárov z radov zvučných mien.
V minulom roku štartoval syn už zosnulého
niekoľkonásobného majstra sveta Umberta
Massetiho, ktorý sa vryl do pamäti svojou
typickou prilbou s obrázkom Mickeyho Mausa
(na foto). Pre Talianov sme zriadili špeciálnu
triedu, v ktorej každoročne štartujú a bude
to platiť aj tento rok. Giuseppe Sandroni a
jeho Desmosedici už po niekoľko rokov zdobia poludňajší program pretekov. Okrem kategórií majstrovstiev Európy sa počas prestávky
v nedeľu predvádzacími jazdami predstavia
slovenské veterán kluby, aby svojimi jazdami
pozdravili divákov. Tréningy začnú tradične v
sobotu okolo 9,00 h a prvé body do majstrovstiev Európy sa budú deliť už v sobotu, keď po
ukončení tréningových jázd odštartujú kategórie
započítavané do ME. Nedeľa bude už po celý
deň patriť bodovaným kategóriám, takže o program zhruba do 17. hodiny je postarané.
Sme radi, že aj tento rok vás môžeme pozvať
na preteky O cenu Jána Horvátha. Naše pozvanie je o to srdečnejšie, že všetci zainteresovaní
si uvedomujeme, aké je náročné zorganizovať
podujatie európskeho charakteru. Od začiatku
hospodárskej krízy situácia v športe vôbec nie
je jednoduchá. Z roka na rok je ťažšie získať
sponzorov, a preto otázka, ktorú si kladieme:
„Dokážeme to aj tento rok alebo nie?“, rezonuje
často.
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, zainteresovaným inštitúciám, prezidentovi Zväzu strojárskeho priemyslu SR
Milanovi Cagalovi ako zástupcovi generálneho
sponzora, primátorovi Jozefovi Trstenskému,
ktorý ako tradične prevzal záštitu nad podu-

jatím, ktorí 11. ročník Podjavorinského okruhu
podporili.
Poďakovanie patrí aj organizačnému výboru
a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na
organizácii pretekov.
V mene organizátorov vás srdečne pozývame na majstrovstvá Európy historických
motocyklov O cenu Jána Horvátha, ktoré sa
uskutočnia 6. – 7. augusta.
Soňa Balážová, Classic Club Hlohovec

Foto: Daniel Kopunec

Počas majstrovstiev Európy historických
motocyklov si záujemcovia budú môcť v depe
pozrieť ojedinelý exponát Jawa 125 2V, typ
670, ktorý vystaví jeho čerstvý majiteľ Antonín
Kružík z ČR.
Z výrobnej linky v roku 1965 vyšli iba dva
kusy tohto stroja. Motorka s hmotnosťou 83 kg
má 7 rýchlostných stupňov. Maximálna rýchlosť - 180 km/h. Na Jawe 125 jazdili G. Havel,
F. Boček, Z. Havrda a M. Stripačuk.
Druhý vyrobený kus je vystavený v múzeu
vo Francúzsku.
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ABSOLÚTNA ATLETICKÁ ŠPIČKA SR U NÁS
Nové Mesto nad Váhom sa v dňoch 2. – 3.
júla stane dejiskom podujatia, aké nemá v histórii atletiky mesta obdobu. Na štadióne AFC sa
v prvý júlový víkend uskutočnia majstrovstvá SR
mužov a žien, na ktorých sa zíde absolútna atletická špička SR.
- V našom meste sa už konali majstrovstvá SR
žiakov, dorastencov a juniorov, ale mužov a žien
nie!, - zdôrazňuje člen výkonného výboru Slovenského atletického zväzu, Novomešťan Ing. Kazimír Hunčík a opätovne zdupľuje:
- Je to najvýznamnejšie atletické podujatie,
aké kedy v našom meste bolo, Čím to, že si naše mesto zaslúžilo túto poctu?
- Toto rozhodnutie ovplyvnilo viacero faktorov.
Okrem toho, že máme nový moderný štadión, ktorý zodpovedá požiadavkám a kritériám na usporiadanie najvyššej súťaže a mnohí nám ho preto
závidia, náš atletický oddiel má dobré renomé.
Nové Mesto nad Váhom je už roky synonymom
vysokej úrovne a kvality akcií, ktoré usporadúva.
Každoročne s vynikajúcou odozvou organizujeme
Memoriál Petra Jakubéciho, teraz sme dostali
dôveru usporiadať M SR v atletike mužov a žien.
Toto vrcholné atletické stretnutie je výnimočné tým, že ide v tomto roku o jediné podujatie
na Slovensku, kde majú povinnosť bez výnimky štartovať všetci najlepší slovenskí atléti, pravda, až na zranených. Pôjde teda o vzácnu príležitosť, ktorá sa často neopakuje. V úvodné dni
júla budeme mať v našom meste najväčší výskyt
atlétov na meter štvorcový. Mená ako Hrašnová,
Charfreitag, Klocová, ktorí štartujú na významných podujatiach v zahraničí či pretekári, ktorí
sa pripravujú v USA, napr. kladivári Lomnický,
Lomnická, guliar Vaněk..., týchto špičkových pretekárov a ďalšie známe mená slovenskej atletiky
môžeme očakávať na štadióne AFC.
Na prelome augusta - septembra (27. 8. – 4. 9.)
sa v juhokórejskom meste Daegu uskutočnia atletické majstrovstvá sveta. Majstrovstvá SR mužov
a žien v Novom Meste n. V. budú jednou z posledných možností, kde môžu pretekári splniť kvalikačný limit, a tým sa kvalikovať na MS v Kórey.
Podujatie je veľkou príležitosťou na prezentáciu a propagáciu mesta.
- Záštitu nad majstrovstvami SR prevzal primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, ktorý je predsedom organizačného výboru. Riaditeľkou pretekov je Denisa Žinčíková, ich manažérom ďalší
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činovník novomestskej
atletiky Ing. Ľubomír
Karaba. Okrem absolútnej špičky pretekárov do
mesta zavíta celá suita
funkcionárov SAZ, predstavitelia politického a
verejného sektoru, takže
podujatie okrem výrazného športového významu bude mať aj veľký
spoločenský význam. Ako ďalej uviedol Ing. K. Hunčík zo SAZ,
okrem chôdze a cestných behov budú M SR vo
vo všetkých ostatných atletických disciplínach.
- S tým špecikom, že kvôli absencii doskočiska v sektore skoku o žrdi sa žrdkári - muži a
ženy na túto disciplínu z nášho štadióna presunú
v nedeľu 3. júla do Dubnice nad Váhom.
Výkony pretekárov budú merané pomocou
špičkovej techniky s elektronickým meraním,
ktorú nám zapožičia atletický oddiel z Dubnice.
A hoci na M SR mužov a žien nebudú pretekať priamo atléti z Nového Mesta nad Váhom,
na štadióne AFC nebudú chýbať odchovanci novomestskej atletiky. Za všetkých spomeniem oštepárov bratov Benákovcov, prekážkara
Hulínka, diaľkárku Ivanu Chrebetovú.
Verím, že diváci v hojnej miere, adekvátne
významu toho vrcholného celoslovenského atletického vystúpenia, prídu povzbudiť atletickú elitu
k vynikajúcim výkonom. Určite sa bude na čo
dívať, v priebehu dňa očakávame na štadióne
AFC účasť 300 – 400 atlétov.
Týmto všetkých priaznivcov kráľovnej športu
pozývam 2. a 3. júla na novomestský štadión,
stanú sa svedkami jedinečnej a ojedinelej udalosti celoslovenského významu.-

ÚSPECH
PÄSTIARKY
Zuzana Vavrinčíková z nášho BOX-Clubu
zožala úspech, keď vyhrala zápas nad domácou JUDr. B. Kováčovou
na júnovom turnaji v
Skalici.

PRED VSTUPOM DO NOVÉHO ROČNÍKA
Jesenná príprava AFC po krátkej, zhruba 2
– týždňovej prestávke od skončenia jari beží
naplno od 27. júna. Zhruba po päťtýždňovej
príprave s odohratím niekoľkých prípravných
zápasov začne v polovici augusta jesenná časť
súťaže nového ročníka II. ligy západ.
Za jarnou časťou nedávno zavŕšeného ročníka 2010/2011 sme sa obzreli s prezidentom
AFC v Novom Meste nad Váhom Ing. Dušanom Današom a spýtali sme sa ho i na plány
a zámery AFC pred vstupom do majstrovských
zápasov jesene aktuálneho ročníka 2011/2012.
- Hneď na začiatku treba povedať, že stanovený cieľ jari sme splnili. Mali sme ambície
skončiť do 5. miesta, napokon nám patrila - rovnako ako po jeseni - štvrtá priečka s bilanciou
8 výhier, 5 prehier a 2 remíz, ziskom 26 bodov a
skóre 26 : 15. S tým rozdielom, že kým po jeseni
sme na 4. mieste prezimovali vďaka trénerovi
S. Hyžovi, rovnaké postavenie v tabuľke po jari
sme dosiahli pod trénerskou taktovkou M. Lintnera. Staronový tréner sa vrátil do nášho mesta
po jeseni v januári 2011. Prišiel do nachystanej
zimnej prípravy, kedy niektoré prípravné zápasy či iné organizačné veci sme už mali dohodnuté. Niečo rešpektoval, iné zmenil podľa svojich
predstáv a zvolenej taktiky. Zmluvu s kormidelníkom mužstva, pod vedením ktorého AFC v
minulosti dosiahol jeden z najlepších výsledkov
v histórii – 3. miesto pred reorganizáciou súťaže
v III. najvyššej súťaži, má AFC do konca tohto
roka. Potom uvidíme, čo ďalej.
S celkovým výsledkom jari sme, samozrejme, spokojní. Nemožno to však povedať o jej
niektorých domácich zápasoch. Úbohý výkon
sme podali napr. s Moravanmi. Moravany hrali o
záchranu, my o predné priečky, a predsa sme s
nimi doma (!) prehrali. Čím to? Ťažko povedať.
Veď o pár dní neskôr sme mali na domácom
ihrisku lídra súťaže – Myjavu a s ním sme s
prehľadom a peknou hrou vyhrali 3 : 0. Pritom
sme mohli dať ďaleko viac gólov. Aj samotní Myjavčania z tribúny museli konštatovať, že
Nové Mesto nad Váhom odohralo jeden z najkvalitnejších zápasov, aké videli. Mali sme jasne
navrch, pritom rozdiel medzi týmito diametrálne
odlišnými zápasmi bol len 2 – 3 dni, a teda hráči
nemali čas na regeneráciu.
Podobnú situáciu ako s Moravanmi sme

zažili s trnavským B - ečkom. Pritom Trnava
prehrala v porovnaní s nami s ďaleko slabšími
mužstvami.
Takýchto sklamaní a zbytočných prehier by
sme sa mali - aj chceme - počas jesene vyvarovať, a to i v súvislosti s pripravovanou reorganizáciou súťaží. Podľa našich informácií by sa
mali vytvoriť dve slovenské národné ligy a my by
sme chceli v jednej z nich pôsobiť.
Tak či onak, musíme sa snažiť hrať čo najlepšie, aby sme skončili na čelných priečkach
tabuľky. Káder máme mladý a kvalitný i ako
kolektív sa oproti minulosti viac stmelil a zomkol.
Keďže je dosť úzky a prípadné zranenia by mohli
ohroziť kvalitu, pri najhoršom scenári i odohratie
zápasov, rátame s posilnením mužstva o 2 – 3
posty z radov našich odchovancov hrajúcich v
Trenčíne. Zvýšila by sa tým i konkurencia medzi
hráčmi, čo by v konečnom dôsledku malo priaznivý dopad na našu hru na trávniku.K dobrým výkonom hráčov môže napomôcť
i bohatá účasť a povzbudzovanie fanúšikov.
- Súhlasím, je to tak, i keď na druhej strane treba otvorene priznať, že hlasné prejavy,
bubnovanie a iné podobné „pomôcky,“ i keď vo
všetkej slušnosti, jestvujúceho, asi 20 –30 členného fanklubu AFC, ktorý sa na podporu našich
futbalistov vytvoril a sprevádza mužstvo i vonku,
nielen doma, niektorým divákom vadia. Hráčov,
naopak, dokážu nabudiť a motivovať k zvýšenej
aktivite na ihrisku. V tomto smere treba nájsť
kompromis k spokojnosti tak fanklubu, ako i ostatných divákov i samotných hráčov.Tá tiež zavládne, keď budeme mať možnosť
i v novom súťažnom ročníku na trávniku sledovať peknú a divácky zaujímavú hru. Ak k nej
pribudnú body za víťazstvá, radosť priaznivcov
novomestského futbalu bude o to väčšia.

KE D Y NA F U T BAL
Muži
Sobota 9.7.
AFC - Nová Dubnica
Sobota 23.7.
AFC - Slavičín
Hodinu upresníme
na plagátoch
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CERBEROS GYM S ÚSPEŠNOU BILANCIOU
Bojovníci
Cerberos
Gymu
(CG)
pred
nástupom
leta
počas
jari
absolvovali
viaceré náročné podujatia,
kde sa im
podarilo dosiahnuť výborné výsledky.
16. apríla v
Bratislave na
medzinárodnej súťaži v grapplingu sa za Cerberos Gym predstavil Miro „Pitbull“ Kubáň,
ktorý si z tohto podujatia domov priniesol bronzovú medailu. V tú istú sobotu na galavečere v
Nemeckej pri Brezne sa v MMA do 77 kg predstavil náš Juraj Rajoš (na foto) proti M. Krumpalovi z Banskej Bystrice. V zápase 2 x 3 min.
zápasníci bojovali prevažne na zemi a úspešnejším z dvojice sa stal na body náš borec. 17.
apríla v Nemeckej pri Brezne sa konalo 6. kolo
amatérskej Euroligy v Muay Thai, kde nechýbala ani 6 - členná výprava z Nového Mesta n. V.
V prvom zápase sa v ťažkej váhe predstavil Ivan Bartek proti M. Daragóovi z Maďarska.
Ten svojho súpera neustále tlačil peknými kombináciami, čím si zaistil výhru. V druhom zápase
nastúpil za CG Milan Čechvala (86 kg) proti
P. Pokrývkovi z bratislavského Huron Gymu.
Zápas sa začal v rýchlom tempe, keď si v prvej
minúte 1. kola Milan svojho súpera chytil pekne
do klinču, kde sa mu podarilo dať niekoľko tvrdých zásahov kolenom. Keďže súper nemohol
pre zlomeninu nosa ďalej pokračovať, Milan tento zápas vyhral KO. Aj tretí zápas sa skončil pre
CG víťazne, keď si náš nováčik Michal Lukáčik udržal prevahu počas všetkých troch kôl v
súboji s A. Robertom z bratislavského Hanuman
Gymu. V ďalšom - piatom zápase sa predstavil
opäť Miro Kubáň, ktorý svojho súpera bodovo
prevýšil najmä v 2. a 3. kole, čím zopakoval svoj
úspech z predošlého dňa. Miro Trgiňa sa predstavil v piatom súboji vo váhovej kategórii do 60
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kg proti M. Balážovi z Fire Gymu Banská Bystrica. Miro taktiež začal aktívne a svojho súpera
poriadne potrápil najmä peknými kombináciami,
čím pre CG získal ďalšiu výhru. V poslednom
zápase do 67 kg nastúpil proti domácemu borcovi J. Kočanovi náš Denis Brokeš, ktorý sa v
ringu predstavil po dlhšej prestávke. Hoci tento
zápas bol vyrovnaný, rozhodcovia sa priklonili k
výhre pre bojovníka Oktan Gymu.
V ostatný aprílový deň sa v Prahe konala medzinárodná súťaž v grapplingu, zúčastnil
sa jej náš MMA - kár Miro „Pitbull“ Kubáň.
Prvý zápas proti borcovi z Bieloruska vyhral, no
vo nále už nestačil na poľského zápasníka a
domov si priviezol peknú striebornú medailu.
Ani na predposlednom kole Euroligy Muay
Thai v Hlohovci 15. mája nechýbali bojovníci
z novomestského Cerberos Gymu. V zápase
MMA sa predstavil Juraj Rajoš, ktorý nastúpil
proti M. Trenčianskemu z klubu .MMA Trenčín.
V zápase, ktorý trval 2 x 3 minúty, jasne dominoval náš zápasník, ktorý 10 sekúnd pred koncom
2. kola ukončil tento súboj pomocou páky na
ruku súpera.
V druhom zápase (v Muay Thai) nastúpil vo
váhovej kategorii do 86 kg Milan Čechvala proti Poliakovi A. Drygalskému. Hoci Milan dostal
ťažkého súpera, vďaka peknej kombinácii viacerých techník sa mu ho podarilo poraziť.
V treťom zápase vo váhe do 91 kg si zmerali sily Tomáš Janso a J. Klein z bratislavského
Hanumanu. Tento zápas bol veľmi vyrovnaný,
avšak v 3. kole zabodoval viac Tomášov súper,
a tak stretnutie skončilo výhrou Bratislavčana.
V ľahšej váhovej kategorií do 63,5kg Cerberos
zastupoval Miro Kubáň, ktorý po troch kolách
podľahol na body M. Rapčanovi z Fire Gymu
Banská Bystrica.
V ďalšom zápase (do 76 kg) sa predstavil
Ján Čajka. V zápase s M. Ulmanom z bratislavského Hanumanu náš bojovník riadne zabojoval,
keď sa nezľakol tvrdého nástupu svojho súpera
a zápas vyhral na body. V poslednom zápase
nad 91 kg zastupoval Cerberos Ivan Bartek,
ktorý za 20 sekúnd tvrdými direktmi knokautoval
R. Antonyho z Hanumanu Bratislava.
Veronika Fraňová

ZAŽI T E Č A R O T U R I S T I KY S O PS OM
Tak ako po minulé roky, i tento rok vám organizátori novomestského Dogtrekkingu – turistiky
so psom - umožnia prežiť neopísateľné chvíle
so svojimi štvornohými kamarátmi na potulkách
horami. Mnohí z vás nás už poznajú, ale pre
tých, čo zatiaľ o nás nepočuli, aspoň v skratke:
Dogtrekking, tento prekrásny kynologický
vytrvalostný šport, organizujeme v Novom Meste od roku 2007. Vlani bol náš dogtrekking ociálnym pretekom majstrovstiev SR. Rovnako
ako minulý rok i teraz v júli čaká jeho účastníkov
zo Slovenska i zahraničia krásna túra majestátnym Považím. Ak teda máte s vaším psíkom
chuť na neobyčajný zážitok a chcete otestovať
vlastnú psychickú i fyzickú zdatnosť, radi vás
privítame medzi nami.
Novomestský dogtrekking sa koná v dňoch
29. - 31. júla, zraz je na chate STU v Kálnici.
Pre účastníkov sú pripravené dve trasy: LONG
v dĺžke zhruba 100 km a MID - 40 km.
Či už ako účastník alebo návštevník, chvíle si môžete spríjemniť aktívnym zapojením sa,
resp. pozeraním bohatého sprievodného progra-

mu s nejedným prekvapením. Popri inom zažijete
záchranárov - kynológov, tanec so psom, koníky,
príjemnú hudbu a kopec ďalšej zábavy.
Dogtrekking je krásny šport pre človeka i
psíka, tak neváhajte a skúste sa pridať k nám a
zažiť ho s nami. Tešíme sa na vás.
Viac na: www.nmnvdogtrekking.wbl.sk
alebo na tel. č. 0908 389 525
Adriana Rusňáková

AKO JEDNOTLIVCI I DRUŽSTVO NAŠI TRIUMFOVALI

Mladí vzpierači z nášho mesta si zmerali sily
na medzinárodnej Veľkej cene Zlínskeho kraja
´11. Okrem družstiev SR zastúpenie mali ČR a
Poľsko. Naše mesto na podujatí reprezentovali
žiaci: Miriam Skovajsová, Matej Kubák, Dominik
Krajčovic, Martin Holič, Dominik Markus Daniel a
Denis Daniel. Súťažilo sa v trhu a nadhode.
V kat. mladší žiaci do 12 rokov sa najlepšie

umiestnil 12 - ročný M. Kubák, ktorý výkonom v
dvojboji 85 kg skončil na peknom 2. mieste, keď
trhol 35 kg a nadhodil 50 kg. Výsledných 54 kg v
dvojboji zaistilo D. Krajčovicovi 5. priečku.
M. Skovajsová medzi chlapčenskou konkurenciou podala v dvojboji perfektný výkon 70 kg
a skončila celkovo šiesta (trh 30 kg a nadhod 40
kg). Pre Miriam to bola testovacia skúška pred
medzinárodnou súťažou Eleiko Women Grand
Prix v rakúskom Niederoblame. O priečku nižšie
so súčtom 67 kg v dvojboji skončil D. M. Daniel.
Grandiózny úspech zožali naši starší žiaci.
Túto kategóriu ovládol náš tandem Denis Daniel
a Martin Holič. 13 - ročný D. Daniel si z medzinárodného stretnutia odniesol Veľkú cenu Zlína
za výkon v dvojboji 140 kg (trh 60 kg a nadhod
80 kg), na 2. mieste skončil M. Holič výkonom v
dvojboji 118 kg.
Z celkového počtu 8 družstiev Novomešťania
ako jediní z družstiev SR skončili na medailovom
mieste. Z medzinárodnej súťaže si odniesli cenný
bronz.
Milan Kubák
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KMEŤOVIA NA KOLESÁCH SA OPÄŤ ZASKVELI

Jubilejný - 5. ročník Veteran Rally Memoriál Pavla Čirku s medzinárodnou účasťou prilákal
koncom mája do nášho mesta 105 účastníkov
na 38 historických automobiloch a 14 motorkách.
Prišli veteránisti z celého Slovenska, ale i z Čiech,
Rakúska a Nemecka.
Krásy podjavorinského kraja, kadiaľ viedli
trasy dvojdňového podujatia, mohli jeho účastníci obdivovať spoza volantov historických vozidiel.
Prvý deň podujatie síce sprevádzal dážď,
ale veteránisti to brali optimisticky. Posádky
počas dvoch etáp absolvovali súťaže, ktoré preverili ich vedomosti z automobilizmu i zručnosti v
šoférovaní. Medzi najatraktívnejšie úlohy patrili:
naštartovať svoj automobil v čo najkratšom čase
so zaviazanými očami, zaparkovať auto presne
do stredu vymedzeného priestoru, zapamätať si
značky automobilov, preniesť pohár vody počas
jazdy z miesta na miesto. V Bošáci a Hrušovom
nás občania vítali s malým občerstvením a starostovia odmenili najkrajšie autá. V druhej etape
prvého dňa sme krásnymi autami a motorkami
potešili deti postihnuté autizmom z Komoditného

domova Drahuškovo. Cieľ úvodného dňa bol na
Zelenej vode a záver patril galavečeru v Blue Note
s vyhlásením výsledkov súťaží a dobrou hudbou
kapely Funny Fellows, ktorá sprevádzala aj celú
rally.
V nedeľu sme štartovali zo Zelenej vody smerom do Piešťan a odtiaľ cez Podolie, kde sme si
prezreli Matúšovo kráľovstvo. Trasa účastníkov
priviedla i do Čachtíc. Tu mali možnosť prezrieť
si múzeum a pani starostka sa chopila úlohy
vybrať najväčšieho krásavca spomedzi štvorkolesových kmeťov.
Po posilnení sa kvalitným obedom vyrazili veteránisti so svojimi miláčikmi v kolóne na
Námestie slobody, kde ich obdivovali občania a
návštevníci Nového Mesta nad Váhom. Atmosféru
dotváral hudobný program Swing Jazz z Banskej
Bystrice. Súčasťou akcie bolo prevzatie ocenení
pre najvzdialenejšieho, najstaršieho, najmladšieho účastníka a najlepšiu ženu vodičku. Viceprimátorka mesta PhDr.Kvetoslava Hejbalová odovzdala cenu primátora Nového Mesta nad Váhom.
Záverečnú bodku tvorilo udelenie Putovného
pohára Memoriálu Pavla Čirku Ing. Rastislavovi
Trebatickému z Považian, ktorý jazdil na historickej motorke.
Účastníci si domov odniesli pekné zážitky a
ocenili organizáciu podujatia. Veteran rally zorganizovala rma Credo – Trade, s.r.o., Nové Mesto
nad Váhom spolu s VCC Piešťany, a to vďaka
podpore generálneho sponzora Mesta Nové Mesto nad Váhom a ostatných mecénov, ktorým v
mene organizátorov ďakujeme.
Zavŕšením jubilejného ročníka nič pre nás
nič nekončí, naopak – začína príprava VI. ročníka Memoriálu Pavla Čirku.
Mgr. Ing. Jana Drápalová

KEĎ ZELENÁ VODA PATRILA RYBÁROM
1. mája sa konali preteky 8 trojčlenných
družstiev TSK a jednotlivcov. Najlepšie si
počínala Prievidza. Domáce družstvo skončilo piate. V pretekoch jednotlivcov prvenstvo
získal R. Šajdánek z Púchova, z domácich si najlepšie viedol šiesty A. Uhrín. 7. mája boli preteky
dospelých. 256 pretekárov ulovilo 160 kaprov a
18 kg bielych rýb. Najlepšie výsledky dosiahol D.
Fabian (5,52 kg kapor). 5,08 kg mali dovedna bie-
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le ryby, ktoré ulovil M. Vrba.
Deti pretekali 8. mája. 22 pretekárov ulovilo
spolu 19 kaprov a 5,40 kg bielych rýb. Najlepšie
si viedol: L. Fetr (kapor 4, 48 kg). V dvojkolových
pretekoch LRU podľa CIPS si zo 14 pretekárov
prvé dve priečky zaistili Trenčania, 3. skončil
domáci pretekár L. Markech.
Už teraz sa členovia MO SRZ tešia na ďalšie
preteky v jeseni.
Ing. Jozef Dvorštiak

GEOCACHING PROTI NUDE A S ADRENALÍNOM
Neviem, kam zaradiť geocaching – či je to
šport, zábava, turistika, kultúrno - spoznávacia
činnosť ... Asi niečo medzi tým. Geo znamená
zem a cache znamená skrýša. Ide teda o skrýše umiestnené kdekoľvek, zväčša na pekných
a zaujímavých miestach na zemi. Ich hľadanie
môže byť dobrým tipom, ako predchádzať nude
počas dlhšieho obdobia voľna cez prázdniny či
na dôchodku.
Ja som sa o geocachingu dozvedel pri zakúpení GPS prijímača pred troma rokmi. Obstaral
som si ho kvôli turistike. S obľubou brázdim hory
po celom Slovensku, a tak sú pre mňa informácie
o aktuálnej polohe a okolí veľmi užitočné. Som
členom Klubu slovenských turistov (KST), ale
chodím aj individuálne. Pešo i na bicykli. Mojím
cieľom sú najvyššie vrcholy slovenských pohorí.
Minulý rok sa mi ich pre zlé počasie nepodarilo
zdolať. Viete, že na Slovensku máme 64 pohorí?
Ku geocachingu má prehováral kamarát z bicyklovania už pred troma rokmi. Ale až tento rok som
sa zaregistroval (s problémami, lebo je potrebné
mať aj nejaké znalosti angličtiny) a počas Slovenského zimného zrazu turistov v Starej Ľubovni
som našiel svoju prvú kešku. Na internete som
zistil, že blízko hotela bola založená nová keška.
Súradnice mi poslal kamarát - keškár.
Hneď po ubytovaní som sa vybral skrýšu
hľadať. Na prvýkrát sa mi ju nepodarilo nájsť,
hoci GPS ukazovalo praesne miesto skrýše, ale
nedôsledným hľadaním som ju nenašiel. Úspešný som bol až o pár dní neskôr po návrate z túry.
Bola na mieste, kde som ju hľadal už predtým,
ale nepozeral som sa pozorne. Nachádzala sa
medzi stĺpom plotu a dreveným plotom. Bola to
moja prvá keška a k dnešnému dňu ich mám ulovených už 67.
Skrýše bývajú rôzne. Od mikro, malých, bežných až po veľké krabice alebo vedierka. Umiestnené sú v mestách (parky, mosty), lesoch, jaskyniach, na skalách.... Skrýše sa ďalej delia na
bežné, ktoré sú priamo na súradniciach, iné sú na
súradniciach, ktoré treba zistiť - vypočítať podľa
rôznych indícií. Niektoré sú ako súťažné otázky,
na ktoré treba správne odpovedať. Odpovede sa
kešer dozvie z rôznych panelov pri turistických
trasách alebo náučných chodníkoch. A niektoré
sú náročné na vedomosti a intuíciu.
Po nájdení skrýše je nutné zapísať sa do

knižôčky v keške - tzv. logbooku a po návrate
domov treba nájdenie zaregistrovať aj na internete. Obsahom väčších kešiek bývajú predmety
rôzneho charakteru - odznaky, hračky, mince,
niekedy aj elektronika. Kešer po nájdení môže
z kešky čokoľvek vybrať, no ak tak spraví, musí
aj vložiť predmet približnej hodnoty, aby kešky
neostávali prázdne. Do kešiek nepatria predmety
nebezpečného charakteru (chemikálie, zbrane)
ani jedlo, ktoré by sa mohlo pokaziť, alebo privábiť zver.
Predovšetkým pri hľadaní v hustejšie obývaných oblastiach je zvykom nepútať na seba
zbytočnú pozornosť, nie každý má pre tento druh
zábavy pochopenie, a tak by pri nedostatočnej
opatrnosti mohlo dôjsť k tomu, že by kešku objavil
„mukel” - človek neoboznámený s geocachingom
a mohol by kešku premiestniť, alebo zničiť.
Okrem toho, že sa kešer prejde po lese,
meste, môže sa niečo zaujímavé o danom mieste
dozvedieť. Pri každej skrýši je na internete aj veľa
informácií o mieste uloženia. Väčšinou sú skrýše
na zaujímavých miestach, výhľadoch, historických miestach a pod.
Skrýše si vyberám podľa toho, kde sa chystám. Či idem spoločne s oddielom na nejakú túru,
alebo idem sám. Niektoré skrýše vyžadujú dlhšie
hľadanie, čo je pri spoločných akciách nevýhodou. Inokedy, naopak, je nevýhodou ísť sám
– napríklad keď je skrýša vo výške 3 m niekde
na buku. Vtedy môže byť problém s jej vyzdvihnutím. Niekedy pri tom pomôže bicykel.
Hľadanie kešiek je zaujímavé a dá sa pritom
užiť aj veľa adrenalínu. Geocaching odporúčam
všetkým, mladým i seniorom. Možno pri ňom
spoznávať aj okolie bydliska, kde sa dajú nájsť
zaujímavé miesta, o ktorých mnohí ani nevedia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, skúste začať
na stránke http://www.geocaching.sk. Len pre
zaujímavosť: v súčasnosti je v Novom Meste nad
Váhom a jeho blízkom okolí rozmiestnených 11
kešiek, na ktoré sa oplatí pozrieť. No a keď do
hľadania zasvätíte aj svoje deti či vnukov, môžete
z toho urobiť zaujímavú rodinnú akciu.
Miroslav Mudrák

KAM NA TURISTIKU

20. augusta
VÝSTUP NA JELENEC A VEĽKÚ JAVORINU
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ATL ÉT K A S C E N N Ý M I K O VMI NA KONTE
Do vitríny mladej nádejnej atlétky Žanety
Heldesovej, zverenkyne S. Vallášovej, pribudlo v
priebehu niekoľkých dní niekoľko cenných kovov.
18. júna sa zúčastnila vo Varšave detských
atletických hier organizovaných veľvyslanectvami
7 krajín. Mladšiu žiačku AFC Nové Mesto n. V.
spolu s ďalšími 35 členmi slovenskej výpravy do
Poľska nominoval Slovenský atletický zväz ako
najlepších v jednotlivých športových disciplínach
svojich ročníkov v SR.
Žiačka zo ZŠ Tematínska nesklamala a vo
Varšave v skoku do diaľky spravila dokonca svoj
osobný rekord 504 cm, čo jej vynieslo striebornú
medailu. Žanetka ako 13 – ročná zúročila svoje skúsenosti z predchádzajúcich rokov, keď sa
súťaže zúčastnila už ako 11 - a 12 – ročná.
Lesk striebra mladú Novomešťanku neoslepil. V úspešnom ťažení pokračovala i v nasledujúci týždeň, keď si zo Školských maj-

s t r o v s t i e v
SR výkonom 492
cm v rovnakej disciplíne priniesla
bronz.
Darilo sa jej
i v ostatný júnový víkend na
majstrovstvách
mladších a najml.
žiakov Zsl. kraja,
ktoré sa konali
v našom meste.
V skoku do diaľky
získala
zlato,
v behu ma 300 m
striebro a štafete
dievčatá siahli po
zlate.

ZLATÁ ZA ŽIVOT PRE JÁNA ZACHARU
Naše mesto má
bohatú pästiarsku
tradíciu. Vlani si
novomestský box
pripomenul svoje
85. narodeniny, o
čosi viac, ako má
v SR prvá Športová legenda Ján
Zachara. Historicky
najúspešnejšiemu slovenskému boxerovi tento
titul udelil Syndikát slovenských novinárov. Ako
24 – ročný na LOH v Helsinkách v roku 1952 v
perovej váhe do 57 kg si vyboxoval najcennejší
kov. O štyri roky neskôr v austrálskom Melbourne sa prebojoval do olympijského štvrťnále. Je 2
- násobným majstrom SR a na svojom konte má
štyri tituly čsl. šampióna. Vlastní ešte niekoľko
ocenení. Avšak ten najcennejší „titul,“ ktorý má vo
svojom vnútri a vyžaruje z celej jeho osobnosti, je: ČLOVEK. Ján Zachara. Drobný človek s
veľkým srdcom.
Nepatrím k tým šťastlivcom, na rozdiel od
iných Novomešťanov, ktorí J. Zacharu osobne
stretli, poznajú sa s ním z jeho niekdajších návštev
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nášho mesta. Pamätníci dodnes spomínajú, ako
kedysi za éry vojenského učilišťa besedoval s
jeho žiakmi a príslušníkmi, a dal im nahliadnuť
aj do pästiarskeho kumštu. Najmä počas sústredení na neďalekom Dubníku v ringu pod holým
nebom.
Čosi málo o známom Novodubničanovi mi
prezradil niekoľkominútový telefonický rozhovor
s ním. Oveľa viac kniha z pera Mariána Šimu:
Zlatá za život. Po jej prečítaní mi bolo jasné, že
jej autor výstižnejší a k J. Zacharovi priliehavejší názov ani nemohol vymyslieť. O postoji rodáka
z Kubry k životu, jeho hodnotám, boxu a športu
vôbec hovorí krédo, ktorým sa riadi po celý život:
„Svetská sláva, poľná tráva.“ J. Zachara bol vždy
čestný a priamy chlap, pokorný, skromný, bez
hviezdnych manierov. Sláva mu nikdy nestúpla
do hlavy.
I vo svojich čo nevidieť 83 rokoch (*27. augusta 1928) žije športom. Začína deň na stacionárnom bicykli, dva - tri razy do mesiaca cvičí gymnastiku s miestnymi seniorkami. Svoje bohaté
skúsenosti odovzdáva i deťom, hlavne tenisovým
nádejam, ktorým v telocvični pomáha v príprave
kondičným cvičením.
- Teraz sa musím predovšetkým venovať
manželke, je chorá, mám jej čo splácať. - vysvet-

ľuje mierne športové „poľavenie“ majster (aj
zaslúžilý) športu.
- Bola skoro ako slobodná mama s dvomi deťmi, zatiaľ čo ja som boxoval a behal po svete.Oddaný vzťah k svojej polovičke tiež veľa
naznačuje o charaktere a osobnosti majstra pästiarskych rukavíc. Žiaden tvrdý chlap bez citu a
ohľaduplnosti. Dokonca ani v ringu. Dodnes nemá
rád v boxe tvrdú, surovú silu, bol a je vyznávačom technického boxu. I o tom rozprával počas
niekdajších besied v našom meste. Na pozvanie
veliteľov VUPP ich absolvoval zo šesť. „Spískal“
ich niekdajší pästiar a šéf klubu boxerov v zelenom Zdeno Lacko.
- V mladosti bol box mojím koníčkom, - vracia
sa do minulosti jeden z Novomešťanov, čo na
vlastnej koži zažili atmosféru pästiarskej arény i
besied s J. Zacharom.
- Pri rozprávaní olympijského víťaza som ani
nedýchal a pozorne počúval každé jeho slovo.
Vďaka knihe Zlatá za život som si v pamäti oživil
príbeh o pästiarskych rukaviciach, s ktorými J.
Zachara vyboxoval olympijské zlato a jednou z
nich pred čosi vyše rokom pri prezentácii vyprevadil toto zaujímavé dielko na cestu k čitateľovi. –
Podľa Zacharu v minulosti bol box v kurze.

- Myslím, že ho tiež zaraďovali do výcviku v
armáde. Robili sa i armádne majstrovstvá na úrovni republiky. Medzi príslušníkmi armády a vojakmi
základnej služby sa našlo veľa talentov.Okrem Z. Lacku Zachara osobne poznal i ďalších boxerov z nášho mesta, z reprezentácie - F.
Švarku, M. Gajdoša. ... Ako o dobrom boxerovi a
hlavne človeku sa vyjadril o Stehlíkovi.
- Poznal som aj iných, ale na ich mená si už
nespomínam.Za to dobre si spomína na nášho významného
rodáka, čestného občana mesta prof. Vladimíra
Černušáka, čestného predsedu SOV. J. Zachara, čestný člen SOV, spolu s ním a ďalšími tromi športovými osobnosťami sú v SR jedinými
držiteľmi Olympijského radu v striebre.
Vek, ale hlavne starostlivosť o manželku zrejme nedovolia, aby Športová legenda zavítala
niekedy opäť do nášho mesta. I keď mladým by
mal J. Zachara i dnes čo ponúknuť. Vlastnosti
ako čestnosť, úprimnosť, skromnosť, pracovitosť,
cieľavedomosť a pokora sú v dnešnom svete
vzácne ako šafran. Majú cenu zlata, i toho olympijského. Presvedčí vás o tom príklad Športovej
legendy, ktorej životný príbeh si môžete prečítať
na: www.olympic.sk .

KEĎ SA SPOJÍ PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM

Na foto S. Mičeka sprava: primátor mesta
Ing. J. Trstenský, kardiológ prof. MUDr. V. Fischer, CSc., Ing. Jozef Pekarovič, hokejová legenda J. Golonka, Ing. M. Cagala, CSc. a hokejový reprezentant V. Ružička

Po vydarenom I. ročníku tenisového turnaja neštátne zdravotné stredisko LIBRIS
4. júna akciu na Zelenej vode zopakovalo.
Spojilo príjemné s užitočným a na LIBRIS CUP
2011 pozvalo svojich klientov, obchodných
partnerov a priateľov.
Rodiacu sa tenisovú tradíciu ozvláštnil
sprievodný program pre rodinných príslušníkov.
V ponuke boli prezentácia kozmetickej značky,

líčenie, člnkovanie po jazere, detské stanovisko. Záujmu sa tešilo stretnutie so zaujímavými
osobnosťami, ktoré prijali pozvanie usporiadateľov, aby podporili prácu LIBRIS - u a jeho
hlavné zameranie – zdravotnú starostlivosť a
prevenciu pre zdravie občanov. Návštevníci
sa dozvedeli o novinkách strediska, ochotný
personál neúnavne informoval o možnostiach
zdravotnej starostlivosti a preventívnych programoch strediska LIBRIS.
Hlavným moderátorom podujatia bola
hokejová legenda Jožko Golonka, ktorý vtipne
komentoval tenisovú exhibíciu osobností, ale
vynikajúcu náladu vytváral počas celého dňa.
Vďaka našim obchodným partnerom a sponzorom na víťazov čakala bohatá nádielka, ale
z vtipných darčekov mali radosť všetci hráči z
kurtov.
Do svojich domov sa účastníci LIBRIS
CUP - u rozchádzali s príjemnými pocitmi,
množstvom zážitkov a nádejou sprevádzanou radosťou z opätovného stretnutia o rok.
Mgr. Andrea Snohová
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ZSE DODÁ ENERGIU RODINNÉMU FUTBALU
AJ V TOMTO ROKU
Po minuloročnom úspešnom uvedení do
života sa grantový program Rodinný futbal
rozrastie v tomto roku o ďalšie desiatky projektov. Západoslovenská energetika, a.s.,
člen skupiny E.ON v roku 2011 prerozdelí
medzi úspešných žiadateľov rovnakú sumu
ako v minulom roku – 300 000 eur.
Minulý rok stál projekt na troch pilieroch
podpory – budovaní infraštruktúry, organizácie rodinných podujatí a podpore futbalovej
mládeže. V roku 2011 pribudne na základe
prieskumu a požiadaviek aj štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie kvality a motivácie futbalových trénerov pre najmladšie vekové kategórie.
„Nemecký energetický koncern E.ON sa
v minulom roku zaviazal, že minimálne počas
troch rokov podporí na Slovensku projekt,
ktorý má vo verejnosti naštartovať nové vnímanie futbalového prostredia. A práve preto
je orientovaný na rodiny a vybudovanie takého futbalového zázemia, aby sa čas strávený
s rodinou mohol stať aj vďaka futbalu plnohodnotným pre každého člena rodiny. Na
základe skúseností z mnohých európskych
krajín vieme, že je to dlhoročný proces, no je
krásne vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal
je tu pre nich, a že môže byť aktivitou, ktorá
spája. Takmer milión eur počas troch rokov je
naša podpora tomuto regiónu, preto verím, že
ak sa k nám pridajú aj ostatní, spoločnou synergiou
dokážeme ponúknuť
našim
zákazníkom viac ako
čakajú,“ povedal
Konrad Kreuzer,
predseda predstavenstva ZSE.
V roku 2010
sa o grant úspešne uchádzalo 54 žiadateľov,
ktorí na základe
predložených
projektov získali
podporu pre svo-
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je projekty až do výšky 40 000 eur. Medzi
najväčšie projekty sa pochopiteľne zaradili
corgoňligové kluby FK Senica, ViOn Zlaté
Moravce, Spartak Trnava či FC Nitra. Základnou požiadavkou na udelenie grantu bolo predloženie zmysluplnej a kontinuálnej koncepcie
pri výchove mládeže a podpore futbalového
prostredia.
Výnimočnosťou grantového programu
Rodinný futbal je dostupnosť a otvorenosť
užitočným a skvelým nápadom. Okrem
masívnej podpory cez prvoligové kluby sa
desiatky projektov zrealizovali aj v menších
mestách a obciach, kde výsledok spoločného
úsilia energetickej spoločnosti a samosprávy
bude slúžiť verejnosti po dlhé roky. Rekonštruované tribúny, nové striedačky a lavičky,
osvetlenie futbalových plôch či detské ihriská
vo futbalových areáloch – to boli najčastejšie
aktivity, ktoré sa podarilo v minulom roku zrealizovať. Viac o minuloročných projektoch sa
dozviete na www.rodinnyfutbal.sk.

ZSE TALENT LIGA

V rámci napĺňania základných cieľov
programu a dlhodobého posolstva, ktoré má
za úlohu podporiť zmenu pohľadu na futbalové prostredie, sa ZSE rozhodla začať práve
tam, kde sa tvoria a vyrastajú budúce hodnoty slovenského futbalu. Od ročníka 2011/2012
sa preto ZSE stane ociálnym partnerom ligy
všetkých futbalových prípraviek v bratislavskom a západoslovenskom regióne
(U9 – U11) pod
názvom
ZSE
talent liga (55
družstiev).
Partnermi sú:
Alpine Pro a
Respect Sport,
mediálnymi partnermi azet.sk a
rádio Viva.
Tím komunikácie Západoslovenská energetika, a.s.

Marta Hornišová: TRAJA KRÁLI

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka p. Jozefa Duhara z r. 1947 zachytáva
stavbu vodárne pri železničnej stanici.
Na pravej strane je teraz nová budova stanice a nástupište na Myjavu.
V strede stavba vodárne a na ľavej strane staničná nocľaháreň.
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