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3. schôdzka 
mestskej rady (MsR)

Hodnotiaca 
správa k plneniu Programového rozpo tu mesta 
k 31. 12. 2014. mes-
to splnilo príjmy 14 027 115 €,
o je 68,9 %  výdavky 

12 987 896 €, o je 63,8 % 
výnosy vo  výš-

ke 4 704 377 €, o je 111,8 %
4 332 529 €, o je 

103 % z ro ného rozpo tu MsKS splnilo výnosy 
vo výške 557 778 € na 96,8 % a náklady erpalo 
vo výške 568 084 €, o je 98,6 % z ro ného roz-
po tu.

Progra-
mového rozpo tu mesta - 1. zmena

 príjmy spolu 
aj výdavky spolu po 
17 460 024 €.

MsR odporu ila schváli  príjmo-
vej asti o 46 000 €

výdavko-
vej asti 80 000 € (70 000 € kapitálové 
a 10 000 € bežné výdavky) 

rekonštrukcia bývalej vojen-

skej ubytovne na Weisseho ul.

rekon-
štrukcia nebytových priestorov na Jánošíkovej 
ul. na byty

MsR odporu ila schváli  s pripomienkami 
návrh úpravy programového rozpo tu  mesta – 
1. zmenu a uložila predloži  ju MsZ.

návrh VZN mesta 
.4/2015 O organizovaní verejných športových 

podujatí.

 VZN . 4/2015

 MsR schválila návrhy ocenení 
na  Osobnosti mesta

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



Mgr. J. Šišovský

PO DNI MESTA PRIBUDLO ŠES  OSOBNOSTÍ

mestský minimaratón (1)

M. Barteka,

M. Klímová

Dr. E. Berková

(dcéra 
 oceneného 

in memoriam),

Foto: 
V l a d i s l a v 
M á d r , 
Mgr. Jozef 
Šišovský
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NOVÍ RIADITELIA

Uniatest Žilina

OD POLOVICE JÚLA CVI ENIE POD HOLÝM NEBOM

novomestskej firmy Procal, 
s.r.o.

V JÚLI NIE DŽAVOT DETÍ, ALE PRACOVNÝ RUCH

pietnym aktom kladenia vencov

Krajské oslavy SNP

OSLAVY SNP

 Na základe výsledkov výberového kona-
nia na vymenovanie riadite a Základnej školy 
Tematínska ul. a verdikte výberovej komisie na 
post riadite a školy na Hájovkách  d om 1. júla 
nastúpi PaedDr. Michal Hnát.
 Výsledky výberového konania na  ob-
sadenie miesta riadite ky Materskej školy, 
Po ovnícka ul. potvrdili takisto od 1. júla vo 
funkcii doterajšiu riadite ku MŠ Mgr. Danielu 
Chmelovú.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI MESTA





Oblastný výbor 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

SOŠ obchodu
a služieb na Pieš anskej ul.

E. Berková

V. Longauera
M. Polákovú

J. Drax-

lera

 M. Sýrneho
V. Ková ová

M. Poláková

D. M. Chuchuta

predsedu vlády R. Fica
poslanca NR SR D. Bublavé-

ho

V. Longauer

SEMINÁR PODNETNÝ NAJMÄ PRE MLÁDEŽ

Richard M ller

 Horkýže Slíže, 
www.doubleagency.sk

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI V ŽIARE HVIEZD



Slovenskje 
národ je novini

Orol Tatránski

„Na horách je pocit vo nosti 
i v dobách neslobody...“

„Tu bratia 
vždy streta  sa budú, tu vernos  prisaha  si budú“ 

Slávností bratstva echov a Slovákov

Pamätník esko - moravsko - slo-
venskej vzájomnosti

- I tento rok sa v poslednú júlovú nede u  
najvyšší vrch Bielych Karpát stane miestom, kde 
sa stretnú eskí a slovenskí bratia z oboch strán 
hranice, aby si pripomenuli spolo nú minulos , 
prítomnos  a priate stvo, ktoré ich spája. 
 26. júla  sa uskuto ní už 23. ro ník Slávností 
bratstva echov a Slovákov, ktorý organizuje 
prípravný výbor zložený zo zástupcov miest 
a obcí prihrani ného regiónu.
 Javorinské slávnosti charakterizuje priate -
stvo oboch národov, ale aj spolo né tradície 
a folklór. Prípravný výbor i tento rok nachystal 
pre návštevníkov  bohatý kultúrny program. Budú 
si môc  vychutna  kvalitnú hudbu, tance, spev 
a krásne kroje.
 O príjemnú zábavu a  postarajú nielen umelci 
na ve kom a  malom pódiu, ale aj stánkari, ktorí 
ponúknu diela udovo - umeleckej tvorivosti. 
Chýba  nebude ani ob erstvenie. Deti sa  môžu 
teši  na rôzne hry a sú aže.
 Rovnako ako v minulosti fungova  bude 
kyvadlová doprava,  ktorá záujemcov dopraví na 
Javorinské slávnosti a odvezie  ich aj spä .
 O akávame, že na Ve kú Javorinu i v tom-
to roku zavítajú stovky návštevníkov, ktorí sa 
sem  prídu stretnú  a porozpráva  s priate mi od 
hraníc, popo úva  hudbu, zaspomína  na staré 
asy, a  potvrdi  tak  hlavnú myšlienku Slávností: 

Tu bratia vždy streta  sa budú.-

VE KÁ JAVORINA V ZNAMENÍ VÝRO Í 

Milí itatelia,
 želáme  vám príjemné prežitie dovole-
niek a prázdnin. Užite si ich pod a svojich 
predstáv a možností, aby ste  sa po návrate  
do všednej každodennosti, plní nových síl 
a elánu, mohli pusti  do plnenia náro ných 
úloh v zamestnaní a všade tam, kde vás život-
né situácie postavia.
 Budeme radi, ak vám chvíle vo na sprí-
jemní náš - váš Novomestský spravodajca.



V POLOVICI AUGUSTA UZÁVIERKA OST A 
 Láska a nenávis

té-
ma medzinárodného XVIII.  
ro níka Novomestského 
ost a.

 s vernisážou 
v úvodný de  Novomestského jarmoku 

.

V KURZE ALTERNATÍVNE AU PAIR POBYTY



„Hlavným motívom podujatia bolo, 
aby deti videli ako zdravotne postihnutí udia 
vedia športova , zaradi  sa do normálneho 
života, podáva  ve ké výkony,“

Ing. Viera Vienerová
Patrícia Jarjabková

Štefan Skrúcaný

„Po as 
celého d a boli všetkým k dispozícii paralym-
pijskí medailisti, reprezentácia v lukostre be, 
stre be, bocci a stolnom tenise. Deti i dospelí 
si mohli vyskúša  jednotlivé športové disci-
plíny, v ktorých budú našu krajinu športovci 
reprezentova  na paralympijských hrách v Rio 
de Janeiro,“

 „SPV a jeho športovci sa  týmto 
podujatím a prostredníctvom svojich príbehov 

snažia motivova  celú spolo nos . Aj na ažké 
príbehy a osudy sa dá pozera  pozitívne a o tom 
mal by  celý paralympijský de , aby sa všetci 
bez rozdielov stretli a zašportovali si,“ 
Ján Riapoš

PARÁDNY DE  S PARALYMPIONIKMI

BLAHOŽELÁME



LETO - KULTÚRA BEZ PRÁZDNIN - JUBILEUM

NA NÁMESTÍ SA ZAHNIEZDI BAŽANT KINEMATOGRAF 

LETO S CV

 Koncert J. Špitkovej a jej hostí krátko pred letom  Koncert J. Špitkovej a jej hostí krátko pred letom 
bol umeleckým bombónikom.bol umeleckým bombónikom.



O STAROSTIACH .. .

„Nebu te ustarostení o svoj život, o budete 
jes , alebo o budete pi , ani o svoje telo, ím sa 
zaodejete“ 

„Váš nebeský 
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 
H adajte teda najprv Božie krá ovstvo a jeho 
spravodlivos  a toto všetko sa vám pridá“ 

„Spravodliví majú utrpení ve a, ale Pán ich vys-
lobodí zo všetkých“

 „Pane, otvor mu o i, nech 
vidí!“

„Preto 
neochabujeme; a hoci náš vonkajší lovek 
chradne, náš vnútorný sa zo d a na de  ob-
novuje. Ve  naše terajšie ahké súženie prine-
sie nám nesmierne ve kú váhu ve nej slávy, ak 
neh adíme na to, o je vidite né, ale na to, o je 
nevidite né; lebo vidite né je do asu, ale nevi-
dite né je naveky“ 



 rmy Bolt 

Open 
Jazz Fest 17. a 18. júla  o 19,00 h

23. júla o 18,00 h
Elements

ŠPECIÁLNY KOMBAJN LIKVIDOVAL VODNÉ RASTLINSTVO

*Z likvidácie rastlín v jazere. Foto: M. Šimovec*Z likvidácie rastlín v jazere. Foto: M. Šimovec



§
SUPERRÝCHLE KONANIE

*Z likvidácie rastlín v jazere. Foto: M. Šimovec



Jarmila Laj áková (na foto v strede)

CEZ PRÁZDNINY SI UŽIJÚ KOPEC ZÁBAVY



PRÁVNA PORAD A

LETO S HUDBOU

viac na plagátoch

PRÁZDNINY S DIVADLOM 

KYSUCKÝ PRAME

PRIPRAVUJEME

Jánom Dedíkom

(2. str. progr. prílohy)

(bývalé kino)

JUDr. A. Ru -
kayovej  sídliaca na Ul. Inoveckej 8

OTVÁRAME KURZY V MsKS

 anglický jazyk, cvi enie pre ženy, joga,  
klavír a ako novinku tane no - pohybový kurz 
pre deti od 5 do 9  rokov

DIVADIELKO GALÉRIA

KLUBY V LETE

KONCERTY PRI FONTÁNE
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retázkach a hodzinách
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BOROVIENKA

MLADÍK

BUCKOVANKA

BOSÁCANKA

VLCOVANKA

BODOVANKA

KRÁSINKA

LIESKOVANÉ

BOJNÍCKÁ KAPELA



J. Laburda: Bodaj by vás, vy mládenci, 
A.Tu apský: Okolo T ebon , O. Halma: Nad 
Myjavú vyšla hviezda a O. Francisci: Tri výcho-
doslovenské - Nad Košice jasný mešac, Pod 
obla kom zahrade ka a Mila moja, mila mo-
ja. Na popolud ajšom nesú ažnom  koncerte 
zaspievame skladby:  H. Lau: Prídi ty, šuhajko, 
A.Zemanovský: ervené jab ko  a O. Francisci: 
Tri východoslovenské.

CANTABILE NA SLOVAKIA FOLK BRATISLAVA

S LETNÝM HUMOROM VLADA PAVLÍKA



VESELÉ LAVI KY PRED „ZUŠ-KOU“

MsK 
.V. Riznera

Nejv tší tajemst-
ví T etí íše

*Je tu leto. Prezra te, ako sa ho chystáte  
preži , nedáte si  dovolenku od záhad, alebo na-
opak, budete sa  im ešte viac venova ?

*Na om  momentálne  pracujete, príp. bá-
date? 

V LETE SI NEDÁ DOVOLENKU OD ZÁHAD



ORL AMBULANCIA MÁ 50, PRIMÁR TO ÍK 100 ROKOV

www.katkatours.skwww.katkatours.sk



*V mestskom kultúrnom stredisku ste práve 
odohrali koncert francúzskych šansónov nazvaný 
Chanson, s´il vous plait... Pre o práve šansóny 
a všetky len vo francúzštine?

 *Bolo to pre vás zrejme osudové, ke že 
neskôr ste sa vydali študova  francúzštinu až do 
Prahy.

 *Študentský život v Prahe mal zrejme svoje 
lákadlá...
 Neodopie

*Novomestskí Malotovci sú, ako vidím, zrejme 
nielen umelecky, ale aj športovo založená rodi-
na. Vaše sestry hrávali volejbal najprv za mesto 
a neskôr v Bratislave extraligu. Jana si dokonca za-
hrala v eskoslovenskej juniorskej reprezentácii.

, ,NOVOMESSKÝ NÁVRAT Z PRAHY

Foto: Mgr. J. ŠišovskýFoto: Mgr. J. Šišovský



TIP NA VÝLET: ŠTÚROVA SKALA

 *Po štúdiách ste o návrate domov, na Sloven-
sko, do Nového Mesta napríklad, neuvažovali?

 *Nechcem by  zlá, ale pod vaším menom som 
akosi ani na internete žiadnu knižku nenašla...

 *Aha... Ale takto sa asi len ažko do káte neja-
kej vä šej popularity. 

Foto: Mgr. J. Šišovský



 V tomto roku si pripomíname 200 rokov od 
narodenia jednej z najvýznamnejších osobností 
moderných dejín slovenského národa - udovíta 
Štúra (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 
Modra). Patril k najvýznamnejším predstavite om 
a bol vedúcou osobnos ou slovenského národ-
ného života v polovici 19. storo ia. Bol poslan-
com Uhorského snemu, kodifikátorom spisovnej 
sloven iny, autorom sú asného slovenského spi-
sovného jazyka, politikom, filozofom, jazykoved-
com, pedagógom, spisovate om a novinárom.
 Po získaní základného vzdelania v Uhrovci 
u svojho otca Samuela od r. 1827 pokra oval 
v štúdiu na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe
(dnešný Gy r). K formovaniu Štúrových názorov 
prispel prof. L. Petz, ktorý bol známy svojím 
obdivom k antickému umeniu a vzdelanosti. Petz 
orientoval svojich žiakov aj na význam Šafáriko-
vých, Kollárových a Dobrovského spisov a predví-
davo poukazoval na ve kú budúcnos  slovanstva.
 Po dvoch ro níkoch v Rábe sa . Štúr zapísal 
na Evanjelické lýceum v Bratislave, kde študoval 
v rokoch 1829 - 1836. Pre finan né ažkosti však 
štúdium prerušil a pracoval ako hospodársky 
úradník na zayovskom panstve v Uhrovci.
 Štúr bol aktívny a svedomitý študent. Z pred-
metov mal v ob ube dejepis, ítal antických 
autorov, zaujímal sa o estetiku a dejiny ume-
nia. Spomedzi slovanských spisovate ov si vážil 
J. Hollého, J. Kollára, P. J. Šafárika, F. Palackého 
a i. Ako stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzá-
jomnosti a jednoty echov a Slovákov aktívne 
pôsobil v študentskej Spolo nosti esko-slovan-
skej. V rokoch 1835 - 1837 bol jej podpredsedom. 
Od r. 1837 bol námestníkom prof. J. Palkovi a.
 V národnom povedomí sa generácia štúrov-
cov utvrdzovala v literárnych krúžkoch, spevoko-
loch, organizovaním rôznych podujatí a výletov 
do okolitej prírody. Pamätnou sa stala vychádzka 
na Devín 24. apríla 1836, ktorá sa vzh adom 
na spolo enskú situáciu pripravovala tajne. Po 
Štúrovom prejave o histórii Ve kej Moravy si 
ú astníci ako prejav úcty k národnej histórii zvo-
lili slovanské krstné mená, ktoré za ali verejne 
používa . . Štúr si vybral meno Velislav.
 Sledovaním politických zápasov v Uhorskom 
sneme prenikal do tajov politického života 
a re níckeho umenia. Vzdelával sa aj štúdi-
om politickej literatúry, ktorá sa tajne dostávala 
do Bratislavy. Zaujímal sa o diela osvietencov 

a v rámci spolupráce s politicky vyspelejšími 
a radikálne naladenými po skými, eskými a slo-
venskými študentmi vo Viedni si osvojil ideu so-
lidarity slovanských slobodných rovnoprávnych 
národov. To sa odrazilo už v jeho básnických 
prvotinách i v jeho práci v Spolo nosti es-
ko-slovanskej a po zákaze jej innosti v r. 1837 
v Slovanskom ústave, z ktorého cie avedome 
budoval centrum národného snaženia mladej 
generácie slovenskej inteligencie.
 Štúrove historicko - filozofické prednášky 
a prednášky o slovanskej poézii zintenzívnili vlas-
tenecké nadšenie celej generácie, pomenovanej 
po om -  štúrovci. V r. 1841 napísal obranný spis 
Starý i nový v k Slovák , v ktorom o.i. poukazoval 
na vtedajšiu neutešenú situáciu Slovákov. 
 V lete 1844 založil spolu s M. M. Hodžom 
a J. M. Hurbanom vrcholnú celonárodnú kul-
túrnopolitickú ustanovize , spolok Tatrín. V au-
guste 1845 za al vydáva  prvé slovenské politické 
Slovenskje národ je novini, neskôr i  s literárnou 
prílohou Orol tatránski, ktoré sa stali centrom 
národného oslobodzovacieho hnutia.
 Svoj protifeudálny boj Štúr alej rozvinul 
v r. 1847 v Uhorskom sneme, kde sa ako posla-
nec mesta Zvolen svojimi prejavmi zaradil medzi 
najdôslednejších zástancov zrušenia poddan-
stva. S postupujúcou revolúciou sa stal jedným 
z hlavných predstavite ov a vodcov slovenského 
národnooslobodzovacieho povstania 1848 – 1849 
a vedúcim inite om Slovenskej národnej rady.
 V r. 1851 sa Štúr usadil v Modre, aby vycho-
vával siroty po bratovi Karolovi. V dusnej atmos-
fére bachovského absolutizmu sa venoval takmer 
výlu ne literatúre a vede. Z tohto obdobia pochá-
dza napr. básnická zbierka Spevy a piesne, 
Dumky ve erné, dielo O národních písních 
a pov stech plemen slovanských, politický spis 
Slovanstvo a svet budúcnosti (Das Slawenthum 
und die Welt der Zukunft).
 Štúrov plodný život pretrhla tragická udalos , 
ke  sa 22. decembra 1855 na po ova ke 
neš astne zranil a 12. januára 1856  zraneniam 
pod ahol. Jeho pohreb sa stal manifestáciou jed-
noty celého slovenského národa, o ktorú sa celý 
život usiloval.
 Pôsobenie . Štúra v slovenských dejinách 
a jeho dielo sú mimoriadne významné. Bol pri 
zrode moderného slovenského národa a prispel 
k jeho formovaniu svojou politickou, novinár-

K VÝRO IU NARODENIA UDOVÍTA ŠTÚRA



Novinársku cenu 
roka

Možno neuveríte, ale stalo sa

 *Kedy v tebe skrsla myšlienka by  novinárom?

* o a k písaniu pritiahlo?

 * itate om Tren ianskych novín prinášaš už 
devä  rokov zaujímavé lánky. Ko ko ich už je?

 *Nomináciu na Novinársku cenu si získal 
za trojdielnu reportáž o ne udskom zrušení 
židovského cintorína. 

M A R T I N  Š I M O V E C :  N A J R A D Š E J  P Í Š E M
 T A J O M N É  A  Z Á H A D N É  R E P O R T Á Ž E

skou a spisovate skou prácou, ako kodifikátor 
spisovnej sloven iny, národný budite  a ve ký 
bojovník proti národnému a sociálnemu útlaku.
 Na Slovensku je po om pomenované mes-
to (Štúrovo), Jazykovedný ústav . Štúra SAV, 
základné a stredné školy, alšie inštitúcie, mnoho 
námestí a ulíc, má postavených viacero pomníkov 

a po etné pamätné tabule. Na jeho život a dielo 
sa zameriava špecializované Múzeum . Štúra 
v Modre. Pri príležitosti vyhláseného Roka . 
Štúra sa v našom meste uskuto nili a budú sa 
ešte kona  viaceré akcie.

                             Mgr. Tatiana Skovajsová, 
predsední ka KKaSV pri MsZ

 Stretnutie s folklórom 21. júna prilákalo do parku ve a jeho priaznivcov. Ich potlesk spre-
vádzal vystúpenia DFS akanka, hos a slávností – DFS Malení ek  z Lipníka  nad Be vou,
FS Otava a H Rovenec. Príjemné zážitky z milého podujatia neprekazil ani dáž  v jeho závere.

P A R K U  V L Á D O L  F O L K L Ó R



 *Ako toto ocenenie vnímaš?

 *Nomináciu na Novinársku cenu roka si získal 
už po druhýkrát.

 *Pri písaní sa orientuješ na osudy udí, 
spolo enské a komunálne problémy, históriu, 
kultúru, kriminalitu. Ktoré témy a najviac oslovu-
jú?

 * itate om sprostredkúvaš príbehy význam-
ných udí, ale aj udí, ktorí mali problém so 
zákonom. Ur ite nie je jednoduché skontaktova  
sa a presved i  ich na spoluprácu.

 *Základom dobrého novinára je dobre ve-
die  formulova  otázky. Kde je hranica medzi 
serióznos ou a bulvárnos ou?

 *H adáš nezvy ajné témy. Mal si niekedy 
problém so zdrojmi? 

 *Kontaktovala a polícia?



  *Pri písaní si sa stretol aj s u mi, ktorí mali 
problém so zákonom. Nebál si sa?

  *Pri práci novinára si musíš zachova  chlad-
nú hlavu v napätých a dramatických situáciách. 
Ako to prežívaš?

  *Písanie ktorých tém si najviac užívaš?

*Stalo sa, že si sa pustil do témy, ktorú 

v redakcii odmietli uverejni ? 

 *Objavili sa v tvojom živote okamihy, kedy si 
pochyboval o tom, že novinár ina je to pravé?

 * o si myslíš o slobode písania novinárov?

 *Si typ novinára idúceho vlastnou cestou, si 
úspešný. Zo svojich lánkov si zostavil už tri diely 
kníh Možno neuveríte, ale stalo sa. Ktorý lánok 
a chytil najviac za srdce?

 *Máš nesplnené novinárske ambície?





„ o oce ujem je, že tento projekt nie 
je len o predaji v rámci objektov, ktoré Kaufland 
má, ale má ambíciu do tohto procesu zapája  
aj udí z okolia,“ 

„Presved ili sme sa, že pochopenie prob-
lematiky motivovalo našich zákazníkov zodpo-
vedne pristupova  k životnému prostrediu 
a tento projekt sa stal sú as ou bežného života 
ob anov Nového Mesta nad Váhom,“

„A práve tento úspech pilotného projektu nás 
motivoval v tomto roku ho inovova  a rozšíri  
na alších 11 prevádzok po celom Slovensku,“ 

INZERCIA

PO VZORE NOVÉHO MESTA SA PROJEKT 
ZELENÝ KAUFLAND ROZŠIRUJE DO ALŠÍCH MIEST







Zákusky sú z kvalitných prírodných surovín, belgickej èokolády, 
a bez umelých prísad!      PRI VÄÈŠOM MNOŽSTVE ZABEZPEÈÍME I DOVOZ.

Viac info v kaviarni SWEET & COFFEE
v Parku J.M. Hurbana. 

Tel.: 0948 33 99 57
E-mail: info@sweetandcoffee.sk
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-10%

-10%
Ochutnajte vždy èerstvé, každé ráno peèené 
dezerty z našej vlastnej produkcie.

ZÁKUSKY A TORTY
NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOS

NAJLEPŠÍ VÝBER LAST MINUTE ZÁJAZDOV  
NA LETO 2015 V NAŠOM MESTE 

BULHARSKO-CYPRUS-EGYPT-GRÉCKO-CHORVÁTSKO-TALIANSKO-TUNISKO-TURECKO
 

24 hodín a 7 dní v týždni na www.cestujzaslnkom.sk alebo  
telefonicky na 0948 019 788 (od 16:00 do 21:00) 

 
poradíme zájazd    vybavíme zmluvu    doru íme voucher 



OBJAVITELIA V NAŠOM MESTE

„Spolu jeme popcorn, chodíme na 
zmrzlinu, šantíme, rozprávame sa. Považujeme 
za dôležité by  sú as ou toho, o deti robia,” 

„Deti vidia, že nám na 
nich záleží, že sa zaujímame o to, ím žijú, o 
ich baví, teší, zaujíma.” 

„Pomáhame tínedžerom 
objavi  zdravý poh ad na seba, rodinu, priate ov. 
Uvedomujeme si, ako je pre nich dôležitá ko-
munikácia, a preto v tomto klube je to hlavne 
o priate stve, úcte a komunikácii. Aj ke  sú 
kluby položené na kres anských hodnotách, sú 
otvorené pre všetky deti a mládež. Môžu tu vi-
die  aj iný poh ad na svet, rodinu, školu, samých 
seba než ten, o im ponúka komer ná televízia 
i virtuálne hry”

„Naša klubová innos  funguje na plat-

forme dobrovo níctva, to znamená,  že návšteva 
klubov je bezplatná a je podporovaná z dobro-
vo ných príspevkov našich priate ov a známych, 
ktorí si rovnako ako my uvedomujú výnimo nos  
a vzácnos  detí, mládeže a ich obrovský po-
tenciál.“

www.kcohen.sk/letny-
tabordeti



DO WE CARE? -  STARÁME SA?



KNIHY DO KUFRA NA DOVOLENKU



PO AKOVANIE OD DOMÁCEHO PUBLIKA

PÄ  ESEJISTOV V ZLATOM PÁSME
 Mestská knižnica . V. Riznera privíta-
la 4. júna vo svojich priestoroch ú astníkov 
15. ro níka sú aže Esej 2015. Pod zášti-
tou komisie školstva, mládeže a športu pri 
MsZ, MsÚ, oddelenia ŠMaTK a MsK . V. 
Riznera, si 28 mladých nádejných literátov i 
publicistov spomedzi žiakov 9. ro níkov ZŠ 
a príslušného ro níka osemro ného gymnázia 
z Nového Mesta nad Váhom a okolia overilo 
svoje zru nosti v písaní esejí. 
 Témy odrážali aktuálne dianie v spolo -
nosti a po dobrých skúsenostiach z dvoch 
predchádzajúcich ro níkov sa ich sú ažiaci 
dozvedeli až pri prezentácii. Uvažova  mohli 
o udovítovi Štúrovi a sloven ine, o vojnových 
konfliktoch vo svete a tiež nad stresom 
v našom živote.
 Do zlatého pásma bez ur enia poradia
odborná porota v zložení: 
- predseda,  a 

 posunula práce autorov: 
Michal Bartek z Gymnázia M. R. Š., Karolína 
Gregorová zo ZŠ Odborárska ul., Klára 
Ma ková  a Lucia Va ová zo ZŠ Stará Turá 
a Alžbeta Nováková zo ZŠ Pobedim.  
 Marta Stupari ová, vedúca MsK . V. Riznera



Autor: 
J. Vaško



 as prázdnin vždy bol o tom, o všetko  
lovek  môže, ale najmä nemusí. Nemusel ráno 

vsta  a ve er ís  skoro spa . Nikam ni  si chys-
ta  a ni  so sebou bra . To si našinec  vyšiel len 
tak, na ahko, asto aj naboso. Cítil na pokožke 
teplo i vlhko. Tu i tam mu medzi  prsty vliezol 
šuter. Kde chcel, sa zastavil, kde chcel, sa po-
sadil. Videl, o si pred tým nevšímal a napadalo 
mu aj to, o by mu inokedy na myse  neprišlo. 
Nemal ve ké plány, pestré možnosti, lákadlá. 
O dovolenkách ani šajnu. Skrátka ni , o by 
v om vyvolávalo nepokoj, túžby, rozbíjalo 
mu dušu, vyvolávalo závis  a v tej závisti sa 
javil jeho  prostý život úbohým a nezaujíma-
vým. Jednoducho mal as. To nehmatate né 
nevidite né ni , o je dnes pre nás stále vzác-
nejšie. A tak do jeho istej, umelými jedmi de-
mokracie a slobody zatia  ešte neotrávenej 
mysle za ali prichádza  jednoduché sny a  nápa-
dy.                                                                                                                                                                                   
 Ten dom na starej ulici už nestojí. Na-
chádzal sa zhruba v jej polovici oproti prikr enej 
dielne ková a Šimu. Pravidelne sa z nej šíril dym 
a  pach spáleniny z podkúvaných konských ko-
pýt. asto som sa  uprene díval do nehybných 
konských o í a trpel za ne pri každom klinci  
a ráznom  údere ková ovho kladiva. Pod prís-
treškom nad udupanou hlinou sme hrávali gu -
ky. To leto sme ale  na ková u i gu ky zabudli. 
 Založili sme kapelu. Vlastne sme už raz 
hrali. Ako posledné íslo sme oslnili na  škol-
skej akadémii s lacnými  španielkami a ma-
lým pionierskym bubnom. Len tak nasucho, 
bez elektriky. To bola návnada. Kopanec. Ako 
ke  si dáte ráno kávu, bez ktorej už nikdy 
nemôžete za a . Zásielka pochvalných lístkov 
od húfu nekritických trinás ro ných obdivo-
vateliek, ktorým k obdivu nášho umeleckého 
výkonu sta ilo len ve mi málo, spravila svo-
je. Objavili sme v sebe talent, ale najmä riad-
nu dávku ješitnosti  a túžby po sláve. Lenže 
ko kým podobným v tej dobe pomohli tri akor-
dy k tomu, aby diev atám dokonale oblbli hla-
vu?                                                                                                                                                                                                                
 To kokrát už  som si potvrdil, že isté  veci, 
okamihy, obrazy vidím pred sebou  jasne a živo, 
akoby sa  odohrávali práve v tejto chvíli. Od že-

leznej k u ky  malej bránky,  o ma ráno  chla-
dila v dlani, kame ov, o ktoré som zakopával, 
ušpinených kolien, vtá ích hniezd  na stromoch, 
prezývok jednotlivcov  až po pokrikovania suse-
dov  a  všetkých  jasných chví   života ulice, na 
ktorej som poznal  každý dvor, okno - každú živú 
dušu. A ten rámus,  o sme  v jeden de  za ali 
robi , po ujem až sem.
 Taká kuchynská kapela vyžadovala  predov-
šetkým jedno - elán. Toho sme mali na rozdá-
vanie. Obsadili sme stôl a tri stoli ky  a zabrali 
takmer celú tú malú miestnos , o u om slúži 
na celkom iné veci. 
 Na starom šporáku pani Lieskovská  mieša-
la varechou zásmažku, koštovala polievku, krá-
jala na kolenách cibu u a z uší jej tr ala vata. Jej 
syn Benino hral na sólovú gitaru a dokázal ju 
navies  na všetko. Do toho smaženia, pe enia, 
sy ania  a mrakov pary  tri staré rádiá, ozvu-
ujúce gitary, chr ali a pískali ako v poslednom 
ažení. E dur, A dur, H dur. Stato ná  stará pani 

vydržala ve a. Všetka es . Ale ke  sa  z kúta  
ako  zvuk rozbiehajúcej  sirény,  o  na pravé 
poludnie rozštekáva všetkých psov v ulici, ozva-
lo  tiahle  stulové -  terentetééé, terentíšenne-
ken, fasekera terentete bótaaaa..., bol najvyšší 
as opusti  územie a unika  ako pri nálete. Jej 

nervová sústava  ju v tej chvíli nadobro zradila. 
Obvi ovala nás z tlaku, o jej vysko il, závratov, 
z toho, že v tom  rámuse  stráca sluch i uch, 
alebo že kvôli nám presolila  polievku a pripálila 
šnicle. Doobed ajšia produkcia  mala skrátka  
svoje riziká. Ove a atraktívnejší koncert  nás 
akal  popoludní,  ke  Beninova mama odišla 

k staršiemu synovi. Izba, v ktorej sme sa usala-
šili, mala okná do ulice, a tak nízko nad chod-
níkom, že  sme si nimi skracovali cestu von 
i naspä . Ale o je hlavné, k nad udským výko-
nom  nás vyhecovalo  najmä to, že sme cez tie  
pootvárané okná mohli naším umením  obš ast-

ova  celú  ulicu. Jeden  dobrovo ník vždy do-
stal za úlohu zisti  dosah produkcie.                                                                                                              
 - Od kina  až dole po križovatku, - oznámil 
s nadšením, ke  na bicykli obehol horný i dolný 
koniec. Takto nám za ali prázdniny. 
  Nevedeli sme,  že existuje Dubaj, ani kadia  
sa ide na Malorcu. No netušili sme, o je práz-
dnota.                                                  

PRÁZDNINY V E-DUR



SENIORI SPOZNÁVALI KRÁSY VÝCHODNÝCH IECH



P E R F E K T N É  P R Á Z D N I N Y



B L A H O Ž E L Á M E

S R D E N É  B L A H O Ž E L A N I ES R D E N É  B L A H O Ž E L A N I E
9. júla oslávia manželia 

Šimon PEKAROVIÈ a Anna PEKAROVIÈOVÁ, rod. KoleèanskáŠimon PEKAROVIÈ a Anna PEKAROVIÈOVÁ, rod. Koleèanská,  ,  
vzácnych 60 spoloène prežitých rokov.

Do ïalších rokov spoloèného života im prajú 
zdravie, š astie, lásku a Božie požehnanie 

synovia Peter a Pavol s rodinami, dcéra Mária s rodinou. 
Všetkých sedem vnukov posiela starým rodièom vrúcny bozk.

UVÍTANIA A  KRSTY  V  MÁJI



Odišiel si od nás ticho, bez rozlú ky, o nikto ne akal..., no v srdciach tých, 
ktorí a, Zdenko, mali naozaj radi, zostávaš navždy.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 
kvety položíme a pri plamienku svie ky za Teba sa modlíme...

Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Osud je ob as ve mi krutý, nevráti, o raz vzal. 
Zostanú iba spomienky a v srdci ve ký žia ...

Len svie ku horiacu a kyticu na  hrob Ti môžeme da , 
chví u postá  a s láskou na Teba  spomína .

Hoci ste  odišli, ale  v našich srdciach budete stále ži ...

ÚMRTIA V MÁJI

SOBÁŠE V MÁJI

SPOMÍNAME



Odišla tíško, ako odchádza de . A v našich srdciach ostala spomienka len...

as plynie ako tichej rieky prúd, kto a mal rád, nemôže zabudnú . 
Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal  rád, nezabudne.

Spi sladko, tati ko, snívaj svoj ve ný sen. V spomienkach sme pri Tebe každý de .
 Spomienka  na Teba  je viac ako oko vek na  svete...

Cintorín, cintorín, záhradka zelená, 
do teba padajú najkrajšie semená. 
Padajú, padajú, ale neschádzajú, 

sná  ich tí hrobári hlboko vsádzajú.

Nezomrel ten, kto zostáva v udských srdciach...



Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala. Zm kli ústa, ktoré slovami hladili, 
o i, ktoré sa tak milo pozerali, sa navždy zavreli.

OLYMPIJSKÉ NÁDEJE VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY U NÁS

Turnaja olympij-
ských nádejí  vo vzpieraní mládeže do 18 rokov  

Slovenský zväz vzpierania, Mesto Nové Mesto 
nad Váhom  a Centrum vo ného asu

- Po príchode mladých vzpiera ov na Zelenú 
vodu 3. júla popoludní samotná sú až tímov Po ska, 
Ma arska, R a SR sa za ne 4. júla  o 10,30 h v ta-

mojšej tenisovej hale po slávnostnom otvorení.
 Hodnoti  sa budú  výkony  sú ažných kolektí-
vov i jednotlivcov: najlepšie družstvá pod a  po tu 
sinclerových bodov (najlepších pä  juniorov a tri 
juniorky) a najlepší juniori a juniorky pod a  po tu 
sinclerových bodov. Každý ú astník získa  diplom. 
Ví azné tímy, ktoré sa  umiestnia na 1. – 4. mieste 
a najlepší vzpiera i v chlap enskej a diev enskej  
kategórii získajú ví azné poháre.-



S T R I E B O R N É  B A S K E T B A L I S T K Y



OKOLO SLOVENSKA S DOJAZDOM A ŠTARTOM U NÁS

PÄTNÁS  MEDAILÍ PRE NAŠE FARBY

mladší žiaci
Jozef 

Ruži ka Matúš Knava
Tomáš Uhrík

Adam Kopunec
Matej Bed-

nár
Adam Benka

Jozef Šarai 

 Martin Mikuš
Adrián Klimo

Marcelovi Kop anovi
v kat. mladších žiakov

Adam Benka

kategória 
diev at

kat. staršie žia ky
Laura Mikušová

V kat. mladšie dorastenky
Miriam Skovajsová

 v kat. 
diev at Laura Mikušová

staršími žiakmi v kat. do 56 kg
Jakub Kosterec

Jozef Šarai, V kategórii do 
62 kg Timo-
tei Cabovský

Richard Klim ák
 v kat. starších žiakov 



MAJSTROVSTVÁ SR VO VZPIERANÍ MLADŠÍCH ŽIAKOV

majstrovstvá SR vo vzpieraní  mladších žiakov. 

Matúš Knava, Tomáš Uhrík, 
Jozef Ruži ka, Jozef Šarai, Matej Bednár, Adam 
Benka, Martin Mikuš David Luká

M. Knava T. Uhrík. 
J. Ruži ka. 

M. Bednár. J. Šara-
iovi 

D. Lu-
ká  M. Mikuš

 2. mája

V. Kopún
D. Révay

R. Ka ány alší de

T. Zemková
D. Muthovi

M. Dvoran
D. Gašpa

L. Verner

L.  Turovská

8. mája

Ing. 
J. Švec ml. P. Langsfríd 

M. Machat 

„TRÉNING“ RYBÁROV PRED HLAVNOU SEZÓNOU

Jakub Kosterec star-
ší žiaci získali

Z mladších dorastencov v kat. do 69 kg 
Dominik Kraj o-

vic V kat. nad 77 kg
Matej Kubák

 
Dominik Markus Daniel

v kategórii mladších doras-
tencov Matej Kubák

mladší dorastenci 

Memoriálu Ondreja Hekela



Volejbalového klubu (VK) Nové Mesto nad 
Váhom  nálové turnaje majstrovstiev SR 

Prvý májový víkend sa uskuto nili majstrov-
stvá SR juniorov 

„Bol to pre nás súper, ktorého ve mi 
dobre poznáme, po as sezóny sme s nimi hra-
li 8 zápasov, z ktorých sme štyri vyhrali a štyri 
prehrali. Vedeli sme, že súper je ur ite zdola-
te ný,“ 

„Je to súper, ktorý 
vzbudzuje rešpekt, no dá sa poveda , že sme 
výborne takticky zvládli pokyny a vyhrali sme 
3:0,“

15. - 17. mája
majstrovstvá SR starších žia ok

V tretí májový víkend  nálový tur-
naj kadetov

Posledný májový víkend 29. - 31. mája
majstrovstvá Sloven-

ska starších žiakov

ÚSPEŠNÝ ZÁVER SEZÓNY NOVOMESTSKÉHO VK



Lenka  Kova ovicová 

rnej a bronzovej medaile.

Anita Stachová,

ATLÉTI VYBOJOVALI TUCET MEDAILÍ

 Ing. Dušana Današa



Najúspešnejšou 
motorkárkou  Margitka Antošíková najús-
pešnejšou vodi kou Dominika Lišková naj-
staršie  vozidlo  Leoša Novotného

najstaršiemu ú astníkovi
p. Františkovi Ba urovi Cenu primátora mes-
ta p. Vladislav Novák
H18PANO SUIZA z r. 1932

Lukáš Trúsik, 

Jurajovi 
Valovi ovi

Filip Valovi

Memoriál Pavla IRKU

Absolútnym ví azom
Lukáš Trúsik

Putovný pohár Memoriálu 
Pavla irku

PREDVIEDLI SA KRÁSAVCI - VETERÁNY



MVK Frigolog Nové Mesto nad 
Váhom

Kat. 1999 a mladšie:

Czarni Slupsk, PL : MVK 0:2

Morena Miastko, PL: MVK   0:2

Carnate 
Monza, TAL : MVK  0:2.

AG Milano, TAL : MVK  1:1

Cini-
sello Balsamo, TAL: MVK  2:0

Cinisello Balsamo, TAL – MVK  1:2.

Kategória 1997 a mladšie

PRVÝ MEDZINÁRODNÝ TRIUMF MVK

LETNÁ IDYLA V BAZÉNELETNÁ IDYLA V BAZÉNE
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