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16. 9. 2016 – 18. 9. 201616. 9. 2016 – 18. 9. 2016

 15,00 h15,00 h
15,30 h15,30 h
16,30 h16,30 h
17,30 h17,30 h
19,00 h19,00 h
20,30 h20,30 h

10,00 – 18,00 h10,00 – 18,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
14,00 – 19,00 h14,00 – 19,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
17,00 h17,00 h

      výstavná sie  MsKS výstavná sie  MsKS 

XIX. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEBXIX. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEB
 10,00 h10,00 h

12,00 h12,00 h
14,00 h14,00 h
16,00 h16,00 h

19,00 h19,00 h

8,00   – 19,00 h8,00   – 19,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
9,00   – 17,00 h9,00   – 17,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
10,00 – 18,00 h10,00 – 18,00 h
 

      výstavná sie  MsKS výstavná sie  MsKS 

9,00 h9,00 h športová hala športová hala 

                          10,00 h10,00 h
13,00 h13,00 h

8,00   – 14,00 h8,00   – 14,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
9,00   – 12,00 h9,00   – 12,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
10,00 – 16,00 h10,00 – 16,00 h

      výstavná sie  MsKS výstavná sie  MsKS 

37.37.
NOVOMESTSKÝ JARMOKNOVOMESTSKÝ JARMOK

KULTÚRNY PROGRAM NA NÁMESTÍ SLOBODY
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JARMOK SO  VŠETKÝM, ČO K NEMU PATRÍ
 Čas ani roky nezastavíš. Náš jarmok je už 
„v strednom veku“, má  37 rokov. Zato stále má 
chuť prinášať svojim návštevníkom dobrú zába-
vu, náladu, kultúrne vyžitie, špeciality pre mlsné 
jazýčky a všeličo iné, čo k jarmoku nerozlučne  pat-
rí. 
 -Jarmočná rada v úzkej spolupráci s orga-
nizáciami, ktoré na príprave a usporiadaní No-
vomestského jarmoku participujú, robia všetko 
pre to, aby bol úspešný, a hlavne zaujímavý pre 
ľudí, - konštatuje  riaditeľka Novomestského jar-
moku PhDr. Kvetoslava Hejbalová a pokračuje 
ďalej:
 -V dňoch 16. – 18. septembra sa Nové 
Mesto nad Váhom stane mestom  stánkov. Do 
500 ich bude tradične lemovať Ul. Hviezdosla-
vovu, Hurbanovu a M. R. Štefánika. Na námestí 
si svoj hlavný stan rozložia ľudoví remesel-
níci s výrobkami a ukážkami svojej zručnosti 
a umeleckého fortieľu. Deti a mládež, ak rozbijú 
prasiatko s našetrenými euráčmi, alebo nájdu 
štedrých mecénov v podobe  rodičov či starých 
rodičov,  sa budú môcť dosýta vyblázniť na ko-
lotočoch, húsenkovej dráhe a inej technicko – 
zábavnej činnosti, pochutnať si na  medovníč-
koch či iných jarmočných cukrovinkách. Dospelí 
zrejme dajú  prednosť jarmočným gurmánskym 
pochúťkam.-
 O duševnú potravu jarmočníkov sa pre 
zmenu postará kultúrny program na námestí.
 -Na jarmočnej tribúne vystúpia hudobné te-
lesá pre všetky vekové kategórie. Úvod  bude 
patriť novomestskej skupine Trend, so svo-
jím programom sa predstaví centrum voľného 
času, po ňom sa na  jarmočnom  pódiu postup-
ne vystriedajú HS SkaFander, King Shaolin 
a Funky Emotions.
 Sobota bude  tradične dychovková, tentoraz 
XIX. ročník Festivalu dychových hudieb bude 
nesúťažný. Napriek tomu, že sa už bude zveče-
rievať, o 19,00 h v našom meste vyjde (hudob-
né) Slniečko. Nedeľu si vyhradili ĽH Borovienka 
a HS Eminent.-
 Žiť kultúrou bude nielen námestie, ale tra-
dične i novomestský stánok kultúry... 
 -V úvodný deň jarmoku bude v mestskom 
kultúrnom stredisku slávnostné otvorenie výsta-

vy úspešného  účastníka  Novomestského ost-
ňa, českého karikaturistu Jiřího Srnu. Výstavkou 
si Novomešťania spomenú aj na výtvarníka Mira 
Ďuržu pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. 
„Dielka“, ktoré vytvorila s prispením  nadšených 
záhradkárov príroda, budú môcť záujemcovia 
počas jarmoku obdivovať na výstave ovocia 
a zeleniny OV SZZ v priestoroch MsKS oproti 
výstavnej siene. Drobnochovatelia sa svojimi 
chovateľskými úspechmi pochvália v priesto-
roch ZO SZCh oproti spoločenskému domu.
 Nezabudli sme ani na priaznivcov športu, im 
je určený volejbalový turnaj O štít Nového Mes-
ta nad Váhom. Takže na svoje by si mal prísť 
každý návštevník Novomestského jarmoku, či 
už príde za nákupmi, zábavou, kultúrou, či len 
tak nasať neopakovateľnú, každoročne sa  opa-
kujúcu jarmočnú atmosféru, stretnúť sa s pria-
teľmi... Mne nezostáva nič iné, len vás v mene 
primátora  mesta i svojom pozvať na  jeho 37. 
ročník.-
 Pripomíname, že koleso tohoročného jar-
močenia sa v našom meste roztočí  v piatok 16. 
septembra a zastaví sa až v nedeľu 18. septem-
bra.-

1.SEPTEMBER – DEŇ ÚSTAVY SR

 V poradí 10. zasadanie MsZ v Novom 
Meste nad Váhom sa uskutoční 6. sep-
tembra.

SNEMOVANIE POSLANCOV
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NÁKLADY ZA TRIEDENIE ZBERU UŽ NIE Z KASY MESTA
 Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste 
nad Váhom schválilo 28. júna nové VZN mesta 
č. 5/2016 O nakladaní s komunálnymi odpad-
mi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
Mesta Nové Mesto nad Váhom. O tom, čo bolo 
dôvodom jeho prijatia a aké novinky prináša 
oproti pôvodnému „VZN-ku“, sme sa poroz-
právali s riaditeľom Technických služieb mes-
ta Nové Mesto nad Váhom Ing. Antonom 
Veselkom.
 - Povinnosť vypracovať nové VZN mesta 
o odpadoch vznikla z  dôvodu, že bol vlani prijatý 
zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch. Poslancami 
prijaté VZN mesta dáva do súladu dovtedy plat-
nú legislatívu mesta s týmto zákonom. 
 Je v ňom niekoľko podstatných zmien. 
Prvou je, že od 1. januára 2016 je spoplat-
nený drobný stavebný odpad. Jeho cenu 16 
€/t  poslanci schválili ešte v decembri 2015  na 
zasadaní MsZ s  účinnosťou od 1. januára 2016. 
Poplatok za drobný stavebný odpad vyberáme 
priamo na  prekládkovej stanici. Druhou pod-
statnou zmenou je, že od 1. júla 2016 prešla po-
vinnosť uhrádzať všetky  náklady spojené s trie-
dením zberu,  resp. obalov  na organizácie zod-
povedné výrobcom. V intenciách toho majú tieto 
organizácie povinnosť mestu uhrádzať náklady 
spojené so separáciou, t.j. náklady, ktoré súvisia 
so zberom papiera, plastov, plechoviek a skla. 
Z nového zákona o odpadoch mestu vyplýva 
i  povinnosť od 1. januára 2017 zbierať biolo-
gicky rozložiteľný odpad v rodinnej zástavbe. 
Do tohto času do každej jednej domácnosti 
pribudne hnedá nádoba určená na zber bio-
logicky rozložiteľného odpadu. Tento odpad sú 
povinné TSM zbierať minimálne raz za 14 dní 
 v období od marca do októbra.-  
 Podľa Ing. A. Veselku v súvislosti so zberom  
biologicky rozložiteľného odpadu technické 
služby pripravujú leták s informáciou, čo do 
tohto odpadu patrí a v akej forme má byť. Ako 
riaditeľ TSM zdôraznil, dôležitá bude najmä čis-
tota tohto odpadu, v opačnom prípade neskončí 
v kompostárni, ale na skládke. Pokiaľ závozník 
priamo na mieste zistí znečistenie odpadu, 
nádobu nevyvezie. 
 Biologicky  rozložiteľný odpad  bude  možné 

odovzdať i v zberovom dvore  počas špeciálne 
za týmto účelom v predĺženej pracovnej do-
be. Otázne  je, či túto možnosť budú občania 
využívať...
 - Prípadné zvyšovanie množstva komunál-
neho odpadu na skládke o znečistený biolo-
gicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný 
odpad, keďže po jeho spoplatnení  majú obča-
nia tendenciu dávať ho v rozpore s legislatívou 
do komunálneho odpadu, môže v konečnom 
dôsledku viesť k zvýšeniu poplatku za komunál-
ny odpad. V záujme zachovania jeho súčasnej 
výšky je žiaduce dodržiavať literu zákona. No 
nielen to, ale všímať si aj okolie, či napr. naši 
susedia v tomto smere neporušujú zákon.
 Na ďalšiu nemenej dôležitú vec sme upria-
mili  pozornosť občanov v letákoch Separovaný 
zber odpadu, ktoré sa  k nim dostali spolu 
s platovými výmermi za komunálny odpad. 
Upozorňujú, čo patrí  a čo nie do jednotlivých, 
farebne odlíšených zberových nádob na sklo, 
papier a plasty, skrátka, ako triediť.
 Okrem toho v zmysle  zákona 79/2015 
Z. z. o odpadoch sa objavuje nová povinnosť 
odovzdávať jedlé tuky a oleje. Na  odovzdanie 
sú vhodné  všetky typy rastlinných olejov, ktoré 
zostanú v domácnostiach po vyprážaní na  
panvici alebo vo fritéze, príp. ako nálev napr. 
z konzervy. Odovzdávaný olej má byť zba-
vený hrubých nečistôt, neobsahovať vodu, víno, 
kečup, zvyšky jedál. V takomto stave  ho má 
občan odovzdať v zberovom dvore. Naopak, 
na rozdiel od minulosti, na Ul. banskej 1 od  
januára už neberú pneumatiky, táto povinnosť 
prešla od začiatku tohto roka na ich predajcov.-
 V prípade záujmu sa občania môžu 
s novým VZN mesta podrobne oboznámiť 
na webových stránkach mesta i technických 
služieb mesta.

ZBER 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 TSM Nové Mesto nad Váhom uskutočnia  
6. a 7. septembra zber nebezpečného odpa-
du.  Viac na:  http://www.tsm.nove-mesto.sk/
nebezpecny-odpad/                               TSM
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BRÁNY ŠKÔL SA OTVÁRAJÚ DOKORÁN
 Školský zvonec ukončí prázdniny, otvoria 
sa brány škôl. Začne sa nový školský rok. 
Čo prináša, aké novinky, prípadne zmeny na 
školách v našom meste, sme sa spýtali Mgr. 
Dušana Heveryho, vedúceho oddelenia škol-
stva, mládeže a telesnej  kultúry MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom:
 - Do školských lavíc v základných školách 
v Novom Meste nad Váhom zasadne v školskom 
roku 2016/2017 spolu 224 prvákov (o 18 viac ako 
vlani), štyridsaťjeden z nich bude navštevovať 
1. ročník v Spojenej škole - ZŠ sv. Jozefa. V  ZŠ 
na Odborárskej ul. si začne plniť povinnú školskú 
dochádzku aj 11 žiakov nultého ročníka. Mesto 
pre všetkých nováčikov - ako každoročne - pri-
pravilo na uvítanie balíček školských pomôcok.
 Celkove bude v novom školskom roku vo 
verejných základných školách 1 379 žiakov (o 12 
žiakov viac ako vlani), v cirkevnej základnej škole 
332 žiakov (o 1 menej ako vlani). V 9. ročníku 
budú základné školy pripravovať na stredné 
školy 150 žiakov, o 10 menej ako v uplynulom 
školskom roku.
 V ZŠ na Tematínskej ul. sa počas prázdnin 
zrekonštruovala atletická dráha a skokanský 
sektor a na školskom dvore pribudlo nové wor-

koutové ihrisko. Tieto nové športoviská budú 
slúžiť aj verejnosti.
 Podmienky na predškolskú výchovu a vzde-
lávanie v materskej škole sa počas prázdnin 
zlepšili nielen rozšírením jej elokovaného pra-
coviska v ZŠ na Odborárskej ulici o ďalšiu trie-
du, ale aj vybudovaním piatich detských ihrísk 
na školských dvoroch, modernizáciou ďalších 
sociálnych zariadení v MŠ na Poľovníckej 
a Hurbanovej ul. a rekonštrukciou chodníkov na 
elokovanom pracovisku na Hollého ul. Celkove 
bolo v novom školskom roku prijatých do MŠ 656 
detí, najviac detí bude navštevovať MŠ v jej sídle 
na Poľovníckej ulici – 126. 
 Základná umelecká škola, centrum voľného 
času a školské kluby v ZŠ by v novom škol-
skom roku mali poskytovať vzdelávacie služby 
v podobnom rozsahu ako v uplynulom školskom 
roku. Na prihlásenie detí do týchto zariadení je 
dôležitý termín 15. september, pretože podľa 
počtu detí v školách k 15. septembru sa obciam 
a mestám poskytujú finančné prostriedky na 
chod škôl. Ak rodičia zmeškajú tento termín, 
prijatie detí do týchto škôl a školských zariadení 
bude možné len výnimočne podľa finančných 
možností zriaďovateľa. -

 Jedným z náhodne vybratých miest a obcí  
v SR  je aj naše mesto, v ktorom až do 30. novem-
bra bude prebiehať štatistické zisťovanie o vzde-
lávaní dospelých. Prebieha v členských štátoch 
EÚ a SR sa do neho zapojila prostredníctvom 
Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).
 Výstupy z tohto zisťovania budú zdrojom úda-
jov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a faktoroch 
ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v kraji-
nách EÚ. Takisto poslúžia na medzinárodné po-
rovnávanie a analýzy stavu vo vzdelaní populácie 
na Slovensku.
 Do konca jedenásteho mesiaca vybrané do-
mácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý má povinnosť preuká-
zať sa osobitným poverením. Všetky získané in-
formácie a údaje sa použijú výlučne na  štatistické 
údaje. 
 Za  ochranu získaných dôverných údajov zod-
povedá ŠÚ SR, ktorý bude zverejňovať štatistické 

informácie z tohto zisťovania výlučne v anonym-
nej forme.
 Pre úspech tohto zisťovania ŠÚ SR požiadal 
o spoluprácu samosprávu mesta, aby sa občania  
v čo najširšej miere dozvedeli o tomto zisťovaní 
a vyšli ŠÚ SR v ústrety.             -ŠÚ-

ZISŤUJÚ ÚROVEŇ VZDELANOSTI SLOVÁKOV

SPEVAVÁ SOBOTA
 Okresná a Mestská organizácia Jednoty  
dôchodcov Slovenska (JDS) a Klub dôchodcov  
v Novom Meste  nad Váhom organizujú VI. 
REGIONÁLNU PREHLIADKU SPEVÁCKYCH 
SKUPÍN JDS okresov Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Podujatie sa uskutoční v sobotu 
3. septembra v sále mestského kultúrneho 
strediska  od 10,00 h za  účasti 8 speváckych 
skupín Jednoty  dôchodcov Slovenska. Vstup 
na  „spevavú sobotu“  je  voľný.                      -ml-
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 Získanú dotáciu 70 000 € sa mesto rozhod-
lo investovať do rekonštrukcie povrchu atle-
tickej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ na Ulici 
Tematínskej. 
 - Bola potrebná ako soľ, - hovorí Ing. Dušan 
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja  
mesta a dopravy MsÚ a ďalej dôvodí: 
 - Povrch atletickej dráhy bol ešte pôvodný, 
z japexu. Po toľkých rokoch sa už odlepoval 

a vytváral bubliny. Z bezpečnostných dôvodov 
sa na dráhe už ani nebehávalo. Bolo potrebné 
starý povrch - japex s asfaltom - až po betón 
odstrániť. Obnova povrchu dráhy si vyžiada-
la kompletné vybudovanie nových obrubníkov 
a čiastočnú úpravu dráhy, aby bola čo najrovnej-
šia a mala presne 200 m. Naším cieľom bo-
lo vybudovať 200 – metrovú tartanovú štvor-
dráhu s vyznačením jednotlivých dráh, rovinkou 

 K triede elokovaného pracoviska Materskej 
školy (MŠ) na Odborárskej ul. pribudla (resp. 
každým dňom  pribudne) od začiatku školského 
roka ďalšia trieda MŠ.
 -Vzhľadom na pokles počtu žiakov ZŠ na 
„štvorke“ a záujem o materskú školu v tejto loka-
lite sme sa rozhodli, že z prostriedkov rozpočtu  
mesta zrekonštruujeme v tom istom krídle školy, 
v priamom susedstve s rok fungujúcou triedou 
MŠ ďalšiu triedu pre škôlkárov, - upresňuje Ing. 
Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, 
rozvoja  mesta a dopravy  MsÚ v Novom Meste  
nad Váhom a pokračuje ďalej:
 -  V podstate  pôjde o dvojtriedne  elokované 
pracovisko MŠ. Niektoré priestory budú mať trie-
dy  spoločné, iné nie. Napr. sprcha, kuchynka, 
lepšie povedané výdajňa jedál budú pre obe trie-
dy spoločné. Deti nebudú musieť chodiť do jedál-
ne medzi školákov, obedovať budú priamo v trie-
dach, čo je pozitívna  zmena oproti doterajšiemu 
stravovaniu detí MŠ. Sociálne zariadenia budú 
samostatné, pre každú triedu zvlášť. Nová trieda 
MŠ so samostatnou chodbou, vstupnými dvera-
mi i výstupom aj s detským ihriskom  bude fungo-
vať samostatne. Čo sa týka vnútorného vybave-
nia  novej triedy MŠ - obkladov, podláh, nábytku, 
sociálnych zariadení,  mal by  byť rovnaký ako 
v staršej  triede MŠ .-
 Dobré je  aj to, že v dvoch triedach MŠ budú 
celkove štyri učiteľky, čo umožní vzájomnú za-
stupiteľnosť, čo  doteraz nebolo  dosť možné. 
 -Rekonštrukciu na základe výsledkov výbe-
rového konania robila fi rma Fildem, s.r.o., N. Mes-
to nad Váhom, s ktorou máme dobré skúsenosti. 
Ako pri každej  rekonštrukcii   aj pri tejto sa vy-
skytli určité problémy, s ktorými sa nepočítalo.

 V auguste stavenisko, od  nového školské-
ho roka nová trieda MŠ na „štvorke“. 

Niektoré veci, ktoré navrhol projektant, boli nad-
štandardné. Od  nich sme v rámci  úspor upus-
tili. Ďalšie, i keď neplánované veci, sa  museli 
spraviť, ako napr. vymeniť hrdzavé potrubie pod  
podlahou, ktorá tiež už nezodpovedala našim 
požiadavkám.-
 Napriek týmto prácam navyše by nová trie-
da MŠ mala začať slúžiť v mesiaci septembri.

 Detské  ihrisko, vybudované  vlani, bude  
slúžiť  aj deťom z novej triedy MŠ.    

Foto: Mgr. J. Šišovský

NA „ ŠTVORKE“ ĎALŠIA TRIEDA MATERSKEJ ŠKOLY

NOVÉ MOŽNOSTI NA ŠPORTOVANIE
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NOVOMESTSKÁ PÚŤ V ZNAMENÍ ROKU MILOSRDENSTVA
   Novomestská púť, 
ktorá sa uskutoční 
8. - 11. septembra, 
v Roku milosrdenstva
sa ponesie v aktuálnej
téme Božieho milosrden-
stva v našom živote.
    Štvrtkovú sv. omšu 
o 18,30 h bude cele-
brovať Damián Szu-
lowski, misionár milo-
srdenstva vymenovaný 

pápežom Františkom. Úvodný deň púte zavŕši 
adorácia za vzájomné odpustenie a uzdrave-
nie vzťahov spojená so spievanou korunkou 
k Božiemu milosrdenstvu.
 V piatok 9. septembra od 16,00 h bude 
detské popoludnie na farskom dvore patriť 
rôznym hrám, súťažiam a témam o milosrd-

nom Samaritánovi. O 18,30 h bude mládež-
nícka sv. omša za účasti novomestského mlá-
dežníckeho zboru s kazateľom Jurajom  Ďurne-
kom, provinciálom piaristov. Pokračovať sa bu-
de adoráciou so spevmi chvál v podaní mlá-
dežníckej kapely.
 Sobotňajšia sv. omša (10. septembra) no-
vomestského dekanátu sa uskutoční o 17,00 h 
v prípade priaznivého počasia na nádvorí, kázať 
bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. 
Nasledovať bude agapé s pohostením a účinko-
vaním DH Bošáčanka.
 Nedeľňajšia hodová sv. omša (11. sep-
tembra)  bude o 10,00 h vo farskom kostole 
s kazateľom Jozefom Gallovičom, dekanom 
piešťanského dekanátu.
 Štvordňovú novomestskú mariánsku púť 
poobede ukončia hry a bábkové divadielko pre 
deti.

a novým doskočiskom, aby sa na nej mohli 
regulárne konať mládežnícke súťaže. Práce 
v náklade necelých 91 tisíc € od začiatku do kon-
ca prázdnin vykonával víťaz verejného obstaráva-
nia – firma Športové stavby Trenčín. 
 Vedľa atletickej dráhy susediaca plocha 
z japexu bola pôvodne určená zrejme na skok 
do výšky, resp. skok o tyči. Desaťročia sa  
nevyužívala, ležala ľadom. Rozhodli sme sa 
z nej, - vzhľadom na to, že podkladový betón bol 
dobrý, - spraviť workoutové ihrisko. S tým, že  ho 
bude využívať tak škola na hodinách telesnej 
výchovy, ako aj občania sídliska.
 Osadené cvičiace náradie bude zhodné s tým  
v tzv. Pentagone  a na Ul. Karpatskej. Celkove tu 
bude  zhruba 20 pevných a pohyblivých prvkov. 
Záujemcovia si tak budú môcť zabehať na dráhe, 
alebo zacvičiť na ihrisku, prípadne využiť obidve 
športové aktivity.
 Škola pri atletickej dráhe osadila šesť nových 
lavičiek, ďalšie pribudnú pri workoutovom ihrisku 
s novými plochami. Pod pevné cvičiace  prvky  pôj-
de požadovaná guma, pod pohyblivými zostava-
mi starý japex nahradí na liaty asfalt položený 
jednoduchý koberec s 20 mm vlasom, zasypaným 
pieskom, aký sa  dáva  na  viacúčelové ihriská. 
 Zostavy na základe prieskumu trhu dodá 
fa Uniates trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom, 
ktorá už pre nás robila. Podobné workoutové 

ihrisko budú mať aj obyvatelia 200 mestských 
nájomných bytov na Ul. južnej. Obidve ihriská 
by mali byť podľa zmluvy dokončené do 15. sep-
tembra. Potom už budú slúžiť svojmu účelu, čo 
Novomešťania, verím,  uvítajú.-
 Od polovice septembra tak v meste  budeme 
mať celko-
vo štyri 
workoutové 
i h r i s k á . 
V menšom 
rozsahu sa 
pr ipravujú 
c v i č i a c e  
prvky vo 
vnútrobloku 
Hájoviek.
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 Pár mesiacov na novom poste, avšak  
v dôverne známom prostredí má za sebou 
Mgr. Milan Taran. Požiadali sme nového ria-
diteľa Detského domova v Novom Meste nad 
Váhom, ktorý nastúpil do riadiacej  funkcie 
1. mája,  aby nám čo - to o sebe prezradil,  hlav-
ne o svojich pracovných ambíciách a predsta-
vách.
 -Vyštudoval som sociálnu pedagogiku 
a vychovávateľstvo na FHPV PU v Prešove. Od 
roku 1986 do roku 2007 som pracoval v školstve 
v rôznych školských zariadeniach ako vychová-
vateľ. V roku 2007 som nastúpil opäť ako vy-
chovávateľ do Detského domova v Myjave. Po 
zlúčení Detských domovov v Novom Meste nad 
Váhom a v Myjave v roku 2012 som zostal pra-
covať v Detskom domove Nové Mesto nad Vá-
hom na pracovisku v Myjave. S prácou s deťmi 
mám dlhoročné skúsenosti, ktoré mienim zúro-
čiť vo funkcii riaditeľa detského domova.
 Z tohto miesta by som chcel poďakovať všet-
kým, ktorí nezištne pomáhajú nášmu detskému 
domovu a prispievajú, či už v materiálnej, alebo 
fi nančnej forme na rekreačnú, záujmovú a vzde-
lávaciu činnosť našich detí. Vďaka ich pomoci 
mohlo detské osadenstvo z Ul. Klčové  107/32 
tráviť letné prázdniny v táboroch, na dobrodruž-
ných výletoch, stanovačkách a mohlo zažiť veci, 
ktoré sa v súčasnej dobe bez fi nančnej „injek-
cie“ nedajú zažiť. Chcem uistiť všetkých, ktorí sa 
rozhodnú prispieť na náš sponzorský účet alebo 
občianskeho združenia, ktoré pôsobí pri našom 
detskom domove rodinného typu, že všetky fi -
nančné prostriedky využijeme na zlepšenie ži-
vota našich detí, aby si mohli v pamäti uchovať 
krásne spomienky z výletov, táborov, spoločen-
ských akcii, z rôznych miest, ktoré mohli navští-
viť aj prispením dobrých ľudí.
 Počas týchto prázdnin sme deťom zabez-
pečili letný tábor v Očkolandii v Tajove pri Ban-
skej Bystrici. Okrem toho sme s nimi absolvovali 
rôzne výlety do blízkeho okolia a navštívili his-
torické pamiatky. Deti mohli obdivovať prírodné 
krásy našej vlasti a dačo si kúpiť v obchodných 
centrách. Užili si tiež plávanie a šantenie v pla-
várni na Myjave, kde nám  jej vedenie umožnilo 
bezplatný vstup, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

Ostatné dni deti prežili v detskom domove, kde 
sme sa pre ne snažili v rámci našich fi nančných 
možností zabezpečiť hodnotný program.    
 Práca v detskom domove je veľmi nároč-
ná a zodpovedná. Nesmiem preto zabudnúť 
na svojich spolupracovníkov, pretože iba dob-
rá spolupráca s nimi a medzi nimi zabezpečí, 
aby sa náš detský domov posúval stále vpred, 
aby sme dokázali plniť náročné úlohy vyplýva-
júce z koncepcie deinštitucionalizácie detských 
domovov a ďalšie zámery nášho zriaďovateľa, 
ktorým je ÚPSVaR Bratislava. Ďakujem im za 
doterajšiu prácu, ktorú pre deti v detskom domo-
ve urobili a želám im, i sebe, aby sa nám spo-
ločnými silami darilo napĺňať náš prvoradý cieľ, 
a to zabezpečiť v našom zariadení také materiál-
ne, ale hlavne duchovné prostredie, aby sa deti 
u nás cítili ako doma, aby sa nám darilo v spo-
lupráci so zainteresovanými inštitúciami zaistiť 
pre ne čo najkratší čas, ktorý musia stráviť u nás 
a mohli sa vrátiť do svojich biologických rodín. 
Tým najmenším zase zabezpečiť výchovu v pro-
fesionálnych rodinách, ktorá je pre ich harmo-
nický rozvoj osobnosti vyhovujúcejšia. 
 Nie všetky deti však majú také šťastie, že sa 
môžu vrátiť späť do svojich biologických rodín, 
alebo môžu ich vychovávať profesionáli. Najmä 
tým chceme u nás zabezpečiť také prostre-
die, v ktorom prežijú čo najšťastnejšie detstvo 
s cieľom čo najlepšie ich pripraviť pre budúci 
život za bránami nášho detského domova, aby 
keď nás prídu po čase navštíviť, sme mohli byť 
na ne hrdí, že sa stali plnohodnotnými občanmi 
tohto štátu. - 

S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI Z PRÁCE S DEŤMI
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DÚHA V SRDCI ZAŽIARI PO PIATY RAZ

 Chcete zažiť nádherné nedeľné popolud-
nie nabité temperamentom, skvelými skladba-
mi, tancom, zábavou a tvorivým nadšením? 
Navštívte 25. septembra o 14,00 h Spoločenský 
dom MsKS na Hviezdoslavovej ul. 1 v Novom 
Meste nad Váhom, kde sa bude konať 5. ročník 
benefičného podujatia Dúha v srdci, tradične 
pod záštitou predsedu TSK J. Bašku.
 Čím vás môže prekvapiť a potešiť toto podu-
jatie?
 Určite žiadneho z návštevníkov nesklame 
jedna z najznámejších a v súčasnosti najpro-
duktívnejších slovenských speváčok KATKA 
KNECHTOVÁ, ktorá od marca tohto roku vypre-
dala mnohé koncertné sály po celom Slovensku.  
 Katkine melodické piesne vystriedajú dyna-
mické skladby so silnou dávkou humoru v podaní 
kapely HUDBA Z MARSU. Ethno kapela bola 
niekoľko rokov ticho, ale zhodou náhod sa po 20 
rokoch od založenia vracia na hudobnú scénu 
a plánuje počas roka koncertovať. Ďalšia úspešná 
kapela z 90. rokov, skupina MADUAR, zaručene 
roztancuje publikum svojimi známymi dancefloo-
rovými skladbami. 
 Benefičný koncert už tradične ponúka nielen 
modernú hudbu, ale vždy zľahka začrie aj do 
ľudovej tóniny. Tento rok budú mať návštevníci 
možnosť vidieť tanec a spev folklórneho súboru 
GORAL ZO SUCHEJ HORY v ich typických 
pestrofarebných krojoch a klobúkoch s orlím 
pierkom. Tých, ktorým v krvi koluje tanečná krv, 
určite nadchne možnosť zladiť sa s tanečnými 
krokmi skvelej zumba tanečníčky MICHELOLE 
WEBER z Dominikánskej republiky. Jej radosť 
z pohybu a uvoľnenosť sa určite prenesie na 
všetkých, ktorí sa oddajú jej temperamentným 
rytmom. Malé stíšenie nastane pri počúvaní básní 
JURKA KOHÚTIKA, ktorý vo svojich veršoch 

s určitou dávkou vtipu privíta všetkých hostí  
koncertu.
 Moderátorské žezlo tento rok prevzala zná-
ma dvojica KVETKA HORVÁTHOVÁ a DODO 
KURILÁK. Oboch určite netreba predstavovať, 
poznáte ich z televíznej  obrazovky. Je to zladený 
moderátorský pár, ktorý s humorom a šarmom 
povedie všetkých návštevníkov aj hostí celým 
koncertným programom.
 Keďže nielen hudbou a tancom je človek 
živý, bude pre návštevníkov pripravené množstvo 
tvorivých a zábavných činností. Svoje umelecké 
cítenie môžu návštevníci prejaviť pri maľovaní 
na drevené figúrky, tričká, maľovaní horúcim 
voskom - enkaustikou, plstení, výrobe košíkov, 
modelovaní z textilu alebo pri vlastnoručne vyro-
benej bižutérii. V detskom svete plnom šantenia 
a zábavy deťom ponúkneme maľovanie na tvár, 
jazdu na odrážadlách, skákanie v nafukovacom 
hrade. Deti so zdravotným znevýhodnením si 
pochutia na koláčoch, nanukoch a džúsoch.
 Na benefičný koncert Dúha v srdci majú vstup 
zdarma osoby s mentálnym a zdravotným postih-
nutím, deti z detských domovov a  deti do výšky 
140 cm. 
 Vstupné pre verejnosť je 8 € v predpredaji, 
10 € v Spoločenskom dome pred koncertom.
 Predpredaj vstupeniek je v Centre sociálnych 
služieb v Novom Meste n/V, Bernolákova ul. 14, 
pondelok – piatok od 7.00 do 15.30 h. Počet 
vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100 
ks! Zmena programu je vyhradená.
 Usporiadatelia benefičného podujatia Dúha 
v srdci, ktorými sú Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad Nové 
Mesto nad Váhom, Občianske združenie Život 
s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan 
Štefánik, vás na koncert srdečne pozývajú.                                                                                 

Júlia Bublavá a Milan Štefánik
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ZOMREL POPREDNÝ UROLÓG MICHAL HORŇÁK
 Zastihla nás smutná správa. 
12. júna  vo veku 86 rokov 
prehral boj s ťažkou choro-
bou popredný urológ, bývalý 
hlavný odborník ministerstva 
zdravotníctva pre urológiu, 
od r. 2011 0sobnosť mesta  -  
prof. MUDr. Michal Horňák, 
DrSc. (*16. 11. 1929). Zho-
dou okolností práve v nasle-

dujúcom týždni mal  prevziať v Žiline na výročnej 
schôdzi Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorej 
bol dlhoročným predsedom, najvyššie vyzname-
nanie - Medailu prof. Vladimíra Zvaru. Významnej 
osobnosti  urológie,  ktorá si  MUDr. M. Horňá-
ka povolala z Trenčína k sebe do Bratislavy. Jej 
cieľom bolo pozdvihnúť urológiu v SR na európ-
sku úroveň, čo sa i vďaka Novomešťanovi podari-
lo dosiahnuť. Nové operačné postupy prof. MUDr. 

Horňáka  zohrali kľúčovú úlohu v mnohých oblas-
tiach uro-onkológie. Viedol multidisciplinárny tím, 
ktorý sa skladal zo špičkových odborníkov. 
 Michal Horňák, ktorý sa hrdo hlásil k Nové-
mu Mestu nad Váhom, pôsobil v 90. rokoch ako 
primár Urologickej kliniky na bratislavských Kra-
mároch. Napriek pokročilému veku tam ako lekár 
pôsobil až do konca marca tohto roka. V odbore 
patril k najvýznamnejším osobnostiam. Výpočet 
jeho vedeckých, odborných a pracovných aktivít 
by bol rozsiahly.
 Publikoval 310 vedeckých prác, z toho 50 
v zahraničných časopisoch. 
 Jeho kľúčový podiel na zavedení centralizo-
vanej liečby nádorov testis na Urologickej klinike 
na bratislavských Kramároch možno považovať 
za podiel k rozvoju urológie vo svetovom meradle.
    Odišiel nielen vynikajúci odborník, ale i výni-
močný človek. Česť jeho pamiatke!

 Spevácky zbor (SZ) sv. Cecílie, ktorý 30 
rokov pôsobí pri Prepozitúre Narodenia Pan-
ny Márie, v lete nedovolenkoval. Pod vedením 
zbormajsterky a dirigentky, inak organistky Mgr. 
Františky Chalániovej už po piaty raz zavítal 
3. – 7. augusta do Prahy, kde účinkoval na svä-
tých omšiach a koncertoch. SZ okrem sakrál-
nych skladieb spieva ľudové a hymnické piesne 
a skladby minulých storočí. Za sebou má 
množstvo vystúpení v SR i zahraničí. Náš au-
gustový pobyt v stovežatej bol jedným z nich. 
Vďačíme zaň pozvaniu MgA. J. Kšicu, riadi-
teľa chóru a dómskeho varhaníka v Katedrá-
le sv. Víta v Prahe. Spievali sme na nedeľnej 
slávnostnej bohoslužbe. Stihli sme si pozrieť 
i známy starobylý chrám. Sprievodcu s po-
drobným výkladom histórie chrámu nám robil 
Ing. arch. O. Stříteský. Ďalšie naše vystúpenie 
bolo v Týnskom chráme na Staromestskom ná-
mestí, kde nás privítal na sv. omši vikár Mgr. 
V. Kelnar. Po nej sme absolvovali koncert, kde 
odznela premiéra piesne Sv. Cecília, ktorú zložil 
a nášmu rovnomennému spevokolu venoval 
hudobný skladateľ B. Korejs. Ďalšie naše účin-
kovanie na sv. omši a koncert boli v Chráme 
u Voršilek na Národní tříde. 

 Vo voľnom čase sme navštívili parlament 
a senát ČR. Absolvovali sme prehliadku význam-
ných priestorov, galérie pre hostí, zasadaciu sálu 
a iné miestnosti. Nemenej zaujímavá bola i ex-
kurzia v známom pivovare  U Fleků,  kde sme si 
pozreli výrobu piva. Navštívili sme aj iné pozoru-
hodnosti Prahy. 
 Naše  turné sa  úspešne  skončilo, no môže-
me sa  k nemu kedykoľvek vrátiť vďaka kamere 
VIDEO-Design. 
 Tešíme sa na ďalšie vystúpenia v Prahe, kde 
nás pozvali aj na budúci rok.
          Mgr. Ján Urbanec, organizačný vedúci SZ

ÚSPEŠNÉ TURNÉ ZBORU SV. CECÍLIE V PRAHE
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 Ako sme vás už informovali, DFS Čakanka 
s účinnou podporou TSK účinkoval 2. - 6. má-
ja na medzinárodnom súťažnom festivale detí 
a mládeže Rozkvětlé Čechy v ČR.
 Milo nás prekvapil list, ktorý nám prišiel 
z Lipníka nad Bečvou od vedúcich DFS Malení-
ček Markéty Matuškovej a Květy Kohoutkovej. 
Vyberáme  z neho:
 -Tento rok bol tiež výnimočný tým, že nás  
prišli poctiť svojou návštevou deti zo slovenského 
súboru Čakanka z Nového Mesta n. V. DFS 
prišiel na naše pozvanie a bol súčasťou výmen-
ného pobytu. Spoločne s nimi sme vystúpili
v sobotňajšom odpoludňajšom programe vo VE-
SELÍČKU za bohatého sprie-
vodného programu. Okrem nás 
a Čakanky v ňom vystúpili deti 
MŠ z Veselíčka, Detský domov 
so školou z Veselíčka, deti zo 
ZŠ  v Oseku, ďalej TJ Sokol Ve-
selíčko, DS Hanácké Prose-
nék s country tancami, deti zo
ZŠ Lazníky a cimbalové mu-
ziky Kosénka a Kločének.
   V záhradnom areáli Veselíčka

sme tancovali po prvýkrát a ohro-
mila nás krásna  zámocká záhra-
da, príjemné prostredie, pestrosť 
programu a hlavne výborná at-
mosféra.
   V nedeľu dopoludnia sme sa 
vybrali na HRAD HELFŠTÝN, aby
sme návštevníkom hradu pred-
viedli nielen naše krásne kro-

je, ale tiež im spoločne so slovenskými deťmi
zaspievali a zatancovali. Atmosféra i nálada 
v oboch súboroch bola neskutočná. Slovenské 
deti si nielen s nami spoločne zatancovali, ale  tiež 
sa zúčastnili sprievodného programu, ktorý sme 
pre ne pripravili. O. i. i súťaž vo varení najlepšie-
ho kotlíkového guláša a záverečnú tombolu, 
z ktorej  si odniesli veľa darčekov na  pamiatku.
 Lúčenie so slovenskými deťmi a ich vedúcimi 
bolo veľmi dojemné. Prevládali emócie s prís-
ľubom ďalšej  návštevy. Všetkým deťom je pot-
rebné poďakovať za skvelú reprezentáciu nie-
len vášho mesta v našom Lipníku, ale i celého 
Olomouckého kraja. –

MILÁ ODOZVA Z LIPNÍKA NAD BEČVOU

 V škol. roku 2016/17 centrum voľného času  
otvára tieto záujmové krúžky: spoločenský ta-
nec od 8 rokov, bábkoherecký krúžok, brušné 
tance, latinsko – americké tance, moderný ta-
nec: hip-hop mladší od 5 rokov, hip-hop starší, 
výtvarný od 4 rokov, angličtina pre najmenších 
(4 - 6 - ročné deti), babinec - klub dievčat, pla-
vecký krúžok, judo, karate, pohybové hry od 
3 do 6 rokov, basketbal dievčatá, volejbal chlapci, 
volejbal dievčatá, futbal chlapci, stolný tenis, le-
teckí modelári, automodelári, turistický, vzpierač-
ský - zdravá chrbtica, atletický, thajský box, box, 
florbal, svetobežník, tvorivé dielne od 5 rokov, 

športové hry pre najmenších od 4 rokov a ľudové 
tance od 5 rokov.                        
 Prihlásiť sa možno od 5. septembra osobne 
v CVČ  denne od 10.00 do 12,00 a od 13.00 do 
16.30 h. 
 Bližšie informácie záujemcom poskytneme
priamo v CVČ Štúrova ul. 590/31 alebo na 
č. tel. 771 2420.
 Budeme vďační rodičom detí a mládeže, ktorí 
sa rozhodnú vzdelávací poukaz vydaný základ-
nou a strednou školou odovzdať centru voľného 
času.                                              

 -jh-

 

V PONUKE ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY CVČ
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 Pred pár dňami sa skončili v brazílskom Rio 
de Janeiru letné olympijské hry. Tisíce športovcov 
z celého sveta si merali sily a uchádzali sa o me-
daily v 28 športových kategóriách. Samozrejme, 
zvíťaziť nemohli všetci, iba niektorí z nich. 
 Možno niekto čakal, že v poslednej vete na-
miesto výrazu „niektorí“ použijem výraz „najlep-
ší“. Neučinil som tak, lebo viem, čo hovorí Písmo:  
„Opäť som videl pod slnkom: rýchli nevyhrávajú 
beh, ani hrdinovia boj, múdri nezískavajú chlieb, 
ani rozumní bohatstvo, ani priazeň nie je pre tých, 
čo vedia: ale čas a náhoda ich postihne všet-
kých.“ (Kazateľ 9,11). Určite ste počuli konštato-
vanie niektorého zo športovcov: dal som do toho 
všetko, no nemal som šťastie. Alebo: Nemal som 
svoj deň, sám nerozumiem, prečo som dosiahol 
iba priemerný výkon. K tomu všetkému treba pri-
rátať aj dopingové škandály, ktoré v posledných 
rokoch sprevádzajú takmer každé športové podu-
jatie. Skutočne, víťaz nie je vždy ten najlepší. Nie 
všetci sa správajú fair play. Mnoho toho zostáva 
pred nami skryté.
 Napriek týmto nelichotivým skutočnostiam 
Písmo nie je proti športu či športovaniu. Mám 
priateľov – kresťanov, ktorí sú zanietenými špor-
tovcami. Apoštol Pavol, najväčší misionár prvého 
storočia, použil vo svojich listoch niekoľko obra-
zov z vtedajšieho športu. Mnohé z nich sú dokon-
ca z olympijských hier, ktoré sa konali v tej dobe, 
keďže v Rímskej ríši dominovali grécka kultúra 
a zvyklosti. V prvom liste do Korintu nachádzame 
grécky výraz „stadión“, čo zvykneme prekladať 
ako bežecká dráha alebo ako štadión: „Či nevie-
te, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, 
ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju 
dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetké-
ho; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my 
však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako 
na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch 
rozrážal...“(9, 24 - 16).
 V uvedených slovách apoštol Pavol športovú 
disciplínu behu na dráhe prirovnal k ľudskému 
životu. Všetci bežíme. Nachádzame sa na bežec-
kej trati a blížime sa k cieľu. 
 Nikto z nás však nebeží fair play. Mnohí pod-
vádzajú, skracujú si cestu, dopingujú, niektorí 
využívajú iba závetrie tých, čo sú pred nimi. Iní 
nechutne zraňujú ostatných spolubežiacich, ale-

bo im hádžu polená do dráhy. Nikto z nás nebeží 
dokonale. Každý nejakým spôsobom zlyhal a stá-
le zlyháva. Dokonale bežal iba jeden. Hoci jemu 
na dráhe druhí ubližovali, ponižovali ho a snažili 
sa ho diskvalifi kovať, on stále bežal fair play. Nič 
ho neodradilo, aby pomáhal ostatným, ktorí krí-
vali. Ochotne slúžil až do konca. On ako jediný 
zvíťazil. Na kríži zvolal: Je dokonané! A tento jeho 
triumf potvrdil tretí deň, keď vstal z mŕtvych.
 V športových disciplínach vyhráva iba jeden, 
ostatní sa cítia porazení. Kristus však zvíťazil nie 
preto, aby ostatných porazil, alebo aby „zažiaril“. 
 Zvíťazil preto, aby sa o víťazstvo podelil 
s nami. Vďaka nemu môže byť každý víťazom. 
Vďaka nemu môže každý vojsť do večného cieľa! 
V dávnej histórii olympijskí víťazi dostávali vavrí-
nový veniec. Ako píše apoštol Pavol, tento veniec 
bol skutočne pominuteľný. Za niekoľko dní zvä-
dol. Hoci dnešné odmeny – medaily – vyrobe-
né z ušľachtilých a drahých kovov sa zdajú byť 
trvácne, predsa aj tie sú pominuteľné. Ich sláva 
po rokoch upadne do zabudnutia, navyše nikto 
si tú medailu nezoberie so sebou na druhý svet. 
Vďaka Kristovi nám bol ponúknutý neporušiteľný 
veniec – odmena alebo medaila večnej hodnoty. 
Hodnota večného života sa nedá vyjadriť našimi 
slovami. Preto na inom mieste apoštol Pavol na-
písal: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani 
do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, 
ktorí Ho milujú“ (1Kor 2,9).
 Hoci Kristus ako jediný zvíťazil a my môžeme 
mať podiel na jeho víťazstve, vďaka nemu predsa 
nie sme povolaní k pasivite. Preto apoštol Pavol 
hovorí o zápasení, o zdržovaní sa všetkého (ako 
športovci pri tréningoch). Obrazne povedané, 
sme stále na bežeckej trati. To, že Kristus už zví-
ťazil a vybojoval víťazstvo aj pre nás, má pre nás 
obrovský záväzok. Viaže nás to k tomu, aby sme 
si tento dar víťazstva nadovšetko vážili. Už ne-
musíme viac podvádzať. Už nemusíme druhým 
hádzať polená pod nohy, aby sme vyzerali lepšie 
ako oni. Nemusíme dopingovať, skracovať si tra-
su. Vďaka Kristovi sa môžeme učiť žiť fair play. 
To znamená: konať čestne, pomáhať, slúžiť iným, 
dávať, obetovať sa. Sme pozvaní k takémuto 
spôsobu života. Ten, kto má podiel na Kristovom 
víťazstve, predsa už nemá čo v časnosti stratiť.               

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

OLYMPIÁDA JE ZA NAMI
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PROGRAMY MsKS
september 2016

ZÁPIS DO KURZOV

VÝSTAVY PRIPRAVUJEME: PACI PAC
 Na 18. októbra pripravujeme pre deti to 
najlepšie z DVD PACI PAC 1 a PACI  PAC 2 
v sprievode živej kapely a s detskými tanečník-
mi z DANCEKIDS. Nebudú chýbať pesničky 
Ťapy ťap, Opica, Vodník Ferko či vláčik, ale aj 
novučičké ako Helikoptéra, Slon, Loďka, Roz-
cvička a i.. 
 Príďte sa s nami zabaviť, čaká na vás aj 
prekvapenie. Na mieste si budete môcť zakúpiť  
aj nové DVD PACI PAC 2 - pesničkovú encyklo-
pédiu, obrázkovú spevníkovú knižku či pískacie 
tričká PACI PAC. 

JIŘÍ SRNA – KRESLENÝ HUMOR
PASTELY, PEROKRESBY

 5. septembra od 8,00 h do 16,30 h sa 
v MsKS uskutoční zápis do kurzov. V školskom 
roku 2016/2017  MsKS plánuje otvoriť tieto kurzy:
anglický jazyk pre začiatočníkov, cvičenie pre 
ženy a joga. Prihlásiť sa  možno v priebehu sep-
tembra v pracovné dni od 8,00 h do 15,30 h,
príp. na  e-mail: fandrova@msks.sk  .

 Do 5. septembra potrvá výstava amatér-
skeho výtvarníka Jána Machoviča z Moravské-
ho Lieskového.

PIATE ROČNÉ OBDOBIE

 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej porad-
ne. Najbližší termín stretnutia s advokátom  je  
29. septembra  o 17,00 h v MsKS.
 V MsKS  na 1. posch. vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a občianskeho 
práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie poda-
ní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže 
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
určené osamelým matkám s deťmi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom 
a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

MIRO ĎURŽA – HUMOR JE VÁŽNA VEC...
(K 10. VÝROČIU ÚMRTIA AUTORA)

 16. septembra o 17,00 h sa vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční slávnostné otvorenie vý-
stav z medzinárodného Novomestského ostňa 
úspešného karikaturistu Jiřího Srnu z Českej  
republiky a novomestského výtvarníka Mira 
Ďuržu pri príležitosti 10. výročia úmrtia autora, 
o. i. tiež úzko spätého s Novomestským ost-
ňom. Výstavy  potrvajú do  21. októbra.

VESELÁ TROJKA
 13. septembra o 18,00 h sa v sále MsKS 
uskutoční vystúpenie známej skupiny Veselá 
trojka so zabávačom Števom Hruštincom. 
Vstupné: 9 €. Vstupenky si  môžete  zakúpiť  on-
line na: www. msks.sk  alebo v pokladni MsKS.

KLUBY V SEPTEMBRI
Pondelok  každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
    Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci 
                  13. 9. od 12,30  do 17,30 h
    Klub alt. medicíny p. J. Dedík
Streda       14. 9. o 14,00 h 
                  OZ G35 - Klub chorých na SM
Štvrtok      od 18,00 h - Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

NOVOMESTSKÝ JARMOK
 V dňoch 16. - 18. septembra sa uskutoční 
37. Novomestský jarmok s tradičnými sprie-
vodnými akciami.
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The Social Network, Podfukári
Twilight sága Stávka na 

neistotu, Bláznivá, stratená láska (New 
York, milujem a!) Ant-Man)



  Účastníci No-
vomestského 
jarmoku  sa aj 
tentoraz môžu 
tešiť na dobrý 
humor, ktorý 
k tomuto po-
dujatiu neod-
m y s l i t e ľ n e
patrí a ktorý už 
tradične pre 
svojich náv-
števníkov pri-

pravuje mestské kultúrne stredisko. 
 Tentokrát sa svojimi veselými a farebnými 
pastelmi a perokresbami  predstaví  významný 
český karikaturista Jiří Srna z Jablonca nad Ni-
sou, ktorý patrí medzi pravidelných účastníkov 
Novomestského ostňa (NO).
 Posledné dva ročníky (2013 a 2015) No-
vomestský osteň rozšíril svoju pôsobnosť aj 
o medzinárodnú účasť a verejnosti  predstavil 
tvorbu karikaturistov z celého sveta. A práve 
diela J. Srnu tu v r. 2013 získali druhé najvyššie 
ocenenie. Strieborný osteň autor získal vo veľ-
kej medzinárodnej konkurencii vyše 150 účast-
níkov z viac ako 30  krajín celého sveta.
 Výstava J. Srnu  tak opäť ponúka kvalitný 
kreslený humor, ale aj príležitosť stretnúť a po-
rozprávať sa s inšpirujúcim umelcom a vtipným 
a zábavným človekom, ktorý prisľúbil osobnú 
účasť na vernisáži.
 Jiří Srna vyštudoval Lekársku fakultu na 
Karlovej univerzite v Hradci Králové. Po ukon-
čení štúdií absolvoval aj Fotografi cké konzer-
vatórium. Popri lekárskej profesii sa venuje 
nielen kreslenému humoru, kresbe, maľbe, 
fotografi i, hudbe, ale v poslednom čase i dre-
venej plastike. Svojimi kresbami i fotografi ami 
ilustruje knihy i časopisy. Výtvarne spolupracu-
je s viacerými časopismi. Svoje diela pravidelne 
vystavuje na mnohých aj medzinárodných ko-
lektívnych podujatiach a uskutočnil aj niekoľko 
samostatných výstav. Tiež je spoluorganizáto-
rom výstav pripravovaných Českou úniou ka-
rikaturistov a ilustroval dve knižné publikácie. 

Za svoj kreslený humor získal mnoho ocenení 
doma i vo svete.
 Jiří Srna má rád život, rozmanitý svet okolo 
seba, ľudí, hudbu i dobré vínko. Všetko sú pre 
neho impulzy, ktoré zaznamenáva aj vo svojom  
kreslenom humore. Kreslí to, čím je, čo ho zau-
jíma a možno aj čo ho trápi. Jeho diela sú nie-
kedy veselé, inokedy veselo - smutné, zväčša 
s pointou alebo aj mementom. Jeho humor je 
bez slov, a tak je humorom bez hraníc, časo-
vých a priestorových obmedzení, zrozumiteľný 
dnes i zajtra, všade vo svete. Ale keďže Jiří 
Srna je odnedávna pravidelným účastníkom 
medzinárodného výtvarného plenéru vo Val-
ticiach na Morave v čase vinobrania, tak náv-
števníci sa môžu tešiť aj na veselú sériu jeho 
farebných pastelov a perokresieb práve s touto 
inšpirujúcou tematikou.
 Na podujatí, na ktoré všetkých srdečne po-
zývame, si výstavou Humor  je  vážna  vec... 
p r i p o m e -
nieme aj 
10. výro-
čie úmrtia 
významné-
ho novo-
mestského 
u m e l c a 
Mira Ďur-
žu – kari-
k a t u r i s t u , 
maliara, grafi ka a ilustrátora, ale predovšetkým 
kamaráta a tiež dlhoročného účastníka, neskôr 
spoluorganizátora a porotcu NO. Rodák zo Ze-
mianskeho Podhradia (*8. 6. 1944) sa venoval 
i tvorbe erbov a s tým spojeným štúdiom  his-
torických materiálov. Fotografoval, veľa  čítal, 
chodil do prírody, kde čerpal inšpiráciu. Vysta-
voval doma  i za  hranicami, kde  zbieral ceny. 
Tvorivé úsilie M. Ďuržu zastavila až smrť 13. 
augusta 2006.
 Slávnostné otvorenie výstav sa uskutoční 
v piatok 16. septembra  o 17.00 h vo výstavnej 
sieni MsKS  v Novom Meste nad Váhom. Vý-
stavy potrvajú do 21. októbra.
                                                Ela Porubänová

HUMOR K JARMOKU NEODMYSLITEĽNE PATRÍ

Jiří Srna: Autoportéty

Miro Ďurža: Autoportrét
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 V sobotu 3. septembra opäť zavítajú 
na hrad Rytieri neba. Sokoliarska skupina 
Falconarii so svojou „družinou okrídlených 
bojovníkov“ na čele s kráľmi neba orlom a výrom 
skalným a ďalšími krásnymi dravcami predvedie 
letové ukážky a „drezúru“ dravcov priamo nad 
hlavami návštevníkov. Sokoliari porozprávajú 
veľa zaujímavého o živote týchto krásnych 
vtákov a prezradia aj tajomstvá výcviku a zís-
kania ich poslušnosti. Vidieť „rytierov neba“ 
zblízka, pre tých odvážnejších i pohladkať 
niektorého z nich, môže každý, kto zavíta túto 
sobotu na hrad Beckov. 

 V dobách dávno minulých svahy za 
hradom Beckov zdobili vinice, čo plnili 
opojným mokom vínne pivnice... 

 Víkend 10. – 11. 
septembra s názvom 
Bakchus na hrade je 
už 2. rok venovaný pre 
mnohých už zabudnutej 
vinohradníckej a vinár-
skej minulosti  Beckova.
O vyspelom beckov-
skom vinohradníctve 
hovorí už písmo z ro-
ku 1508 a až do 19. 
storočia vinohradníctvo 

a vinárstvo bolo dôležitým a aj prekvitajúcim 
odvetvím Beckovčanov. Málokto dnes uverí, 
že v 17. storočí sa vo všetkých 4 beckovských 
krčmách čapovalo najmä víno z domácich 
vinohradov... Vinohradnícku a vinársku históriu 
Beckova pripomenie návštevníkom starogrécky 

a starorímsky boh Bakchus, ktorého na hrade 
privíta sám hradný pán. Spolu s návštevníkmi 
bude sledovať vážne šermiarske súboje i žar-
tovné scénky z histórie v podaní skupiny his-
torického šermu Corvus Arma – Havrani. 
Odvážnejší návštevníci sa môžu zapojiť do 
kušostreleckých súťaží O cenu Bakchusa, 
ktorou bude - ako inak - fľaša dobrého vínneho 
moku. Na nádvorí hradu sa bude moržovať 
a prešovať hrozno – mušt bude tiecť aj priamo 
z preša. Bakchus „preverí“ burčiak z toh-
toročnej úrody, ktorým si návštevníci môžu hasiť 
smäd po tradičnej cigánskej a iných obľúbených 
špecialitách.                      
 V sobotu 17. sep-
tembra sa uskutoční 
jesenné kolo turnaja 
v tradičnej lukostreľ-
be O pohár vojvodu 
Ctibora. Na hrad opäť 
zavítajú lukostrelci z ce-
lého Slovenska, kde si 
budú merať sily v na-
pínaní tetív, ostrosti svoj-
ho zraku a presnosti 
zásahov svojich šípov. 
Návštevníci hradu môžu obdivovať šikovnosť 
a umenie lukostrelcov, povzbudzovať svojich 
favoritov, či oboznámiť sa s pestrým arzenálom 
lukov, šípov a lukostreleckých kostýmov. 
 Víkend 24. – 25. septembra poteší najmä 
deti už 5. Tekvicový festival. Na šikovné ruky 
detí a ich pomocníkov – oteckov či mamičky – 
bude čakať kopa krásnych žltých tekvíc, ktoré ich 
postupne premenia  na krásavcov-svetlonosov. 
Víťazov súťaže o najkrajšiu tekvičku neminú 
sladké odmeny. Po západe slniečka sprievod 
svetlonosov prejde po tajomných zákutiach 
hradu. Po obidva dni budú predvádzať svoje 
šermiarske 
kúsky a 
zabávať deti 
i dospelých 
č l e n o v i a 
s k u p i n y 
historického 
š e r m u 
Rád sv. 
Galahada.

SEPTEMBROVÉ PODUJATIA A PROGRAMY



14

S BÁBIKOU PO SLOVENSKU AJ OKOLO SVETA
 Hračka ako nástroj detskej hry je neod-
deliteľnou súčasťou kultúry detí. Vonkajšia úpra-
va aj zámer ľudovej hračky často odzrkadľuje 
zvláštnosti a znaky daného regiónu, v ktorom 
dieťa vyrastá. Jedným z najrozšírenejších typov 
hračiek je bábika. Tá niekedy stráca funkciu 
detskej hračky a stáva sa akýmsi reprezen-
tačným objektom daného regiónu, kedy sa 
výrobcovia pri jej zhotovení snažia zachovať 
a odovzdať ďalej kultúrne znaky z ich prostredia.
 Pracovníci oddelenia Podjavorinského 
múzea v Novom Meste nad Váhom pripravili vo 
svojich výstavných priestoroch výstavu bábik zo 
súkromných zbierok. Jej prvá časť sa zameriava 
na bábiky v tradičných odevoch z celého sveta 
z dlhoročnej zbierky Jaroslava Burjaniva. Druhá 
časť predstavuje vlastnú tvorbu Rastislava 
Belloviča a jeho manželky, ktorí šijú a vyšívajú 
ľudový odev pre miniatúry podľa vzorov zo 
všetkých regiónov Slovenska. Na výstave pred-
stavíme aj bábiky v bošáckom ľudovom odeve, 
ktorý ušila Marta Rýdza z Novej Bošáce - 

Predpolomy. 
Návštevníci 
v ý s t a v y 
tak môžu 
p o r o v n a ť 
t r a d i č n ý 
odev nie-
len z jed-
n o t l i v ý c h 
r e g i ó n o v 
SR, ale aj 
zahraničia.
 Výstava 
sa usku-
toční od 16. 
septembra 
s vernisážou o 15,00 h a potrvá do 25. no-
vembra. Srdečne pozývame nielen deti, ale 
aj dospelých, ktorí sa chcú na chvíľu vrátiť do 
detských čias.           Mgr. Andrea Lazarčíková, 

poverená vedením TM, 
oddelenia Podjavorinské múzeum

~ Zmenáreň - 7 dní v týždni - bez poplatku 0% 
~ Trafika 7 dní v týždni
~ Kopírovanie
~ Tipos 
~ Fajčiarske potreby
~ Drobné darčeky
~ TIK - upomienkové predmety SK a NMnV
~ Bankomaty NON-STOP
~ Bistro ME-Kong - špeciality ázijskej kuchyne
~ Denné menu od 3,30 €

ME-TRADEX: TRAFIKA FONTÁNA NÁMESTIE SLOBODY

Po - Pia 6:00 - 18:00 h;  So 6:00 - 13:00 h;  Ne 8:00 - 12,30 h;  Kontakt: 032 / 771 01 17
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 Kynologický klub (KK) Smile of Dog Nové Mesto nad 
Váhom, ktorý vznikol ako občianske združenie koncom roku 
2009, združuje záujemcov o kynológiu so zameraním na špor-
tovú kynológiu, agility a ďalšie kynologické aktivity. Do r. 2012 
využíval na výcvik psov priestory v Kočovciach - Beckovskej 
Vieske. Po uzatvorení nájomnej zmluvy s mestom v jeseni 
2012 sa klubové aktivity a výcvik presunuli na nové cvičisko 
v prenajatom priestore v areáli bývalých kasární. 
 Činnosť klubu sa zameriava na základný výcvik posluš-
nosti psov. Členovia klubu sa venujú športovej kynológii, so 
psami absolvujú skúšky SVV a IPO (národné a medzinárodné 
skúšky pracovných psov), zúčastňujú sa branného viacboja 
kynológov, národných a medzinárodných výstav psov. KK 
organizuje pre svojich členov vianočný  pretek s posedením 
pri guláši. Pravidelne na prelome mája a júna usporadúva 
na Zelenej vode výstavu bezpapierových psov a orieškov so 
sprievodnými akciami pre deti. Členovia KK sa individuálne 
alebo ako klub so svojimi psami zúčastňujú aj na akciách 
iných organizátorov s ukážkami výcviku psov. Klub  je členom 
Zväzu športovej kynológie SR. 30. apríla  organizoval skúšky  
pracovných psov podľa SVV1 a BH-SK. Všetci zúčastnení 
členovia klubu skúšky úspešne absolvovali.
 Základný výcvik psov prebieha s výcvikármi pravidelne 
každú nedeľu od 9:00 h, výcvik obrany sa koná v spolupráci 
s figurantom každý utorok od 16:00 h. Termíny výcviku sú 
zverejnené na vstupnej bráne do areálu s cvičiskom, v infor-
mačnej skrinke KK na Ul. M.R. Štefánika, na webovej stránke 
klubu - www.kknmnv.sk a facebooku.
 Keďže spomínaná každoročne organizovaná výstava 
orieškov a psíkov bez PP sa z roka na rok  teší čoraz väčšej 
obľube, rozhodli sme sa pre širokú verejnosť usporiadať 
1. kurz výcviku základnej poslušnosti. Kurz sa začína 
25. septembra v areáli KK a je pre všetkých záujemcov 
zdarma. Viac informácii nájdete na www.kknmnv.sk  .

SMILE OF DOG 
PRE PSÍČKAROV A ICH PSOV
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk

Útulok pre psíkov v NMnV 
prijme s nástupom ihneď 

opatrovateľky/ľov.
Info: 

0907594664
0905729710

utuloknm@gmail.com

www. katkatours.sk

PRODOV 
 opatrovateľská služba 

u Vás doma. 
Kontakt: 

0949 344 548
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 Tvorivé rozpä-
tie spisovateľky a pu-
blicistky Mariany Ko-
morovej, rodáčky  
z neďalekých Bziniec, 
kde aj v súčasnosti 
žije a  tvorí, nie je 
ohraničené ani tema-
ticky, ani jednou 
cieľovou skupinou 
čitateľov. Poznáme 
ju ako autorku, ktorá 
píše pre všetky ve-

kové kategórie a  ktorá sa s plným nasadením 
pustila do historických románov rovnako ako do 
príbehov zo súčasnosti. Zakaždým však pre-
kvapila novými myšlienkovými pochodmi, ktoré 
prostredníctvom literárnych postáv odovzdáva 
svojim čitateľom. Sú zúročením dlhoročných 
životných skúseností, ktoré ju naučili s pokorou 
nielen prijímať, ale aj odovzdávať. 
 Doteraz jej vyšlo 15 kníh, ku ktorým v týchto 
dňoch pribudli dve nové: Väzni lásky a Kam 
vedú všetky cesty. Obidve majú spoločného 
menovateľa: autorka sa v nich predstavuje 
ako veľmi vnímavá a empatická pozorovateľka; 
povedané jej vlastnými slovami ako „bystrá 
zberateľka duší“. 
 Príbehy, ktoré rozvinula v románe Väzni 
lásky, sa zrodili z odpozorovaného, prežitého, 
vycíteného. Sú o hľadaní a nachádzaní sku-
točných životných istôt, ktoré nám neraz  uni-
kajú, alebo sa strácajú v pretlaku nedôležitých 
a život komplikujúcich, nami mylne určených 
„priorít“, keď sa ženieme za falošnými pred-
stavami o láske a šťastí. 
 Pútavým a príťažlivým spôsobom sa jej po-
darilo zotrieť anonymitu náhodných cestujúcich 
letiacich do spoločnej dovolenkovej destinácie 
(Malorka) a otvoriť ich hlboko ľudské, až do-
jímavé príbehy, sčasti pravdivé, sčasti dotvorené 
autorkinou fantáziou. Sú postavené na vzťa-
hoch ľudí, blízkych i náhodne zoznámených, 
ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách. 
Rovnakou mierou sa v nich miešajú smútok, 
osamelosť, beznádej, láska, radosť, ale aj túž-
ba oslobodiť sa a začať nový život. A najmä 
silná viera, ktorá v autorke posilňuje istotu, že 

slnko svieti pre každého človeka rovnako. Cez 
tieto príbehy dokázala veľmi citlivo zovšeo-
becniť pravdy platné pre zdravé fungovanie 
medziľudských vzťahov. Opäť nás presvedčila, 
že samotný život píše pre nás najneuveriteľ-
nejšie príbehy a prináša neustále nové podnety. 
V knihe nechýbajú ani krásne opisy prírody, 
dovolenkovej atmosféry plnej slnka, slanej vody, 
modrej oblohy, hudby a virvaru.
 V knihe Kam vedú všetky cesty sa s na-
mi podelila so svojimi postrehmi, poznatkami, 
dojmami a zážitkami z ciest po veľkomestách 
a miestach starej Európy, aby nám sprostred-
kovala historické, kultúrne, a najmä duchovné 
hodnoty pamätihodností a ďalších významných 
lokalít, ktoré sú dôkazom neobmedzených tvo-
rivých schopností človeka. Na rozdiel od stro-
hých encyklopedických opisov tie svoje obohati-
la o vlastné pocity, úvahy či podnety na zamys-
lenie. Známe pamiatky  spája s konkrétnymi 
osobnosťami, ktoré im pred mnohými rokmi 
vdýchli dušu a nesmrteľný život. Máme tak 
možnosť spoznať nielen ich osudy, ale aj cesty, 
ktoré ich priviedli k vytvoreniu doteraz nepre-
konaných diel. Pred čitateľom defilujú história 
a súčasnosť takých miest, ako je Rím (Vatikán 
a jeho múzeá, Sixtínska kaplnka, Bazilika sv. 
Petra, Anjelský hrad, Koloseum…, kde všet-
ko dýcha históriou a nevyčísliteľnou umelec-
kou hodnotou), Paríž (Notre Dame, Pantheon, 
miesto posledného odpočinku významných 
národných osobností, v roku 1804 Napoleo-
nom zriadený cintorín Pére Lachaise, Mont-
martre a jeho Chrám najsvätejšieho Ježišovho 
srdca…), ale aj pútnické miesto Banneux v Bel-
gicku. 
 Jej štýl písania je ľudsky úprimný, otvorený. 
Cez postavy (v prvom románe) a postrehy 
a úvahy (v druhej knihe) odhaľuje aj vlastný 
prístup k životu. Rezonuje v ňom jej úprimná 
viera v Boha, ktorého prítomnosť hľadala na 
všetkých navštívených miestach, ale aj postoj 
k hodnotám, od ktorých sa pomaly, ale isto 
vzďaľujeme. Preto je takéto kniha v dobe, v kto-
rej prevláda neosobná internetová a skratko-
vitá mobilná komunikácia, balzamom na dušu 
a príjemným darčekom pre čitateľov.                                                  

 Eva Berková

KOMOROVEJ BALZAMY NA DUŠU
Mariana KomorováMariana Komorová

Kam vedú všetky cestyKam vedú všetky cesty
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 Jubilejná - desiata návšteva Divadielka 
galéria v Srbsku v druhej  polovici júna  priniesla 
do Kysáča jednu milú novinku - výstavu bábok.
 Ako sa zrodil tento zaujímavý nápad, odpoveď 
pozná vedúci Divadielka galéria pri MsKS v No-
vom Meste nad Váhom Ivan Radošinský.
 -Pri koncipovaní programu 23. detského folk-
lórneho festivalu Zlatá brána, ktorý už desiaty rok 
otvárame svojím bábkovým predstavením, prišiel 
Kultúrno - umelecký spolok Vladimíra  Mičátka so 
zaujímavou ideou osláviť 10 – ročnú spoluprácu  
nášho divadielka s KIS Kysáčom výstavou bábok. 
Myšlienka sa nám zapáčila, výsledkom bolo, 
že s nami do Kysáča  v autobuse cestovali via-
cerí, nielen s hranou rozprávkou spojení drevení 
kamaráti detí, aby sa predstavili v Slovenskom  
národnom dome v Kysáči na výstave  nazvanej  
Na zámku Zlatej brány aj bábiky rozprávajú. Išlo 
o jednu zo sprievodných akcií folklórneho festi-
valu, ktorá sa stretla s veľkým záujmom najmä 
malých návštevníkov. Deti si bábky mohli nielenže 
pozrieť, ale aj chytiť, pohladkať... Od štvrtka 16. 
júna, kedy sa výstava o 20,00 h slávnostne ot-
várala, až do nášho odchodu v nedeľu 19. júna, si 
na  marionetách popásli oči stovky detí.
 Bábky v „akcii“ mohli diváci vidieť na ďalší 
deň v amfiteátri v úvode Zlatej brány. Oklamaný 
vodník nesklamal, páčil sa, o čom svedčil do pos-
ledného miesta zaplnený amfiteáter, ktorý poj-
me do 600 divákov a ich dlhotrvajúci potlesk 
na  záver. Už dve hodiny pred  predstavením 
prichádzali do amfiteátra, aby si zaistili  miesto 
s dobrým výhľadom.-
 Na jar premiérovanú bábkovú hru DG z pe-
ra J. Klasa v réžii I. Radošinského ešte pred
otvorením Zlatej brány videli 17. júna dopolud-
nia deti z materskej školy spojenej s jasľami.

 - V sobotu osemnásteho podvečer sme  „Vod-
níka“ opäť s úspechom hrali v Báčskom Petrovci 
v Divadle VHV pre verejnosť.-
 Bol čas i na stretnutia s priateľmi a na nejaký 
výlet?
 -Hoci Srbsko je pre nás predovšetkým o hra-
ní bábkového divadla, stavaní a skladaní scény  
a presunoch na miesta nášho účinkovania, našli 
sme si čas aj na  debaty s kysáčskymi divadel-
níkmi. Vždy večer sme sa  zišli doma u jedného 
z nich, posedeli, ochutnali čo - to zo srbských 
špecialít, napr. sarmu či podľa domácich pa-
prikáš, ktorý nám pripadal ako guláš, a veľmi nám 
chutil. Keďže medzi štrnástimi účastníkmi zájazdu 
boli aj nováčikovia, navštívili sme s nimi pevnosť 
v Novom Sade, ktorú my ostatní, čo sme už 
v Srbsku boli, sme jej prehliadku už absolvovali.
 Domov sme sa vrátili vo vrecku s pozvaním 
na návštevu na ďalší rok a s príjemnými dojma-
mi, ktoré neprekazilo ani malé intermezzo na 
maďarských hraniciach pri návrate na Slovensko, 
kedy sme museli krvopotne, rukami - nohami 
vysvetľovať, že aparatúra, ktorú sme v autobuse 
viezli, bola nevyhnutná pracovná pomôcka, pot-
rebná pre naše účinkovanie na Dolnej zemi. 
Avšak ani tento nie najpríjemnejší zážitok v nás
nepochoval chuť vrátiť sa sem o rok s inscenáciou 
novej rozprávky, na ktorú sa návštevníci Zlatej 
brány každoročne veľmi tešia. A my s nimi, 
naplnení radosťou v srdci, že aj medzi zahra-
ničnými Slovákmi máme vďačných divákov. -

Z V E S T I  –  R A DY  –  P O S T R E H Y
  4. september - Svetový deň židovskej  kultúry 
                               a dedičstva
  8. september - Medzinárodný deň gramotnosti
10. september - Svetový deň pomoci
13. september - Deň pozitívneho myslenia
                               Medzinárodný deň čokolády
14. september - Deň európskeho kultúrneho
                               dedičstva
21. september - Medzinárodný deň mieru
22. september - Európsky/svetový deň bez áut
25. september - Medzinárodný deň nepočujúcich
26. september - Európsky deň jazykov
27. september - Deň železničiarov
28. september - Svetový deň mlieka v školách
29. september - Sviatok sv. Michala, patróna
                               chorých
30. september - Medzinárodný deň prekladateľov

DIVADIELKO GALÉRIA V KYSÁČI S NOVINKOU
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STÍHACÍ PILOT M. ONDRÁŠEK POCHÁDZAL Z MESTA
 (*30. 9. 1928 Nové Mesto 
nad Váhom – † 5. 6. 1980 
Pardubice), dôstojník Čs. 
ľudovej armády, vojenský 
stíhací pilot. Dosiahnuté 
vojenské hodnosti: poručík 
(1950) – plukovník (1961). 
Otec Ján Ondrášek (*1894), 
matka Mária, rod. Kubíčková 

(1907 – 1958), súrodenci Ján (*1924), Anna 
(1926 – 1950), Karol (*1931), Štefan (*1934) 
a Eva (*1941), manželka Květoslava (sobáš 
11. 8. 1951), rodená Jandová (*1929), dcéra 
Květoslava (*1952) a syn Petr (*1957). Syn 
sestry Anny Ján Ondrášek (*1942) bol známy 
futbalista, útočník Interu Bratislava, Lokomotívy 
Košice a čs. futbalový reprezentant.
 V Novom Meste nad Váhom sa v minu-
lom storočí narodilo viacero aktívnych pilotov. 
Spomeňme napr. Rudolfa Mrákavu, ktorý bol aj 
výborným futbalistom či Štefana Martiša, Emila 
Trchalu, vynikajúcich slovenských vojenských 
leteckých akrobatov. 
 Rodina Ondráškovcov bývala na Hviezdo-
slavovej ul. oproti budove bývalého kina 
Považan až do rozsiahlej asanácie v dôsledku 
bytovej výstavby. Michal, syn kočiša, navštevo-
val neďalekú ľudovú školu, neskôr osemročné 
gymnázium M. R. Štefánika, kde v r. 1947 zložil 
skúšku dospelosti. Spolu s ním v ročníku študo-
vali také osobnosti ako Karol Hederling, budúci 
redaktor denníka Pravda, Rudolf Zongor, budúci 
novomestský učiteľ či Gabriel Oravec z Mnešíc, 
neskorší vysokoškolský pedagóg (deskriptívna 
geometria).
 M. Ondrášek, 178 cm vysoký muž so sivý-
mi očami, vstupoval do plnohodnotného života 
v období, ktoré historici i politici zvyknú ozna-
čovať termínom studená vojna. Nie dávno som 
na týchto stránkach napísal, ako mi dospie-
vajúcemu imponovala elegantná sivomodrá 
dôstojnícka letecká rovnošata, keď sa M. 
Ondrášek občas objavil vo svojom rodisku 
na verejnosti na námestí. Skúsme sa teraz 
v stručnosti zamyslieť, čo všetko náš rodák 
stihol vykonať počas svojho nedlhého, ani nie 
52 - ročného života. 

 Jeho budúca kariéra sa začala v roku 
1947 dvojmesačným plachtárskym výcvikom 
v Hodkoviciach a Kralupoch nad Vltavou. Od 
1. 10. 1947 nastúpil ako frekventant na Leteckú 
vojenskú akadémiu v Hradci Králové, z ktorej 
ho v r. 1950 vyradili v hodnosti poručíka a pilota 
II. triedy. Pridelili ho do 5. leteckého stíhacieho 
pluku v Plzni, postupne sa prepracoval k vyšším 
veliteľským postom (letovod a zástupca 51. 
leteckého stíhacieho pluku), zároveň sa prie-
bežne vzdelával (Vyššia škola dôstojníkov le-
tectva, vybraný pre štúdium v ZSSR, do ktorého 
však napokon nenastúpil).
 Jeho osobnostné kvality však neo-
stali nepovšimnuté. V rokoch 1954 – 1957 
pôsobil vo vyšších veliteľských funkciách 2. 
stíhacej leteckej divízie vo Zvolene, aby sa 
v nasledujúcich piatich rokoch stal veliteľom 
1. stíhacej leteckej divízie v juhočeskej Bechyni. 
V r. 1957 ho vymenovali za pilota I. triedy. 
V stupňujúcom sa medzinárodnom napätí  
už spomínanej studenej vojny ťažisko pro-
tivzdušnej obrany štátu sa nachádzalo najmä 
v jeho západnej (českej) časti republiky. A práve 
tam M. Ondrášek odovzdával svoje pilotné 
skúsenosti na stíhacích lietadlách sovietskej 
konštrukcie, predstavovanými podzvukovými 
reaktívnymi lietadlami MiG–15, MiG–15bis 
a MiG–17PF či nadzvukovými MiG–19. Od 
jesene 1962 pôsobil ako náčelník veliteľského 
stanovišťa 10. leteckej armády v Hradci Králové. 
V rokoch 1964 – 1968 diaľkovo študoval le-
tecký odbor na brnianskej Vojenskej akadémii 
A. Zápotockého, kde získal titul inžiniera. 
 Náročné povolanie pilota prúdových lieta-
diel spojené s vojenskými veliteľskými povin-
nosťami za dve desaťročia, pri nalietaní viac 
ako tisíc hodín na leteckej technike s výkon-
mi motorov presahujúcimi desiatky tisíc koní, 
predstavovalo pre ľudský organizmus značné 
opotrebovanie. A tak sa stalo, že M. Ondráška 
napokon k 1. 8. 1970 prepustili z činnej vojen-
skej služby a preložili do zálohy. Zamestnanie si 
vzápätí našiel vo Východočeských chemických 
závodoch Synthesia, n. p. Pardubice – Semtín, 
kde pracoval až do svojej predčasnej smrti.                                                                  

Gustáv Rumánek, Petr Švanda
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 Ivan HRUŠOVSKÝ (7.9.1921 - 19.10.201) 
- právnik, protifašistický bojovník. Zomrel 
v Bratislave. Nové Mesto n.V: rodák - 95. výr. 
narodenia;
 Eva BERKOVÁ (11.9.1951) - knihovníč-
ka, regionálna publicistka. Držiteľka ocene-
nia Významná osobnosť Podjavoriny 2010. 
Narodila sa vo Vaďovciach. Nové Mesto n.V.: 
pôsobenie - 65.výr. narodenia;
 Koloman SLIMÁK (19.12.1903 - 18.9.1996)
- kynológ. Vyšľachtil nové národné pleme-
no slovenský hrubosrstý stavač. Narodil sa 

v Bošáci. Nové Mesto n.V: pôsobenie, úmrtie - 
20. výr. úmrtia;
 Božena PODOLANOVÁ (13.9.1924 - 
19.9.2011) - knihovníčka, cvičiteľka. Osobnosť 
mesta 2007. Nové Mesto n.V.: rodáčka, pôso-
benie, úmrtie - 5. výr. úmrtia.

 Piaty ročník kreatívnej zážitkovej aktivity 
pre deti sa konal v prvej polovici júla pod zášti-
tou Stálej divadelnej ochotníckej scény (SDOS) 
pri MsKS v Novom Meste n. V. 12 detí praco-
valo v dvoch skupinách pod vedením PaedDr. 
M. Kubovicovej a Š. Psotného. 
 Ostatný deň tohto podujatia bol plný oča-
kávania nielen pre rodičov, starých rodičov, prí-
buzných a kamarátov, ktorí boli divákmi pri pre-
zentácii celotýždňovej práce. Výsledky boli 
prekvapivé. 
 Skupinka detí s názvom U jedného malia-
ra, ktorá mala svojho vedúceho v Matejovi 
Raabovi, zahrala príbeh Supertábor. Druhá 
skupina s pomenovaním Divadelné kvarteto 
s vedúcou osobnosťou v Martine Pastorkovej 
rozohrala na javisku príbeh Vôňa kvetov/Módna 
prehliadka. 
 Obidve výsledné práce nás ako organizáto-
rov, takisto aj prítomné obecenstvo presvedčili 
o zmysluplnosti tohto podujatia. Ocenenie od 

prítomného publika sa dostalo nielen vo forme 
potlesku, ale i slovami vďaky. Napokon to bola 
aj spokojnosť detí, ktoré týmto spôsobom „ušli“ 
od prázdninovej nudy, perfektne v tímovej spo-
lupráci spracovali vlastnú tému k myšlienke: 
„Mám veľa voľného času. Čo s ním?...Mám 
nápad! ...“.  
 Deti dali do popredia prirodzenú tvorivosť, 
objavovali v sebe a preukázali svoj herecký ta-
lent. Ich snahou pri spracúvaní témy bolo 
poukázať na herné aplikácie vo svojich smart-
fónoch a tabletoch, ktorými mnohé z nich doslo-
va pasívne „zabíjajú“ čas a navyše nekontrolo-
vaným trávením času pri týchto elektronických 
hrách sa môžu dostať do závislosti. Dali návod, 
ako ich elimináciou možno zažiť oveľa zau-
jímavejšie a pre rozvoj osobnosti a nadviazania 
skutočných kamarátstiev osožnejšie veci. 
 Prevahu v tejto prázdninovej aktivite mali 
deti, ktoré na divadelnom javisku stáli po prvý 
raz. Skúsenosťou svojich kamarátov, členov 
SDOS – DDS Javorinčatá, sa ich prirodzeným 
hravým pôsobením nechali viesť pri zvládaní 
príslušnej divadelnej roly. 
 Na konci týždeň trvajúcich Prázdnin s divad-
lom účastníci vyjadrili svoju spokojnosť želaním 
stať sa členmi DDS Javorinčatá v divadelnej 
sezóne 2016/2017. 
 32. rok našej ochotníckej divadelnej čin-
nosti s deťmi začíname 9. septembra. Príď aj 
ty medzi nás! Nájdeš nás v divadelnej klubovni 
MsKS.

                   PaedDr. Mária Kubovicová

VYDARENÉ PRÁZDNINY S DIVADLOM

 ● JÁNOŠÍK NA ROHU. V amfiteátri pod 
vrchom Roh pri Lubine sa 10. septembra 
uskutoční predstavenie S. Štepku: Jááá-
nošííík po tristo rokoch. Príďte sa pozrieť, 
ako legendu do svojich rúk uchopili RND 
a SĽUK. Predpredaj vstupeniek v Drogé-
rii a krajčírstve Valéria v Lubine, č. tel. 
0907 754 053.

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
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Ella Deáková
Olívia Gonová
Leonard Hudek

Ľuboš Medvecký
Richard Sendrei

Dávid Kováč
Eliška Filáčková

Peter Gábor
Denisa Kadlecová

Timea Pokorná
Peter Baláž

Adéla Horňáková
Adela Kuklová

Samuel Osuský
Nina Zmeková

Lívia Barbušinová
Samuel Behúl
Samuel Nosál

 Kristína Škorvagová
Tomáš Kukuča

Beata Mandincová
Lucia Vašková

Dominik Kobida
Dávid Roháček
Teo Zedníček
Pavol Szarka

Tomáš Chutňák
Matiáš Strážovský

Tereza Pagáčová
Laura Teplická

Sara Pavlovičová
Lukáš Kusý
Samuel Bak
Nina Pirklová
Alex Koník

Patrik Psotný
Dávid Roháček

KRSTY A UVÍTANIA V JÚNI A JÚLI

 Anna Babušková                   (1956) 
Róbert Balala                        (1975) 
Štefan Beňovič                     (1930) 
Daniela Bradáčová               (1973) 
Peter Budiač                         (1966) 
Peter Chupáč                         (1960) 
Bernardína Čechvalová  (1939) 
 Anna Dragičová                    (1953) 
Ján Ďurajka                           (1925) 
Emil Galáni                           (1928) 
Miroslava Havrlentová      (1973) 
 Ľudmila Hlatká                     (1941) 
 Mária Hrabčáková                 (1935) 
 Bc. Marián Ješko                    (1967) 

 Bohumila Kobzová                (1926) 
 Darina Kováčová                   (1946) 
 Antónia Krásna                      (1925) 
 Felicita Kubánová               (1949) 
 Miroslav Lacovič                (1986) 
 Jozef Michalčík                   (1939) 
 Katarína Michalovská       (1978) 
 Judita Mornárová                 (1929) 
 Michal Naď                         (1988) 
 František Režo                     (1936) 
 Ivan Šinály                           (1941) 
 Blažej Šooš                          (1940) 
 Etela Zehetnerová                (1921) 
Ing. Eva Beňová                      (1964) 

 Mgr. Ľubica Dušeková     (1944) 
 Jozef Hlatký                           (1936) 
 Júlia Jamborová                     (1931) 
 Anna Kňažková                     (1949) 
 Jozef Kostka                           (1949) 
 Vlasta Krajíčková                   (1931) 
 Irena Mandelíková                 (1930) 
 Ján Pastorek                           (1941) 
 Mária Pátriková                     (1937) 
 Veronika Pestúnová              1926) 
 Božena Pokopcová               (1935) 
 Mária Sabršúlová                   (1933) 
 Jaroslav Šarai                         (1950) 
 Jarolím Štrnál                         (1935) 
 Ivan Tatranský                       (1943) 
 Zuzana Zubáriková               (1948)

ÚMRTIA V JÚNI A JÚLI

á
biida

ek
k

Sa

S
Nin

95 rokov    
 Mária Víťazová  

92 rokov    
 Anna Ševčíková  
 Anna Šteinerová  

91 rokov  
 Alžbeta Gubovská  

90 rokov
Ing. Katarína Andelová  

  Alžbeta Belanská  
 Margita Kuršová  
 Mária Svoradová  

85 rokov    
Ing. Ondrej Ďuran  

 Zuzana Haluzová  
 Božena Prchlíková  

80 rokov   
Pavol Chrenko  
Jolana Čelková  
Anna Habarová  

 Agneša Horváthová  
Kateřina Hranková  
 Mária Mináriková  
Anna Petrášová  

Mária Psotná  
Mária Slaninová  
 Michal Slovák  

 Mária Uhláriková  

75 rokov
Valéria Kabátová  

Jozef Klíma  
 Jolana Landsfriedová  

 Zdeňka Miklášová  
Mária Repová  

Oľga Súčanská  
 Mária Tangelmajerová  

 Anton Tulis  
 Ján Vacula  

70 rokov
Ján Filáček  

 Milan Gašpar  
Anna Gestingerová  

Antónia Jablonková  
Ing. Kazimír Kmeť  

 Peter Kočar  
Marta Kováčiková  
MUDr. Ján Mitana  
František Mravec  

Jarmila Nemšáková  
Ján Podolák  

 Mária Průšová  
 Elena Schirová  

 Mária Sedmáková  
 Igor Sivák  

Ing. Anna Vartová  
 Vladimír Zámečník  

Ing. Miroslav Zehetner

V septembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 

Martin Tuschel a Kristína Kimleová
Stanislav Barinka a Veronika Kostelanská

Ondrej Šoltés a Michaela Fojtíčková   
Martin Kuttner a Zuzana Onderčová
Michal Korytina a Martina Sedláková

Dušan Trstenský a Sylvia Lišková   

Tomáš Fuksa a Nikoleta Vargová
Ján Matejovič a Lucia Bahníková

Miroslav Struhárik a Albina Rafi kovna Askarova
Adam Sedláček a Michaela Štefánková

Vladimír Krajčík a Petra Pastorková
Pavol Blažek a Elena Blažeková

A

S O B Á Š E  V  J Ú N I  A  J Ú L I
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Na hrobe kytica, svieca horí, hoci si vzdialený, v našich srdciach žiješ.
7. augusta sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia 

nášho drahého manžela, otca a deduška 
Štefana SZABA.    

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s manželmi, vnúčatá a ostatná rodina

 Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami...
19. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

 Miroslav ŠTAUDER. 
       S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia Miroslav a Roman s rodinami

... v srdciach našich žiješ...
 28. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná

Zitka JURÁČKOVÁ.   
 Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú najbližšia rodina a priatelia

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
 V týchto dňoch si pripomíname desiate výročie,

 čo od nás navždy odišla naša mama 
Jožka KOSTKOVÁ     

a  krátko po nej aj otec 
Ján KOSTKA.

 Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Hela s Igorom, 

vnučka Zuzana s  manželom, vnučka Janka a nevesta s rodinou
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na  hrob dať a tíško stále spomínať.
2. septembra uplynú štyri roky, čo od nás navždy odišiel 

náš milovaný otec, dedko, brat a priateľ
Jarko PAVLECH.  

Kto ste  ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá pozostalá rodina

3. septembra sme chceli zodvihnúť čašu nášmu drahému
Michalovi ŠIMOVI   

na oslavu jeho deväťdesiatky, 
namiesto toho sa pôjdeme pokloniť k hrobu a zapáliť sviečku.

S láskou spomína celá rodina

Človekom, na ktorého sa nezabúda, je pre nás mamička, babička a prababička
EMÍLIA KOPECKÁ. 

Ďakujeme všetkým, čo si aj 7. septembra na ňu spomenú spolu s nami.
Dcéry Eva, Edita s manželom, vnučka Lucia s manželom a pravnúčik Miško

S P O M Í N A M E
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 Naše dievčatá sa pod hlavičkou ZŠ 
odborárskej predstavili na poslednom vrcho-
le sezóny. Kalokagatia sa koná každé štyri 
roky, tentoraz ako sprievodná akcia OH v Riu.
Súťažilo sa v množstve športov, dokonca s me-
dzinárodnou účasťou. Naše dievčatá postúpili 
na školské M SR, ktoré sú súčasťou tejto akcie. 
Hneď na úvod sme pochopili, že cesta za me-
dailou nebude ľahká. 
 Do základnej skupiny sme dostali družstvá 

umiestnené na 2., 3., resp. 4. mieste na M SR. 
 Bilíkova, Bratislava, Brusno, Nové Mesto 
a Levice sľubovali boj o každú loptu. Nakoniec 
sa naše predpoklady potvrdili. Naša skupina 
bola výrazne silnejšia. Teší nás, že dievčatá 
predviedli bojovný výkon a zo skupiny postu-
povali bez straty setu, po zhodných víťazstvách 
2:0. V semifinále sme sa stretli s Piešťanmi, 
šikovným a zodpovedným družstvom. Jeho čas 
určite ešte príde. Na nás to tentokrát nestači-
lo. Vo finále sa zopakoval súboj zo skupiny 
s Brusnom, kde sme vyhrali 25:23 a 26:24. 
Tentoraz nám však súper nič nedaroval. Na 
škodu je, že v zlomových loptách neistý výkon 
rozhodcu ovplyvnil zápas. Nič to ale nemení na 
tom, že dievčatá z Brusna išli za víťazstvom 
s väčším oduševnením a určite si ho zaslúžili. 
Individuálne ocenenie Martiny Melicherovej ako 
najlepšej smečiarky turnaja nás veľmi potešilo. 
Bilancia tri medaily v súťaž ročníku 2015/16 
je viac ako úspešná. Dievčatá si zahrali veľa 
zápasov o medailu. Veríme, že tá najcennejšia 
na ne čaká už v najbližšom čase.                                                                                              

Peter Riecky

umiestnené na 2 3 resp 4 mies

Čas plynie, spomienky zostávajú.
 14. septembra uplynie 17 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 

Michal VICEN.     
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku.

Priateľka  Anna a ostatná rodina 

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
15. septembra si pripomíname 5. výročie, čo od  nás navždy odišiel milovaný 

manžel, otec a dedo
Milan HREVÚŠ.

 S láskou a úctou spomíname

15. septembra si pripomíname nedožité 80. narodeniny nášho drahého 
Jozefa VOJTEKA.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Rodina Vojteková

20. septembra si pripomenieme 18 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama

  Mária ROHÁČKOVÁ.                                                            
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

Deti s rodinami

KALOKAGATIA 2016
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JABLKO NEPADLO ĎALEKO OD STROMU...
 Priaznivcom futbalu neuniklo, že na  
trénerskom poste AFC došlo k zmene. Miloša 
Lintnera vystriedal Dušan Kramlík, nováčik 
na novomestskej futbalovej scéne. Preto skôr, 
ako sme za  ním zašli, sme  si nového kouča  
AFC trochu „prelustrovali“. Na stretnutie s ním 
sme  prišli vyzbrojení základnými informáciami 
o ňom. Rozhovor sa točil  hlavne, - ako inak - 
o futbale, no nielen o ňom...
 *Odkedy  trénujete  novomestský mančaft 
a ako ste sa k jeho koučovaniu dostali?
 Novomestských futbalistov trénujem od 1. 
júla. S ponukou trénovať ma oslovil ešte pred 
koncom minulého ročníka prezident AFC Ing. 
D. Današ, po jeho skončení sme sa definitívne 
dohodli na ročnej spolupráci. Zmluvu mám pod-
písanú do 30. júna 2017. Popritom pracujem 
v jednej realitno - stavebnej firme. 
 * Futbal je evidentne vašou srdcovkou, 
máte ho dokonca v génoch. Váš otec Dušan 
Kramlík bol reprezentant ČSSR a najväčší 
úspech dosiahol v Spartaku Trnava ako dvoj-
násobný majster ČSSR v rokoch 1972 a 1973. 
Váš ujo Jaroslav Macháč takisto pôsobil vo 
federálnej lige ako brankár Trenčína a Trnavy. 
Ako vidno, jablko nepadlo ďaleko od stromu...
 Hral som za Spartak Trnava a MFK Dubnica. 
Žiaľ, moju sľubne sa rozvíjajúcu  hráčsku karié-
ru pribrzdilo vážne zranenie. V 19 rokoch som 
musel s aktívnym futbalom skončiť. S pomocou 
strýka som začal pomaly prenikať do tréner-
ského remesla, postupne som trénoval mládež 
v Dubnici, A mužov Dubnica - 1. liga, juniorku 
Dubnica - III. liga, A muži AS Trenčín  - I. liga, A 
muži Spartak Myjava - 1. liga, Lednické Rovne 
-  III. liga. 
 * S akými ambíciami ste sa chopili tréner-
skej taktovky v novomestskom AFC?
 Pomôcť klubu aj tento rok zotrvať v ce-
loslovenskej II. lige, čo chcú však aj iné muž-
stvá, a v neposlednom rade prilákať na naše 
tribúny čo najviac fanúšikov, aby pomohli svo-
jimi hlasivkami chlapcom v ťažkých zápasoch. 
 Mojím cieľom vo futbale nie sú až tak 
výsledky alebo úspechy, aj keď bez nich to asi 
nejde, ale to, aby som sa s mojimi spolupra-
covníkmi cítil dobre a pozitívne a oni takisto 

so mnou. Potom aj tie 
výsledky a úspechy sa 
dostavia relatívne ľahšie.
 *Za krátky čas 
„sedenia  na trénerskej  
stoličke“ ste  si  určite 
stačili mužstvo  oťukať. 
Ako sa  vám  javí, v čom 
vidíte jeho prednosti a ne-
dostatky? 
 Medzi prednosti 
mužstva určite patrí kolektívny duch, ochota 
neustále sa učiť novým veciam. Nedostatkov 
je takisto dosť, ale tie nepatria na verejnosť, 
pomaly ich  odstraňujeme. 
 *Teraz prelaďme na trošku osobnejšiu 
strunu. Prezraďte nám, ak môžete, čo - to 
o sebe, o vašej rodine...
 Narodil som sa v Ilave, detstvo som prežil 
v Trnave a odtiaľ sme sa presťahovali do 
Dubnice, kde žijem dodnes. Som ženatý, 
manželka Katarína  je učiteľka, máme dve deti: 
Dušan má  13 rokov,  do 10 rokov bol fanúšikom 
Barcelony, potom veľkým priaznivcom Realu 
Madrid, čo je trochu zvláštne. Dcéra Tamara  
má 8 rokov, obaja hrávajú od malička futbal za 
MFK Dubnica. 
 * Vieme, že 30. septembra oslávite životné 
jubileum, v predstihu blahoželáme. Prezraďte, 
ak by ste si mali k štyridsiatke niečo  zaželať, čo 
by to bolo, aký je váš športovo-trénerský sen, čo 
by ste chceli v tomto smere dosiahnuť?
 Mojím trénerským snom je, aby som mal 
v tomto fachu neustále prácu, čo je pre trénera 
vždy tá najlepšia reklama. A v živote? Keďže 
mi prednedávnom z tohto sveta odišiel jeden 
veľmi blízky človek, želám si, aby som bol 
zdravý aj všetci okolo mňa a aby sme prežili 
každý jeden deň tak, ako sa má -  pozitívne, 
s dobrou náladou a radosťou z každého nové-
ho dňa.                                                            -r-

Sobota 6. augusta o 17,00 h
AFC – Slovan BA „B“

Streda 24. augusta o 16,30 h
AFC – Spartak Trnava „B“

KEDY NA FUTBAL
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MEMORIÁL O. HEKELA PRE NÁS S LESKOM KOVOV

 V Tenisovej hale na Zelenej vode sa v druhej  
polovici júna konal 6. ročník Memoriálu Ondreja 
Hekela. Zúčastnilo  sa ho 84 pretekárov z Poľska, 
ČR a SR.
 Prvý deň vzpieračské pódium patrilo ml. 
žiakom. Ako sa  darilo našim z centra voľného 
času (CVČ)? V  hmotnostnej kategórii do 33 kg 
T. Uhrík skončil piaty a M. Topolčány siedmy. 
V kat. do 40 kg  M. Topolčánymu  patrilo 9. miesto 
a T. Kostolanský skončil o priečku nižšie. V kat. 
do 50 kg M. Panák získal bronz výkonom v dvoj-
boji 45 kg. Ďalší  deň po slávnostnom otvorení 
do vzpieračských súbojov vstúpili st. žiačky a do-
rastenky. V kat. do +58 kg st. žiačky L. Mikušová 

získala zlato obdivuhodným výkonom v trhu 60 kg 
a v nadhode 70 kg.  V kat. do +58 kg dorastenky 
lesk striebra okúsila M. Skovajsová výkonom 
v dvojboji  114 kg. Nasledovala súťaž st. žiakov. 
V kat.  do 56 kg J. Kosterec siahol po striebre 
výkonom v dvojboji 112 kg. V kat. do 62 kg 
D. Lukáč skončil tiež na peknom 2 mieste 
výkonom v dvojboji 120 kg. Rovnakú priečku 
dosiahol v kat. do 69 kg M. Šárai výkonom 
v dvojboji  142 kg. A. Klímovi  „sa ušiel“ bronz za 
výkon v dvojboji  80 kg. V dorastencoch v kat. do 
62 kg sa  z prvenstva tešil V. Smetana výkonom 
v dvojboji 85 kg. V kat.  do 69 kg  si zlato  vybojo-
val  M. Kubák výkonom v dvojboji 156 kg a bronz 
získal D. Krajčovic výkonom v dvojboji 147 kg. 
V kat. juniori  novomestské CVČ reprezentovali 
P. Michálek, ktorý skončil piaty a Róbert Müller 
obsadil 6 miesto.
 Celkovo vzpierači z CVČ získali po tri zlaté 
a bronzové medaily a štyri strieborné medaily. 
Memoriálu O. Hekela sa zúčastnila aj manželka  
nezabudnuteľného vzpierača, ktorý štartoval na 
8 ME, šiestich majstrovstvách sveta a troch olym-
pijských hrách. Z týchto šampionátov si priniesol 
15 cenných kovov,  ktoré si vďaka  jej  ústretovosti 
mohli záujemcovia pozrieť.             Milan Kubák

VYVRCHOLENIE ATLETICKEJ SEZÓNY
 V  Trnave vyvrcholili  atletické súťaže jarnej 
časti na západnom Slovensku súťažou jednotliv-
cov žiactva, roč. 2001 – 2002 a mladší, dorastu, 
roč. 1999 – 2000 a juniorov, roč. 1997 – 1998. 
Naši mladí atléti sa nestratili a domov si  priviezli  
po štyri zlaté a strieborné medaily, k tomu pridali 
päť medailí s leskom bronzu a rad finálových 
umiestnení.
 V kat. st. žiactva získali zlato za 1. miesta 
štrekárka A. Stachová v behu na 1500 m prek. 
časom 5,25,17 min. Ďalšie zlato pridala šprintér-
ka L. Kovačovicová, prvá v behu na 60 m za 
8,20 s. Súťažila aj v diaľke, kde skokom 497 cm 
obsadila 4. miesto. Tretie  zlato získala  juniorka 
L. Beláková, prvá v behu na 800 m časom 2,24,29
min. Štvrté získal J. Šišovský, tiež prvý v be-
hu na 800 m za 2,11,21 min. Dve medaily si v do-
raste vybojoval šprintér M. Hanic, druhý na 200 m 
za 23,07 s a tretí na 100 m za 11,60 s. Štvrtkár 
M.  Dvoran skončil druhý na 400 m za 54,29 s.
     V behu na 800 m žiakov sme  získali  dve  me-

daily zásluhou T.  Grajcaríka – striebro za 2,20,49 
min a T. Hiadlovského – bronz za 2,21,25 min. 
V šprinte  žiakov 60 m skončil P. Hasala  piaty 
časom 7,94 s, mladučký M. Dvoran skončil na 
300 m deviaty za 42,41 s. V diaľke F. Kubíkovi 
stačilo dosiahnutých 442 cm na  10. priečku.
 Z technických disciplín výškarka L. Černá 
si  skokom 145 cm vybojovala bronz. Vrhačka 
V. Kačányová získala rovnaký kov  v hode diskom 
23,84 m. Vo vrhu guľou sa jej ušla „zemiaková“  
medaila za 10,21 m a v hode  kladivom bola piata 
za 26,52 m. K. Hamrózyová sa tešila  zo striebra 
v hode  kladivom za  výkon 28,95 m a vo vrhu 
guľou siedma  - 8,94 m. D. Malíková získala bronz 
v hode  kladivom za 27.90 m a v disku skončila 
piata (21,45 m).
 Dúfame, že cez prázdniny naši atléti 
nepoľavili v tréningovom úsilí a svedomito sa  
pripravovali na septembrové majstrovstvá SR 
žiactva v Bratislave, kde budú atléti z celej SR 
a konkurencia bude podstatne väčšia.         J. JEK
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Na archívnej snímke vľavo je obchod Bernovských,

 vedľa neho ulička do kostola,
na mieste hliny v popredí sa kedysi nachádzala budova niekdajšej čistiarne.
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