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 Výstavu  všestranne nadaného výtvarníka, ktorého umenie ocenil i pápež, po jej vernisáži 
4. februára za osobnej  prítomnosti autora si mohli záujemcovia pozrieť vo februári. Tí, ktorí 
nestihli, majú možnosť pozrieť si umelcovu výtvarnú prezentáciu s názvom: 
SLOVANSKÁ  HISTÓRIA  V DIELE  MIKULÁŠA  KLIMČÁKA do  31. 3. (1).

    Benečné predstavenie JEŽOVA KOŽA, kto-
ré 6. februára  uviedlo  Divadielko galéria, splnilo 
dobodky  svoj cieľ  a výťažok z neho vo výške 134 €
putoval špeciálnej triede v ZŠ Tematínska ul. (2).
   Literárno – hudobným pásmom 10. februára 
v réžii mestskej knižnice si Novomešťania pripo-
menuli vlaňajšie výročia narodenia a úmrtia spi-
sovateľa, učiteľa a humanistu Dominika Štubňu
– Zámostského (3) i za osobnej  prítomnosti spi-
sovateľovho syna  Ing. M. Štubňu.
   Za príjemne prežitý VEČER  MUZI-
KÁLOVÝCH A OPERETNÝCH ME-
LÓDIÍ 15. februára vďačné publi-

kum potleskom od-
menilo účinkujúcich:
Karin Lukáčovú - sop-
rán (v strede), Danie-
la Čapkoviča - bas,
Moniku Rahlovú - kla-
vír a Ulricha Ulmanna - umelecké slovo (4).
    Báť sa, či nebáť ROZMARNÉHO DUCHA? Toť otázka! 
Prezradíme  vám, že  nemusíte  mať obavy, ide  totiž o 
komédiu od N. Cowarda, ktoré na  divadelné dosky v 
exkluzívnom hereckom obsadení 15. marca o 19,00 h 

prinesie Mestské kultúrne  stredisko v Novom Meste nad Váhom (5).
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N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
 Nakladanie  s majetkom mesta bolo po pro-
cedurálnych otázkach a kontrole uznesení  z 24. 
schôdzky mestskej  rady (MsR) ďalším z bodov 
programu 1. schôdzky MsR 10. februára.
Úvodné rokovanie poradného orgánu primátora 
mesta  v novom roku predchádzalo snemovaniu 
poslancov 1. marca. 
 V rámci tretieho bodu MsR na rokovací stôl 
sa o. i. dostal návrh na zriadenie záložného 
práva – nájomné byty Čachtická ul.- II. etapa.
V intenciách podpísanej  zmluvy  s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má 
mesto povinnosť využiť zakladané nehnuteľnosti 
na účely nájomného bývania. Na  základe  toho 
mesto dostalo na výstavbu týchto nájomných 
bytov financie vo výške 1 274 220,00 € /38 
387 151,72 Sk. Zaviazalo sa pritom využiť BD 
Čachtická ul. – II.etapa  minimálne na 30 rokov 
pre  účely  nájomného bývania. MsR odporučila 
poslancom návrh na zriadenie záložného práva 
schváliť. Rovnaké stanovisko zaujala i k návrhu 
na zriadenie  záložného práva k nehnuteľnostiam 
na základe záložnej zmluvy medzi mestom a 
Štátnym fondom rozvoja bývania  na výstavbu 
nájomných bytov Čachtická II. etapa. Záložné 
právo je zriadené na rozsah poskytnutého úveru 
t. j. 2 954 040,00 € /88 993 409,04 Sk.
 V rámci tohto bodu  sa  na  rokovací stôl dos-
tala i kúpa  nehnuteľností – odkúpenie pozem-
kov  parc. č. 3112/2 ostatné plochy o výmere 1459 
m2 a parc. č. 3110 zast. plochy a nádvoria o vý-
mere 496 m2 (pri  poliklinike) od  NsP  za  mest-
skou radou odporúčanú  cenu 199 996,50 €.
 Po prerokovaní návrhu Štatútu mesta
zohľadňujúceho novú právnu úpravu v intenciách 
novelizácie zákona o obecnom zriadení (MsR 
uložila predložiť návrh poslancom s odporúčaním 
schváliť ho) prišiel na  rad zoznam odporúčaných 
žiadateľov na  pridelenie mestských  nájom-
ných bytov uvoľnených v budúcom období. MsR 
zobrala na vedomie  zoznam, ktorý v súlade s 
VZN mesta č. 3/2010  o spôsobe prideľovania 
nájomných  bytov predložila komisia pre  rozvoj 
bývania MsZ.

Miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady - sankčný úrok bol 
6. bodom rokovania. Mesto sa  k tomuto kroku 
uchyľuje  z dôvodu, že je veľa  poplatníkov, ktorí 
miestny  poplatok uhradili až po dni splatnosti. 

Navyše ide o obligatórnu povinnosť obce vyrubiť
sankčný úrok poplatníkovi aj v prípade  ones-
korenej platby  miestneho poplatku vyrubeného 
platobným výmerom. Vyrubenie sankčného 
úroku sa týka rokov 2005 - 2010, ak jeho 
čiastka  je vyššia ako 3,32 €. MsR odporučila 
schváliť vyrubovanie sankčného úroku na miest-
ny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 Následne zobrala na vedomie vyhodnotenie 
činnosti mestskej polície i správu o stave a plnení 
úloh ochrany  pred  požiarmi z výkonu pre-
ventívnych protipožiarnych kontrol za  rok 2010 
a uložila oba materiály predložiť poslancom. 
Zoznamy subjektov pre výkon preventívnych 
a následných preventívnych protipožiarnych 
kontrol na rok 2011 tvorili ďalší bod MsR. 
Poradný orgán primátora  mesta odporučil zoz-
namy schváliť bez pripomienok a uložil predložiť
ich poslancom. Do ich pozornosti sa v súlade 
s uznesením MsR 1. marca dostanú i správy o 
výsledkoch z následných finančných kontrol v 
TSM, ZŠ Tematínska ul. a MsBP v Novom Meste 
nad Váhom. Vykonal ich  a výsledky z  nich MsR 
predložil hlavný kontrolór mesta (HK). Tá správy 
zobrala  na vedomie.
 Dôvodom na predloženie návrhu zmeny 
plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok je 
skutočnosť, že  v súčasnosti v Meste  Nové Mesto 
nad Váhom prebieha  kontrola Najvyššieho kon-
trolného úradu, expozitúra  Trenčín. Rozsahovo 
i obsahovo je podobná následnej finančnej  kon-
trole, ktorú by  mal  v roku 2011 v tomto subjekte 
vykonať HK. MsR odobrila  navrhované zmeny. 
V prípade ich schválenia poslancami HK vykoná 
následné  finančné  kontroly v TSM a MsKS v 
Novom Meste  nad Váhom.
 Návrh na zloženie redakčnej rady Novo-
mestského spravodajcu na roky 2011 – 2014 
tvoril 13. bod. MsR odporučila poslancom 
predložený návrh schváliť a uložila na 2. schôdz-
ku MsR predložiť ekonomiku vydávania NS. 
 Po odpovediach na pripomienky poslancov  v 
bode rôzne o.i. došlo k predloženiu nečistopisu 
udalostí mesta  za  rok 2010. MsR  určila komisiu 
v zložení: PhDr. K. Hejbalová, PhDr. A. Koreň
a Ing. V. Vienerová, ktorá nečistopis posúdi a 
pripomienky predloží na 2. schôdzke MsR. 
     1. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.
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 Sľuby sa majú plniť. Ako sme avizovali v mi-
nulom vydaní, dnes si zoberieme  pod drobnohľad
zveľaďovanie mesta v tomto roku. Prizvali  sme 
si k tomu Ing. Dušana Macúcha, vedúceho od-
delenia  výstavby, rozvoja mesta a dopravy  MsÚ 
v Novom Meste  nad Váhom.
 - Celkovo na  výstavbu vrátane  nákladových 
položiek je  v rozpočte  mesta na  rok 2011 
vyčlenených 5,5 mil. €. Ďalších 28 tísíc € pôjde 
na  údržbu zelene, hlavne na náhradné a ďalšie
výsadby, dosadbu pri nových bytových domoch, 
výsadbu na rozšírení verejného cintorína a 
ošetrenie stromov dodávateľským spôsobom. -
 V  rozpočte sa výstavba mesta člení na  územ-
nú prípravu, prípravnú dokumentáciu, projektovú 
dokumentáciu  a samotnú realizáciu stavieb.  Pre 
lepšiu  prehľadnosť sa  aj my  budeme  pridržiavať
tohto členenia.

Z ÚZEMNEJ PRÍPRAVY
 - Máme  už rozpracovanú zmenu územného 
plánu (ÚP) zóny  Zelená voda na  vytvorenie  pod-
mienok pre  budúce možné investície. V  ÚP sa 
bude  meniť hlavne  predná časť od privádzača
na diaľnicu po čistiareň odpadových vôd. Ako 
je  známe, pripravuje sa tu výstavba aqualandu. 
Zmenu ÚP navrhujeme aj v súkromnej  chatovej 
oblasti, kde  rátame s vyčlenením neudržiavanej 
zelene, z ktorej si mnohí chatári spravili sme-
tisko, na stavebné pozemky pre  výstavbu ďalších
chát.
 Reakciou na požiadavky  súkromných inves-
torov  je chystaná zmena ÚP zóny Športová ul.– 
Ul. stromová  (lokalita od štadióna po Kačabar),
ktorá sa   bude  prerokovávať v tomto roku. Pôjde 
len o čiastkovú zmenu regulatívov pre  zvýšenie 
variability výstavby, upravovať sa bude  i plocha 
zastavanosti. V súvislosti s inými investormi sa 
môžu vyskytnúť i ďalšie  zmeny a doplnky územ-
ného plánu. V rozpočte  je na územnú prípravu 
vyčlenených 10 tis. €. -

PRÍPRAVNÁ  A PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA

 Prípravná dokumentácia podľa vyjadrenia 
vedúceho oddelenia výstavby sa v r. 2011 bude 
orientovať na chodníky pre  cyklistov a peších.  
 - Prioritou zrejme bude cyklistický chod-
ník medzi Piešťanmi a Trenčínom, ktorý bude-
me pripravovať spoločne s obcami, cez ktorých 
katastrálne územie bude táto cyklotrasa prechá-

dzať.  S jej  prípravou začneme v tomto roku, 
otázne je, kedy sa začne budovať. Navrhnutie 
trasy,  majetko-právne vysporiadania sú dlhodobý 
proces. Na trasu Trenčín – Nové Mesto nad 
Váhom by nadväzoval chystaný peší a cyklis-
tický chodník z Nového Mesta nad Váhom na 
Zelenú vodu. Takisto budeme pripravovať cyklis-
tický  chodník  z mesta na Moravské Lieskové. 
Časový horizont ťažko odhadnúť, rozpočet  mes-
ta na tento rok s realizáciou neuvažuje. Na 
prípravnú  dokumentáciu chodníkov pre cyklistov 
je v rozpočte mesta vyčlenených 5 tis. €.-
 V projektovej  dokumentácii, ako ďalej uvie-
dol Ing. Dušan Macúch, sa mesto bude venovať
hlavne rekonštrukcii budov bývalých  vojenských 
skladov pre potreby TSM. 
 -  Došlo k prehodnoteniu situácie a v súčas-
nosti sa vraciame k pôvodnému návrhu, podľa
ktorého by TSM prešli do bývalých vojenských 
skladov a nie do niekdajších kasární. TSM sú v 
podstate malý závod. Jeho lokalizácia na Bzinskej 
ul. by nás obmedzila v prípade ďalšej výstavby v 
tomto areáli. Umiestnenie TSM na okraji mesta by 
negatívne neovplyvňovalo jeho obytné prostredie. 
„Za“  hovorí i skutočnosť, že na  jednom mieste by 
boli  mestský podnik a kompostáreň so zberným 
dvorom, ktoré budú TSM prevádzkovať. Dnes 
ťažko predpokladať, či  v tomto roku  začneme aj 
s realizáciou, hoci v  rozpočte  sú vyčlenené pros-
triedky aj  na začatie výstavby vo výške 500 000  €.
Otázkou dňa nateraz je príprava projektovej doku-
mentácie na perspektívne  presťahovanie sa TSM 
do  bývalých vojenských skladov. 
 Pripravovaný  skate  park (SP) nie je  v našom 
meste  novinkou. V minulosti  sme  už jeden  mali 
pred športovou halou. Na svoju dobu bol vybu-
dovaný na veľmi slušnej úrovni. Devastovanie 
prekážok urobilo koniec prevádzky SP.
 Nový SP  by sme chceli spraviť v nevyužívanej 
skladovej hale bývalých vojenských skladov, 
najbližšej k Ul. banskej, aby bol prístupný priamo z 
tejto ulice. S jeho lokalizáciou vyjadrili spokojnosť
aj milovníci skateboardu. Mesto už začalo s 
prípravou SP. Tento rok by mal byť aj dokončený.
Jeho existenciu však  primátor  mesta  podmienil 
založením združenia, ktoré by SP spravovalo. -
 Vytipovaná hala  sa podľa slov vedúceho od-
delenia  výstavby na  SP  výborne  hodí. Po  jeho do-
budovaní s inštaláciou pôvodných zreparovaných 

MESTO A JEHO ĎALŠIA VÝSTAVBA
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a nových prekážok bude pravdepodobne  opäť
patriť k jedným z najlepších v SR.
 - Realizácia SP si vyžiada úpravu haly, menšie 
stavebné práce, dorobenie  prípojok i parkovacích 
plôch. Hala s vnútornými rozmermi cca 60 m x 12 
m má v minulosti prevádzkované sociálne zaria-
denie (WC, umývadlo), kancelárske miestnosti 
a osvetlenie. Všetky tieto časti haly bude nutné 
zrekonštruovať vzhľadom na ich terajší stav. Hala 
s veľkými bránami  sa  dá vetrať, trénovať sa  v 
nej bude  dať za  každého počasia.  Aj  podľa
slov  „skejťákov“  pôjde o jeden z najlepších SP u 
nás, vhodný na  usporadúvanie  majstrovstiev SR 
i medzinárodných súťaží. - 
 Mesto by  rado „oživilo“ i chýbajúce detské 
dopravné ihrisko (DDI).
 - Z investičného hľadiska by sa najrýchlejšie 
vybudovalo na  mieste niekdajšieho DDI pri 
bývalom dome pionierov, kde  sa  dodnes  za-
chovali chodníčky a cesty. Záleží však od  výsled-
ku rokovania s majiteľom pozemku. V prípade 
negatívneho stanoviska majiteľa sa bude  musieť
nájsť náhradné miesto pre  vybudovanie DDI. –

REALIZÁCIA STAVIEB
 Nosnou  akciou  podľa Ing. D. Macúcha by 
mala  byť  rekonštrukcia  kina na  viacúčelovú
spoločenskú  sálu (pozri obrázok).
 - Momentálne  prebieha  verejné obstarávanie 
na  zhotoviteľa  stavby. Máme  vydané právo-
platné stavebné povolenie. Keď bude zhotoviteľ
známy, môžeme začať s realizáciou viacúčelovej
spoločenskej sály, ktorá v meste výrazne  chýba. 
Ak všetko dobre pôjde, začať by  sme  mohli 
niekedy v máji. Či sa  ju v tomto roku podarí i 
dokončiť, závisí od zhotoviteľa. Náš návrh je 

30. novembra. Súbežne  s touto akciou musí 
prebehnúť aj osadenie premietacej  techniky z 
kina  do MsKS, ktoré bude fungovať aj  ako kino. 
Na osadenie  premietacej  techniky do MsKS 
bude  potrebný projekt na úpravu  priestorov 
pôvodnej kabíny pre techniku na premietanie 
filmov  i na predstavenia MsKS. Na  rekonštrukciu 
kina  je v rozpočte  vyčlenených 1 mil. € a na 
osadenie  premietacej techniky kina do MsKS 
vrátane projektu 55 tis. €.-
 Druhou nosnou akciou roka  je výstavba
zberného dvora na  Ul. banskej.
 - Momentálne  prebieha  verejné obstarávanie 
na  zhotoviteľa. Predpokladáme,  že  s výstavbou 
by  sa  mohlo začať v  máji – júni po odsúhlasení 
výsledku výberového obstarávania  príslušným 
ministerstvom, keďže financie na  zberný dvor 
máme z európskych fondov a rozpočtu Slovenskej 
republiky (95%). V rozpočte  je  naň vyčlenených
3,03 mil. €, z toho náklady  na  technológiu pred-
stavujú cca 1,3 mil. €. -
 Treťou väčšou akciou je kruhový objazd
v priestoroch Ul. Malinovského a Hviez-
doslavova.
 - Projekt je  už na  svete, na  obzore je  i 
odkúpenie pozemku od  štátnej správy. Problém, 
ktorý môže  pribrzdiť naše  zámery a oddialiť
jeho  realizáciu,  je  uskutočnenie  nevyhnutných 
rozsiahlych preložiek vodovodov. Od  výsledku 
rokovaní s Trenčianskymi vodárňami a kanalizá-
ciami  závisí postup ďalších prác vrátane  realizá-
cie stavby. Dnes  ťažko odhadnúť, kedy a či vôbec 
k nej v tomto roku dôjde, v rozpočte  máme  na to 
vyhradených 150 tis. €. –
   V kapitole  realizácie  stavieb, ako na  záver 

Ing. Dušan 
M a c ú c h 
zdôraznil, je 
ešte  niekoľko
menších ak-
cií, o nich si 
povieme na 
inom mieste 
(str. 4).

*Čelný pohľad
od Parku J. 
M. Hurbana 
na  budúcu 
v iacúče lovú 
sálu.
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    V rámci reali-
zácie  stavieb  mes-
to v tomto roku 
plánuje  uskutočniť
ešte  niekoľko men-
ších akcií. Spolu
s Ing. D. Macú-
c h o m , v e d ú c i m 
oddelenia výs-
tavby, rozvoja
mesta  a dopravy 
MsÚ ich „preme-
níme  na drobné.“
    - V z h ľ a d o m 
na ukončenie re-

konštrukcie železničnej  trate, ako aj na nedobrý, 
občanmi kritizovaný  stav nadchodu na Ul. rybár-
skej,  ktorý  mnohí ľudia  dnes  využívajú na  cestu 
do  zamestnania, do firiem, ktoré  vyrástli v tejto 
lokalite (Magna, Manz, Heidelberg a ďalšie), v 
blízkej  budúcnosti mesto  plánuje túto lávku  pre 
peších v časti nad  železničnou traťou opraviť.
 Tento rok dokončíme v minulom čísle pod-
robne rozpísanú rekonštrukciu ZŠ kpt. Nálepku, 
kde nám zostáva dorobiť doskočisko, priestor 
na vrh guľou a nové oplotenie v jeho čelnej časti
od  Ul. M. R. Štefánika  vrátane osadenia nových 
brán. Na  zavŕšenie  týchto prác  je  rozpočte mes-
ta na r. 2011 vyčlenených 60 tis. €. Uskutočnia sa 
tiež  rekonštrukcie ciest, chodníkov a vnútroblokov 
sídlisk. Mesto na  to vyhradilo 166 tis. €.  Ďalších

50 tis. € je  určených na pokračujúce  budovanie 
detských a športových ihrísk s umelým povrchom. 
S rovnakou čiastkou sa  v rozpočte  mesta  ráta 
na dokončenie rekonštrukcie MsKS – obkladu 
soklov, bočných schodov a  nájazdovej  rampy pre 
imobilných návštevníkov stánku kultúry. V tomto 
roku budú pokračovať práce na rekonštrukcii 
vnútrobloku na sídlisku 1. mája. Dokončíme terén-
ne a sadové úpravy vrátane potrebného  výrubu 
stromov. Chceme tiež obnoviť a v tomto roku 
aj sfunkčniť fontánu v strede tohto priestoru. 
Navrhujeme  jednoduché riešenie. Stavebnú časť
fontány budú pravdepodobne realizovať TSM, 
technológiu máme zmluvne zabezpečenú.
 V prípade, že v ďalšej výzve uspejeme s na-
ším projektom, pôjdeme do modernizácie  verej-
ného osvetlenia. Vďaka peniazom z EÚ  by sme 
zhruba v šiestich vytipovaných uliciach vyme-
nili terajšie svietidlá za tzv. led svietidlá, ktoré sú 
výrazne  úspornejšie a a majú  dlhšiu životnosť,
čím by  sme  dosiahli nemalé šetrenie elektrickej 
energie.
 Okrem toho skrášlime  prostredie  Parku 
P. Matejku (pozn. red.: bližšie v NS 2/2011). 
I v tomto roku by sme chceli rozšíriť kamerový 
systém o ďalšie kamery. Naším zámerom je v cen-
tre  mesta  a jeho  priľahlých  uliciach  vybudovať
verejnú internetovú sieť, čo by  zrejme najviac 
uvítali  mladí ľudia . Vyčlenili sme na  to v rozpočte
mesta 5 000 €.-
 Realizáciou týchto a nosných investičných
akcií v tomto roku bude naše  mesto pokračovať
vo svojej premene  - v súlade  so svojím názvom 
- na  nové mesto.                                          -r-

VÝHERKYŇA
 František Urban, konateľ firmy TISING, 
spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom  vyžreboval 
výhercu našej súťaže s kupónom. Šťastnou
majiteľkou 16,60 € sa stala 

ZDENKA ADAMOVICOVÁ
Kálnica č. 400.
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherkyňu,
aby si cenu prevzala v MsKS.   

Čo majú spoločné K. Kolníková,  V. Strnisková, 
M. Kráľovičová, E. Krížiková, V. Jamnická, 
M. Paveleková, Z. Gruberová,  S. Valentová a 
B. Turzonovová?
 Okrem  toho, že  sú, resp. boli  herečkami,
ich spája ešte  jedno –  sú držiteľkami Kvetu 
Tálie  za  ich prínos pre slovenské divadlo.
 Toto  prestížne ocenenie udeľujú organizátori 
Festivalu Aničky Jurkovičovej od  roku 2002, 
tento rok sa  odovzdávanie Kvetu Tálie uskutoční
po  jubilejný – desiaty raz. A ktorej z herečiek roz-
kvitne  v rukách Kvet Tálie  v podobe nádherného 
diela akad. soch. Mariána Polonského? 
 Nechajte sa prekvapiť, meno významnej he-
rečky sa dozviete v aprílovom čísle NS.

JUBILEJNÝ KVET TÁLIE

PREMENENÉ NA DROBNÉ

● TSM v Novom Meste  nad Váhom 
zhruba od polovice marca pristavia 
v určených uliciach mesta veľko-
objemové kontajnery (VOK). Viac na: 
www.tsm.nove-mesto.sk/objemny-odpad/
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 Daňovníci dane z príjmov, ktorí splnia pod-
mienky zákona o dani z príjmov, môžu aj tento rok 
rozhodnúť o použití podielu (2 %) nimi zaplatenej 
dane na osobitné verejnoprospešné účely. 
Daňovník je oprávnený vyhlásiť, že suma do 
výšky 2 % ním zaplatenej dane (u  fyzickej osoby 
min. 3,32 €, u právnickej osoby min. 8,30 €) sa má 
poukázať ním určenej právnickej osobe na ciele 
uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. 
Môže to urobiť včas podaným daňovým priznaním 
k dani z príjmov, resp. vo vyhlásení predloženom 
príslušnému daňovému úradu do konca apríla, ak 
ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ – platiteľ
dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na 
daň z príjmov zo závislej činnosti. Prílohu takéhoto 
vyhlásenia tvorí potvrdenie zamestnávateľa, že 
daňovníkovi daň zrazil. 
 Pre tento rok platia určité novinky. Kým pod-
mienky na poukázanie podielu zaplatenej dane 
fyzických osôb zostali prakticky tie isté, u právnick-
ých osôb sa menia. Zásadná zmena sa týka 
postupného znižovania podielu zaplatenej dane z 
2 % na 0,5 % s účinnosťou od 1. 1. 2011 do roku 
2018.
 - Pri uplatnení asignácie časti zaplatenej 
dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov si bude 
daňovník, ktorý je právnickou osobou, postupne 
znižovať podiel poukazovanej časti zaplatenej 
dane od 1. 1. 2011 až do roku 2018, pričom
možnosť poukázania podielu zaplatenej dane sa 
podmieňuje poskytnutím daru prijímateľovi/ľom v 
sume zodpovedajúcej stanovenému percentu za-
platenej dane. Ak túto podmienku  nesplní, podiel 
zaplatenej dane poukazovaný správcom dane sa 
následne zníži o pol percenta, - vysvetľuje riaditeľ
Daňového úradu v Novom Meste nad Váhom 
JUDr. Ing. Juraj Mlčúch a pokračuje ďalej:
 - Podľa novelizovaného znenia § 50 ods.1 
písm. b) zákona o dani z príjmov je  daňovník,
ktorý je právnickou osobou, oprávnený vyhlásiť v 
daňovom priznaní v lehote na podanie daňového
priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % 
sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa
odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa 
vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na 
podanie daňového priznania daroval finančné 
prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 
0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom,
nezaloženým, resp. nezriadeným na podnikanie, 

na účely vymedzené v odseku 5. Ak daňovník
neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar 
najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je 
oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel 
zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným
prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,5 % 
zaplatenej dane.-
 Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) sa po 
prvýkrát použije pri podávaní daňového prizna-
nia za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 
31.12. 2010 a 31.12. 2011. Znamená to, že 
v r. 2011 a 2012 je ustanovený pre právnickú 
osobu podiel zaplatenej dane vo výške 2 % 
za predpokladu, že poskytne prijímateľovi dar 
vo výške zodpovedajúcej 0,5 % svojej daňovej
povinnosti. Ak daňovník v týchto rokoch dar v 
sume zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti 
neposkytne, poukazovaný podiel zaplatenej dane 
sa zníži na 1,5 %.
 Všetky potrebné informácie k tejto problema-
tike vrátane aktuálneho zoznamu príjemcov po-
dielu zaplatenej dane za r. 2010 nájdete na 
stránke: www.rozhodni.sk. Nájdete v nej všetky 
postupy, tlačivá, zoznamy aktuálnych prijímateľov
i dočasne vyradených. Preto je dôležité presvedčiť
sa, či konkrétny príjemca, v prospech ktorého sa 
rozhodnete svoje 2 % tento rok poukázať, naozaj 
figuruje v zozname príjemcov. Ak uvediete nea-
ktuálneho príjemcu, nie je už možná žiadna oprava .
Tým sa vlastne daňový subjekt pre daný rok 
pripraví o možnosť „darovať“ svoje 2 %. Tlačivá
sú dostupné v elektronickej forme na: www.
rozhodni.sk, www.finance.gov.sk, a www.drsr.sk.
 Pre rok 2010 platia nové vzory tlačív daňových
priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typy 
A aj B  i daňového priznania k dani z príjmov 
právnickej osoby. V nových vzoroch daňových
priznaní pre fyzické osoby daňové subjekty mu-
sia osobitne podpísať aj vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, 
resp. prehlásenie o neuplatnení postupu podľa
§ 50 zákona (vyznačí sa krížikom). V tlačive
typu A v VIII. oddiele a v tlačive typu B v XIII. 
oddiele. Nezabudnite: Vo vyhlásení si treba sta-
rostlivo skontrolovať úplnosť a aktuálnosť údajov 
o zvolenom prijímateľovi. Nedajú  sa dodatočne
zmeniť, nie je možné ani meniť rozhodnutie, či
v príslušnom roku daňový subjekt 2 % niekomu 
daruje alebo nie. 

K DVOM PERCENTÁM - NOVINKY PRE PODNIKATEĽOV
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V MESTE VYŠE 50 PRIJÍMATEĽOV 2 % Z DANE
 V Novom Meste  nad Váhom je v tomto roku 
celkovo 53 prijímateľov 2 % z dane, ktorých k 31. 
decembru  zaregistrovala Notárska  komora SR. 
Je  to o deväť viac oproti vlaňajšku.
 Po jednom sú neinvestičný fond a účelové
zariadenie cirkvi a náboženskej  spoločnosti, dve 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 
prospešné služby a 49 občianskych združení. 
Prinášame  vám ich zoznam:

Neinvestičný fond: ZDRAVIE V NÚDZI
n.f., Štefánikova 1 - IČO:  361 19351, účelové
zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti:
Kongregácia školských sestier de Notre Dame,
Klčové 87 - IČO: 00677574 a neziskové orga-
nizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby: NsP Nové Mesto nad Váhom n.o., Šte-
fánikova 1 -  IČO: 36119369 a Považská akadé-
mia vzdelávania n.o.,Trenčianska 1880/20 - IČO:
36119172.

Občianske združenia: ACTIV KLUB, Júliusa 
Gábriša 60/21 - IČO: 36122734, Agronovaz 
CAVALLI, Priemyselná 2 - IČO: 42026148, Bora
Racing Team, Podjavorinskej 1614/1 - IČO: 
42147247,Brečtan, Hurbanova 14 - IČO: 36127701,
CANTABILE, zmiešaný spev. zbor, Dukelská 14 
- IČO: 36131431, Cerberos Gym, J. Kollára 10
 - IČO: 36118559, DAKO, Dr. I. Markoviča 8 - IČO:
42019290, Dobrovoľný hasičský zbor EMERSON,
a.s., Piešťanská 1202/44 - IČO: 00177474, 
Dobrovoľný kolkársky klub, Hostinec a kolkáreň
u Komanov, Poľná 12 - IČO: 34005811, Dychová
hudba BUČKOVANKA, Športová 30 - IČO: 
35593105, Futbalový klub, Športová 22 - IČO:
42015031, Goshin Jitsu Do klub, J. Weisseho 7 
- IČO: 42141265, Challenge-Me, Športová 31 - 
IČO: 42142091, Karate klub Goju-ryu, Tematínska 
13 - IČO: 36129101, Klub železničnej nostalgie 
Bratislava východ, Piešťanská 1207/51 - IČO:
42145341, Krasokorčuliarsky klub, Lieskovská 
13 - IČO: 42140374, NODAM - Združenie detí a 
mládeže, Klčové 87 - IČO: 37918095, Novomestská 
kultúrna spoločnosť, Hviezdoslavova 4 - IČO:
42145317, Srdiečka pri Materskej škole, Hollého 
3 - IČO: 42145554, Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu M.R. Štefánika, Športová 41 - IČO :
17319617, Rodičovské združenie pri IV ZŠ,
Odborárska 10 - IČO: 17319617, Rodičovské
združenie pri Materskej škole, Dibrovova 13 
- IČO: 17319617, Rodičovské združenie pri 

Základnej škole, Ul. kpt. Nálepku 12 - IČO:
36120367, Rodičovské združenie pri Základnej 
umeleckej škole, Štúrova 590/31 - IČO: 17319617, 
Rodičovské združenie pri Strednej odbornej 
škole, Piešťanská 2262/80 - IČO: 17319617, 
Rodinné centrum MANNA, J. Gábriša 2 - IČO:
42018803, Slovenská rada rodičovských združení 
Rodičovské združenie pri Gymnáziu sv. Jozefa,
Klčové 87 - IČO: 17319617, Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri Základnej škole sv. Jozefa, Klčové 87 - 
IČO: 17319617, Slovenská rada rodičovských
združení Rodičovské združenie pri Bilingválnom 
slov.-španielskom gymnáziu, Športová 41 - IČO:
17319617, Slovenská rada rodičovských združení 
Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Poľovnícka 12 - IČO: 17319617, Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie pri 
Materskej škole, Hurbanova 6 - IČO: 17319617, 
Slovenská rada rodičovských združení Rodičov-
ské združenie pri Strednej odbornej škole,
Bzinská 11 - IČO: 17319617, Slovenský skauting,
15. zbor Javorina, Partizánska 317/1 - IČO: 
36120511, Slovenský zväz sclerosis multiplex, 
Klub SM pri SZSM, Ružová 6 - IČO: 00896900, 
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné 
centrum Nové Mesto n.V., M.R. Štefánika 17 
- IČO: 36122343, SLUHA, Čulenova 2338/21 
- IČO: 42020395, Spoločnosť Joga v dennom 
živote, pobočka N.Mesto n.V., 1. mája 21 - 
IČO: 34015647, Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom v Novom Meste n.V., Kollára č. 3 
-  IČO: 42013607, SRRZ - RZ pri Materskej škole,
Hviezdoslavova 12 - IČO: 17319617, SRRZ
- RZ pri Materskej škole, J. Kollára 20 - IČO:
17319617, ŠO POVAŽAN - Šachový klub,
Weisseho 17 – IČO: 42020662, Telovýchovná 
Jednota RIO team, Záhradná 1 - IČO: 42018404, 
Tenisový klub Zelená voda, Izbická 29 - IČO:
42018595, TK NOVÁ GENERÁCIA, Sasinkova 
545/21, IČO: 42145741, ÚTULOK NÁDEJ pre 
opustených a týraných psíkov, Klčové 41 - IČO:
36123072, VIDLOMET, Karpatská 26 - IČO: 
42016550, Volejbalový klub, Javorinská 19 - IČO:
34005668, Združenie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím v N. Meste n.V., Kollára č. 3 
-  IČO: 34057056, Združenie rodičov a priateľov
pri Centre voľného času, Štúrova 31 - IČO
42144761.
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VYŠE 220 PRVÁČIKOV
 Do prvého ročníka ZŠ bolo začiatkom februára 
zapísaných 250 žiakov, z toho 211 do štátnych ZŠ 
a 39 do ZŠ-Spojenej školy sv. Jozefa. Z celkové-
hoo počtu bol u 29 žiakov  návrh na odklad povin-
nej  školskej  dochádzky a 58 má trvalé bydlisko 
v inej obci. Podľa toho do 1. ročníka by  malo 
byť prijatých 187 žiakov v 10 triedach štátnych 
škôl a 34 v cirkevnej škole  s dvoma  triedami. V 
prípade dostatočného záujmu rodičov detí (min. 8 
detí), ktoré nebudú prijaté do 1. ročníka a splnia 
podmienky na prijatie do 0. ročníka, otvorí ZŠ na 
Odborárskej ul. aj takúto triedu.
 Najviac  prváčikov  by  mala mať ZŠ Nálepkova 
ul., ktorú by od  septembra  malo navštevovať 79 
detí rozdelených do štyroch tried s priemerom 
19,8 žiaka  na  triedu.                                 -dh-

 Medzinárodný deň žien jedni oslavujú, druhí 
neuznávajú. Ale tento sviatok  je tu, a nie  krátky 
čas. Rozhodnutie Medzinárodnej ženskej  konfe-
rencie v Kodani ustanoviť 8. marec za sviatok  žien 
vlani oslávilo storočnicu. Práve  pred  100  rokmi 
(v r. 1911) uznali MDŽ aj v takých krajinách, akými 
sú Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko. 
 Spýtali sme sa občanov, či  budú sláviť MDŽ.

P. K.: Mame dám kvet, ale uznanie  ženám 
za ich obetavosť, lásku a prácu by sme  mali 
prejavovať častejšie, nielen  jeden deň v roku. S 
priateľkou  si  tento deň  nepripomíname.  

J. Z.: Minulý režim tento sviatok riadne de-
honestoval. Chlapi oslavovali pri fľaši a oslá-
venkyne, svoje manželky, posielali domov – k 
šporáku. A  potom sa, neraz i neprístojne,  bavili 

s cudzími ženami. Z tohto pohľadu ťažko vysloviť
MDŽ podporu.

M. L.:  Viac  sa  mi páči Deň matiek. Ale  nie 
každá žena  je  matkou, takže MDŽ má  asi svoje 
opodstatnenie.

Čo napovedá táto naša minianketa? Koľko
ľudí, toľko chutí. Jedno ale platí: 8. marca je MDŽ. 
Ak  sa  rozhodnete pripomenúť si ho, robte  tak 
v slušnosti  a na  úrovni. A nezabudnite! Vzdávať
úctu a vďaku ženám by sme mali častejšie
ako raz do roka. A nielen slovne či kvetom, ale 
predovšetkým skutkami.

M D Ž :  O S L A V O V AŤ , Č I  N E O S L A V O V AŤ ?

 Primátor mesta na základe Príkazu č. 6/2011 
vyhlásil z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov 
a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mesta číslo 5/1999 
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia 
v meste

    CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
 Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky 
právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k 
podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch 
v meste od 21. marca  do 10. apríla. Právnické 
osoby a fyzické osoby s oprávnením k podnika-
niu sú povinné Mestský úrad v Novom Meste 
nad Váhom o vykonaní deratizácie písomne 
informovať do 30. apríla.
 V záujme ochrany zdravia a pre prípad 
náhodného požitia návnady upozorňujeme na 
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je 
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu 
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno, 
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.

DERATIZÁCIA V MESTE

 Kultúrny dom vo Višňovom 9. februára pras-
kal vo švíkoch. Občania Višňového sa zúčastnili
verejnej diskusie k hroziacemu rušeniu vlakových 
spojov na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce.
Višňovanov prišli podporiť aj obyvatelia a staros-
tovia  okolitých obcí a miest, pozvaní zástupcovia 
železníc ale neprišli. Hroziaca likvidácia polovice 
spojov  by  mnohých obrala o  možnosť cestovať
za prácou, či  ísť k lekárovi.  
 Višňové leží v strede  trate Nové Mesto nad 
Váhom – Myjava, v miestach, kade autobus 

neprejde. Už v minulosti jeho občanom zrušili vla-
kový  spoj od  Starej Turej, ktorý vozil ľudí z práce. 
Začali jazdiť autami a dostali sa do začarovaného
kruhu. Trať je  menej vyťažená,  a preto ju chcú 
teraz zrušiť.
 Obyvatelia dotknutých obcí proti tomu vy-
jadrili  protest podpisom pod petíciu proti rušeniu 
spojov adresovanú ministerstvu dopravy SR.
Tam putovala aj výzva, ktorú koncom januá-
ra podpísali starostovia a primátori obcí a miest 
(vrátene Nového Mesta n. V.)  ležiacich na trati.

PROTI RUŠENIU VLAKOVÝCH SPOJOV
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 Mestská knižnica Ľ. V. Riznera  zostáva 
verná svojej tradícii a aj v tomto roku pripraví v 
Mesiaci knihy  viacero zaujímavých  podujatí. 
Hneď na  jeho začiatku, konkrétne 3. marca,
si pripomenieme 60. výročie úmrtia Ľudmily 
Podjavorinskej.
 Tejto významnej osobnosti slovenskej litera-
túry, jej odkazu a dielu,  venujeme  v priebehu 
marca a apríla pod názvom Naša teta Ľudmila
niekoľko besied pre deti materských škôl a 
žiakov 1. stupňa základných škôl. Pre základné 
školy  pripravuje knižnica dva vedomostné kvízy :

1. Malý všetkovedko – vedomostný súboj 
o literatúre, histórii a prírode Slovenska a 2. 

Darovali deťom dar najvzácnejší ... – detskí 
hrdinovia v dielach slovenskej a svetovej litera-
túry pre deti. Počas  marca  už tradične nebudú 
chýbať ani informačné besedy pre materské, 
základné aj stredné školy, obohatené o hovorenú 
bibliografiu knižných noviniek a tiež o našich 
regionálnych spisovateľoch. 
 Záver mesiaca bude už po dvanásty raz 
patriť Týždňu slovenských knižníc, ktorý sa 
tento rok uskutoční 28. marca – 3. apríla.
V priebehu tohto týždňa budú môcť naši čitatelia 
bez sankčných poplatkov vrátiť všetky upomína-
né dokumenty, ktoré si požičali z našej knižnice.

Marta Stuparičová, vedúca  knižnice

KNIŽNICA V MESIACI KNIHY

 Nielen  z dôvodu, že  15. marca je Svetový
deň spotrebiteľských práv, je dobré vedieť
o existencii Európskeho diára s užitočnými
spotrebiteľskými informáciami.

Človek, aby sa vedel  brániť, potrebuje 
poznať svoje  spotrebiteľské práva  a povin-
nosti, na čo má ako spotrebiteľ  právo, ako sa 
nenechať odbiť pri reklamáciách a neprísť o 
svoje  peniaze. Tieto  a ďalšie  užitočné infor-
mácie nájde v 96 – stranovej  publikácii, ktorá 
bola  pred časom bezplatne  distribuovaná pre 
študentov  stredných škôl v celej  Európskej  únii. 
Širokej  spotrebiteľskej  verejnosti je  prístupná 
na webových stránkach http://www.generation-
europe.org alebo www.spotrebiteliask.sk.

E U R Ó P S K Y  D I Á R
 16. marca v Trenčíne  sa uskutoční krajské 
kolo Vansovej Lomničky.
 V meste  Matúša Čáka budú naše mesto 
reprezentovať víťazky obvodného kola už 44. 
ročníka Vansovej Lomničky v  umeleckom  pred-
nese poézie a prózy.  V priestoroch  Mestskej 
knižnice Ľ. V. Riznera ho 28. februára usporia-
dali   Obvodná organizácia Únie žien Slovenska 
v spolupráci s Mestskou knižnicou Ľ. V. Riznera 
a Miestnym odborom Matice slovenskej v Novom 
Meste nad Váhom. Vzhľadom na uzávierku mar-
cového vydania konkrétne o ich menách, ale 
i o tom, ako sa našim recitátorkám na kraji 
darilo, vás  budeme  informovať v aprílovom čísle
Novomestského spravodajcu.                     -ms-

VANSOVEJ LOMNIČKA

 ,,Morena studená, do vody zhodená, ty  plávaj 
v diaľ, my chceme jar!“ Touto vetou  odprevadia 
novometskí skauti v druhej polovici marca do 
zabudnutia  pani Zimu.
 Tradičné vynášanie Moreny a jej zhodenie z 
vážskeho mosta ako horiacej fakle s príchodom jari 
(v najbližšiu sobotu pred jarnou rovnodennosťou
alebo po  nej – v závislosti od  počasia) aj tento 
rok uskutočnia novomestskí skauti. 
 15. zbor Javorina v Novom Meste  nad Váhom, 
ktorý tvoria oddiely skautov a skautiek Nibowaka a 
Slnečnice (v rámci nich pôsobia viaceré  družiny) 
a roverské družiny Čokiwanga a Baridi Bum 

s príchodom 
jari zintenzív-
ni svoju čin-
nosť v ústre-
ty svojmu 
sviatku sv. 
Juraja, patró-
na skautov, 
ktorá  samo-
zrejme bude 
pokračovať i 
po 24. apríli. 
Ubezpečil nás 
o tom  vodca 
zboru Adrián
Dedík.

VYNÁŠANIE MORENY
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NA POMOC SÚČASNÝM A BUDÚCIM PODNIKATEĽOM

  Za účelom poskytovania pomoci podnikate-
ľom pri vybavovaní oprávnenia na podnikanie a 
počas výkonu ich podnikateľskej činnosti vznikli 
Jednotné kontaktné miesta (JKM). Ich cieľom je 
sústrediť jednotlivé administratívne postupy do 
jedného centra, a tým zefektívniť, a teda  i skrátiť
celkovú dobu potrebnú na vydanie príslušných 
dokumentov.
 JKM sa realizujú v troch etapách. I. etapa sa 
uskutočnila  od 1. 10. 2007 do 31.5.2010.

Živnostenský úrad (JKM) v prípade požia-
davky fyzickej alebo právnickej osoby bezod-
kladne po vydaní živnostenského oprávnenia 
alebo vykonaní zmien v živnostenskom oprávnení 
zasiela elektronickou formou  daňovému úradu 
údaje pre registráciu dane z príjmu; 
 zasiela údaje zdravotným poisťovniam na 
účely prihlásenia sa do systému  povinného zdra-
votného poistenia; 
 elektronickou formou zasiela údaje určené
na zabezpečenie výpisu z registra trestov, na 
základe čoho Generálna prokuratúra zašle výpis 
z registra trestov živnostenskému úradu; elek-
tronicky prideľuje identifikačné číslo organizácie 
(IČO).
 II. etapa  prebieha od 1. 6. 2010, odkedy 
živnostenský úrad (JKM) poskytuje služby z 
I. etapy. Zmena je v tom, že fyzická osoba má 
povinnosť zo živnostenského zákona využiť služby 
JKM pre daňový úrad aj zdravotnú poisťovňu.
 Novou službou pre novozaložené právnické 
osoby je zasielanie návrhu na  zápis do obchod-
ného registra; 
 zasielanie údajov a dokumentov pre orgány 
príslušné na rozhodovanie o udelení oprávnenia
podľa osobitného predpisu (túto činnosť vykoná-
vajú živnostenské úrady v sídle krajských miest);
 vyžiadanie údajov z registra obyvateľov 
(REGOB) a vyžiadanie výpisu z Registra trestov 
prostredníctvom webovej služby.
 III. etapa sa uskutoční do roku 2012. 
Živnostenský úrad bude naďalej poskytovať
služby z prvej a druhej etapy a začne  poskytovať
on-line elektronické služby – interaktívne elek-
tronické formuláre pre všetky služby poskytované 
živnostenským úradom. Budú možné elektronické 

platby a takisto možnosť využiť informačný sys-
tém vnútorného trhu, ktorý bude slúžiť na priamu 
elektronickú výmenu informácií o migrujúcich 
poskytovateľoch služieb z členských štátov únie.   
Perspektívne má živnostenský úrad (JKM) pl-
niť funkciu integrovaného obslužného miesta
verejnej správy pre podnikateľov a v spolupráci 
s inými inštitúciami sa prehodnocuje záujem 
rozšíriť rozsah poskytovaných služieb jednotných 
kontaktných miest napr. pre oblasť sociálneho 
poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové 
poistenie), daňový úrad (registrácia k DPH pri 
cezhraničnom poskytovaní služieb), služby za-
mestnanosti (nahlásenie voľného pracovného 
miesta podnikateľom), colnú správu (nahlásenie 
zriadenia prevádzkarne s citlivými komoditami) 
a  obce (oznamovacia povinnosť).
 Všetky tieto služby poskytuje živnostenský 
úrad bezplatne, stačí o ne požiadať na 
príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii na 
živnostenskom úrade alebo na  stránke www.
ounm.sk  Obvodného úradu Nové Mesto n. V.

Mgr. Jarmila  Schmidlová,  poverená vedením
        odboru živnostenského podnikania ObÚ

VZNIKLO JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO

ZIMNÉ BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI
Obdobie fašiangov sa netradične zavŕši 

v Beckove. 5. marca od 9,00 h sa v známej 
obci Novomestského okresu  uskutočnia ZIMNÉ
BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI.
 Návštevníci, ktorí zavítajú do históriou 
dýchajúceho  kúta našej vlasti,  sa stanú  sved-
kami jedinečnej ukážky rekonštrukcie oslobodzo-
vacích bojov a vojenskej techniky z II. sv. vojny. 
Chýbať nebude ani pravá dedinská zabíjačka s 
tradičnými špecialitami a kapustnicou. Budete 
si môcť  zamlsať i na sladkostiach od  per-
nikárov  a ďalších výrobcov cukroviniek. Tkp. v 
priamom prenose budete môcť obdivovať tvor-
bu rezbárov, košikárov, hrnčiarov... Zaujímavý 
bude i fašiangový pochod masiek pod hradom. 
V ponuke budú rôzne diskusie a prezentácie 
v priestore My Aréna. Ľudové veselie spo-
jené s hudbou bude pokračovať v KD. Príďte
a prežijete príjemný záver fašiangov.
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POZDRAV Z KRAJINY TROCH KORUNIEK
7. marca o 14,00 h sa 

na Veľvyslanectve SR vo 
Švédsku  uskutoční sláv-
nostný akt odovzdania ti-
tulu Významná osobnosť
Podjavoriny ocenenému 
MUDr. P. Kamenskému.
   Ak bude manželom 
Kamenským pochádza-
júcim  z nášho mesta slúžiť
zdravie  tak ako doteraz, 

slávnostnej ceremónie sa osobne zúčastnia.
—

 Vďaka  dnešným technickým vymoženostiam, 
akým je internet, som pomyselne zaklopala na 
dvere domu a tuším i srdcia  pani Marianny a pá-
na  Pavla Kamenských, pôvodom Novomešťanov. 
Úprimne ich potešilo udelenie ocenenia Výz-
namná osobnosť Podjavoriny MUDr. Pavlovi 
Kamenskému i záujem z našej strany. Radosť
bola  obojstranná, zvlášť keď prejavili ochotu 
podeliť sa s našimi čitateľmi o svoj životný 
príbeh. Nuž,  nechajme  prehovoriť najskôr  pani 
Mariannu  Kamenskú, po nej s malou príhodou 
z čias protifašistického odboja sa prihlási MUDr. 
Pavel Kamenský.
 -V rukách držím krásnu monografiu o Novom 
Meste  nad Váhom. Na  strane 108 dolu je foto-
grafia, ako Martin Rázus rečnil na námestí. Ak 
si zoberiete lupu, uvidíte vzadu domy. Obchod 
hodinára Kleina a obchod s kožou Quitta. Celé 
horné poschodie až po hostinec obývali moji 
rodičia Eugen Blau a Ela Blaová, tam som sa 
narodila. Žili sme tam spolu s mojou, dnes už 
nebohou sestrou Gertrúdou (zomrela v októbri 
2010).
 Moje detské roky a mladosť v rodine 
veľkoobchodníka s obilím a strukovinami sa až 
do začiatku vojny niesli v znamení radosti a bez-
starostnosti. Boli to  krásne  časy. Neviem, či ten 
dom dnes ešte stojí, ak áno, iste má nový šat... 
Nebola som schopná v roku 2005, počas mojej os-
tatnej návštevy rodného mesta, to spoznať (pozn.
red.: ide o budovu Podjavorinského  múzea).
 Náš otec zahynul cez vojnu, mama prežila 
internáciu  v Terezíne.
 Po vojne bývala na Financbrehu, dnešnej 
Vajanského ul., hore na kopci, naľavo v dolnom 
byte vily so záhradou. Jej partnerom bol až 

do smrti pán Birmann. Naproti bola vila MUDr. 
Baumovej. Dobre sme  ju poznali, aj Dr. Wollnera. 
Samozrejme, i nášho dobrého priateľa, bývalého 
manželovho asistenta, detského lekára MUDr. 
Boublíka. Chodievali sme s ním na pstruhy... 
Dnes už, myslím, nikto z nich nie je medzi 
nami. Už len moja neter, sestrina dcéra, žije v 
Bratislave.
 My s manželom  sme  sa  v roku 1968 usadili 
v krajine troch koruniek. Žijeme tam už vyše 
42 rokov. V týchto dňoch sme oslávili 65-ročné
jubileum svadby! Vo Švédsku sa tomu hovorí ko-
runné diamantové výročie. Stretli sme sa v Prahe, 
po oslobodení v roku 1945, naše rodiny sa dobre 
poznali.
 Milujeme prírodu, ktorú máme priamo pred 
domom. V zime sme vždy lyžovali na bežkách, v 
lete zbierame lesné plody.  Milujeme čučoriedky, 
lesné jahody, maliny a brusnice, máme ich na-
dostač priamo „pod  nosom.“ Z húb zbierame  už 
len dubáky a brezáky. Máme tu čistý vzduch, čistú
vodu, pokoj a kľud.  Politika (bývalé  KSČ a ROH) 
nám nechýba.
 Pediatria bola a je celoživotným koníčkom
môjho manžela, vždy chcel pomáhať deťom...
Mnoho jeho bývalých pacientov, už rodičov 
či starých rodičov, si s vďakou spomína na 
manžela. Pred pár rokmi bol v Živote rozhovor 
s matkou Milana Lasicu, kde o. i. spomínala, 
že môj manžel  jej zachránil nedonosenú dcéru, 
nevlastnú Lasicovu sestru Veroniku. Takéto veci 
tešia, verte.
 Máme dvoch synov - Tomáša a Ivana, ktorým 
sa darí viac  ako dobre a tri vnúčatá, z toho 
dvoch vnukov: 17 – ročného Frederika a 19 – 
ročného Viktora. Dvadsaťročná Caroline je elitná 
športovkyňa, čerstvá vicemajsterka Švédska v 
skokoch na koni.  Má veľký, 700 - hektárový  ranč,
asi 30 koní. Tam je jej  kráľovstvo, tam trénuje a 
preteká a mnoho cestuje. 
 V júli 2010 získal švédsky národný tím, 
ktorého je členkou, striebornú medailu na maj-
strovstvách Európy vo Francúzsku, z čoho máme 
radosť.
 Napriek vysokému veku sa snažíme viesť
normálny život. Milujeme ryby, aspoň 3 - x 
týždenne ich  máme na  tanieri,  konzumujeme 
mnoho zeleniny a ovocia... Nikdy  v živote sme 
nefajčili, ale  2 - 3 dcl vínka si doprajeme. –
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Možno práve pri ňom pán MUDr. Kamenský 
oprášil spomienky spred vyše 66 rokov:
 - Partizánska jednotka Jána Žižku, v ktorej 
som pôsobil, celý december i Vianoce 1944 
prežila v horách lubinských kopaníc a v okolí 
Valašskej Belej. Boli tu roztrúsené chudobné 
usadlosti, samoty v lesoch. Bola zima, sneh až po 
kolená. Jedného dňa sme sa nachádzali v jednej 
z takýchto  osád s 5 - 6 domčekmi so zemliankami 
(jamami na zemiaky). 
 V horách nás prenasledovali Nemci aj so psa-
mi, blížil sa večer. Ľudia sa  báli ukryť nás, riziko 
bolo veľké. Pomohlo  nám,  že som v partizánskej 
jednotke  pôsobil  vo funkcii lekára. Veľkým prob-
lémom ľudí žijúcich na  kopaniciach, kde  v jednej 
izbe žila celá rodina  i s kozou či ovcou,  bol svrab, 
boli ním nakazení.
 Jeden z kopaničiarov k Vianociam zabil 
prasiatko. Mal doma síru, žltý prášok (sulfur),

a vďaka zabíjačke aj bravčovú masť. V kastróle 
som namiešal síru s masťou (žiadne krémy či
iné kozmetické preparáty vtedy neboli). Všetci 
vrátane detí sa touto masťou natreli. Do rána sa 
svrabu zbavili. Všetci sa vyliečili. Táto udalosť
spôsobila, že kopaničiari  sa stali priateľskejší a 
ústretovejší. Schovali nás v jame na zemiaky, pod 
zemou. Celý deň chodili Nemci nad nami, počuli
sme psov i hlasy. Ale nenašli nás, prežili sme, 
všetkých 25 ľudí! Aj jesť nám dali. Na Vianoce 
1944 som jedol makové slíže. S veľkou chuťou.
Bol to pocit veľkého pôžitku! 
 Počas Povstania som sa dostal až do Popradu 
a vďaka partizánčeniu som prežil. Mal som fajn 
priateľov z tej doby: napr. Viliama Hanzela, Paľa
Herzku. Po vojne,  v rokoch 1960 -1967,  sme sa 
pravidelne stretávali na Jankovom Vŕšku. Boli to 
veľmi príjemné stretnutia. Dnes nikto z týchto ľudí
už nie je medzi nami. Ale spomienky sú ... -

  Sedmičku Význam-
ných osobností Podjavo-
riny okrem šiestich Novo-
mešťanov (NS 2/2011) 
zakľučuje prof. Ing. 
Ľudmila Lipková, CSc,
ktorá  tento titul získala za 
dlhoročnú pedagogickú a 
publikačnú činnosť.

 Moravsko – lieskovská rodáčka od začiatku
svojej profesionálnej dráhy sa venuje sve-
tovej ekonomike. V r. 2001 sa stala prvou a 
doteraz jedinou dekankou Fakulty medzi-
národných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Patrí medzi jej spoluzakladateľov. 
O tri roky neskôr  Ing. Ľ. Lipkovú vymenovali 
za vysokoškolskú profesorku v odbore medzi-
národné vzťahy.  
 Svoju odbornosť si  prehlbovala na  stážach 
vo Francúzsku a Južnej Kórei. Získané teoretické 
a praktické znalosti odovzdávala ďalej vo svojej 
bohatej publikačnej činnosti. Na  svojom  konte 
má viacero odborných článkov a publikácií – 
učebných vysokoškolských textov a monografií. 
Je autorkou a spoluautorkou kníh Svetový 
obchod, Svetové hospodárstvo, Európska únia:
Ekonomika krajín, Medzinárodné hospodár-
ske vzťahy, Svetová ekonomika a iných. 
 Profesorka Lipková je členkou Vedeckej ra-

dy Fakulty medzinárodných vzťahov EU, 
Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave a Vedeckej rady Fakulty medzinárod-
ných obchodov VŠE v Prahe.
 Vzdelávaniu budúcich ekonómov zasvätila 
celý svoj doterajší profesionálny život  a učenie
považuje za svoje poslanie.

PROFESORKA LIPKOVÁ

J U B I L A N T I  M E S I A C A
 *ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ. Narodila sa 
26. 4. 1872 v rodine učiteľa K. R. Riznera a 
Márie, rod. Klimáčkovej v Horných Bzinciach. 
Už v 15 rokoch jej vyšla v Slovenských novinách 
práca Turecká svadba, o rok neskôr črta Na 
Štedrý večer. Písať už neprestala.
 V roku 1910 sa spisovateľka a poetka Ľ.
Podjavorinská s rodičmi presťahovala do Nové-
ho Mesta nad Váhom. Žila v ňom až do svo-
jej smrti v r. 1951. Zomrela pred 60 rokmi, 
2. marca. Pochovaná je v rodných Bzinciach 
pod Javorinou. Jej náhrobok je dielom prof. 
arch. J. Svetlíka a Novomešťana - akad. soch. 
M. Struhárika.
 *PETER MACKO. Päťdesiatpäť rokov  
22. marca oslávi novomestský rodák Peter Mac-
ko, absolvent Strednej umeleckopriemyselnej 
školy v Uherskom Hradišti, odboru kameňo-
sochárstvo.  Je citlivým pozorovateľom prírody a 
harmónie  tvarov, čo sústreďuje do hmoty svojich 
objektov, zhotovených z kameňa, často v kombi-
nácii s kovovými prvkami.
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SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10

0911 110 184  SERVIS: 0905 969 990
Nové Mesto nad Váhom, 1. mája 309/5

◄► Zriaďovanie TP a ISDN ◄► Zriaďovanie internetu ◄►
◄► Prekládky ◄► MAGIO a MAGIO SAT ◄►

◄► Zmeny paušálov ◄►
◄► Predaj telefónov a modemov ◄►

◄► Predaj a servis pobočkových ústrední ◄►
◄► Štrukturovaná kabeláž ◄►

◄► Predaj diaľničných známok SK, CZ, A ◄►

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !

Partner

Obchodná spoločnosť M+S Trading SK, s.r.o. prijme do oddelenia predaja 
potravinárskych aditív a surovín OBCHODNÉHO MANAŽÉRA

Požadujeme:  • Ukončené VŠ vzdelanie chemického alebo obchodného zamerania
                       • Vodičský preukaz B, nevyhnutnosť cestovania k zákazníkom
                      • Prax v odbore a znalosť cudzích jazykov vítaná
Osobnostné predpoklady: 
• Uchádzač musí mať dobré komunikačné schopnosti, príjemné a reprezentatívne vystupovanie. 
• Hľadáme osobnosť s vysokým pracovným nasadením ktorú motivujú vlastné pracovné výsledky.
Ponúkame:   • 700 EUR plat brutto + osobné ohodnotenie + provízna odmena 
                   • Možnosť osobnej realizácie a rozvoja 

Žiadosť a životopis zasielajte do 14 dní od uvedenia inzerátu na adresu: M+S Trading SK 
s.r.o., Rybárska 1, p. p. 87d, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, alebo mailom: mssk@mssk.sk
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KNÍHKUPECTVO  CODA – ART, spol. s r.o.

  Internetové kníhkupectvo       Weisseho 15
  www.codaart.sk                     915 01 Nové Mesto nad Váhom
                                  tel.: +421 32 771 8525
          codaart@codaart.sk

Od 1. MARCA  SME V NOVÝCH  PRIESTOROCH  
NA ULICI WEISSEHO 15, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

(NA NÁMESTÍ VEDĽA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU, 
ZHRUBA 50 m 

OD NÁŠHO SÚČASNÉHO  MIESTA  PÔSOBENIA !!!)

Firma PRADIAREŇ VLNY „JK“  
Kožuchová Květuše

Tajovského 6
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel. 032 771 26 97, 032 771 98  09, 0903 451 138

ponúka na Ul. WEISSEHO 11, Nové Mesto nad Váhom 
vo vlastnej predajni svoje produkty:

≈ výrobky z ovčej vlny – paplóny, deky, ovčie rúna, a.p.
≈ bytový textil – paplóny, návliečky, obrusy, prehozy, dekoračné
 vankúše – deky, a.p.
≈ detský sortiment – rýchlozavinovačky, spacie vaky, fusaky,
 detské deky – návliečky, a.p.
≈ oblečenie pre poľovníkov a rybárov – zateplené ovčou vlnou –
 nohavice, vesty, kabáty, overaly, posedové vaky, spacie vaky, a.p.



11. marca o 8,30 a 9,45 h sa uskutočnia v 
MsKS 2 výchovné koncerty pre žiakov I. st. ZŠ. 
Na pódiu za  pomoci  detí z publika ožijú posta-
vičky a pesničky Juraja Hatríka. Pelle Otvo-
rušká, motýlik Eliška a slon Makarón ukážu, aká 
dokáže byť hudba veselá, ale i zázračná a tajom-
ná. Skrátka CIRKUS! Spolu s nápevmi J. Hatrí-
ka sa doň zapoja prispením saxafóna, klarinetu, 
akordeónu a afrických bubnov aj melódie Saint-
Saensa, Beethovena, Joplina, Offenbacha a i. 

15. marca o 19,00 h vás pozývame do 
divadelnej sály MsKS na komédiu N. Cowarda.
 Ch. Condomine je spisovateľ, ktorého pre-
nasleduje duch jeho prvej manželky, usilujúci 
sa rozvrátiť Charlieho druhé šťastné manžel-
stvo. Podarí sa ho poslať späť do ríše duchov? 
V réžii P. Mikulíka hrajú: P. Sklár, Z. Tlučková,
E. Podzámska, Z. Kocúriková, F. Kovár a Z. Vač-
ková. Vstupenky: 13 €, inf. na č.t. 771 06 40.

20. marca  o 17,00 h v predvečer Medzi-
národného dňa bábkárstva Divadielko galéria 
uvedie reprízu žiadanej bábkovej hry. Princez-
ná Kukulienka pozýva  všetkých.

PROGRAMY MsKS
marec 2011

Do 31. marca si možno vo výstavnej sieni 
MsKS pozrieť zaujímavú výstavu: EPOPEJA 
SLOVANSKEJ  HISTÓRIE  V DIELE MIKU-
LÁŠA KLIMČÁKA. Dielo tohoročného jubilanta 
(16. 11. 1921) je  unikátne svojím  cyrilometod-
ským odkazom a historickou tematikou.

EPOPEJA SLOVANSKEJ 
HISTÓRIE ...

ŠUMIENKY A SISY

CIRKUS MUZIKUS

14. mája MsKS pripravuje zájazd do 
pražského Divadla Kalich na muzikál osvedče-
ného tímu O. Soukop a G. Osvaldová + choreo-
graf  a režisér J. Ďurovčík.
 V  alternáciách účinkujú: V. Noid Bárta/
J. Jackuliak/J. Kříž, L. Šorlová/N. Pocisko-
vá/M.Bártová, K.Štřihavka/M. Pošta/Z. Pod-
hurský, L. Machálková/R. Pavlovčinová a i. 

Ďalší z pripravovaných zájazdov je do 
pražského Divadla Goja Music Hall.
 Partia maturantov na konci 80. rokov XX. 
stor. trávi voľný čas na diskotékach, kde kraľujú
frajeri Tom a Stanley (Sagvan To  a Lukáš 
Valucík) a s nimi  legendárne skladby F. Janeč-
ka, M.  Davida, Z.  Bartáka a skupiny Kroky.

Bližšie  na č.t. 771 0640.

MUZIKÁL: ROBIN HOOD

ZÁJAZDY DO PRAHY

 SKUPINA PREMENY    
 Ktosi múdry povedal: „Sme tu len dve se-
kundy. Keby sme si to uvedomovali, vedeli by 
sme, čo je dôležité.“ Možno aj preto je dnes 
doba návratov. Hľadania. Čohosi, čo sme za-
budli, stratilo sa nám. Čohosi, čo nám chýba. 
Možno je to bezstarostnosť vyplývajúca z mla-
dosti, vzácnosti jednoduchých vecí, z ktorých 
sme sa vedeli tešiť. Možno je to preto, že tie 
dve sekundy prešli príliš rýchlo, a tak sa v letku 
ešte skúšame obzrieť. Na obyčajné veci, ktoré 
sa stratili. 

NÁVRATY SO SLOVAMI A PESNIČKAMI:
30. MARCA o 18, 00 h v  MsKS.

PRINCEZNÁ KUKULIENKA

ROZMARNÝ DUCH

MUZIKÁL: DĚTI RÁJE



Leto ešte nie je, kúpalisko už nemáme, ale 
30. 3. o 18,00 h  bude program  HS Premeny: 
Šumienky a Sisy. Z chystaného podujatia je 
nasledujúca ukážka:
 Bolo to naše Chorvátsko, Španielsko, Egypt 
aj Malorka dohromady. Vojenské kúpalisko – to 
bol  náš raj. V tých dobách sa v našom meste 
nachádzali vlastne tri kúpaliská. Aj keď dve – to 
vo farskej záhrade a takzvané vumácke skutoč-
nými kúpaliskami ani neboli. Skôr akési nádrže s 
večne ľadovou vodou, v ktorých močiť sa nebola 
vôbec žiadna slasť.
 To skutočné, to naše, kde sme my, chalani, 
trávili každý, čo len trochu pekný letný deň, sa 
nazývalo „vojenské.“  Už z diaľky sa z neho roz-
liehal vreskot deciek, špliechanie vody a pokriky 
nepodarených chlapčiskov,  ktorí napriek  záka-
zom na tabuľkách  skákali do bazénu  a s reho-
tom sa navzájom do neho sácali. 

Čo som však s neomylnou istotou vnímal 
hádam aj  na sto metrov, bola jeho  vôňa.
 Tá typická nezameniteľná vôňa vody, chlóru, 
mokrej trávy  a ešte čohosi nede novateľného.
Zmesi opaľovacích krémov, kávy, rozprestre-
ných diek, maslových rožkov s rajčinami  a mož-
no najviac dievčenskej mladosti a krásy vystiera-
júcej sa  v horúcich lúčoch letného slnka.
 Musím priznať,  že prvé,  čo nás zaujímalo, 
bola farba vody. To sme zistili hneď od bránky, 
kde sa predávali lístky. Naša, na ktorú sme sa 

tešili, bola zelená. Znamenalo to, že voda je tep-
lá. Čím bola zelenšia, tým bola špinavšia, ale i 
teplejšia.  A keďže hygiena nás zďaleka netrápi-
la, modlili sme sa vždy za teplú. To sme sa v nej 
mohli močiť aj hodinu v kuse.
 O čo nám ale klesla nálada, keď sa za plotom 
trblietala modravá hladina čerstvo napusteného 
bazénu!  Možno, že moje  reumatické kĺby si po 
prvýkrát  prišli na svoje práve v tejto azúrovej 
ľadovici, v ktorej sme s drkotaním zubov vydržali 
tak dve minúty a kde sa nám scvrklo aj to, čo by 
sa inak už ani scvrknúť viac nemohlo.
 Toto nepríjemné obdobie sa však časom
opäť dostávalo do normálu. Ono sa vždy našlo 
dosť takých, čo tej vodičke našej nejako pomoh-
li. A tak sa zase začala sľubne zelenať a my sme 
si ju  v pohode mohli pekne vychutnávať.
 Naše zabehané špeci kum tej doby bolo 
žmýkanie  treniek. Teda aj plaviek, ale vo väčši-
ne prípadov treniek.
 Prax bola taká -  v mužskej šatni sme  si ich 
pred odchodom  vyžmýkali  a zase obliekli.   Túto 
praktickú činnosť si takmer každý  spríjemnil pri-
ložením oka k dierkam do vedľajšej dámskej šat-
ne. Za  to chvíľkové pokochanie  sme boli všetci 
nesmierne vďační. Domov  sme tak išli s oveľa
väčším uspokojením na tele i na duši.
 Ak by niekoho tieto naše malé radosti  čo i 
len trochu pohoršili, dovoľujem si pripomenúť, že 
vtedy ešte sloboda a demokracia neboli zďaleka
také rozvinuté ako dnes. Takže, mohli sme to 
mať naozaj  len – in natura. Milan Hurtík

 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. Ruč-
kayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje
v projekte BEZPLATNEJ PRÁVNEJ PORAD-
NE. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 

17. marca  o 17,00 h.  V MsKS  na 1. posch. č.
dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného, 
pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo
nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie 
klienta pred súdom. Jeho služby sú určené
osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, so-
ciálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

NA VOJENSKOM KÚPALISKU

Po 14,45 h              Hudobný kurz klavír
      16,15 a 18,00 h    Joga
  18,00 a 19,00 h    Cvičenie pre ženy
Ut  18,30 h              Brušný tanec pokr.
St 18,30 h                 Cvičenie pre ženy

      telocvičňa CVČ
  18,30 h                 Kalanetika
Št 16,15 a 18,00 h    Joga 
  18,00 h                Brušný tanec zač.
Pi 14,45 h                 Hudobný kurz klavír
So   9,00 h                 ZumbaK
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Každý pondelok 
 od 8,00 - 14,00 h - Únia nevidiacich a  
              slabozrakých SR
           21. 3. o 14,00 h - SZ invalidov

Utorok  8. 3. od 12,30 - 17,30 h
 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík

Streda   2. 3. o  17,00 h - Výbor MO MS
                9. 3.  o  14,00  h  - Klub chorých 
                             na sklerózu multipex
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klubK
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PRÁVNA PORADŇA



len v piatok 4.   o 19.00 h 
PÁN NIKTO                                                          (ASFK)  
Film mal na Slovensku premiéru v polovici februára !!! 
V roku 2092 je Mars prázdninovým rezortom. Mr. Nikto je 
117-ročný muž - najstarší človek na svete a posledný 
smrteľník v časoch, keď sa vďaka vedeckým poznatkom už 
neumiera. Mr. Nikto spomína na svoje tri životy, ktoré 
možno prežil s troma rôzymi ženami...          S rozpočtom 
37 miliónov Eur je Pán Nikto najdrahším belgickým filmom. 
Belg., Franc., Kan., Nem.  dráma, fantasy             137 min.             
eské titulky                                                       vstupné: 2 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 5., nedeľa 6.   o 19.00 h 
HABERMAN V MLÝN 
Film s vynikajúcim eským hercom Karlom Rodenom 
Režisér Juraj Herz sa rozhodol otvoriť jednu z najkontro-
verznejších kapitol českých dejín, povojnový odsun 
nemcov, pri ktorom sa spravodlivý hnev často miešal s 
najnižšími pudmi a spolu vytvárali nezmazateľnú krvavú 
stopu. Jednou z obetí dejín, písaných víťazmi, mal byť aj 
nemecký priemyselník Habermann, ktorý žil s rodinou na 
severnej Morave.
ČR, Nemecko, Rakúsko dráma                           104 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,30 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                      

len v piatok 11.   o 19.00 h 
SINGLE MAN                                   (ASFK) 
Centrálnym problémom príbehu je neakceptovanie odlišnej 
ŽIVOTNEJ orientácie, čo núti človeka zdržiavať sa 
v ústraní, uzavierať sa do seba, utápať sa v existenčnom 
trápení a napokon aj uvažovať nad rozhodujúcou otázkou, 
či má ešte život nejaký zmysel. 
USA                                    dráma                             99 min. 
eské titulky                                                       vstupné: 2 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 12., nedeľa 13.   o 17.00 h 
NA VLÁSKU 
Dlhovlasá princezná Rapunzel trávila celý svoj život 
zamknutá vo veži. Do jej nudného života náhle vpadne 
šarmantný zlodej Flynn Rider. Princezná po prvýkrát opustí 
svoje väzenie a vydáva sa aj so spoločníkmi na útek plný 
dobrodružstva, zamotaných situácií (doslova) a divokých 
zážitkov.
USA animovaná hudobná komédia             91 min. 
slovenský  dabing                                         vstupné: 2,30 €  
tento film je vhodný pre maloletých

sobota 12., nedeľa 13.   o 19.00 h 
POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV 
Najnovší film režiséra Woodyho Allena
Vášne, túžby, sny i stres vykoľaja v živote nielen 
manželský pár Alfieho a Helenu, ale aj ich dcéru Sally s 
manželom Royom. Po tom, čo Alfie opustí Helenu, aby 
dohnal svoju mladosť vo vzťahu s energickou a 
emancipovanou dievčinou menom Charmaine, sa Helena 
odvráti od racionálneho prístupu k životu a začne žiť podľa
bláznivých rád kartárky.  Hrajú: Anthony Hopkins, 
Gemma Jones, Naomi Watts, Antonio Banderas …
USA, Španielsko        romantická komédia             91 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 17., piatok 18.  o 19.00 h 
22 VÝSTRELOV 
Jean Reno stvárňuje Charlyho, bývalého mafiána, ktorý 
posledné tri roky vedie kľudný a pokojný život v ústraní. 
Jedného rána ho na parkovisku prepadnú maskovaní muži 
a zasiahnu 22 guľkami. On však streľbu prežije a jeho krutá 
pomsta na seba nenechá dlho čakať.
Francúzsko krimi-thriller                         115 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,00 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 19., nedeľa 20.   o 17.00 h 
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 
Sammy, malá morská korytnačka, sa odrazu vyliahne v 
hniezde na pláži v Kaliforni, kde spoznáva mladú Shelly, 
lásku svojho života, ktorú vzápätí stráca. Rozhodne sa ju 
nájsť. S kamarátom Rayom cestuje naprieč oceánmi, 
bojuje s piraňami, unikne orlovi a objaví tajomnú chodbu a 
čelí mnohým nebezpečenstvám a nástrahám... 
Belgicko rodinný, detský  animovaný              88 min. 
eský  dabing                                               vstupné: 2,20 €  

pod a jazykového zákona ak má film eský dabing, tak 
nie je vhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 19., nedeľa 20.   o 19.00 h 
OB IANSKY PREUKAZ 
Trpká komédia režiséra Ondřeja Trojana sleduje osudy 
štvorice dospievajúcich mladíkov v 70. rokoch minulého 
storočia, ich priateľov, lások a rodičov. Od okamihu, ako v 
pätnástich rokoch dostanú občiansky preukaz, až do chvíle, 
kedy sa v osemnástich snažia uniknúť vojne a pokúšajú sa 
získať modrú knižku.
ČR                         tragikomédia                            137 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,20 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                   

štvrtok 24., piatok 25.  o 19.00 h 
AMERI AN 
Nájomný vrah Jack (George Clooney) je neustále v 
pohybe a stále sám. Potom, čo jedna jeho zákazka vo 
Švédsku skončí krutejšie, ako predpokladal, schová sa v 
stredovekom talianskom mestečku. spriatelí sa s miestnym 
kňazom Benedettom (Paolo Bonacelli) a venuje sa 
krásnej Clare (Violante Placido). Ich priateľstvo pomaly 
prerastie do milostného vzťahu. Užíva si chvíle nerušené 
smrťou až do času, kedy sa rozhodne vystúpiť z tieňa … 
USA dráma, thriller                              103 min. 
eské  titulky                                                 vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 26., nedeľa 27.   o 19.00 h 
BASTARDI 
Otrasný obraz dnešnej doby, v ktorej i najvä šie svine 
majú „lidská práva“.  
Príbeh zo školského prostredia bez povrchnosti, klišé a 
pretvárky, vychádzajúci z reálneho základu. Ukazuje, ako 
to dopadá, keď zlyháva systém. Skupina mladých 
násilníkov z prostredia základnej školy je obvinená zo 
znásilnenia a vraždy mladej praktikantky. Zatiaľ neboli 
odsúdení a stále navštevujú školu …  
ČR                                      dráma                             80 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,20 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                   

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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 Milovníkov klubových filmov a kvalitnej kinematografie upozorňujeme 
na niektoré filmy uvádzané v marci v kine Považan. 

PÁN  NIKTO  -   piatok 4. marca o 19.00 h:  (Premiéra  lmu v SR v polovici februára !!!) 
 V r. 2092 je Mars prázdninovým rezortom a Pán Nikto žije bežný život po boku svojej ženy Elise 
a ich troch detí. Mr. Nikto je 117-ročný muž, najstarší človek na svete a posledný smrteľník v časoch,
keď sa vďaka vedeckým poznatkom už neumiera. Nikto spomína na svoje tri životy, ktoré možno 
prežil s troma rôzymi ženami... V živote záleží len na rozhodnutiach, ktoré počas neho robíme. Každý 
má veľa možností a robí dobré i zlé rozhodnutia. Pán Nikto si predstavuje všetky možnosti, ktoré mal. 
V každej situácii mal na výber a zvolil si jednu z možností. Tvorcovia  lmu domýšľajú minimálne dve 
z nich. Na podobnom princípe sú postavené napríklad  lmy Lola beží o život či Srdcová sedma. S 
rozpočtom 37 mil. € je Pán Nikto zatiaľ najdrahším belgickým  lmom.

,,Klubový divák si  rozhodne príde na svoje. Životné osudy Nema Nobodyho ho povznesú do 
levitujúcej polohy, v ktorej sa nechá unášať zákonitosťami vesmíru. I  keď Letovho povestného žia-
rivého pohľadu je často priveľa, jeho postavu chránia Nemove detské vydania (Thomas Byrne – 9-
ročný Nikto a Toby Regbo – 16-ročný Nikto. Dormael neskutočne citlivo a atraktívne podáva výpoveď
ľudského indivídua väzneného vesmírnym univerzom. Veľmi tu závisí od diváka, ako strávi tento 
neobvyklý počin a dovolím si povedať, že určite pôjde o tábory s buď vysokou mierou spokojnosti, 
alebo s unudeným názorom, že „o čom to ako chcelo byť.“ Voľba je len a len na vás a každý jeden 
zvolený názor bude ten pravý a správny.” Z. Ondrišová, 15.2.2011 Kinema.sk, movie server.
 Dráma /fantasy  produkcie  Belg./Fran./Kan./SRN (ASFK)  trvá  137´ a  je MN do 12 rokov.

HABERMANŮV MLÝN - sobota 5., nedeľa 6.  marca  o 19.00 h:
Film s vynikajúcim českým hercom K. Rodenom.

 Legendárny režisér Juraj Herz sa rozhodol otvoriť jednu z najkontroverznejších kapitol českých
dejín, povojnový odsun Nemcov, pri ktorom sa spravodlivý hnev často miešal s najnižšími pudmi 
a spolu vytvárali nezmazateľnú krvavú stopu. Jednou z obetí dejín, písaných víťazmi, mal byť aj 
nemecký priemyselník Habermann, ktorý žil s rodinou na  Morave. Okolnosti jeho konca sú dodnes 
nejasné. Filmový príbeh sa jeho životným osudom iba voľne inšpiroval, ale paradoxy najšialenejších 
rokov 20. stor.  prezentuje dokonale.

Dráma ČR/SRN/Rakúsko trvá  104´ a je MN do 12 rokov.

SINGLE MAN -  11. marca  o 19,00 h:                                                                             (ASFK)
 Príbeh podľa rovnomenného románu Ch. Isherwooda z r. 1964. 
 Centrálnym problémom je neakceptovanie odlišnej ŽIVOTNEJ orientácie, čo núti človeka uza-
vierať sa do seba a napokon aj uvažovať nad otázkou, či má život ešte nejaký zmysel.
 Tak, ako o ňom premýšľa aj George Falconer (vynikajúci Colin Firth). V luxusnom dome na 
pobreží Tichého oceánu žije sám so svojimi spomienkami. Po tom, ako ho opustil životný partner 
Jim, stráca jeho bytie význam. Doobeda síce chodí prednášať literatúru na prestížnu univerzitu, 
občas navštívi podobne osamelú kamarátku Charley (výborná Julianne Moore), no život bez Jima ho 
skrátka nenapĺňa. Posledný novembrový deň roku 1962 sa rozhodne prežiť inak. Už nebude rešpek-
tovať predurčené šablóny, ale pokúsi sa uveriť v zázrak. A aj keď nasledujúce hodiny nedopadnú 
priaznivo, večer si usporiada osobné veci do precíznych rovín a vpáli si guľku do hlavy. Aspoň takto 
nejako si G. Falconer predstavuje plán dňa.
 Režisér Tom Ford patrí medzi osobnosti súčasného módneho priemyslu. 10 rokov zastával fun-
kciu kreatívneho riaditeľa v spoločnosti Gucci, istý čas pracoval ako popredný návrhár v legendárnej 
Yves Saint-Laurent. Nedávno však založil okrem vlastnej rovnomennej módnej značky aj produkciu 
Fade to Black. Svoj zmysel pre vkus a farebný cit využil na to, aby obdaril svoj  lm vysokými este-
tickými kvalitami a sugestívnosťou, ktorá diváka jednoducho vizuálne pohltí (z recenzie: Cornon J. 
Kedro, 7.1.2011, kinema.sk, movie server).

Dráma USA trvá 99´ a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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UČITEĽ, KTORÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA SLOBODU
Českí učitelia  sa výz-

namne zaslúžili o vybudo-
vanie školstva v Novom 
Meste nad Váhom. 
      Poprední vedci, činite-
lia a literáti, absolventi 
novomestského gymná-
zia (JUDr. J. Slezáček, 
PhDr. ThDr. V. Mitošinka, 
MUDr. I. Trnovský, prof. F. 

Hrudka, DrSc.,  prof. Dr. R. Macúch, DrSc.a i.), vo 
svojich  spomienkach vyjadrili hlbokú úctu svojim 
českým  učiteľom. Prof. Š. Schwarz, DrSc., matu-
rant z r. 1932,  napísal: „V našich rokoch patrili 
profesori gymnázia k najváženejším občanom
mesta.“
 Medzi českými učiteľmi, ktorí pôsobili v našom 
meste, boli i takí, ktorí obetovali svoje životy za 
ideály slobody, humanizmu, ľudskej dôstojnosti. 
Jedným z nich bol i Vojtech Travěnec.
 Rodák z okresu Vyškov bol  odborným 
učiteľom na Štátnom slovenskom gymnáziu v 
r. 1926 -1939. V júni 1938 ho zvolili za starostu 
Nového Mesta nad Váhom. V októbri t. r. mu po-
slanci v novej politickej klíme vyslovili nedôveru. 

   V. Travěnec sa oženil 
s učiteľkou Malvínou 
Jauschovou,  mali spolu dve 
deti – Igora a Zoru. Postavili 
si dom na Javorinskej 
ul., č. p. 660, no spolu s 
ďalšími českými rodinami 
museli v dôsledku poli-
tickej  situácie Slovensko 
opustiť. Za Protektorátu 

Čechy a Morava V. Travěnec pôsobil najprv na 
Meštianskej škole v Bystřici pri Benešove, od r. 
1941 v Benešove. V tamojšej  meštianke  zor-
ganizoval ilegálnu skupinu fašistického odboja. 
Boli v nej aj ďalší učitelia, ich činnosť presiahla 
rámec okresu a vyvolala záujem pražského ges-
tapa. Na jeseň 1943 sa začala formovať od-
bojová skupina Žižka, Stal sa jej poprednou 
osobnosťou, neskôr veliteľom. Vojtěch  bol v kon-
takte so svojím bratom Václavom, tiež  učiteľom,
činným v ilegálnej skupine Obrana národa. Jeho 
prostredníctvom získavala skupina zbrane. Jej 
činnosť  sa orientovala na letákové akcie, ktorými 
presviedčali obyvateľstvo o nutnosti boja proti 

okupantom a k príprave na ozbrojené povstanie. 
Vydávali časopis Hlas československých par-
tizánov Žižka. Tlačoviny rozširovali vo vlakoch, 
čakárňach, v továrňach, medzi  železničiarmi. Jej 
úlohou bolo i organizovanie partizánskych od-
dielov, zhromažďovanie zbraní a uskutočňovanie
sabotáží. Gestapo zistilo činnosť tejto ilegálnej 
skupiny v decembri 1943 prostredníctvom nasa-
deného konfidenta, ktorý sa vydával za spolupra-
covníka brata Václava Travěnca z Moravy, zat-
knutého v apríli 1944. Stopa viedla na Benešovsko 
– gestapo sa domnievalo, že leták, podpísaný 
Tavoj je šifra Vojtěcha Travěnca. 14. 7. 1944 
gestapo Travěnca zatklo. V pražskom Pečkovom
paláci ho kruto vypočúvali a mučili. Postupne 
zatkli ďalších členov ilegálnej skupiny, väčšinou
učiteľov z Benešovska. Z Travěncovej skupiny 
postavili pred súd 18 ľudí, z nich V. Travěnca,
L. Vaštu a J. Sirového odsúdili k trestu smrti. Boli 
sťatí 13.12.1944 na Pankráci.
 Vojtěch Travěnec je pochovaný v hromadnom 
hrobe v Prahe – Strašniciach, kde je Pamätník 
obetiam II. sv. vojny. Po vojne mu  udelili in me-
moriam vysoké vyznamenania za II. odboj,  me-
daily Za vernosť 1939 - 1945 a Na pamäť druhého 
národného odboja a i. 
 V predtuche smrti napísal na rozlúčku  list s 
dátumom 17.10.1944. Vyberáme z neho: „Milá
Zorička a Igorko! Píšem Vám snáď posledný list 
v mojom živote. Zajtra ide mamička i ja k súdu 
zvláštnemu a máme obaja návrhy na odsúdenie 
k smrti.“ Lúči  sa tiež s rodičmi, celou rodinou a 
adresuje slová bratovi Antonínovi s manželkou 
Hedou: ... „Buďte rodičmi mojim deťom, pokiaľ sa 
im mamička, alebo obaja nevrátime ...“
 Pani Malvína Travěncová (1905-1962) sa 
po vojne vrátila spolu s deťmi do nášho mesta, 
tu učila. No predošlé tragické obdobie života 
zanechalo na jej zdraví hlbokú stopu, dobrovoľne
odišla zo sveta. Dcéra Z. Travěncová (* 1928) po 
absolvovaní priemyslovky vyštudovala Chemicko 
– technologickú fakultu  VŠT. Žije v Prahe. Syn 
Igor (*1932) vyštudoval Elektrotechnickú fakultu 
VŠT, stal sa popredným odborníkom, držiteľom
patentov v oblasti ultrazvuku vo VÚMA  v Novom 
Meste nad Váh. V r. 1989 dostal pri ceste z práce 
infarkt. Spolu s matkou sú pochovaní v Slávičom
údolí v Bratislave.                 

Anna Černochová
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 Tento rok vďaka neskorému termínu Veľkej
noci sme mali dlhé fašiangové obdobie. Mnohí 
sa zúčastnili na rozličných plesoch a zábavách, 
ktoré neodmysliteľne patria k tejto dobe. Aspoň
na chvíľu unikli starostiam a povinnostiam, ktoré 
im neprestajne zamestnávali myseľ a odreago-
vali sa pri dobrej hudbe, tanci, poháriku vína a 
v spoločnosti priateľov.
 Sú kritici, ktorí kresťanom vytýkajú, že od-
mietajú zabávanie sa, majú smutnú zamračenú
tvár a oháňajú sa trpiacim Kristom. Začiatkom
marca vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré 
nám pripomína utrpenie Krista, preto sa v 
minulosti hlavne na dedinách v tomto období 
nekonali žiadne zábavy a oslavy. Hovoriť však, 
že kresťan je iba smutný a trpiaci, je nepocho-
pením, resp. falošnou interpretáciou evanjelia.
 Ak sa pozrieme do Písma, na život Ježiša 
Krista a apoštolov, nájdeme tam pravý opak 
toho, čo často prezentujeme ako kresťania.
Ježiša nachádzame ako hosťa na svadbe (tre-
ba zdôrazniť: nie opitého pod stolom!). Dokonca 
tam premenil vodu na víno. Ježiš prijímal poz-
vania do domov tzv. verejných hriešnikov, preto 
si vyslúžil označenie „žráč a pijan vína, priateľ
colníkov a hriešnikov“ (Mt 11,19). Keďže ho 
nasledovali veľké zástupy, nemohol pôsobiť
smutným dojmom. Naopak, On rozdával radosť!
V jeho blízkosti sa všetci cítili dobre, i deti. 
Dokonca, keď kráčal cestou kríža, na svoje oko-
lie pôsobil radostným, nie utrápeným dojmom.
 Podobne čítame správy o prvých kresťanoch
v spisoch Novej zmluvy. Z obrazov mnohých 
maliarov vnímať vážnosť, pátos, posvätnú úctu. 
Jedna z charakteristických čŕt prvej cirkvi však 
bola radosť. Kresťania boli naplnení radosťou
napriek prenasledovaniu a utrpeniu, ktoré 
museli znášať. Apoštol Pavol v liste Filipským 
píše: „Radujete sa v Pánu vždycky! Opakujem: 
radujte sa!“. Najväčším paradoxom je, že tento 
list Pavol nepísal z nejakého plesu ani z dovo-
lenky v ďalekej exotike, ale tento list písal z 
väzenia. Doslova bol v okovách, avšak ani to 
mu nevzalo radosť.
 Tu sa dostávame k základnej otázke: Odkiaľ
pramení naša radosť? Prví kresťania nepot-
rebovali zábavy a plesy, aby sa aspoň trochu 

potešili v neľahkých pomeroch. Nepotrebovali 
ani zabávačov, ktorí sa nás snažia osloviť cez 
televíznu obrazovku, prostredníctvom rozhlasu 
alebo internetu. Nechodili ani do zábavných 
podnikov a centier, nepotrebovali žiadne im-
pulzy zvonka, ktoré by im spôsobovali radosť
a potešenie. My, na rozdiel od nich, máme 
množstvo vonkajších podnetov spôsobujúcich 
pocit radosti a čoraz viac vyhľadávame ďalšie a 
ďalšie. Túžime zakúsiť čo najviac, mať zážitky 
každého druhu. Predbiehame sa v tom, čo
všetko stihneme absolvovať mimo svojich po-
vinností, aby sme sa dobre zabavili a užili si 
toho čo najviac. A výsledok? Ak sme aspoň
trochu úprimní, musíme priznať, že nás to vnú-
torne nenapĺňa, neprináša nám to hlboké us-
pokojenie a trvalú radosť. Autor biblickej knihy 
Kazateľ hovorí, že hľadal potešenie a radosť vo 
všetkom, čo si zažiadal. Keďže bol najbohatším 
človekom vo svojej dobe, doprial si všetkého: 
zábavu, víno, spevákov, speváčky, množstvo 
žien, vystaval nádherné stavby, nazhromaždil 
obrovské množstvo pokladov... Vo všetkom 
hľadal radosť a naplnenie, no nakoniec zvolal: 
„Márnosť a honba za vetrom“. Ak sme úprimní, 
myslím, že náš pocit uspokojenia prameniaci z 
rôznych druhov zábavy nie je ďaleko od tohto 
vyhlásenia.
 Radosť prvých kresťanov pramenila nie 
zvonka, ale z ich vnútra. V Kristovi prijali 
odpustenie svojich vín a silu do každodenných 
zápasov. On sa stal ich zdrojom. Namiesto 
čerpania vonkajšej, chvíľkovej radosti, oni sami 
rozdávali iným okolo seba pokoj, povzbudenie i 
praktickú nezištnú pomoc. Nemusíme im však 
iba závidieť. Ježiš Kristus je Ten istý aj dnes. 
On dáva trvalú radosť. Radosť, ktorú nám nikto 
nemôže vziať. Žiadne tlaky, príkoria, dokonca 
ani ťažká, nevyliečiteľná nemoc. V Ňom bola 
porazená i smrť. Kto verí v Neho, neputuje do 
neznáma. Ježiš sľúbil: „Idem vám pripraviť
miesto ... a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy 
boli tam, kde som ja“ (J 14,2-3). On je zdrojom 
hlbokej, trvalej radosti, ktorá siaha až za hra-
nice časnosti.
                          Ľubomír Ďuračka,
    evanjelický farár

O D K I AĽ  P R A M E N Í  N A Š A  R A D O SŤ ?
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 Študenti a pedagógovia zo SOŠ Bzinská 11 
sa opätovne zapojili do programu Euroscola.
 Euroscola je program vytvorený Európskym 
parlamentom (EP) s cieľom oboznámiť európ-
sku mládež vo veku od 16 do 18 rokov s vnú-
torným fungovaním EP. Umožňuje mladým ľuďom
na vlastnej koži zažiť jeden pracovný deň v 
Štrasburgu, kde spoločne diskutujú o budovaní 
Európy  a jej fungovaní. Na dorozumenie sa so 
svojimi partnermi z členských krajín Európskej 
únie (EÚ) využívajú svoje  jazykové znalosti, 
keďže svoje názory študenti prezentujú v rokova-
com jazyku EÚ. 
 Od roku 2006 sa žiaci školy pod vedením 
učiteliek PaedDr. J. Janiskovej a Ing. G. Pe-
rejdovej zapojili do programu už po piatykrát, v ro-
koch 2007 a 2008 uspeli a mali možnosť navštíviť
EP v Štrasburgu, kde úspešne reprezentovali 
Slovensko.
 Počas jednotlivých ročníkov usporiadali 
študenti za podpory svojich vyučujúcich zaují-
mavé podujatia. Besedovali s europoslancami 
Irenou Belohorskou, Vladimírom Maňkom, Zitou 
Pleštinskou, Sergejom Kozlíkom. Študentov zau-
jímalo, ako pracujú slovenskí europoslanci v 
jednotlivých výboroch, aké témy riešia a aký je 
ich vplyv na prijímanie dôležitých rozhodnutí. 
Chceli vedieť, ako v EP medzi sebou komuniku-
jú poslanci, zástupcovia rôznych politických strán 
(porovnávali s našou domácou politickou scé-
nou). Či Slovenskú republiku vnímajú v EP ako 
rovnocenného partnera a ako sa stavajú k  prob-
lému jazykového zákona. Každý rok rezonovala 
téma vzdelávania v EÚ a ako EP prispieva k zvy-

šovaniu úrovne školstva v členských krajinách.
 Pre žiakov základných škôl realizovali besedy 
pod hlavičkou Starší učia mladších. Pripravili 
prezentácie o EÚ. V predvianočnom období 
pozvali spolužiakov na posedenie a prezentácie 
na tému Vianočné zvyky v krajinách EÚ. Pred 
zavedením eura v SR  poznávali novú menu v 
hre Poznaj euromince. Medzi obyvateľmi mesta 
uskutočnili anketu, ako vnímajú členstvo SR v EÚ, 
aké sú ich názory a skúsenosti. Vytvorili mode-
lový parlament: zvolili si predsedníctvo, navrhli 
témy rokovania, hlasovali o nich, viedli diskusiu, 
hľadali riešenia, prijímali uznesenia. 
 V rámci Euroscoly 2011 v decembri a januári 
študenti v spolupráci s vyučujúcimi pripravili 
zaujímavú besedu k téme Plán hospodárskej 
obnovy, chudoba a pomoc africkému kontinentu. 
Usporiadali videokonferenciu s riaditeľom UIPŠ 
PaedDr. R. Baranovičom a besedu s učiteľkami
Mgr. J. Valachovou a Mgr. I. Mikulovou zo ZŠ 
Bošany o vzdelávacom projekte pre učiteľov v 
Rukange v Keni. Slovenské učiteľky zo ZŠ Bošany 
tam učili v miestnej škole používať informačné
technológie. V príprave na podujatie sa rozvinula 
poučná diskusia, kde žiaci navrhovali riešenia 
chudoby v Afrike. Napríklad boli proti posielaniu 
finančných prostriedkov a materiálu (ošatenie, 
potraviny,...) do Afriky, pretože si myslia, že sa 
nedostanú do rúk tých, ktorí to potrebujú. Zhodli 
sa v názore, že by bolo lepšie vytvárať pracovné 
miesta, rozvíjať poľnohospodárstvo a priemysel, 
vzdelávať ľudí a rozvíjať ich zručnosti.
 Zapojenie sa do projektu Euroscola naučilo
žiakov vzájomne lepšie komunikovať, obhajovať
si svoj názor, počúvať a rešpektovať názory iných 
a hľadať zhodu v názoroch. Učili sa tolerancii 
a porozumeniu, formulovať otázky na odborné 
témy a diskutovať o nich s fundovaným človekom,
museli pracovať v tíme a organizovať si prácu. 
Účasť na stretnutí v Štrasburgu ich presvedčila
o potrebe učenia sa cudzích jazykov. Získali veľa
nových poznatkov a zručností. Zaujímavou for-
mou spoznali problematiku fungovania EÚ, uve-
domili si pozitíva aj negatíva členstva Slovenska 
v tejto inštitúcii.             
                    PaedDr. Jarmila Janisková,
          Ing. Gabriela Perejdová

ZAPOJILI SME SA DO ĎALŠIEHO ROČNÍKA
PROJEKTU EUROSCOLA
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ŽIJÚ ZÁUJMOM O DIANIE V MESTE

 Seniori z nášho mesta žijú pravý opak prís-
lovia aktuálneho mesiaca: „Marec, poberaj sa 
starec!“  Sú činorodí, žijú záujmom o dianie v 
meste, aktivitami, ktorými neraz dávajú „fleka“ 
mladším skupinám našich občanov. 
 Na  Ul. 1.mája  pôsobia agilný klub dôchod-
cov a  MsO Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Novom Meste  nad Váhom. Svoju vlaňajšiu
činnosť si klubisti a jednotári vyhodnotia a úlohy 
na  tento rok  vytýčia na svojej VČS 17. marca. 
V tomto roku si KD pripomína  tri desaťročia
od svojho vzniku a rovné štvrťstoročie, čo  sa 
presťahoval z domu osvety  do terajších priesto-
rov. Do tretice – pol druha  desaťročia  existencie 
v tomto roku zaznamená MsO JDS. 

Ľudia  strieborného veku sa zúčastňujú 
spoločensko – kultúrnych akcií, ktoré usporadúva 
mesto, príp. iné organizácie, alebo si ich pripra-
vujú pod vlastnou taktovkou za  účinnej  podpory 
samosprávy. Jednými z ostatných ich akcií boli 
besedy s MUDr. Ďurišovou a riaditeľom OO PZ. 
V klube  pravidelne  cvičia, venujú sa  stolnému 
tenisu, joge, hrajú karty. A nielen s príchodom jari, 
ale  po celý rok na Ul. 1. mája rozkvitajú Zvonky. 
Ich spev pod odborným vedením dirigentky Bc. 
Františky Chalániovej, ktorá spevácky zbor vedie 
úžasných 20 rokov!,  sa rozlieha  nielen v priesto-
roch klubu na skúškach či  stretnutiach jubilantov. 
Precíteným spevom sa  zvyčajne  lúčia s členmi
klubu, ktorí odišli do  nenávratna a občas vystu-
pujú i na  verejnosti.
 Najbližšia akcia KD bude  5. marca a bude 
sa niesť v znamení vrcholiacich fašiangov. V 

klube si pripravia chutné šišky, po ktorých sa 
zrejme - tak ako zvyčajne -  len  tak zapráši. Po 
úspechu premiérovej - prvej klubáckej diskotéky 
z konca  januára sa  dôchodcovia tešia  na to, že 
si akciu v blízkej  budúcnosti zopakujú.
 Na Ul. 1. mája sa stretávajú i členovia  klubu
vojenských dôchodcov. Práve v marci si klub 
pripomenie svoje 16. narodeniny (vznikol 17. 3. 
1995). V závere januára mali vojenskí dôchod-
covia svoju výročnú členskú schôdzu a čo je 
zaujímavé, raz do roka vychádza aj  ich vlast-
ný časopis - Spravodajca. Na  marec výbor 
KVD chystá pre manželky členov klubu a vdovy 
tradičné oslavy MDŽ. Okrem  účasti na  piet-
nych aktoch kladenia vencov k oslobodeniu 
mesta, ukončeniu I. a II. sv. vojny, výročiu 
SNP (od mestských cez oblastné až po ce-
lonárodné akcie) klub vojenských dôchodcov
organizuje stretnutia so svojimi jubilantmi a  náv-
števy dlhodobo chorých. Členovia streleckého
družstva žnú na súťažiach úspechy. Už teraz sa 
pripravujú na medzinárodné strelecké preteky 
O POHÁR OSVOBOZENÍ – LIBERY CUP 2011 
v máji v ČR i na ďalšie  strelecké preteky na 
Slovensku – v Leviciach, Kežmarku a Poprade.
 Najmladším seniorským zoskupením je 
kresťanský klub dôchodcov, momentálne sa  for-
muje i klub JDS. Veriaci seniori, ktorých organizá-
cia pôsobí pri Rímskokatolíckej farnosti v Novom 
Meste  n. V., má za  sebou už svoje  prvé podu-
jatia v novovybudovanom pastoračnom centre. 
 Úvodné stretnutie dôchodcov s p. dekanom 
Mgr.Th Ľ. Malým sa uskutočnilo na sklonku 
vlaňajška v 2. adventnú nedeľu. Jeho súčasťou
o. i. boli prezentácia o obraze Trnavskej Panne 
Márii, modlitba desiatku ruženca a záverečné po-
hostenie.  Úvodnou akciou sa  vytvoril rámec  pre 
pravidelné stretávanie sa kresťanov - seniorov na 
Ul. J. Gábriša (na foto).
 Ktovie, možnože v budúcnosti sa staneme 
svedkami spoločného podujatia seniorských 
klubov v meste, napr. v Mesiaci úcty k starším. 
Priestor na to tu je, treba len chuť, a tá, sme 
presvedčení, našim aktívnym dôchodcom zaru-
čene nechýba.                                              -r-

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
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 Počas posledných niekoľkých
mesiacov sa výrazne zlepšil stav 
mapy Nového Mesta na slobod-
nej mape OpenStreetMap.org. 
Väčšina čitateľov pravdepodobne 
pozná mapy od Google alebo 
slovenský server mapy.atlas.sk. 
Možno sa však stretli s tým, že 
niečo v týchto mapách hľadali,
no hľadanú informáciu na mape 
nenašli.
   Projekt OpenStreetMap.org, 
resp. Freemap.sk združuje slo-
venskú OpenStreetMap komu-
nitu  dobrovoľníkov, ktorým nevy-
hovovali licenčné obmedzenia či
stav, resp. nemožnosť opraviť,
či pridať chýbajúce informácie 
do mapových podkladov komerč-
ných poskytovateľov máp 
a chceli to zmeniť. Do tejto mapy môže prispieť
každý, a to buď odosielaním logov z gps prístroja 
alebo obkresľovaním dát z niekoľkých z povole-
ných zdrojov. Rovnako však môže pomôcť po-
užívaním mapy a hlásením problémov či chýb.

Freemap.sk - Slobodná mapa Slovenska
 Mapové podklady na Slovensku sa začali
objavovať v roku 2006. Odvtedy pribudlo veľké
množstvo dát, a to buď na základe dohôd so 
Slovenskou správou ciest (číselné označenie
komunikácii), Národným lesníckym centrom (les-
né cesty), Yahoo (satelitné/letecké snímky), ako 
aj priamym zberom dát prostredníctvom gps 
prístroja v teréne. Postupne sa okolo Freemapu 
vytvorila stála skupina približne 20 ľudí po-
chádzajúcich z rôznych častí Slovenska a v ro-
ku 2009 došlo k zaregistrovaniu Občianskeho
združenia Freemap Slovakia, ktorého cieľom je 
podpora mapovania a tvorba máp so slobodnou 
licenciou. Bez zaujímavosti nie  je, že nedávno 
sa Dopravný podnik mesta Košice rozhodol - z 
dôvodu šetrenia finančných prostriedkov - použiť
na zastávkach práve tieto mapy.
 Okrem samotnej mapy nájdete na por-
táli www.freemap.sk aj diskusné fórum a iné 
záležitosti, stačí navštíviť túto webovú stránku. 

Nové Mesto nad Váhom na mape
 Práce zamerané špecificky na mapovanie 
mesta začali v marci 2009. Ako podklad bolo 

použitých viac ako 100 km gps 
logov vyzbieraných na bicykli v 
uliciach mesta. Pre mapovanie 
blízkeho okolia boli použité les-
né cesty Národného lesníckeho 
centra. Okrem skompletizovanej 
cestnej siete boli pridané niek-
toré chodníky, názvy ulíc a ob-
chody v centre.
 Výrazný zlom  nastal v de-
cembri 2010, keď sa spoločnosť
Microsoft rozhodla venovať
vlastnú kolekciu leteckých sní-
mok sveta na zlepšenie kvality 
a pokrytia máp OpenStreetMap.
org. Vďaka tomuto gestu sa po-
darilo do mapy zaznačiť veľké
množstvo budov, spresniť tvar 
ciest, opraviť chyby. Porovnanie 
mapy pred decembrom 2010 a 

súčasného stavu možno vidieť na obrázkoch (v 
texte situácia spred  decembra 2010, na 3. str.
obálky aktuálny stav k februáru - (c) 2011 
OpenStreetMap.org, Freemap.sk, CC-BY-SA 2.0).
                           Budúcnosť
 Napriek tomu, že mapa mesta na Freemape 
už v detailoch môže konkurovať komerčným
poskytovateľom máp, je ešte čo vylepšovať.
Chýba veľa adresných bodov, názvov obchodov, 
reštaurácii, chodníkov, chýbajú nové ulice. Ak 
by ste mali záujem prispieť svojou troškou (gps 
prístroj nie je podmienkou), skúste sa ozvať na 
http://forum.freemap.sk a vaša otázka určite ne-
ostane nezodpovedaná.                   Jozef Říha

LEPŠIA MAPA MESTA

 V  posledný marcový víkend, či sa nám to 
páči, alebo nie, si budeme  musieť  privstať a 
z postele vstať o hodinu skôr. S  príchodom 
letného času 27. marca sa hodinová ručička
posúva  z druhej na tretiu rannú hodinu, čo
znamená, že do práce či za inými povinnosťami
budeme vstávať o rovných 60 minút skôr.
 Z pohľadu spáčov sa situácia zmení k 
lepšiemu 30. októbra,  kedy prejdeme na zimný 
čas. Vtedy  ručičky hodín z tretej rannej hodiny 
posunieme na druhú hodinu.                      -r-

Z POSTELE SKÔR
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MALÝ PRINC A VYSVEDČENIE

Môj dobrý učiteľ, ďakujem.
Za vysvedčenie.

V ňom za múdrosť Malého princa
nevidieť zlo.
Vidieť zrenie.
K slnku let. 
Priateliť sa s chrobáčikom.
Pochopiť stonožku.
Pohladiť kvet.
Z nehy upliesť si denne do knihy 
živú záložku...

Prijme ju Internet?!
Aký bude nový svet? 
Malý princ čaká na odpoveď.

M.Chajmová

UŠ SA FAŠANK KRÁTI 
 V Podjavorinskom múzeu si záu-
jemcovia môžu do 8. marca  pozrieť
výstavu fašiangových masiek. Od 9. 
marca, kedy  je  Popolcová streda, 
nastupuje pôstne  obdobie.
    Výstavu UŠ  SA  FAŠANK  KRÁTI 
usporiadali Trenčiansky samospráv-
ny kraj a Trenčianske múzeum
– Podjavorinské múzeum v Novom 
Meste nad Váhom, jeho odborná 
pracovníčka Mgr. Mária Mizeráková.
 Vernisáž výstavy sa  uskutočnila
10. februára.                                -r-

Pani Trefná chodila s nepokrytou hlavou, 
čierne  vlasy pristrihnuté nakrátko. Jedna hlboká 
vlna zdobila  hlavu  od  sluchov až za ucho. Keď
sa postavila pod  elektrickú žiarovku, videl som, 
ako sa čierne vlasy menia do tmavočervena. V 
najtuhších mrazoch si prehodila veľmi kvalitný 
vlniak hnedej farby. Pod ním mala zvyčajne na 
ponúknutie niečo na predaj. Raz nám tak doniesla 
fľašu marhuľovice; otec ju o to žiadal. Jediný raz 
som ju videl v kratšom  kabáte ísť cez  námestie 
do synagógy. Boli  sviatky „Dlhý deň.“
 Za Slovenského štátu sa zvýšil počet psov 
v meste, pretože mnohí ich majitelia skončili v 
transportoch. Miestni Cigáni psov chytali, a tých, 
ktorých nikto nežiadal späť s potvrdením mest-
ského úradu, použili na  výrobu mydla.
 Bol som svedkom, keď p.Trefná zachránila 
život  psíkovi, keď  mu Cigán už – už mal nasadiť
slučku. Schytila  psíka, vzala ho na  prsia a pred 
vchodom do Bingovca hlúčiku žien hlásila: „Ten 
pes nemá pána.“ Samozrejme, záchrana bola len 
dočasná. Róza chovala sučku Žolinu, viac  psíkov 
si nemohla dovoliť.
 Do transportu na jeseň 1944 ju sprevádzali 
dcéra Róza a p. Behulová. Tá nám o tom 
referovala. Pred stanicou si  strhla náušnice, ich 
kamene  vraj menili farbu podľa  toho, či choroba 
prichádza, alebo ustupuje. Dala ich Róze a lúčila
sa  s ňou so slovami: „Róza, buď silná!“
 Anna vyrozprávala, ako stretla v Barde-
jovských kúpeľoch Ivana Fraštackého. Vraj žije  v 
Humennom, má  cukrovku. 
 V čase, keď pani Trefná už nesmela 

vykonávať povolanie šikovníčky, bolo ju vídať stáť
pred Bingovcom na  ulici v tržný deň. Krojované 
sedliačky prúdili  v húfoch celou našou ulicou. Z 
noší na  chrbte vytŕčal krk gunára, košík s vaj-
ciami spredu  v rukách.
 Otec raz dostal silný úsad, nevstával z postele. 
Poslal mamu k Trefnej, aby zohnala vyskoček na 
potieranie. Doniesla  ho vo fľaške, krytej vlniakom. 
Úsad sa vyliečil. Jednu nedeľu sa  objavila u nás 
s oválnou hrudou masla, mala dobre  vyše 1 kg. 
Uviedla sa: „Tutti! Je to od jednej grófky.“ Neskôr 
sme vydedukovali, že z rodiny Hagarovcov je 
jedna kuchárkou u grófky de Vilček - Sedwitz v 
Moravanoch.
 Dodnes  mi v ušiach znejú slová p. Trefnej: 
„Pobrali nám zlato, kožuchy, ale  náš židovský ro-
zum nám nezoberú.“         MUDr.  Henrich Lifka

TREFNÝCH (II.)
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Jozef Šimovič
❁❁❁

Mária Pristachová
❁❁❁

Jozefína Žigová
Emília Malíčková

❁❁❁
Ján Hlavatý

Miroslav Černý
Anna Vašková

Anna Machajdíková
Helena Macková
Anna Remiášová

❁❁❁
Rudolf Gašpar

Viliam Lapšanský
Mikuláš Soják

Štefan Putera
Jozefa Honeková

Magdaléna Hlavatá
Lívia Tobolková

Margita Kohúteková
Dagmar Červeňáková

Jozefa Miklánková
Irena Košíková

Júlia Jamborová
❁❁❁

Milan Plesník
Tomáš Pajank
Rudolf Pista

Augustín Tinka
Vladimír Žinčík

Ing. Vratislav Mísař
Ing. Eduard Vrablic

Milan Hladký

Jolana Heráková
Marta Poláčková
Margita Predná

Jozefína Bíliková
Margita Mičková

Ludmila  Kováčová
Mária Bahníková

Elena Havrlentová
Jolana Trchalová

❁❁❁
Milan Imriška
Ľudevit Dvoran

Stanislav Chodelka
Ing. Marián Hlaváč

Ján Kubáň
Mária Pazderová
Ľudmila Hlatká 

BLAHOŽELÁME   V marci oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

UVÍTANIA A KRSTY 
V JANUÁRI

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, 
bývalým kolegom z firmy Pellenc, ktorí sa prišli 15. januára  rozlúčiť

s naším drahým manželom, otcom, svokrom a starým otcom
Antonínom ŠEVČÍKOM,

ktorý nás opustil vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka a synovia s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Ema Majtásová
Melania Vavrová
Michal Kukučka 

Ján Januška a Marcela Didiová
Ing. František Macháč a Jana Stanková

SOBÁŠE 
V JANUÁRI

Michal Antal (1939)
Jozef Folajtár (1935)
Jozef Gracík (1928)

Viliam Hamara (1923)
Ervín Homola (1934)
Jozef Kukučka (1950)
Jozef Kvasnica (1921)
Anna Madrová (1924)
Štefan Nemček (1942)

Milan Revay  (1923)
Viera Simeonová  (1926)
Antonín Ševčík (1940)
Božena Vilinová  (1923)
Emília Ďurišová  (1919)
Matilda Uhlíková  (1926)

Eduard Jozef Kundschofský
Viktória Petrová
Sabína Gulová

ÚMRTIA 
V JANUÁRI
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5. marec - držme palce 19 – ročnej Novomeš-
ťanke Katke Mandelíkovej, ktorá sa zúčastní
finále Miss Universe SR 2011.
8. marec   – MDŽ
9. marec   – Popolcová streda
15. marec – Svetový deň spotrebiteľov

21. marec    Medzinárodný deň bábkárstva
                   Svetový deň zdravého spánku 
                   Svetový deň poézie
22. marec – Svetový deň vody
24. marec – Svetový deň TBC
25. marec – Deň zápasu za  ľudské práva
                   Deň počatého dieťaťa
28. marec – Deň učiteľov     

2. marca si pripomíname tretie výročie úmrtia a nedožitých 59 rokov
 môjho krstného syna 

Ing. Petra DOLINSKÉHO.
Pôvodom Novomešťan, ale žil v Bardejove a tam je aj pochovaný. 

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Krstná mama s rodinou

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

 8. marca uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého 
Jaroslava HEBERA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina

Očiam si vzdialená, ale v srdciach našich žiješ.
 11. marca uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamička a babička
Helena PČOLÁROVÁ.

 Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry 

Emília, Marcela s rodinami, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá a ostatná rodina  

Odišiel, a predsa je s nami, v našich srdciach.
 12. marca  si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého 

Milana HORŇÁKA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Manželka a synovia s rodinami

Hoci si odišiel, niet Ťa  medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia. 

 24. marca bude rok od úmrtia
môjho drahého manžela a nášho milého otca, dedka a pradedka 

a v septembri si pripomenieme nedožité 78. narodeniny 
pána Milana MERAVÉHO.

S láskou spomínajú manželka Mária, 
syn Miroslav, dcéra Helena, syn Milan a dcéra Mária s rodinami

S P O M Í N A M E

ZVESTI – RADY – POSTREHY
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AMBÍCIOU MUŽSTVA AFC JE VYHRÁVAŤ
Človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky,  hov-

orí sa. Tréner Miloš Lintner, zdá sa, je výnimkou. 
Po vyše trojročnej  prestávke opätovne vkročil do 
futbalovej „rieky“ zvanej AFC Nové Mesto n.V.
 Mužstvo prevzal po jesennej časti ročníka
2010/2011, kedy  novomestskí hráči pod  tréner-
skou taktovkou Vladimíra Hyžu prezimovali na 
peknom štvrtom mieste.
 - Keď som po prvý raz  v Novom Meste  n. V. 
nastúpil na  post trénera, AFC bolo v tabuľke  na 
11. mieste. Spoločne sme to dotiahli na  2. miesto 
a postup do II. ligy, ďalší ročník sme skončili tretí. 
Takže vtedy  išlo o celkom inú situáciu v porovnaní 
s terajšou, keď AFC sa  po jeseni usadilo na 4. 
mieste v tabuľke. Minimálne v tejto pozícii by  sme 
chceli zotrvať i po jarnej  časti súťaže. – 
 Príprava na  jar začala  10. januára. 
 - Nastúpilo do  nej  15 hráčov, z toho dvaja 
– Ščepko a Osuský odišli. Z hosťovania  sa  vrátil 
Hikel, rady  hráčov posilnil trenčiansky dorastenec 
Polek, ktorý hrával za Stankovce. Okrem  toho sme 
pribrali  dvoch  dorastencov – Kutaja a Ďuriša.
Káder je  mladý, perspektívny, pomerne  kvalitný. 
Avšak kvôli prípadným výpadkom pre  zranenie či
chorobu žiadalo by sa rozšíriť ho aspoň o dvoch 
hráčov, aby  sa  nezopakovala  situácia,  keď  sme 
pre  nedostatok  hráčov  nemohli odohrať dva 
prípravné zápasy. Prežili sme  neľahké obdobie. 
Chorí boli Šebekovci, Tuschel mal zlomený nos, 

Vlada trápili triesla ... Dúfam, že  všetko zlé je už 
za nami. Posty  máme  síce všetky  obsadené, no 
nie  zdvojené. Z tohto aspektu bude  jar  náročná,
musíme vychádzať z toho, čo  máme k dispozícii. 
 Po úvodných tréningoch orientovaných 
na naberanie kondície, na čo sme využívali 
Kamenenú a areál AFC s výbornými podmien-
kami - ihriskom s umelou trávou a tartanom, sme 
tréningy zamerali na rýchlosť, silu a výbušnosť
hráčov. Do  konca  februára  sme  okrem  nedele 
trénovali každý deň. Pred majstrákmi, ktoré začnú
15. marca  zápasom vonku s Račou, sme  prešli 
na tradičný  systém tréningov  štyrikrát  do týždňa
s doladením formy i herne pred majstrovskou 
súťažou v polovici marca. - 
 Počas  jari odohrá AFC na  domácej pôde viac 
zápasov ako vonku. Podľa slov M. Lintnera  to ale 
nemusí byť vždy  výhoda. 
 -  Doma či vonku, našou ambíciou je  vyhrávať,
i keď na  materskej  pôde, ak chceme  úspieť  v 
súťaži  zhruba  s rovnako  kvalitnými mužstvami, 
by  to malo byť nepísané  pravidlo.-
 Určite  by  tomu napomohla  bohatá divácka 
kulisa  na  tribúne a športové správanie  sa tak na 
ihrisku, ako  i v hľadisku. Prvý domáci majstrovský 
zápas  naši odohrajú  19. marca proti Pezinku.

NOVOMEŠŤANIA S LESKOM STRIEBRA

 Na floorbalovom turnaji  POVAŽANY CUP 
2011, ktorého 5. ročník sa konal vo februári, 
sa zúčastnilo 8 mužstiev. Naše mesto na ňom

reprezentovali 3 mužstvá: STARÉ DÁMY a 2 cyk-
listické tímy -  22BIKES TEAM  a  RIVAL BIKE.
  Najúspešnejším z účastníkov, ktorí  hájili zele-
no – biele  novomestské farby,  bolo družstvo RIVAL 
BIKE. Bez prehry sa prebojovalo až do finále, 
kde proti nemu nastúpilo mužstvo POVAŽANY 
A. V riadnej hracej dobe sa zápas skončil neroz-
hodne  5 : 5. O konečnom víťazovi sa rozhodlo 
až v predĺžení, keď Považany v posledných 10 
sekundách pred koncom vsietili rozhodujúci gól 
na konečných 5 : 6. Vytúžené zlato tak „riva-
lákom“ uniklo len o vlások. Pod strieborný úspech 
Novomešťanov sa  podpísali: J. Veselý, bratia J. 
a M. Revayovci, I. Vlado, junior P. Podolan a pre 
chorobu nehrajúci kapitán Ján Podolan.
 Veríme, že v budúcnosti sa podarí podobné 
športové podujatie usporiadať i v našom meste. 

Sobota 19. 3. o 15,00 h   AFC – Pezinok
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 Ročné obdobie  prestalo so svojím diktá-
tom. Vďaka modernému  zimnému štadiónu, 
ktoré Nové Mesto nad 
Váhom má, korčuľovať
sa, či hrať hokej 
možno i po zime, s 
príchodom jari. Túto 
možnosť novomestský 
krasokorčuliarsky  klub 
(KK) spolu s ďalšími
krasokorčuliarmi z i-
ných  klubov a miest 
patrične využívajú. Tak 
ako si  nenechali ujsť
príležitosť zúčastniť sa 
kvalitne  pripraveného 

II. ročníka krasokorčuliarskeho Novomest-
ského pohára koncom januára. Nielen o ňom, ale 

vôbec, o práci, skúse-
nostiach a výsledkoch 
KK v Novom Meste nad 
Váhom sa v budúcom 
čísle porozprávame s 
jeho predsedníčkou 
Sylviou Mackovou.
A tak kým jedni budú 
žiť prípravami aprílovej 
veľkonočnej oblievač-
ky, my sa  budeme - 
prostredníctvom repor-
táže, ale členovia KK 
reálne, -  korčuľovať.

CERBEROS GYM USPEL I V EUROLIGE 

 Na galavečere v thajskom boxe v Žiline  23. 
januára malo i naše  mesto svojho zástupcu 
- Andreja Morávka. Do profi zápasu vo váhovej 
kategórii do 63,5 kg nastúpil proti domácemu 
borcovi Milanovi Pálešovi. Andrej sa do ringu 
vrátil po dlhodobom zranení a aj napriek prehre 
na body podal veľmi dobrý výkon. 
 Na amatérskej Eurolige v Banskej Bystrici za 
účasti 60 borcov zo siedmich krajín v poslednú 
januárovú nedeľu Cerberos Gym (CG) prezen-
tovala 4 - členná výprava. 
 V prvom zápase za Cerberos sa predstavil 
Lukáš Trgiňa (60 kg) proti borcovi z bratislav-
ského Hanuman Gymu Lukášovi Šturmovi. 
Novomešťan  svojho súpera počas celých troch 
kôl neustále tlačil, o to prekvapujúcejší bol verdikt 
rozhodcov, ktorí výhru pripísali Bratislavčanovi.

 V druhom zápase nastúpil opäť proti borco-
vi z toho istého bratislavského klubu Lukášovi 
Kaiserovi náš Miroslav „Pitbull“ Kubáň,  ktorý 
je predovšetkým bojovníkom MMA. Kaiser mal od 
začiatku pred Mirom veľký rešpekt, čo náš borec 
dokázal využiť vo svoj prospech a svojho súpera 
potrápil najmä boxerskými technikami, čím si na 
svoje konto pripísal ďalšiu výhru.
 V treťom zápase vo váhe do 86 kg nastúpil 
Milan Čechvala proti borcovi z Poľska Fojtovi 
Rafalovi. Tento zápas od začiatku prebiehal vo 
vysokom tempe na strane oboch bojovníkov. 
Obaja si nič nedarovali, preto  zápas nemohol 
skončiť inak  než zaslúženou remízou.
 V poslednom zápase za Cerberos Gym sa 
predstavil vo váhovej kategórií do 91 kg Peter
Skovajsa proti domácemu Marcelovi Patrášovi. 
Peter začal zápas agresívne a tvrdo a chýbalo len 
veľmi málo, aby sa mu ho podarilo skončiť pred 
časovým limitom. Nakoniec náš bojovník vyhral 
tento súboj na body. 
 Z týchto dvoch akcií neodchádzali spokojní 
len borci CG, ale aj tréner Rasťo Fraňo, ktorý sa 
s nimi pripravuje na ďalšie podujatia. 
 V marci by sa mal v Poľsku  zúčastniť
pyramídy podľa pravidiel K-1 Tomáš Klimáček
a takisto v marci a apríli bude Cerberos Gym 
organizovať dve podujatia, o ktorých vás budeme 
včas informovať.               Veronika Fraňová

NA KORČULIACH I PO ZIME

  Zľava: Miro „Pitbull“ Kubáň, Rasťo Fraňo,          
 Peter Skovajsa, Milan Čechvala a Lukáš Trgiňa.
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    Známy  motocyklový 
pretekár, Novomešťan 
Ján Horváth  pred 
dvomi desaťročiami 29. 
marca  prehral svoje 
„preteky“ so  životom. 
V apríli si pripomenieme 
nedožitých 85 rokov 
držiteľa  niekoľkých maj-
strovských  titulov, ktoré 

získal počas  svojej 15 – ročnej  pretekárskej 
kariéry. 
 Na jeho počesť mesto práve pred desiati-
mi rokmi, vtedy ešte nesúťažne ako 1. Oldtimer 
Moto show, v roku 2001 znovuobnovilo Pod-
javorinský okruh. Následne sa naše  mesto stalo 
dejiskom ME oldtimerov v jazde pravidelnosti a 
začalo sa  pretekať O cenu Jána Horvátha.
 V tomto roku sa uskutoční už XI. ročník
motocyklových pretekov.

PRETEKY SO ŽIVOTOM PREHRAL PRED 20 ROKMI

Športová hala
Sobota 5. 3.

o 13,00 h  a 17,00 h 
VK N. Mesto – 

Komjatice
Sobota 26. 3.

 o 13,00 h  a 17,00 h 
VK Nové Mesto – 
Bilíkova Bratislava

C V Č - Sobota 12. 3. 
o 10,00 h a 12,00 h

Žiaci - Komárno

Sobota 26. 3.
 o  10,00 h  a 12,00 h 

Žiaci – Bilíkova BA
IV. ZŠ Odborárska ul. 

Sobota 12. 3. o 10,00 h 
Žiačky – Senica

Nedeľa 20. 3. o 10,00 h   
Kadetky – Komárno

Športová hala
Sobota 12. 3. 

o 11,00 h a 15,00 h
Juniorky – Bilíkova BA  

Sobota 5. 3. o 10,00 h
Márna Snaha - Warriors

o 11,30 h 
HC Kelt Myjava 
– N.M.P.D.Lynx

o 17,00 h
Arizona St. Turá 

- Old Boys
o 18,30 h 

Wild Flock - Black Angel

PRIAM ŠPORTOVÉ VÝKONY V BOJI S OHŇOM

HOKEJ

 Výbronú fyzickú kondíciu a priam športové 
výkony si neraz vyžiadali zásahy hasičov.
 V r. 2010 bolo na území nášho okresu 118 
požiarov, pri ktorých vznikla priama škoda vo 
výške  223 835 €.  Pri nich došlo  k usmrteniu 
2 osôb,  rovnaký počet  bolo zranených.  Zasahujúci 
hasiči uchránili majetok v hodnote 631 550 €. 
Oproti r. 2009 bolo  o 4 požiare menej.  
 Požiarovosť v Novomestskom okrese ovplyv-
nili najmä požiare drevenej rekreačnej chaty v k. ú. 
obce Kálnica s priamou škodou  30 000 €,  sušičky
v areáli akciovej spoločnosti Agronovaz v Novom 
Meste nad Váhom  s takou istou priamou škodou 
(30 000 €) a  rodinného domu v Hrachovišti s  pria-
mou škodou 3 000 €,  pri ktorom zahynuli dvaja 
ľudia a jedna osoba  sa zranila. 
 Z hľadiska vlastníctva najčastejšie horelo v 
súkromnom (45 požiarov) a komunálnom sek-
tore  (37 požiarov). Podľa charakteru škôd naj-
viac požiarov vzniklo v prírodnom prostredí (53 
požiarov), 29 -  x horeli dopravné prostriedky  a 18 
-  x  zasahovali hasiči pri požiaroch  kontajnerov 

a  smetísk.  V bytovom hospodárstve sme zazna-
menali 27 požiarov s priamou škodou 115 825 €,
pri ktorých došlo k usmrteniu dvoch osôb a 
zraneniu 1 osoby. V poľnohospodárstve vzniklo 
24 požiarov.           
 V okrese Myjava vzniklo v roku 2010 celkom 
30 požiarov,  pri ktorých vznikla  priama škoda vo 
výške 1 372 580 € . Pri požiaroch sa 1 osoba  zra-
nila. Zasahujúci hasiči uchránili majetok v hodnote 
2 185 665 €.           
 Najčastejšími príčinami vzniku požiarov  na 
území oboch okresov boli  vypaľovanie trávnatých 
porastov, spaľovanie odpadu,  nesprávna manipu-
lácia s otvoreným ohňom,  fajčenie. Z  technických 
príčin išlo najmä o zvýšený prechodový elektrický 
odpor a elektrický skrat.
 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že naj-
viac požiarov spôsobili občania svojím nedbalým 
konaním. Oproti minulým rokom sa v roku 2010 
zvýšil počet požiarov,  ktoré vznikli úmyselným 
konaním neznámych osôb.            
            pplk. Ing. Karol Prno, riaditeľ  OR HaZZ 
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

 Archívna snímka  zachytáva z pravej strany obchod a dom Bernovských, 
dom Vartovcov, za domom  so schodkami  bola predajňa nábytku Varta a cesta 

pokračovala smerom na námestie (Haškova ul). Na ľavej strane v pozadí 
potraviny Stánek. Za  nimi viedla cesta smerom ku kultúrnemu domu.

 Dnešná Hviezdoslavova ulica.


