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        V pozvánke ako miesto konania stálo: Galéria Petra Matejku. Na  prahu dvier som zostala 
nemo stáť. Som dobre, tra la  som? Premena bila do očí. Žiariace modré svetlo za provizórnym 
pódiom, bodové žlté pred ním a v intímnom závoji prítmia čupiace prízemné biele stolíky. V strede 
každého z nich zapálená sviečka, pri nej poháre na stopkách s decentne naliatym zlatým mokom. 
Okolo nich usadení hostia. Jedni zabraní do rozhovoru, ďalší s pohárikom vínka v rukách, iní bez 
neho očami prechádzajú steny s dielami návratistov... V pohodlí útulnej galérie – kaviarničky dýcha 
pohoda s očakávaním, čo prinesie piatkový kultúrny podvečer. Čo – to dáva  tušiť vpredu malé 

pódium s pripravenými nástrojmi i účinkujúcimi, do 
toho nevtieravo znie reprodukovaná hudba. 
                          Hudba  zmĺkne. Z tieňa vystúpi postava. Ria-
diteľ mestského kultúrneho strediska privíta 
návštevníkov a predstavuje novinku. Projekt, ktorý 
sa zrodil v hlavách Jána  Mikušku, Ivana  Ra-
došinského, vedúceho Divadielka  galéria, člen-
ky Poetickej scény DG Dany Arbetovej a ďalších
nadšencov  pohybujúcich sa okolo divadielka.

       S poeticko – hudobným pásmom s veršami 
Miroslava Válka (sú Arbetovej srdcovkou – s nimi 

získava nielen srdcia divákov, ale má na svojom 
konte i nejeden víťazný vavrín, presne tri tituly lau-
reátky celoslovenskej Vansovej Lomničky) sa rodí 
tradícia podujatí umeleckého i hovoreného slova, 
hudby a spevu v príjemnom prostredí výtvarného 
umenia.
 Válkova poézia dokonale zapadá do intimity 
ponorenej galérie s detailne a precízne vytvorenou 
scénogra ou a choreogra ou s neodškriepiteľným

d i v a d e l n ý m 
rukopisom. Ich 
súčasťou sú piesne - zhudobnené Válkove básne, ktoré kedysi 
preslávili Prúdy a Paľo Hammel. V onen  piatok 17. februára ich 
v milom prevedení oprášili novomestskí hudobníci a speváci: 
sestry Godálové, Martin Štefánik a Mário Frank. Ich inter-
pretačné umenie ocenili návštevníci na  záver vrelým potleskom, 
v prípade Dany Arbetovej, hlavnej  protagonistky podvečera,
i  kyticami kvetov. 

     My tlieskame nápadu pre umenie zanietených ľudí obohatiť
kultúrne dianie  v meste o nový zaujímavý projekt, ktorý odštar-
toval v druhej  polovici februára Poéziou môjho srdca.   
 Prvý úspešný krok novej etapy svojej činnosti má Galéria 
Petra Matejku v Novom Meste  nad Váhom  symbolicky v čase
10. výročia od podpísania svojej zriaďovacej listiny za sebou. 
Tešíme sa  na  ďalšie.

V SPOJENÍ: POÉZIA, HUDBA A VÝTVARNÉ UMENIE

GPM ZAČALA NOVÚ ETAPU SVOJEJ ČINNOSTI
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 Na  Palkovičovej ul. 28. februára snemo-
vali poslanci. 7. zasadniu MsZ predchádzala 
16. februára 7. schôdzka mestskej rady (MsR). 
 Po procedurálnych otázkach, kontrole uzne-
sení zo 6. schôdzky MsR sa na program dostalo 
Nakladanie s majetkom mesta. V rámci neho 
sa  poradný orgán primátora mesta zaoberal 
prenájmom nebytových priestorov prerokovaným 
ako prípad hodný osobitného zreteľa a obchod-
nými verejnými súťažami – v prípade ukončených 
ich vyhodnotením a u vyhlasovanej v lokalite tzv. 
dolných skladov schválením návrhu jej podmie-
nok. MsR menovala komisiu na posúdenie 
súťažných návrhov v zložení: Ing. D. Današ, 
Mgr. T. Šusteková, Ing. D. Macúch, PhDr. 
K. Hejbalová a M. Klčo.
 Na rokovací stôl sa ďalej dostala správa 
o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z 
výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za 
rok 2011 s prílohou riaditeľa OR HZZ v Novom 
Meste  nad Váhom o prehľade požiarovosti v r. 
2011 na území mesta, ktorú  MsR zobrala na 
vedomie a uložila predložiť ju MsZ. Prešla tiež 
zoznamy subjektov pre výkon preventívnych  a 
následných preventívnych protipožiarnych kon-
trol na rok 2012, ktoré odporučila poslancom 
schváliť.
 Vlani sa vykonalo 162 preventívnych proti-
požiarnych kontrol, u 71 subjektov bolo zistených 
celkovo 273 požiarnych nedostatkov. Primátor 
mesta týmto subjektom vydal rozhodnutie s ulo-
žením lehoty na odstránenie zistených nedostat-
kov. Väčšina - 91 subjektov bola bez zistenia 
požiarnych nedostatkov, čo hovorí o význame 
prevencie v oblasti ochrany pred požiarmi. Podľa
plánu sa uskutočnilo 64 následných kontrol.
 Koncom roka 2011 štátny požiarny dozor 
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom vykonal kom-
plexnú kontrolu mesta v oblasti zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 
Požiarny dozor nezistil žiadne nedostatky. Mesto 
si v tomto smere v plnom rozsahu vykonáva 
svoju zákonnú povinnosť.   
 Do pozornosti MsR sa ďalej dostalo schva-
ľovanie žiadosti o poskytnutie podpory zo 
ŠFRB a finančné zabezpečenie realizácie stavby 
domu dôchodcov a sociálnych služieb (ďalej 
DD; viac na str. 4). MsR odporučila poslancom 
schváliť: Predloženie žiadosti o poskytnutie pod-
pory zo ŠFRB na realizáciu tejto stavby, ktorá je 

v súlade s Programom hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta, vo výške max. 1 700 000 € 
(80% z celkových nákladov na stavebné práce); 
zabezpečenie realizácie stavby po schválení 
žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB, finan-
covanie stavby z vlastných zdrojov mesta vo 
výške 425 000 €  (20% z celkových nákladov na 
stavebné práce) a  vnútorné vybavenie  a budúce 
prevádzkové náklady; zapracovanie splátok do 
rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu 
so ŠFRB - zabezpečenie záväzku mesta zahrnúť
do rozpočtu mesta na tento a ďalšie roky splá-
canie mesačnej splátky vo výške max.7 818,20 €
po dobu 20 rokov (úroková sadzba 1%) a 
zabezpečiť jej pravidelné splácanie; záložné 
právo na zabezpečenie záväzku pre realizáciu 
stavby DD zriadené na nehnuteľnosti nachádza-
júce sa v katastrálnom území mesta (pozemok 
pod areálom AFC Považan). 
 Po vyhodnotení činnosti mestskej  polície 
za  rok 2011 (viac v budúcom vydaní NS), ktorú 
MsR zobrala na vedomie a uložila  predložiť ju 
poslancom, v nasledujúcich bodoch prišli na 
rad: vyhodnotenia činností hlavného kontrolóra 
mesta za 2. polrok 2011 a komisií MsZ a výborov 
mestských častí za rok 2011. Tieto materiály 
MsR zobrala na vedomie, rovnako ako i správy 
z následných  finančných kontrol hlavného kon-
trolóra mesta a uložila predložiť ich MsZ.

Ďalším bodom bolo určenie komisie pre 
posúdenie nečistopisu udalostí mesta v roku 
2011 do kroniky mesta. Nečistopis budú 
posudzovať podľa určenia MsR viceprimátorky 
mesta Ing. V. Vienerová a PhDr. K. Hejbalová. 
 Po odpovediach na pripomienky poslancov 
nastal bod rôzne.
  V rámci neho sa na  rokovací stôl dos-
tal list p. Jozefíny Chovancovej s urgenciou 
žiadosti občanov z Tehelnej  ul. o zabezpečenie 
dokončenia výstavby chodníka na Tehelnej ul. 
MsR zvážila všetky možnosti a dospela  k 
záveru, že túto investíciu bude  možné realizovať
až perspektívne.    
 Do pléna sa  tiež dostala otázka neuplat-
nenia výšky inflácie za  rok 2011  v nájomných 
zmluvách na  nebytové priestory pre  tento 
rok, s čím  MsR  vyslovila súhlas a  odporučila 
rovnaké stanovisko zaujať i poslancom mest-
ského zastupiteľstva. 

7. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.

N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
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 V našom meste, konkrétne v lokalite s ulicami 
1. mája a Klčové, podľa všetkého pribudnú nové 
prevádzky. K tomuto tvrdeniu nás  oprávňujú 
výsledky priameho prenájmu nebytových  priesto-
rov vo vlastníctve  mesta z druhej  polovice 
januára.
 Ako Novomestského spravodajcu informoval 
Ing. Dušan Današ, predseda komisie, ktorá 
posudzovala predložené ponuky záujemcov o 
priamy prenájom nebytových  priestorov vo vlast-
níctve mesta, priestor na Ul. 1. mája 310 s 
výmerou 39,5 m² na päť rokov prenájmu získal 
Jozef Hermam. Plánuje v ňom zriadiť predajňu 
zbraní a streliva.
 O kúsok ďalej -  v nebytových priestoroch mes-
ta na Ul. 1. mája 314 by mala na  ploche 109,13 

m² sídliť nefajčiarska kaviareň – čokoládovňa. 
V súťaži na priamy prenájom nebytových priesto-
rov s týmto zámerom na  najbližších päť rokov 
uspel Marián Hrádel.
 Úspešným uchádzačom priameho predaja  
priestorov na Ul. Klčové 2088/37 s výmerou 67,06 
m² na  rovnaké obdobie sa stala spoločnosť O-
NET, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
 Na rozdiel od toho ani vyhlásené tretie ko-
lo obchodnej verejnej súťaže o najúspešnejší 
súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
odpredaj nehnuteľnosti – stavby so súpisným 
č. 10/11 - domu na Námestí slobody (oprava 
obuvi)  na parc. č. 167 a pozemku parc. č. 167 
zastavaných plôch a nádvoria s výmerou 762 m² 
nebol úspešný.                                             -r-

V MESTE PRIBUDNÚ ČOKOLÁDOVŇA I PREDAJŇA ZBRANÍ

 Takmer polstovka ľudí a ich rodiny z nášho 
mesta, príp. okolia majú hlavy v smútku. Dňom 
1. marca prichádzajú o prácu. Podľa infor-
mácií TASR manažment spoločnosti Palma 
Group Bratislava rozhodol o odpredaji závodu 
na výrobu bytovej kozmetiky v Novom Meste nad 
Váhom a zároveň o vstupe potenciálneho part-

nera do tejto prevádzky. Dôvodom tohto rozhod-
nutia podľa slov hovorcu Palma Group Bratislava 
Petra Benčurika  je orientácia spoločnosti Palma 
Group na finálnu výrobu olejov, margarínov a 
tukov na pečenie. Svoje zohrala aj jej nová ob-
chodno - vývojová profilácia s dôrazom na silný 
marketing značiek. 
 „Vlastné značky detskej a bytovej kozmetiky 
chce spoločnosť naďalej podporovať, pričom ich 
výrobu bude pokrývať obchodnými partnermi ex-
terne,“ povedal Benčurik.
 Pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu, spo-
ločnosť zabezpečí asistenciu pri hľadaní nových 
pracovných miest. 
 Palma Group je jedným z najväčších pot-
ravinárskych podnikov na Slovensku, jeho 100 
% -ným vlastníkom je skupina Slavia Capital. 
Spoločnosť sa orientuje na výrobu rastlinných 
tukov a olejov, metylesteru mastných kyselín, 
detskej kozmetiky, bytovej chémie, repkových a 
slnečnicových šrotov.                     (Zdroj: TASR)

PO PREDAJI ZÁVODU POLSTOVKA ĽUDÍ BEZ PRÁCE

 Zo suterénu OD Jednota sa na prízemie ob-
chodného domu presťahoval jeden  z najväčších 
reťazcov na Slovensku – COOP Jednota. 
Supermarket s vlastnou pekárňou a predajňou 
mäsa otvorili 23. februára.
 Pre skvalitnenie služieb sa pred OD Jednota 
uvažuje aj s výstavbou parkoviska.              -dk-

ZAZNAMENALI SME

    
 Primátor mesta na základe Príkazu č. 1/2012 
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 v termíne 

od 19. marca do 8. apríla. 
 Právnické osoby a fyzické osoby s opráv-
nením k podnikaniu sú povinné Mestský úrad v 
Novom Meste nad Váhom o vykonaní deratizá-
cie 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
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 10. marca  sa uskutočnia predčasné voľby do 
NR SR. O priazeň voličov sa  bude uchádzať 26 
politických subjektov. Aj z nášho mesta a okresu 
je niekoľko občanov, ktorí sa  rozhodli kandidovať
na poslancov NR SR.

-
 Už nejaký čas majú občania zapísaní v 
zozname voličov doma zoznam kandidátov a 
oznámenie o čase konania volieb do Národnej 
rady SR s uvedením volebného okrsku a mies-
ta, kde môžu voliť spolu s upozornením na 
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preu-
kazom totožnosti a stručným návodom na úpravu 
hlasovacieho lístka (HL). Aký je ďalší postup 
voliča bezprostredne po vstupe do volebnej miest-
nosti?
 Po preukázaní totožnosti dostane volič od 
členov okrskovej volebnej komisie (OVK) prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mes-
ta a hlasovacie lístky  kandidujúcich politických 
subjektov. Následne vstúpi do priestoru určeného
na úpravu HL. 
 Za zástenou volič spomedzi HL vyberie ten 
„svoj“. Na vybranom HL, ktorý po úprave vloží do 
obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla
najviac štyroch kandidátov uvedených na jed-
nom HL vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva 
prednostný hlas. Ak zakrúžkuje viac ako štyroch 
(menej môže, a takisto nemusí vôbec  zakúžkovať
poradové číslo pred  menom kandidáta), na pred-
nostné hlasy sa neprihliada. HL však bude platný 
a bude sa počítať v prospech kandidujúceho 
politického subjektu. Rovnako platný bude i HL, 
na  ktorom budú mená kandidátov prečiarknuté,
menené alebo dopisované s tým, že na žiadne 
takéto úpravy sa nebude prihliadať.
 Odovzdaním prednostných hlasov možno 
docieliť prednostné pridelenie mandátu za pod-
mienok, ak kandidát získa najmenej tri percentá 
prednostných hlasov z celkového počtu platných 
hlasov odovzdaných kandidujúcemu subjektu.
 Volič, ktorý nemôže  pre zdravotné postihnu-
tie alebo  z dôvodu, že nemôže čítať, alebo písať,
sám upraviť HL, má právo do priestoru určeného
na úpravu HL vziať zo sebou iného voliča, nie však 
člena OVK, aby za neho HL podľa jeho pokynov 
upravil a vložil do obálky. To isté platí i pre prípad 
vhodenia obálky do volebnej schránky.
 Po opustení priestoru určeného na úpravu HL 
vloží volič obálku do volebnej schránky. Voličovi,

ktorý sa neodoberie do tohto priestoru, komisia 
hlasovanie neumožní.
  Volič, ktorý zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti, má právo požiadať OVK v deň volieb 
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, alebo  túto žiadosť nahlásiť ešte  pred 
voľbami na evidenciu obyvateľov MsÚ.

VOLIČSKÉ PREUKAZY
 Ak volič vopred vie, že počas volieb sa 
nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého byd-
liska, ale inde na Slovensku, a nebude chcieť
prísť o svoje občianske právo, môže mesto 
najneskôr dva dni pred dňom volieb požiadať o 
vydanie voličského preukazu. V takom prípade 
ho vyčiarknu zo zoznamu voličov s poznám-
kou o vydaní voličského preukazu. Ten bude 
voliča oprávňovať na zápis do zoznamu voličov v 
ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.
 Po uplynutí času určeného na hlasovanie 
(do 22,00 h) môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí 
sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom 
sa volebná miestnosť uzavrie a predseda OVK 
vyhlási hlasovanie za ukončené.
 Nás však tento volebný akt ešte len čaká:
volebné miestnosti v 15 volebných okrskoch 
nášho mesta (pozri str. 10)  sa pre voličov otvoria 
v sobotu 10. marca od 7,00 do 22,00 h.         -r- 

KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM

  18. marca oslávi naše  mes-
to  svoje 749. narodeniny. Už 
len rok delí Nové Mesto nad 
Váhom od  okrúhleho jubilea 
– trištvrte tisícročia, čo uhor-
ský panovník Belo IV. vydal 
listinu, v ktorej sa dokázateľ-
ne po prvýkrát v histórii spo-
mína naše mesto.
    Napriek  neokrúhlemu 

výročiu nášho mesta v tomto roku tradične  v júni 
sa uskutoční Deň mesta sprevádzaný udeľova-
ním ocenenia Osobnosť mesta.

UŽ LEN ROK

Viete o tom, že ...
... takmer štvrtina občanov mesta  (presný 

počet je 4 776, čo je 23,65 %) z 20 075 
obyvateľov nášho mesta k 1. januáru 2012 je  v 
poproduktívnom veku?
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 Nie  je žiadnym  tajomstvom, že  v našom 
meste má vyrásť ďalší obchodný reťazec - 
Kaufland. Na  jeho výstavbu boli vytipované dve 
lokality: Malinovského ul.  a tzv. Kľúčovec. Pátrali 
sme  po tom, aká je  momentálna  situácia s rea-
lizáciou tohto zámeru.
 Keďže sa k nám dostali „zaručené tutovky“ 
ohľadom situovania prevádzky Kauflandu v našom 
meste, pričom jeden zdroj uvádzal ako hotovú vec 
Dolné Samoty medzi Ul. Čachtickou, Vysokou, 
Kpt. Nálepku a F. Kráľa a ďalší úplne v rozpore 
s tým územie Decosa-NM na Malinovského ul., 
oslovili sme v tejto otázke  samotný Kaufland. 
 Ako nás informoval jeho hovorca, keďže 

stále ešte prebiehajú príslušné rokovania a ko-
nania ohľadne umiestnenia prevádzky v Novom 
Meste nad Váhom (pozn. red.:  k 20. februáru),
spoločnosť sa zatiaľ k tejto otázke nebude 
vyjadrovať a komentovať situáciu v snahe vyhnúť
sa neželaným dezinformáciam či nepotvrdeným 
stanoviskám.
 „Projekt nášho obchodného domu pred-
stavíme verejnosti spolu s developerom hneď,
ako budú platné relevantné dohody či povo-
lenia... Môžeme však potvrdiť, že o projekt 
našej obchodnej prevádzky v Novom Meste nad 
Váhom máme naďalej vážny záujem,“ povedal na 
záver Martin Gärtner zo spoločnosti Kaufland.

KAUFLAND BUDE, ALE KDE, SA EŠTE NEVIE...

O PRIPRAVOVANOM DOME DÔCHODCOV
 V Novom Meste  nad Váhom je len  jed-
no zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta, a to s kapaci-
tou 14 klientov. ZOS však nemá 24 - hodinovú 
starostlivosť. Tú má Centrum sociálnych služieb 
na Ul. Bernolákovej, ktorého zriaďovateľom je 
Trenčiansky samosprávny kraj. Samospráva 
nemá žiadny vplyv na umiestnenie seniorov z 
nášho mesta v tomto zariadení.
   Realizáciou domu dôchodcov a sociálnych 
služieb v našom meste by pribudlo zariadenie 
pre seniorov s nepretržitou prevádzkou a 92 
lôžkami, kompletným sociálnym vybavením, zdra-
votnou starostlivosťou, bezbariérovým prístupom, 
celodenným stravovaním, ubytovaním v jedno 
-  (20 izieb) a dvojlôžkových izbách (36 izieb), 
spoločenskou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou,
práčovňou, sušiarňou, vyšetrovňou, adminis-
tratívnym a hospodárskym zázemím. Pozemok 
okolo zariadenia s novým oplotením bude rea-
lizovanými spevnenými plochami, sadovou 
výsadbou, lavičkami a altánkom upravený na od-
dychový areál.   
 Realizácia stavby je naplánovaná na r.  2012 
- 2013. Uskutoční sa reprofiláciou bývalého kom-
plexu materskej školy a detských jaslí, neskôr 
ZUŠ, prostredníctvom nadstavby, dostavby a 
prestavby jestvujúcich budov a ich prepojením 
spojovacím krčkom, v ktorom budú umiestnené 
dva osobné výťahy. Pred domom dôchodcov a 
sociálnych služieb sa  vybuduje 20 nových par-
kovacích miest s chodníkom a úpravou povrchu 
koncovej časti Ul. F. Kráľa.

 Realizáciu stavby zabezpečí stavebná firma 
vybratá na základe verejného obstarávania. 
 Dodávatelia vybavení izieb (polohovateľné
postele, nábytok),  spoločných  priestorov (jedálne, 
spoločenskej miestnosti), sušiarne, kancelár-
skych priestorov, izieb pre sestry, gastro zariade-
nia, kuchyne, práčovne, zdravotníckeho vybave-
nia a vybavenia informačno - komunikačnými
technológiami vyjdú z verejných obstarávaní 
uskutočnených v rokoch 2012 - 2013. Vnútorné 
vybavenie v predpokladanom náklade 450 000 €
sa bude hradiť z rozpočtu mesta, keďže úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania nie je možné 
čerpať na vnútorné vybavenie objektu.
 Realizáciou stavby domu dôchodcov a sociál-
nych služieb, na ktorého financovanie sa použijú 
prostriedky z úveru  ŠFRB a vlastné zdroje mesta, 
sa výrazne zlepšia podmienky pre poskytovanie 
sociálnych služieb v  Novom Meste nad Váhom.

● Podjavorinskej Bzince. V MsKS sa  sym-
bolicky  v predvečer a v deň 61. výročia  úmrtia 
Ľudmily Podjavorinskej († 2. 3.1951 Nové Mesto 
n. V.) uskutočnia spádové kolá okresnej recitač-
nej  súťaže poézie a prózy Podjavorinskej 
Bzince (v celoslovenskom meradle Hviezdoslavov 
Kubín). Svoje interpretačné umenie na nich 
ukážu víťazi školských kôl. 
 Obvodové (okresné) kolo 58. Hviezdoslavov-
ho Kubína - Podjavorinskej Bzince bude 17. 
apríla v Bzinciach pod Javorinou a bude sa  niesť
v znamení 140. výročia narodenia „tety Ľudmily“ 
(* 26.4.1872 Horné Bzince). 
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U N I K A J Ú C I  P L Y N  H R O Z I L  V Ý B U C H O M 
 Pokľudná nedeľa 19. februára sa v jed-
nom okamžiku zmenila na drámu. Našťastie,
včasným zásahom s nie tragickými následkami. 
Na Haškovej ulici sa zboril vodou premočený múr. 
Poškodil rúrky, z ktorých začal unikať plyn.
 Pasáž vedúcu k obchodíkom vo vnútrobloku 
na Ulici Jakuba Hašku museli aj po odstavení 
unikajúceho plynu i elektrickej energie uzatvoriť
policajnou páskou. Okrem steny v pasáži, ktorá 
sa v dôsledku unikajúcej vody zosunula, hrozil aj 
pád veľkej časti stropu nad uličkou vedúcou k pre-
dajni obuvi i vína. Zosunuté sutiny skončili priamo 
v časti objektu, ktorou počas dňa prechádzajú 
obyvatelia mesta.

Unikajúca voda rozmočila steny budovy
 Na mieste museli okrem hasičov a príslušníkov 
polície zasahovať aj vodári a elektrikári. Okamžitý 
príchod záchranných zložiek zamedzil výbuchu 
unikajúceho plynu, ktorý v tomto objekte hrozil. 
„Je tam elektrika aj plyn. Je to tam jedno cez 
druhé. Ak by sa odtrhla plynová trubka a nastal 

elektrický skrat, k niečomu takému určite mohlo 
dôjsť,“ konštatoval veliteľ zásahu novomestských 
hasičov Pavol Lobík.
 Na prízemí  dvojpodlažnej budovy sa nachá-
dzajú obchody, z ktorých jeden bol vytopený. Na 
prvom poschodí sú už niekoľko rokov prázdne, 
neobývané priestory. Pravdepodobnou príčinou
havárie bolo v dôsledku vysokých mrazov pras-
knuté potrubie, z ktorého po oteplení začala
vytekať voda. Tá podmáčala časť steny pasáže, 
ktorá sa napokon zosunula. Pri jej páde nebol 
našťastie nikto zranený. 
 Únik plynu v tomto starom objekte v centre 
mesta bol hasičom oznámený prostredníctvom 
krajského operačného strediska. „Po príchode 
na miesto sme odpojili prívod plynu a volali 
poruchovú službu,“ povedal ďalej Lobík. Prehnutý 
strop v tomto objekte bol nasiaknutý vodou. V 
poobedňajších hodinách držal už iba vďaka potru-
biam, ktoré pod ním vedú. 
                            Text a foto: Martin ŠIMOVEC

   Prichádza opäť – MDŽ, rozporu-
plne prijímaný sviatok. Zrodil sa  na 
II. medzinárodnej konferencii žien 
v r. 1910 v Kodani s rozhodnutím, 
aby sa ôsmy marcový deň oslavoval 
ako deň boja žien za zrovnoprávne-

nie, medzinárodnú solidaritu a proti vojne na 
počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z 
krajčírskych a textilných dielní v New Yorku proti 
vykorisťovaniu a diskriminácii pred 155 rokmi - 8. 
marca 1857. Prvý sviatok MDŽ sa v ČSR konal 
v r. 1921, o rok už nadobudol masový charakter. 

Počas II. sv. vojny ho zrušili, posledný sa konal 
v r. 1938. Po r. 1945 MDŽ znovu obnovili. Po 
nežnej revolúcii ustúpil do úzadia, začal sa viac 
oslavovať Deň matiek. Pravdou však je, že nie 
každá žena je matkou i to, že v minulosti MDŽ 
nebýval vždy dôstojnou oslavou ženy. 

Či patríte k tým, ktorí budú oslavovať marcový 
sviatok žien, alebo nie, je len na vás. No určite
by sme mali ženám venovať pozornosť častejšie
ako raz do roka. Malo by sa im dostávať viac úcty 
a spoločenského uznania bez ohľadu na to, či ste, 
alebo nie ste zástancom sviatku žien.            -r-

MDŽ, ROZPORUPLNE PRIJÍMANÝ SVIATOK
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Jubilejný - XV.
Festival A. Jurko-
vičovej, ktorý sa 
uskutoční 15. – 18. 
apríla, nepriamo 
sprevádza ešte jed-
no jubileum. 
 V tomto roku si 
pripomíname 195. 
výročie narode-

nia Jozefa  Miloslava Hurbana (* 19. marca 
1817 Beckov -  † 21. februára 1888 Hlboké), 
beckovského rodáka, veľkého národovca, 
kňaza, príslušníka štúrovcov a manžela Aničky
Jurkovičovej, na počesť ktorej sa celoslovenská 
divadelná prehliadka v r.1998 zrodila a odvtedy 
sa koná pravidelne každoročne.
 Pojubilejný – XI. Kvet Tálie sa organizá-
tori festivalu tento rok chystajú odovzdať v tomto 
roku jubilujúcej herečke Eve Rysovej.

 Po tom, čo prvú desiatku udeľovania Kvetu 
Tálie začala v roku 2002 p. Katarína  Kolníková 
a vlani ju zavŕšila Emília Vášáryová, novú de-
siatku ocenených slovenských herečiek odštar-
tuje táto rodáčka z Hajnáčky.
 Niekdajšia členka činohry Novej scény v 
Bratislave Mgr. art. Eva Rysová, mimoriadna 
profesorka, sa Tálii venuje vyše 55 rokov. Za 
ten čas stvárnila množstvo žánrovo a charak-
terovo pestrých postáv na divadelných doskách, 
v televízii, filme, rozhlase a dabingu. Dodnes 
sa  herectvu venuje i ako pedagogička. Vyše tri 
desaťročia pripravovala  mladých adeptov  he-
rectva na  VŠMU, v súčasnosti  stále ešte učí na 
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
 Svojím hereckým majstrovstvom a entu-
ziazmom môže byť príkladom i členom  ochot-
níckych súborov, ktoré sa na základe verdiktu 
programovej komisie budú v apríli uchádzať o 
festivalové vavríny.

KVET TÁLIE EVE RYSOVEJ

 V čase, kedy naša spoločnosť produkuje nad-
merné množstvo odpadu, je na mieste zaujímať
sa, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred 
chvíľou nevyhnutne potrebovali a ktoré sa po 
čase stávajú pre nás bezcennými. K najčastejším
spôsobom ich zneškodnenia ,bohužiaľ, ešte stále 
patrí umiestnenie na skládku. Ceny za odvoz 
a uloženie odpadu na skládku rapídne rastú 
a je jasné, že budú ďalej rásť. Preto je priro-
dzenou snahou obmedziť vznik odpadov a znížiť
množstvo zmesového komunálneho odpadu. 
Realizácia týchto cieľov nie je ľahká. Jednou z 
možností je separovanie odpadu i s ohľadom
na jeho významný prínos pre životné prostredie. 
Navyše, separovať je na Slovensku už vyše dva 
roky zákonná povinnosť.
 Aká bola vlani situácia v separácii odpadu 
v našom meste, sme sa porozprávali s Ing.
Zuzanou Paučinovou, referentkou životného 
prostredia oddelenia výstavby, rozvoja mesta a 
dopravy MsÚ a Ing. Antonom Veselkom, pre-
vádzkovo – ekonomickým námestníkom TSM 
v Novom Meste nad Váhom.

 - Na území nášho mesta sme celoplošne 
začali separovať papier, plasty, sklo a kov od 
1. januára 2010 podľa schváleného VZN mesta 
č. 1/2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a  drobnými stavebnými odpadmi, - hovorí Ing.
Z. Paučinová.
 - Momentálne ešte nemáme ideálne pod-
mienky na triedenie odpadu, ale situácia sa 
postupne zlepšuje najmä v spojitosti so zberným 
dvorom, ktorý by sa mal v tomto roku  dokončiť
a spustiť do prevádzky. Samotná separácia 
odpadu občanmi je len prvotný impulz. Po nej 
nasleduje ešte mnoho úkonov, ktoré sú pod-
statne náročnejšie. Ide o dotriedenie odpadu, 
jeho uskladnenie, prepravu až po konečné spra-
covanie a recykláciu, prípadne zneškodnenie. -
 - Treba  si uvedomiť,- dopĺňa Ing. A.Veselka,
- že pri separovanom zbere sa vyhodená vec 
nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, 
ktorú možno opätovne použiť. Samozrejme, 
recyklovať sa nedá všetko, ale je znova na nás, 
do akej miery používame výrobky, ktoré možno 
po zrecyklovaní zase používať. -

V SEPAROVANÍ NEPORIADNEJŠIE RODINNÉ DOMY

JUBILUJÚ FESTIVAL I OCEŇOVANÁ HEREČKA
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 Podľa Ing. Z. Paučinovej separovať, triediť
odpad do špeciálnych, na to určených kon-
tajnerov, možno len čistý, zvyškov potravín 
zbavený či inak neznečistený odpad: 
 - Na rôzne druhy odpadov máme farebne 
rozlíšené kontajnery, na čo si už občania zvykli. 
Dôležité je, aby sa jednotlivé druhy odpadu v 
kontajneri nepomiešali, znehodnotil by sa tým 
celý jeho obsah.-
       Ako uviedol Ing. A. Veselka, vlani bola v 
tomto smere prekvapivo neporiadnejšia indi-
viduálna bytová výstavba; obyvatelia bytoviek 
separovali lepšie. 
      - Pritom v roku 2001 so separáciou odpadu 
začali práve v rodinných domoch. V roku 2008 
mesto získalo dotáciu z recyklačného fondu na 
nákup zberných nádob, ktoré TSM rozmies-
tnili do komplexnej bytovej výstavby. V rodinných 
domoch, resp. bytových domoch s maximálne 
šiestimi bytmi sa využíva kombinovaný zber od-
padu do vriec a zberných nádob, pri činžiakoch
funguje zber do rôznofarebných kontajnerov. 
TSM v rámci projektu humanizácie sídlisk roz-
miestnili zberné nádoby do 65 – ich oplotených 
kontajnerových stanovíšť, ktoré boli vybudované 
z finančných zdrojov mesta.  -
 Po celoplošnom zavedení separovaného 
zberu sa podľa vyjadrenia Ing. Z. Paučinovej
podstatne zvýšili množstvá vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu.
 - Medzi najčastejšie triedený odpad patrí 
papier, sklo a plasty. Okrem nich i kov. No sú aj 
oveľa nebezpečnejšie druhy odpadu, napr. baté-
rie, akumulátory, rôzne chemikálie a oleje, ktoré 

si vyžadujú špeciálne podmienky na separáciu i 
následné zneškodnenie. –

SEPAROVANIE  V ČÍSLACH
 Ako sme separovali v r. 2011, zhodnotil pre-
vádzkovo – ekonomický námestník TSM:
 - Občania vyseparovali a následne bolo 
zhodnotených 232,68 t papiera, 94,08 t plastov a 
238,92 t skla. Nebezpečný odpad celkovo pred-
stavoval dovedna 30, 88 t. Drobného stavebného 
odpadu bolo 382,1 t. Zmesového komunálneho 
odpadu, ktorý sme vyviezli na riadenú skládku 
Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti Kostolné, 
bolo 8 153,25 t. Keby sme  neseparovali, bolo by 
ho takmer o 570 t viac (presne 565,68 t). Okrem 
toho sa  počas 2-x do roka opakujúceho sa zberu 
vyzbieralo 120,41 t objemného odpadu a 385,73 t
biologicky rozložiteľného odpadu. Rovnako často
možno odovzdať na vyčlenených zberných mies-
tach nebezpečný odpad. Vytriedené odpady s 
obsahom škodlivín môžu občania odovzdávať
počas celého roka aj v areáli TSM na Ul. Klčové,
vyseparované zložky odpadov môžu odovzdať na 
prekládkovej stanici v Mnešiciach. Vyseparovaný 
odpad odovzdávame na zhodnotenie, resp. 
zneškodnenie oprávneným organizáciám. -
 Ako ďalej uviedla Ing. Z. Paučinová, mesto 
vlani požiadalo o finančný príspevok za vyse-
parované komodity.      
  - Recyklačný fond rozhodol o pridelení 
finančnej čiastky 14 630 €. Tieto prostriedky 
slúžili na úhradu nákladov spojených so sepa-
rovaným zberom, manipuláciou, dopravou vy-
separovaných zložiek na zhodnotenie a nákup 
nových zberných nádob.-
 Z pohľadu neustále rastúcich poplatkov za 
uloženie odpadov na skládky i pre ochranu 
životného prostredia je podľa Ing. Z. Paučinovej
a Ing. A. Veselku potrebné naďalej pokračovať
v separovaní a zvyšovať povedomie občanov o 
význame separovaného zberu tak, aby sa se-
parovanie odpadov stalo bežnou, každodennou 
súčasťou nášho života.

 Máte päť až 100 rokov a v niečom vyniká-
te? Vám  je  určený kasting Talentmánie,
ktorý vo svojich priestoroch 15. marca
o 15,00 h organizuje novomestské centrum
voľného času. Príležitosť má každý, ktorý vie 
napr. spievať, tancovať, je  majstrom v akroba-
cii či hre na nejaký hudobný nástroj... 
 Talentmánia vyvrcholí exhibičným vys-
túpením najväčších talentov v mestskom 
kultúrnom stredisku, pravda, za predpokla-
du, ak sa  kastingu zúčastní a porota vybe-
rie dostatočný počet kvalitných účastníkov 
schopných prezentovať svoj talent.           

-jh-

TALENTMÁNIA

ZVESTI – RADY – POSTREHY
  8. marec -  MDŽ
15. marec - Svetový deň spotrebiteľov
22. marec - Svetový deň vody
24. marec - Svetový deň TBC
25. marec - Deň zápasu za ľudské práva
                    Deň počatého dieťaťa
28. marec - Deň učiteľov
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 Na prvom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, ktoré sa konalo 10. decembra 1990, zvo-
lili za zástupcu primátora Ing. Vladimíra Valáška
(*25. júna 1933 Kšinná, okr. Bánovce  nad Bebra-
vou). Uvádza sa v monogra i Nové Mesto nad 
Váhom. Stal sa tak prvým zástupcom primátora 
nášho mesta v jeho novodobých dejinách.
 Prvý však nie je jediný prívlastok, ktorý mu 
patril. Z človeka s technickým vzdelaním sa 
stal neskutočne empatický, citlivý a láskavý 
funkcionár, ochotný s porozumením a nekoneč-
nou trpezlivosťou vypočuť si akýkoľvek podnet 
občana mesta, bez ohľadu na to, čoho sa týkal 
a kto ho prednášal. Samozrejme, že nie vždy 
mohol nájsť uspokojivé riešenie, ale i vtedy, keď
to naozaj nešlo, vedel veľmi pokojne vysvetliť i 
negatívny postoj vedenia mesta. 

 Po odchode do dôchodku (1. 7. 1993) sa z 
vážnych rodinných dôvodov presťahoval do 
neďalekej obce Krajné, odkiaľ k nám prišla  smut-
ná správa, že Ing. Vladimír Valášek  1. februára 
zomrel s dátumom poslednej rozlúčky s ním 3. 
februára.
 S niekdajším viceprimátorom mesta zvole-
ným bezprostredne po prvých demokratických 
voľbách od  zamatovej revolúcie sa  na cintorín 
v Krajnom prišli rozlúčiť aj súčasní predstavitelia 
mesta.
 Odišiel navždy z tohto sveta, no v srdciach 
tých, ktorí ho poznali, zostane zapísaný tými naj-
krajšími písmenami. Spomienky na neho budú 
určite patriť k našim najpríjemnejším. Stíšme sa 
v myšlienke na neho a pošepnime: Ďakujeme, že 
si bol!  Zaslúži si to.        Ing. Jozef Varta

Z A  V L A D I M Í R O M  V A L Á Š K O M

 Do prvého ročníka základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta bolo začiatkom
februára zapísaných 185 žiakov. Z tohto počtu
bol u 23 detí navrhnutý odklad povinnej školskej 
dochádzky o jeden rok, pričom v 22 prípadoch 
išlo o deti s trvalým pobytom v našom meste. 
Na Spojenú školu sv. Jozefa – ZŠ sa zapísalo 
47 detí, odklad povinnej školskej  dochádzky bol 
navrhnutý 7 deťom, z toho trom mimomestským. 
V septembri má tak v našom meste zo zapísa-
ných detí zasadnúť po prvýkrát do školských 
lavíc 212 žiakov. 

 Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili
zápisu, bol u tridsiatich podaný návrh na odklad 
povinnej školskej dochádzky. 
 Verejné základné školy navrhujú pre školský 
rok 2012/ 2013 prijať do 8 tried prvého ročníka
spolu 162 žiakov, z toho 55 prvákov do troch tried 
v ZŠ Tematínska, 58 do rovnakého počtu tried v 
ZŠ Ul. kpt. Nálepku a v ZŠ na Odborárskej ul. 
49 prvákov do dvoch tried a 10 žiakov do jednej 
triedy 0. ročníka.  Cirkevnú  školu má od nového 
školského roka navštevovať 40 prvákov rozdele-
ných  do dvoch tried.                                     -dh-

DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC ZASADNE VYŠE 200 DETÍ

 TsM Nové Mesto nad Váhom vykonajú v 
priebehu marca dva  zbery. 19. -  30. 3.  pristavia 
veľkoobjemové kontajnery nasledovne: 

19. 3.: Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, 
Stredná a Fándlyho ul. 20. 3.: Brigádnická, Lipo-
vá, Budovateľská, Vysoká a Vinohradnícka ul.
21. 3.: Jilemnického, Sasinkova, Bratislavská ul.
a Ul. Fr. Kráľa, 22. 3.: Jánošíkova, Lesnícka, 
Kamenná, Javorinská a Škultétyho ul. 23. 3.:
Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná a Mne-
šická ul. 26. 3.: Severná, O. Plachého, Kukučíno-
va, Ružová, Izbická, Robotnícka a Čulenova ul. 
27. 3.: Ul. Hečkova, Sadová, Tajovského, Sever-
ná, Záhradná a Kvetinová ul. 28. 3.: Tušková, 

Turecká, Tematínska, Považská, Karpatská a Ul. 
SNP. 29. 3.: Dibrovova, Hollého, Krátka, Dr. I. Mar-
koviča, D. Štubňu, Partizánska a Benkova ul. a 
30. 3.: Športová, Južná, Čachtická a Benkova ul.

Biologicky rozložiteľný odpad bude možné
odovzdať koncom marca v čase od 8,00 do 
18,00 h na zberných miestach: 26. 3.: preluka 
medzi ulicami Slnečná a Vinohradnícka., 27. 3.:
Ul. Lesnícka, parkovisko medzi MŠ a V. ZŠ, 
28. 3.: dolná časť Ul. Kukučínova a 29. marca:
Ul. Slovanská.
 Mimo uvedených termínov je možné takýto 
odpad bezplatne odovzdať na prekládkovej sta-
nici na Tehelnej ul. po – pia od 8,00 – 15,00 h.

V MARCI DVA ZBERY ODPADOV
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 Svojich  65 – tin, ktoré by oslávila v lete 
4. júla, sa nedožila. Prozaička, publicistka, tex-
tárka, členka Únie slovenských novinárov, Spolku 
slovenských spisovateľov  v Bratislave, MO MS a 
OÚ ÚŽS v Novom Meste nad Váhom, redakčnej
rady Novomestského spravodajcu a prispievateľka
do mnohých periodík pani Anna Černochová
navždy odišla. Jedna z prvých Osobností mes-
ta a Významná osobnosť Podjavoriny zosnula 
4. februára, presne päť mesiacov pred svojím 
životným jubileom. 
 Ešte pár dní pred svojím náhlym odchodom 
bola 22. januára na  podujatí Javorina, Javorina... 
O paličke, ale veselá, plná tvorivých síl. Práve 
pripravovala svoju ďalšiu knihu. Človeka až za-
mrazí, keď si v kontexte tejto smutnej udalosti 
uvedomí význam jej pracovného  názvu - Medzi 
nebom a zemou. 
 Pani A. Černochová sa narodila 4. júla 1947 
v Karlových Varoch. Detstvo prežila v Čachticiach
a Horšovskom Týne (ČR). Napokon zakotvila v 
Novom Meste nad Váhom, kde žila a pracovala 
(naposledy v novomestskej NsP). Odchodom do 
dôchodku sa neoddala nečinnosti, naplno sa ve-
novala tvorivej  práci. Publikovala, písala ... Knihu 
svojho života však nečakane dopísala. Naposledy 
sme sa s p. A. Černochovou rozlúčili 7. februára.

—

 Smrti sa však nepodarilo zobrať všetko. 
Okrem kníh a článkov zostali spomienky. Takto si 
na  p. A. Černochovú spomína Milan Hurtík:

ČO MALA,  ROZDALA 
 Ešte nedávno som ju stretol  v nákupnom 
centre. Veselá, usmiata zhovorčivá, zvedavá. 
Skrátka ako vždy. Taká, akú ju poznali všetci. 
Anička Černochová, žena plná energie, ktorá 
sa zaujímala vždy a o všetko v tomto našom 
malom, často tak uzavretom svete. Hľadel som 

na ňu a hovorím si - tak toto je tá vážne chorá 
pacientka?   

Človek môže robiť všetko možné  pre to, aby 
si na tomto svete pobudol čo najdlhšie. Chrániť
sa, držať životosprávu, športovať, trápiť telo, nap-
chávať sa vitamínmi, pozorovať i najmenšie pre-
javy choroby. A ak má peniaze, byť pokiaľ možno 
v osemdesiatke dokonalý ako seriáloví herci.
 Je možno smutné, že nie každému je to 
dopriate.
 Ak niekto zomrie a nemá ani šesťdesiatpäť,
smrť zaskočí. Nechce sa uveriť. Tak skoro!
Tak zrazu!
 Neviem. Možno Boh, tam hore, má nejaké 
lekárenské váhy, na ktorých odváži to, čo človek
všetko urobil pre druhých. Čo všetko im dokázal 
dať. A tak povie: „Na teba už nezabudnú, budeš 
medzi nimi večne. Dal si im, čo si mohol. V pokoji 
môžeš prísť ku mne.“  
 Anička Černochová je ten Boží prípad.                                                                                      

Čo mala, rozdala. Dala hodne. Všetci to ve-
dia. V živote sa nenudila, nepachtila. Vedela ho 
premeniť v dávanie. Aj to je dar z hora.
 Až si niekto dnes, zajtra, pozajtra zoberie do 
rúk jednu z jej kníh, uvidí ju pred sebou. Usmiatu, 
urečnenú. Vždy s elánom pre vec.
 „Berte, to je pre vás“.  

POETKE
  (Venované spisovateľke Anne Černochovej)

Až teraz začínam objavovať
odkryté poklady spod hviezdneho prachu.
Záhadný posol priniesol mi 
pozvánku do krajiny návratov
a tajomný kočiš snov a spomienok
vezie ma tam,kde písala som básne,
do uličiek našej mladosti.
Tiež hľadala som sveta krásy,
prežila som vášne a zdolala križovatky.
A čím staršia som,
tým bližšie ich nachádzam-
v svojom rodnom kraji a ľudoch tam. 
Mať tak dar ako vy,
položiť na papier slová uhladené
a vysloviť obdiv tak citlivej žene.
Keď však chcem  písať verše,
z pera mi vaše slová vychádzajú.
Vzdávam hold vám, ako ste vy vzdali svojmu kraju.

 PhDr. Jana Heveryová

ODIŠLA LITERÁTKA, PUBLICISTKA, OSOBNOSŤ MESTA
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  Pre voľby do
Národnej rady SR, 
ktoré sa budú konať
10. marca, primátor 
mesta v intenciách 
príslušného zákona 
určil v našom  meste 
nasledovné voleb-
né okrsky a volebné 
miestnosti:

Volebný okr-
sok č. 1 - volebná 
miestnosť (VM): ZŠ,

kpt. Nálepku č. 12: Ctiborova, Fándlyho, Juž-
ná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská,
Tichá, Vysoká a Zelená. 

Volebný okrsok č. 2 - VM: ZŠ, Kpt. Nálepku 
č. 12: Ul. Banská, Bočná, Brigádnická, Budova-
teľská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Let-
ná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, 
Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohrad-
nícka a Železničná.

Volebný okrsok č. 3 - VM: ZŠ Tematínska 1:
Tematínska ul.

Volebný okrsok č. 4 -  VM: Bilingválne
gymnázium, Štúrova 31: Ul. Langsfeldova, 
Považská, Sasinkova a Šoltésovej.

Volebný okrsok č. 5 - VM: SOŠ, Jánošíko-
va 4: Ul. Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, 
Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, 
Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšné-
ho, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová
a Vichtova.
 Volebný okrsok  č. 6 - VM: MŠ, J. Kollára 

25: Ul. J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna a Karpat-
ská.

Volebný okrsok č. 7 - VM: SOŠ, J. Weisse-
ho 1: Ul. Javorinská a SNP.
 Volebný okrsok č. 8 - VM: ZUŠ, Štúrova 31:
Ul. Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtic-
ká, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, M. 
R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, Sväto-
plukova, Škultétyho a Štúrova.

Volebný okrsok č. 9 - VM: Klub dôchodcov, 
1. mája 12 : Ul. 1. mája, Čsl. armády + voliči s 
pobytom v N.M.n.V., D. Štubňu, Hurbanova, J. 
Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komen-
ského, Námestie slobody, Obrancov mieru, Pal-
kovičova, Partizánska a Petra Matejku. 

Volebný okrsok č. 10 - VM: MsKS, Hviezdo-
slavova 4: Ul. Benkova, Dibrovova a Dukelská.

Volebný okrsok č. 11 - VM: MŠ, Hviezdosla-
vova 12: Ul. Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, 
Kmeťova, Kpt. Uhra a Železničný uzol. 

Volebný okrsok. č. 12 - VM: SOŠ, Bzinská 
11: Ul. Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova,
Ondreja Plachého, Royova, Severná a Tajovské-
ho.

Volebný okrsok č. 13 - VM: TSM, Klčové
34: Ul. A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Holubyho, 
Vajanského a Záhradnícka. 

Volebný okrsok č. 14 - VM: ZŠ, Odborárska 
10: Ul. Košikárska, Malinovského, Odborárska, 
Robotnícka, Rybárska, Trenčianska a Zelená 
voda I., II.

Volebný okrsok č. 15 - VM: ZŠ, Odborárska 
10: Ul. Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čule-
nova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, 
Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Poľná, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Sr-
nianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná, 
Pod zvonicou, Pri Klanečnici a Pri záhradách.

KDE BUDEME VOLIŤ

 A už je to tu: skoršie vstávanie! V posledný 
marcový víkend, či sa nám to páči, alebo nie, 
si budeme musieť  privstať a vstať z postele 
o hodinu skôr. S  príchodom letného času v 
nedeľu 25. 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.
 Pre spachtošov sa situácia zmení k 
lepšiemu v nedeľu 28. októbra,  kedy prejdeme 
na zimný čas. Vtedy ručičky hodín z tretej ran-
nej posunieme na druhú hodinu.

SKORŠIE VSTÁVANIE

BLAHOŽELÁME
Vzácnych 80 rokov 8. marca oslávi náš 

prispievateľ, rodený Novomešťan MUDr. Henrich 
Lifka, žijúci v Handlovej. Vo svojich článkoch  z 
dejín nášho mesta sa venuje predovšetkým prob-
lematike židov, židovských rodín a ich osudom.
 K okrúhlemu jubileu  nášmu rodákovi želáme 
veľa zdravia, spokojnosti, chuti a síl naďalej sa s 
občanmi mesta deliť o svoje spomienky na staré 
Nové Mesto nad Váhom a jeho obyvateľov.
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 Po roku je tu opäť príležitosť darovať dve per-
centá z dane. Postup krokov sa mierne líši podľa
toho, či percentá  bude poukazovať fyzická osoba 
(zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podá-
va daňové priznanie), alebo právnická osoba. V 
stručnosti vám jednotlivé spôsoby  priblížime.

PRÁVNICKÉ OSOBY
 Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z 
dane pre právnické osoby: 
 Právnická osoba (PO) si zo Zoznamu prijí-
mateľov na rok 2012 vyberie prijímateľa, resp. 
prijímateľov. Právnické osoby ako jediné môžu 
poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijíma-
teľom, pričom minimálna výška v prospech jed-
ného prijímateľa musí byť 8,30 €. Ďalej si treba 
vypočítať 1,5 % (2%) z dane z príjmov PO, čo
predstavuje maximálnu sumu, ktorú možno pou-
kázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Pou-
kázať možno aj menej ako 1,5% (2%), avšak za 
podmienky, že  PO poukáže minimálne 8,30 € na 
jedného prijímateľa.
 Ak PO ( rma) v r. 2011 až do termínu na 
podanie daňového priznania (DP)  a zaplatenie 
dane v r. 2012 (zvyčajne do 31. marca)  nedaro-
vala  nancie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemu-
sí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 
1,5 % z dane. V takom prípade vyznačí v DP, že 
poukazuje iba 1,5 % z dane  a v časti IV. vyplní 
kolónku 3. Naopak, ak v tomto termíne  daro-
vala  nancie vo výške minimálne 0,5% z dane 
na verejnoprospešný účel,  môže poukázať 2% 
z dane. Vtedy v DP označí, že poukazuje 2% z 
dane  a v časti IV. vyplní kolónky 1 a 2. V kolónke 
4 treba uviesť, koľkým prijímateľom PO  podiel 
zaplatenej dane poukazuje. Riadne vyplnené DP 
treba doručiť v lehote, ktorá je na podanie DP na 
príslušný daňový úrad (DÚ) a v tomto  termíne 
treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Čísla účtov prijímateľov sa neuvádzajú,
pretože peniaze na účty prijímateľov prevádza-
jú daňové úrady. Právnická osoba platí celú daň
daňovému úradu. To isté platí i v prípade fyzic-
kej osoby aj zamestnanca.

FYZICKÉ  OSOBY
 Postup krokov pre fyzické osoby (FO), ktoré si 
samé podávajú daňové priznania: 
 Na  rozdiel od  PO si možno zo zoznamu 
vybrať len 1 prijímateľa pre  poukázanie 2%  zo 

zaplatenej dane, minimálna výška v prospech 
prijímateľa je 3,32 €. Maximálna suma  predsta-
vuje 2 % zo zaplatenej dane. V daňovom priznaní 
pre FO sú uvedené kolónky na  poukázanie 2 % 
z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, 
ktoré treba do daňového priznania  uviesť, sú v 
Zozname prijímateľov na  rok 2012 pri  vybranej 
organizácií. Vyplnené DP treba  doručiť na  prís-
lušný DÚ v lehote na  podanie DP, zvyčajne do 
31. marca (okrem vyplneného DP fyzická osoba 
na  daňový úrad už nepodáva žiadne  iné tlačivo,
teda ani  Vyhlásenie pre fyzické osoby). Fyzické 
osoby v r. 2012 poukazujú len 2% z dane (dob-
rovoľníci budú môcť poukázať 3% z dane až v r. 
2013).To isté platí i u zamestnancov.

ZAMESTNANCI
Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požia-

dali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príj-
mov:
 Prvým krokom bolo do 15. februára požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň. Ďalším je požia-
dať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva – Potvr-
denia o zaplatení dane. Z neho je možné zistiť
dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zapla-
tenej  dane, čo je maximálna suma, ktorú možno 
v prospech prijímateľa poukázať. Aj v tomto prí-
pade to musí byť minimálne 3,32 €.
 Po výbere prijímateľa zo Zoznamu prijíma-
teľov na rok 2012 je žiaduce prečítať si Poučenie
na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na 
jeho druhej strane. Do Vyhlásenia treba  dopísať
údaje o vybranom prijímateľovi spolu s jemu pou-
kázanou sumou.
 Vyhlásenie spolu s Potvrdením treba do 30. 
apríla doručiť na  príslušný DÚ. Podávajú sa 
výlučne na DÚ podľa bydliska zamestnanca. 
Opäť platí, že v tomto roku možno poukázať len 2 
% z dane. Do kolónky rok treba písať rok 2011.

CHCETE DAROVAŤ  DVE PERCENTÁ?

 Ing. Gustáv Rumánek zo Starej Turej 
dovoľuje si touto cestou poďakovať
p. Ing. Jánovi Kahanovi, prezidentovi
spoločnosti Jasek, s.r.o. , v Novom Meste nad 
Váhom za sponzorský príspevok, ktorý mu 
umožnil vydanie knižky Sto haiku a verše.

POĎAKOVANIE
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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 Študenti Bilingválneho slovensko - 
španielskeho gymnázia sa 9. – 10. 2. zúčastnili
III. divadelného festivalu bilingválnych sekcií v 
Žiline s hrou od Jorgeho Morena: Croissant, ko-
médiou o troch ženách v bare, ktoré zosmiešňujú
mužské pohlavie. 
 Keď nastal deň D, študenti s úsmevom vyšli 
na javisko a napriek tréme si svoje vystúpenie 
naplno užili. Po vyslovení poslednej repliky sa oz-
val búrlivý potlesk, ktorý každého zúčastneného
naplnil šťastím. „So záujmom sme pozorovali 
ostatné hry. Všetci boli skvelí. V deň rozhodnutia 
sme ani nedúfali, že by sme mohli postúpiť,“
spomína študentka Barbora Bútorová. Keď z 
úst sympatického veľvyslanca Luisa Pardiňasa,
ktorý vyhlasoval víťaza, zaznelo Nové Mesto nad 
Váhom, bol to neopísateľný pocit šťastia. Študenti 
vybehli na pódium so slzami šťastia v očiach
a  obrovskými úsmevmi na tvárach. Za úspech, 
ktorý sme dosiahli, chceme poďakovať našim 

španielskym lektorom, vedeniu školy, obetavým 
profesorom a MsKS v Novom Meste nad Váhom 
za poskytnutie priestorov  na skúšanie. 

Čo viac dodať? „Ideme do Varšavy! Držte 
nám palce!!!“ dodávajú na záver študentky Lucia
Fuksová a Karin Žácka.                          

Mgr. Michaela Kurišová

www. katkatours.sk

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM NAJLEPŠIE!

PODMIENKY SÚŤAŽE NÁJDETE NA www.ropspol.sk

20STAVE
BNINY

Sme tu s Vami

r o k o v Získaj 555.- €

155.- €



21. marca dopoludnia sa uskutoční v MsKS 
tanečná veselohra pre deti. GAŠPARKO je 
spojením tradičného bábkového divadla a ľudo-
vého tanca a hudby. Deti zapája priamo do dia-
nia na scéne. Malí diváci pomôžu Gašparkovi 
hľadať zlých čertov a poradia mu, čo má robiť.

PROGRAMY MsKS
marec 2012

 Po celý marec až do 5. apríla si milovní-
ci výtvarného umenia môžu vo výstavnej sieni 
MsKS pozrieť zaujímavú výstavu Juraja Lip-
schera: Slovenské a švajčiarske pohľady/
fotogra e 1990 – 2011. Umelcova fotogra-
 cká prezentácia zaujme nádhernými prírod-
nými scenériami francúzskej Bretagne, ale 
predovšetkým Slovenska a Švajčiarska, kde 
umelec už od roku 1968 žije a tvorí.

SĽUK PRE DETI
GAŠPARKO

VÝSTAVA: J. LIPSCHER

VLK A KOZLIATK A

21. marca o 18,00 h vo výstavnej sieni 
ozvláštnenej fotogra ami J. Lipschera sa usku-
toční posledný koncert jarného abonentného 
cyklu. Účinkujú: Zuzana Králiková-Pohůnková
- klavír, Pavel Bogacz ml. - husle, Martin Ruman
- viola, Karolína Hurayová - violončelo, Filip Jaro
- kontrabas a Ulrich Ulmann - umelecké slovo.

28. marca sa uskutočnia výchovné koncer-
ty pre žiakov I. stupňa základných škôl s proti-
drogovou tematikou.
 Rozprávka o vlkovi a kozliatkach tentoraz 
upriamuje pozornosť na nástrahy ľudského
sveta. Vlk využíva zaneprázdnenosť rodičov a 
ponúka kozliatkam svoj lákavý tovar. Deti ale 
majú svojich otcov a mamy, ktorých sa pýtajú, či
má vlk pravdu...: „Počúvaj nás, vĺčko, my radšej 
jabĺčko, ale drogy od teba - tie nám veru netre-
ba. Netreba!!!“VEČERNÝ KONCERT

4. marca o 17,00 a 18,00 h Divadielko ga-
léria uvedie reprízu známej klasiky - bábkovej 
rozprávky o zlatej priadke a škriatkovi, ktorého 
meno musí uhádnuť. Reprízu ďalšej bábkovej 
hry - JEŽOVA KOŽA DG chystá na 1. apríla 
o 17,00 a 18,00 h.

DIVADIELKO GALÉRIA
ZLATÁ PRIADKA

21. marca o 19,00 h sa uskutoční v diva-
delnej sále MsKS program SĽUK-u a Mareka 
Ťapáka Tanec medzi črepinami. Je bilancova-
ním muža v zrelom veku, ktorý znovu prežíva 
významné okamihy svojho života, zhmotňuje si 
svoje sny a predstavy. Hlavným hrdinom lom-
cujú krehkosť lásky, sila túžby, bolesť odvrhnu-
tia, horkosť i krása poznania aj nerovný boj so 
smrťou i sebou samým. Silné emócie sú preta-
vené do tanečných obrazov. 
 Charizmatická osobnosť M. Ťapáka, pro-
jekcia z  lmu Tanec medzi črepinami, úžasné 
zábery slovenskej prírody Pavla Barabáša, pod-
manivá hudba skupiny Banda a majstrovstvo 
tanečného súboru SĽUK vytvárajú jedinečný
príbeh, ktorý srší neskrotnou energiou.

 MsKS organizuje 8.  a 18. marca  zájazdy 
do  Bratislavy na nový muzikál ÔSMY SVETA-
DIEL. Ďalší bude 22. apríla (pokrač. str.2).

ÔSMY SVETADIEL

ZÁJAZDY NA MUZIKÁL

SĽUK
TANEC MEDZI ČREPINAMI



Pondelok  14,30 h - Hudobný kurz klavír    
    16,15 h a 18,00 h - Joga                        
       18,00 h a 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok       18,00 h - Brušný tanec zač.
    18,30 h - Kalanetika
Streda       18,00 h - Brušný tanec  
    18,15 h - Joga 
    18,30 h - Cvičenie pre ženy (CVČ)
Štvrtok      16,15 h a 18,00 h - Joga
Piatok       14,30 h - Hudobný kurz klavír  

KURZY V MARCI
Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR
                 19. 3. o 14,00 h - SZ telesne postih.
Utorok     13. 3. od 12,30 – 17,30 h  
                 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda      7. 3. o 17,00 h - Výbor MO MS
                 14. 3. o 15,00 h - Klub chorých 
                                              na skler. multiplex
Štvrtok     od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub 

KLUBY V MARCI

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8  
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej porad-
ne. 
  Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
8. marca o 17,00 h.

 V mestskom kultúrnom stredisku na 1. 
poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti 
trestného, pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže 
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú 
určené osamelým matkám s deťmi, nezamest-
naným, sociálne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA

 MsKS chystá na máj, Mesiac lásky, prog-
ram Rande s Naďou. Legenda českoslo-
venskej populárnej hudby, 5 - násobná Zlatá 
slávica, muzikálová herečka a moderátorka 
Českého rozhlasu Naďa Urbánková zaspieva 
nezabudnuteľné hity doplnené o rozprávanie s 
publicistkou a spisovateľkou Marikou Studeni-
čovou, autorkou memoárových kníh.

RANDE S NAĎOU
ZÁJAZDY DO PRAHY

12. mája 
QUASIMODO - ZVONÁR Z KATEDRÁLY 
NOTRE DAME a KAT MYDLÁŘ

26. mája
QUASIMODO - ZVONÁR Z KATEDRÁLY 
NOTRE DAME a TRAJA MUŠKETIERI. 

Inf. 771 0640, igazova@msks.sk

PRIPRAVUJEME

TANEC MEDZI ČREPINAMI
PROGRAM SĽUK-u A MAREKA ŤAPÁKA

 
21. marca o 19,00 h v MsKS

s projekciou z  lmu Tanec medzi čerpinami, 
zábermi slovenskej  prírody 

Pavla Barabáša a podmanivej hudby 
HS Banda

Vstupné:  10 €
Info: MsKS 032 771 0640, 771 2770



sobota 3.   o 17.00 a 19.00 h,  nede a 4.  o 19.00 h 
SHERLOCK HOLMES 2: Hra tie ov CONTINENTAL  
Holmes (Robert Downey Jr.) dostáva mimoriadne 
inteligentného protivníka, stavia sa proti nemu zlo inecký 
génius, profesor Moriarty (Jared Harris). Nielenže sa 
Holmesovi vyrovná šikovnos ou, ale jeho výhodou je aj 
absolútny nedostatok svedomia. 
USA ak né dobrodružné krimi                 129 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov          

streda 7.   o 19.00 h
OSAMELOS  PRVO ÍSEL                              ASFK
Rozhodnutie urobíme za pár sekúnd a jeho dôsledky 
budeme možno nies  po zvyšok života.
Prvo íslo je už vo svojej podstate osamelá vec: dá sa deli
len samo sebou alebo jednotkou a nehodí sa k žiadnemu 
inému prvo íslu. Alice a Mattia sa tiež pohybujú po 
vlastných osiach, každý so svojou vlastnou tragédiou. Alice 
sa ako die a stala vinou svojho panova ného otca obe ou
ažkej lyžiarskej nehody a neskôr aj anorexie. Pri stretnutí s 

Mattiom spoznáva spriaznenú dušu a Mattia sa jej zasa 
zdôveruje so svojím strašným tajomstvom... 
Tal., Nem., Fr.                    dráma                           118 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,30 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 10.  o 17.00 h,  nede a 11.  o 15.00 h 
HAPPY FEET 2                        CONTINENTAL FILM
Animovaný hit Happy Feet sa vracia vo svojom 
pokra ovaní do nádhernej krajiny v Antarktíde. Režisér 
George Miller za prvú as  získal Oscara. Film má svoje 
kúzlo, výborné pesni ky a  je hodný návštevy kina. 
Austrália animovaná rodinná komédia         100 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,30 €  
tento film je vhodný pre maloletých  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
sobota 10., nede a 11.  o 19.00 h 
BASTARDI 2                                         PEGAS FILM 
Pokra ovanie úspešnej kontroverznej eskej drámy.
Druhý diel za ína krátko po smrti najvä šieho bastarda 
Michala Dostála. Michalov otec a dedko sú presved ení, že 
u ite  Majer stál za vraždami všetkých troch žiakov, a tak 
pomstil smr  svojej sestry. Za ínajú Majera psychicky 
depta  a h adajú dôkazy, rovnako ako aj nový policajný 
vyšetrovate  Karas... 

R                                    dráma                               98 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,20 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov     
utorok 13.  o 8.30 h       PREMIETANIE PRE ŠKOLY 
KE  SA MUŽ VRACIA DOMOV  dánska komédia  
streda 14.   o 19.00 h
BANKSY - Exit Through The Gift Shop         ASFK                                                
Legendárny britský streetartista a graffiti writer Banksy, 
ktorý zatia  neodhalil svoju identitu, a to ani napriek 
nominácii na Oscara, prináša do kín provokatívny 
mystifika ný dokument o street artovej scéne.
USA, VB                                  dráma                        86 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,00 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 17., nede a 18.   o 19.00 h 
MISSION IMPOSSIBLE - Ghost protocol TATRAFILM
Bez plánu, bez podpory, bez šance! 
Nadpriemerný ak ný trhák. Tom Cruise sa vracia ako 
záchranca agentúry Impossible Missions Force.             
USA          ak ný dobrodružný triler                100 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,50 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov   

POZOR! utorok 20.   o 19.00 h    
JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVA                        ASFK
Dva oby ajné pracujúce páry, dva vz ahy, dve podoby 
lásky – nie o sa rodí, nie o sa rúca.  
USA                   dráma                                89 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,20 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov         

streda 21. o 19.00 h          S UK                        akcia MsKS

štvrtok 22., piatok 23., sobota 24., nede a 25. o 19.00 h 
HUGO A JEHO VE KÝ OBJAV            TATRAFILM 
Jeden z najslávnejších režisérov našej doby, ocenený 
Zlatým glóbusom pre najlepšieho režiséra - M. Scorsese, 
nás pozýva na úžasnú výpravu, v ktorej divákov aká jeden 
z najsilnejších filmových zážitkov za posledných pár rokov. 
Hugo je neoby ajný chlapec žijúci na parížskej vlakovej 
stanici, ktorý zdedil po otcovi vynaliezavos  a tajomného 
robota.
USA                      dobrodružný film                      126 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,50 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 24.  o 17.00 h,  nede a 25.   o 15.00 h 
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3                 TATRAFILM 
Prichádzajú so železnou pravidelnos ou dvoch rokov. 
Dvojrozmerní, upiš aní, teraz dovolenkovo naladení. 
Pripravte si ušné bubienky, Chipmunkovia zase 
prichádzajú.
USA  rodinná animovano-hraná komédia          80 min. 
slovenský dabing                                          vstupné: 2,50 €
tento film je vhodný pre maloletých 

streda 28.   o 19.00 h
ALOIS NEBEL                                     FORUM FILM        
Ve mi zaujímavý a medzinárodne oce ovaný film je 
adaptáciou úspešnej komiksovej trilógie autorov Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99. Druhý menovaný je aj spevákom 
skupiny Priessnitz a v neposlednom rade spoluautorom 
scenára a výtvarníkom filmu. 

R, Nem., SR                        dráma                         87 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,30 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 31., nede a 1.4.   o 19.00 h 
KONTRABAND                                      TATRAFILM  
Vitajte v podsvetí. Ví azí tu ten, kto má najvä šiu pišto  a 
najostrejšie lakte, kto zlyhá, musí z kola von, najlepšie s 
gu kou v hlave. Dovnútra sa dostanete ahko, ale cesta 
naspä  je skoro nemožná. To, ako má vyzera  pravá 
drama, nám predviedol jeden z najlepších 
európskych režisérov sú asnosti, Islan an Baltasar 
Kormakúr..
USA , VB                ak ný triler                          110 min.  
eské titulky                                                  vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov   

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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S blížiacim sa predjarím a jarou prichádzame s tipmi na marcovú návštevu kina Považan: 

OSAMELOSŤ PRVOČÍSEL - streda 7. marca o 19,00 h: 
 Alice a Mattia sa pohybujú po vlastných osiach, každý so svojou tragédiou. Alice sa stala vinou 
svojho panovačného otca obeťou ťažkej lyžiarskej nehody a neskôr aj anorexie. Pri stretnutí s 
Mattiom spoznáva  spriaznenú dušu. Mattia sa jej zase zdôveruje so svojím strašným tajomstvom: 
v detstve nechal svoje mentálne retardované dvojča samé a odišiel na oslavu. Keď sa vrátil, sestra 
bola preč. Tieto udalosti navždy poznamenali životy Alice i Mattia. Ako dospievajú, zdá sa, že sa 
ich osudy neodvratne preplietajú. 
 Film Franc., SRN a Tal. podľa predlohy rovnomenného knižného bestselleru P. Giordana trvá 
118 minút a je  MN  do  12 rokov (ASFK).

BANKSY - EXIT THROUGH THE GIFT SHOP - streda 14.  marca  o 19,00 h:
 Legendárny britský streetartista a graf ti writer Banksy, ktorý zatiaľ neodhalil svoju identitu, 
prináša do kín provokatívny mysti kačný dokument o streetartovej scéne.
 Excentrický francúzsky majiteľ obchodu Tonny Guetta má množstvo záznamov o graf ti akci-
ách, no márne pátra po tajomnom Banksym. Podľa jeho vzoru rozhodne sa sám stať sa kultovým 
umelcom. Pod pseudonymom Mister Brainwash (MBW) začne chrliť jeden artefakt za druhým... 

Vzrušujúci dokument USA a VB o kulte pouličného umenia s oceneniami a nomináciou na 
Oscara trvá 86 minút a je MN do 12 rokov (ASFK).

HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV - štvrtok 22., piatok 23., sobota 24., nedeľa 25. marca o 19.00 h:
 Malý Hugo Cabret žije na parížskej vlakovej stanici. Pozoruje ľudí, nastavuje hodiny a občas
niečo malé ukradne. Nie je to ale žiadny bezcitný zlodej, práve naopak. Jedného dňa ho priamo pri 
čine prichytí majiteľ hračkárstva. Chce, aby mu ukázal obsah svojich vreciek. Jedným z predmetov 
je aj malá, nenápadná knižka. Po krátkom listovaní sa ju v návale emócií rozhodne spáliť. Chlapec 
mu to však nedovolí. Následne mu starý pán ponúkne prácu, ktorou bude môcť odčiniť krádeže. 
Navyše spozná Isabelle, takisto sirotu ako on, túžiacu po dobrodružstve. Netrvá dlho a obaja sa 
dostanú do víru neuveriteľných situácií…

Dobrodružný  lm USA predstavuje unikátne spojenie atraktívneho príbehu, kvalitných hercov 
a nádherného audiovizuálneho spracovania. Silná  je i jeho vizuálna a hudobná stránka. Pod 
 lm, ktorý trvá 126 minút a je MN do 12 rokov, sa podpísali: režijne M. Scorsese a  scenáristicky 
J. Logan na motívy knihy B. Selznicka. 

ALOIS NEBEL - streda 28. marca o 19,00 h:
 Príbeh sa začína na železničnej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde A. Nebel pracuje ako 
výpravca.
 Nebel je samotár, ktorého z času na čas prepadne zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu zjavuje 
Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. sv. vojne. Pokojnú atmosféru jedného dňa naruší 
Nemý, ktorý prekročí hranicu so sekerou v ruke, aby pomstil svoju matku. Halucinácie napokon 
Nebela privedú do blázinca a príde o miesto výpravcu. Vydá sa za  prácou do Prahy. Na Hlavnej 
stanici stretne svoju životnú lásku, toaletárku Květu. Rozhodne sa vrátiť do hôr, aby sa tu znovu 
stretol s Nemým a vybojoval svoj súboj s temnými tieňmi.
 Alois Nebel je prvým českým celovečerným  lmom natočeným technológiou rotoskopie, ktorá 
kombinuje hraný a animovaný  lm – zábery natočené s hercami sú prekreslené v štýle komiksovej 
predlohy. Vďaka tomu diváci uvidia v kreslenej podobe popri M. Krobotovi a M. Ludvíkovej aj K. 
Rodena, L. Nohu, A. Švehlíka i čerstvého držiteľa Českého leva O. Malého.
 Film ČR , SRN a SR v réžii T. Luňáka trvá 87 minút a  je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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  Pedagogička SOŠ 
na Bzinskej ul. Eva 
Luptáková získala výz-
namné ocenenie za svo-
je aktivity v európskych 
programoch celoživotného 
vzdelávania v súvislosti s 
vyučovaním anglického 
jazyka (AJ). Kto je táto 
učiteľka?
  PaedDr. E. Luptá-

ková učí už vyše 20 rokov. Je realizátorkou 
medzinárodných školských projektov s využitím 
informačno-komunikačných technológií a európ-
skou poradkyňou v tejto oblasti. Spolupracuje s 
európskymi školami a podieľa sa na slovenských 
i medzinárodných vzdelávacích podujatiach pre 
učiteľov. Pracovne pôsobila vo Švédsku, Nórsku, 
Fínsku, Švajčiarsku, Belgicku, Portugalsku, 
Taliansku i na Cypre.

„V novomestskej ,priemyslovke’ učím od 
r. 1994, prevažne anglický a slovenský jazyk a 
literatúru,“ povedala Luptáková, ktorá pochádza 
z učiteľskej rodiny. Jej mama i otec strávili celý 
život za katedrou. „Otec bol matematikár a mama 
učila žiakov I. st. Vyrástla som v učiteľskom
prostredí, bolo mi vždy najbližšie. Učiteľkou je aj 
moja mladšia sestra Danka,“ prezradila ocenená 
pedagogička.
 Podľa zást. riaditeľa SOŠ RNDr. Anny 
Homolovej E. Luptáková vo vyučovaní AJ za-
viedla  mnohé inovačné metódy. Jej kandidatúru 
okrem školy podporili zástupcovia viacerých vzde-
lávacích inštitúcií, konkrétne z USA (vďaka jej 
účasti na vzdelávacom podujatí Transatlantický 
dialóg učiteľov), Fínska (projekt Comenius) i zo 
SR (ako poradkyni v európskom programe elek-
tronickej spolupráce škôl eTwinning). 

„Z ocenenia som mala obrovskú radosť. Je to 
pre mňa nová energia pre ďalšiu prácu,“ dodala 
Luptáková. Považuje za dôležité získavanie vedo-
mostí a zručností svojich žiakov prostredníctvom 
projektového vyučovania, v kontakte so školami v 
zahraničí, s využitím tímovej spolupráce, prostred-
níctvom komunikácie cez internet. Vyzdvihuje výz-
nam osobných kontaktov  žiakov s ich rovesníkmi 
z iných krajín, s ktorými sa pri spoločnom riešení 
zadaní nielenže zdokonaľujú v komunikácii v 
cudzom jazyku, ale si aj zvyšujú svoje kultúrne 

povedomie a hodnotovo sa lepšie orientujú. 
Stávajú sa vnímavejší, sebavedomejší, učia sa 
efektívnejšie zvládať rôzne výzvy z reálneho 
života. Snaží sa čo najlepšie porozumieť mladým 
ľuďom a ich problémom, čo jej o. i. uľahčuje
aj zručnosť v používaní rôznych výučbových 
programov a sociálnych sietí. Elektronická komu-
nikácia a znalosť cudzieho jazyka jej i jej žiakom 
umožňujú bezbariérové kontakty s  odborníkmi z 
rôznych oblastí vedy, techniky a spoločenského
života. Vzájomná spolupráca a komunikácia pri 
vzdelávaní sú dôležité princípy učenia sa. Tzv. 
IKT nástroje otvárajú učiteľom  nové možnosti. 
„Stojíme pred výzvou  podporovať to dobré, čo
ponúka dnešný technologický vývoj, ale na druhej 
strane aj to, čo nám umožní chrániť sa pred 
rizikami a nástrahami tohto sveta.“ Technológie sa 
tak stávajú súčasťou učiteľovho životného štýlu. 
Preto sú dnes v pozícii žiakov často aj samotní 
učitelia. Vzdelávanie má celoživotný charakter a 
je náročné na čas. Preto toto povolanie musí byť
zároveň aj koníčkom. „Som rada, že znalosť AJ 
a informačných a komunikačných technológií mi 
umožňujú komunikáciu a výmenu poznatkov s 
učiteľmi z celého sveta, a to najmä účasťou na 
vzdelávacích podujatiach pedagógov na diaľku.
Aj preto mám prístup k tomu najlepšiemu, čo sa v 
súčasnej pedagogike vo svete odohráva.“
 Najviac ju baví neformálna komunikácia s 
úprimnými, „človečensky“ múdrymi ľuďmi, ktorí 
vedia, „o čom je život“. Za pedagogické majstrov-
stvo považuje schopnosť učiť tak, že žiak nemusí 
pochybovať o význame a zmysluplnosti toho, 
čo sa učí. „Komenského škola hrou je pre mňa
jednou z priorít, aj keď príprava na takúto formu 
učenia je pre učiteľa náročná.“ Každý, kto sa 
učiteľskému povolaniu s týmto zámerom venuje, 
si zaslúži  uznanie. Takýchto pedagógov je podľa
nej ,našťastie, stále dosť. Na učiteľskom povolaní 
má rada pozitívnu odozvu na svoju prácu. „Vždy
ma poteší, keď ma moji žiaci pozdravia s istým 
nadšením v tvári, s potešením, že sa so mnou 
stretli. Netreba slová – pohľad a výraz v tvári 
povedia naozaj najviac.“
 Je jednou z mnohých učiteliek, ale predsa iná:
„Každý pedagóg je jedinečný. Má svoje silné aj
slabé stránky ako v ktoromkoľvek inom povolaní.
Dôležitá je preto tímová súhra, venovanie svojho
úsilia spoločným cieľom“. Dr. J. Struháriková

KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU –  PRIORITA EVY LUPTÁKOVEJ
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NOVOMESTSKÍ  PRIJÍMATELIA DVOCH PERCENT
 V našom meste  je v tomto roku oproti vlaňaj-
šku o troch viac prijímateľov 2 % z dane, ktoré k 
31.12. 2011 zaregistrovala Notárska komora SR. 
Celkovo je ich 56. Prinášame vám ich zoznam 
(IČO už netreba  uvádzať):
 Neinvestičný fond: ZDRAVIE V NÚDZI , n.f.,
Štefánikova 1, účelové zariadenie cirkvi a ná-
boženskej spoločnosti: Kongregácia školských 
sestier de Notre Dame, Klčové 87, neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospeš-
né služby: NsP Nové Mesto n. V., n.o., Štefá-
nikova 1, Považská akadémia vzdelávania, 
n.o.,Trenčianska 1880/20 a Turisticko – infor-
mačná kancelária Nové Mesto n.V., n.o., Námes-
tie slobody 2470/25. Občianske združenia: 
ACTIV KLUB, Júliusa Gábriša 60/21, Agronovaz
CAVALLI, Priemyselná 2, BOX – CLUB, Športová 
22, CANTABILE, zmiešaný spev. zbor, Dukelská 
14, Cerberos Gym, J. Kollára 10,  DAKO, Dr. I. 
Markoviča 8, Dobrovoľný hasičský zbor EMER-
SON, a.s., Piešťanská 1202/44, Dobrovoľný
kolkársky klub, Hostinec a kolkáreň u Komanov, 
Poľná 12, Dychová hudba BUČKOVANKA, Špor-
tová 30, Futbalový klub, Športová 22, Goshin
Jitsu Do klub, J. Weisseho 7, Karate klub Goju-
ryu, Tematínska 13, Klub železničnej nostalgie 
Bratislava východ, Piešťanská 1207/51, Kraso-
korčuliarsky klub, Lieskovská 13, Materské cen-
trum BAMBI, Štúrova 31, Nádej pre komatóznych 
pacientov, Javorinská 17, NODAM - Združenie 
detí a mládeže, Klčové 87, Novomestská  kul-
túrna spoločnosť, Hviezdoslavova 4, Srdieč-
ka pri Materskej škole, Hollého 3, Rodičovské
združenie pri Gymnáziu M.R. Štefánika, Špor-
tová 41, Rodičovské združenie pri IV ZŠ, Odbo-
rárska 10, Rodičovské združenie pri Materskej 
škole, Dibrovova 13, Rodičovské združenie pri 
Základnej škole, Ul. kpt. Nálepku 12, Rodičovské
združenie pri Základnej umeleckej škole, Štúro-
va 590/31, Rodičovské združenie pri Strednej 
odbornej škole, Piešťanská 2262/80, Rodinné
centrum MANNA, J. Gábriša 2, Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu sv. Jozefa, Klčové 87, Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri  Základnej škole sv. Jozefa, Klčové 87, Slo-
venská rada rodičovských združení Rodičovské
združenie pri Bilingválnom slov.- španielskom 
gymnáziu, Športová 41, Slovenská rada rodi-
čovských združení Rodičovské združenie pri 
Materskej škole, Poľovnícka 12, Slovenská rada 

rodičovských združení Rodičovské združenie pri 
Materskej škole, Hurbanova 6, Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11, Slo-
venská rada rodičovských združení Rodičovské
združenie pri  Základnej škole, Tematínska 2092, 
Slovenské podzemie, Júliusa Gábriša 18, Slo-
venský skauting, 15. zbor Javorina, Partizánska 
317/1, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Klub
SM pri SZSM, Ružová 6, Slovenský zväz teles-
ne postihnutých - Okresné centrum Nové Mesto 
n.V., Tematínska 7,  SLUHA, Čulenova 2338/21, 
Spol. Joga v dennom živote, pobočka N.Mesto 
n.V.,  1. mája 21, Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom v Novom Meste n.V., Kollára č. 3, 
SRRZ -  RZ pri Materskej škole, Hviezdoslavova 
12, SRRZ -  RZ pri Materskej škole, J. Kollára 
20, Telovýchovná Jednota RIO team, Záhradná 
1, Tenisový klub KLIMATECH, Piešťanská 55, 
Tenisový klub Zelená voda, Izbická 29, TK NOVÁ 
GENERÁCIA, Sasinkova 545/21, ÚTULOK
NÁDEJ pre opustených a týraných psíkov, Kl-
čové 41, V-Racing Šport , Krajná 2, VIDLOMET,
Karpatská 26, Volejbalový klub, Javorinská 19, 
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného
času, Štúrova 31.

 Vracal som sa z pohrebu. Posledná rozlúčka
s kolegom ma rozrušila. Ani som si nevšimol, že 
pri vystupovaní z auta mi z vrecka kabáta vypa-
dol mobil. Až doma som zistil, že mi chýba. Práve 
som chcel volať známemu, či ho v aute nenašiel, 
keď vtom zazvonil manželkin telefón. Na jeho 
druhom konci sa ozval mužský hlas. Oznámil 
mi, že na chodníku križujúcom Ul. J. Kollára a 
Ul. SNP našiel mobilný telefón. V jeho adresári 
našiel telefónne číslo a zavolal naň. Bolo to číslo
manželkino mobilu. 
 Vďaka svedomitému nálezcovi som neprišiel 
o mobil, a tým o peniaze, ktoré by  som  musel 
dať za nový mobilný aparát. Takýto, dnes skôr 
ojedinelý  prístup ma milo prekvapil. Chcel som 
vedieť, komu môžem poďakovať, kto sa takto 
čestne zachoval. Predstavil sa mi ako Marián 
Šimko z Ul. J. Kréna. Nuž, veľká vďaka, p. 
Šimko! Málokto by sa dnes takto zachoval. Vaša 
čestnosť a charakternosť nech sú príkladom pre 
ostatných  občanov.               Horst Hiadlovský

PRÍKLAD PRE OSTATNÝCH
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Závet všeobecne 
a vlastnoručne napísaný závet

 V tejto časti sa budeme venovať dedeniu zo 
závetu.
 Závet je listina, ktorú zostavuje poručiteľ pre 
prípad smrti, aby určil dedičov a ich dedičské
podiely alebo iným spôsobom určil nadobudnutie 
dedičstva dedičmi. Ak by poručiteľ v závete neurčil
spôsob rozdelenia pozostalosti, resp výšku po-
dielov jednotlivých osôb, ktoré označí za dedičov, 
platí, že každý z dedičov bude dediť rovným die-
lom. Akékoľvek podmienky, ktoré by poručiteľ so 
závetom spájal, sú neplatné a nebudú mať žiadne 
právne následky. Ak má poručiteľ maloleté deti, 
závetom  im musí odkázať minimálne toľko, koľko
tvorí ich podiel zo zákona. Pri plnoletých deťoch
musí  minimálna výška, ktorú im poručiteľ odkáže, 
predstavovať ½ zákonného podielu stanoveného 
zákonom. Ak by zákon obsahoval nižšie podiely,
bol by v časti stanovenia podielov maloletých ale-
bo plnoletých detí neplatný, samozrejme okrem prí-
padu, ak by poručiteľ takéto deti riadne vydedil. 
 Ohľadom zrušenia závetu platí: ak poručiteľ
odkazuje celý svoj majetok, neskorší závet ruší 
predchádzajúci závet. Napr. ak poručiteľ napísal 
dva závety, jeden v r. 1990 a druhý v r. 2011, za 
platný sa bude považovať závet z r. 2011. Ak by 
však poručiteľ zriadil prvý závet v r. 1990 a ním 
by odkazoval určitému dedičovi napr. dom a  ďalší
by zriadil v r. 2011, ktorým by odkazoval inému 
dedičovi auto, v tomto prípade by boli oba závety 
platné, pretože každým odkazuje poručiteľ len 
časť svojho majetku.
 Poručiteľ môže závet zriadiť tak, že: * napíše 
závet vlastnou rukou, * zriadi závet vo forme no-
társkej zápisnice, * zriadi ho v inej písomnej forme 
za účasti svedkov.
 Závet musí vždy označovať osobu, ktorá 
závet zriaďuje (spisuje), ďalej musí obsahovať dá-
tum s uvedením presného dňa, mesiaca a roku, 
kedy je závet podpísaný, inak je závet neplatný. 
V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne 
určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú 
pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov
v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. 
Každá osoba zriaďuje závet za seba samostatne, 
spoločný závet viacerých osôb (poručiteľov) nie 
je možné vyhotoviť, a takto vyhotovená listina by 
bola neplatná.

Závet napísaný vlastnou rukou
 Ak poručiteľ napíše závet vlastnou rukou, 

uvedie v ňom dátum (deň, mesiac a rok) spísania 
a zároveň závet vlastnoručne podpíše. Ak by 
závet nebol napísaný vlastnoručne, ale napr. na 
počítači, príp. na stroji, alebo by neobsahoval 
dátum, kedy bol spísaný, alebo by chýbal podpis 
poručiteľa, takýto závet by sa považoval za ne-
platný a nebolo by možné, aby sa ním súd alebo 
notár počas dedičského konania riadili.   

Závet spísaný pred svedkami
Ďalšou z možností spísania závetu poruči-

teľom je formou notárskej zápisnice, príp. v ďalšej
forme - za účasti svedkov. 
 Ak poručiteľ nespíše závet vlastnoručne, ale
je napísaný napr. na písacom stroji alebo ho napí-
še iná osoba, musí poručiteľ za prítomnosti najme-
nej dvoch svedkov vyhlásiť, že listina (teda závet) 
obsahuje jeho poslednú vôľu a na znak toho ju 
vlastnoručne podpísať. Závet musia podpísať tiež 
svedkovia, ktorí boli pri tomto úkone prítomní, 
a uvedie sa aj ich identifikácia. Podobne ako v 
predchádzajúcom prípade, musí listina - závet 
obsahovať dátum, kedy ho poručiteľ podpísal.
 V prípade, ak by poručiteľ nemohol, príp. 
nevedel čítať alebo písať, sú na zriadenie závetu 
potrební minimálne traja svedkovia, osoba, ktorá 
listinu - závet spíše (pisateľ) a osoba, ktorá ju za
prítomnosti poručiteľa a svedkov nahlas prečíta
(predčitateľ). Poručiteľ musí pred svedkami po-
tvrdiť, že takto prečítaný obsah listiny skutočne
obsahuje jeho poslednú vôľu. Túto skutočnosť
svedkovia osvedčia svojimi podpismi na listine. 
V listine je nutné výslovne uviesť, že poručiteľ
nemôže čítať alebo písať, ako aj to, akým spô-
sobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho
pravú vôľu. Ďalej musí závet obsahovať identi-
fikáciu zúčastnených osôb, predovšetkým pisate-
ľa a predčitateľa, vhodné je však uviesť i identi-
fikáciu svedkov. Osobou, ktorá závet spíše, alebo 
prečíta, môže byť aj jeden zo svedkov, platí však 
pravidlo, že pisateľom a predčitateľom nesmie byť
jedna a tá istá osoba. Na osobu svedka (ako aj 
na ostatné zúčastnené osoby) kladie zákon určité
požiadavky. Svedkom nemôže byť akákoľvek 
osoba. Musí byť v prvom rade spôsobilý na 
právne úkony, čo vylučuje, aby ako svedok pô-
sobilo dieťa, príp. duševne chorá osoba. Svedkom 
nemôže byť ani osoba nevidomá, nepočujúca,
nemá alebo osoba neovládajúca jazyk, v ktorom 
poručiteľ prejavuje svoju vôľu. Na vyhotovovaní 
závetu sa taktiež nesmú podieľať závetní ani 
zákonní dedičia (teda osoby, ktoré majú podľa
závetu dediť, ani tie, ktoré by dedili v prípade, že 
poručiteľ žiadny závet nespísal).

JUDr. Adriana Ručkayová

DEDENIE (II.) - ZO ZÁVETU
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ÚTULOK NÁDEJ POTREBUJE DOBROVOĽNÍKOV
    Hoci Rok dobro-

voľníctva sa už 
zavŕšil, význam 
dob rovo ľn í cke j 
práce tým nekončí.
Práve  naopak, 
trvá naďalej 
a  sústavne ras-
tie. Uvedomujú 
si ho a  prínos 
dob rovo ľn íc t va 
oceňujú i v no-
v o m e s t s k o m 
útulku Nádej pre 

opustených a týraných psov. 
    - Zvlášť teraz, keď v útulku nemáme ľudí na 
aktivačných prácach, keďže ÚPSVaR v Novom 
Meste nad Váhom v tomto roku zatiaľ pre nás 
nenašiel vhodných adeptov na prácu v útulku, 
ktorú nemožno vykonávať bez lásky k zvie-
ratám, - vysvetľuje vedúca útulku Oľga Áčová a 
pokračuje ďalej:
 - Súrne preto potrebujeme dobrovoľníkov, 
ktorí by nám pomohli s kŕmením a venčením
psíkov a čistením kotercov. Uvítali by sme i 
šikovného muža – kutila, ktorý by  nezištne, z 
lásky k psíkom, poopravoval koterce a urobil 
ďalšie potrebné opravy v útulku.
 Na všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný
osud psíkov, sa obraciame so žiadosťou o da-
rovanie dvoch percent z dane nášmu útulku.
Ako soľ sa nám zíde každé euro na dobudo-
vanie nového útulku na Tehelnej ul. 2348. A tiež 
na očkovanie, ďalšiu zdravotnú starostlivosť a 

zabezpečenie  potravy a pobytu  ťažko skúšaných 
psíkov v útulku. -
 V súvislosti  so psíkmi vedúca útulku O. Áčová
upozornila na novelizáciu zákona č.  39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti obsiahnutú v zákone 
č. 342/2011 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti dňom
1. novembra 2011. 
 -  Vyplývajú z nej nové povinnosti pre obce. 
Napr. § 22 Ochrana zvierat, ods. 7 hovorí, že 
„Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa 
na prevádzke útulkov a karanténe pre zvieratá.“ 
V ods. 8 a 9 sa uvádza, že obce sú povinné 
zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území 
obce (k tomu bezpodmienečne potrebujú mini-
málne karanténne boxy, ak nemajú túto otázku 
vyriešenú iným spôsobom, napr. prostredníctvom 
dohody s útulkom). 
 Odchyt túlavých psov a ich umiestňovanie do 
útulkov a karanténnych staníc môžu v intenciách 
novelizácie vykonávať iba odborne spôsobilé, 
vyškolené osoby. Podľa § 6 ods. 2 písm. a-p) 
tieto školenia organizuje Štátna veterinárna a 
potravinová správa prostredníctvom vlastného 
vzdelávacieho zariadenia (IVVL Košice). 
 Identifikáciu a registráciu zvierat rieši § 19 
zákona 342/2011 Z. z. Podľa neho psíci, ktorí sú 
v zariadení, odkiaľ odchádzajú do rodín, musia 
mať už povinne čipy pre bezproblémovú  identi-
fikáciu.-
 Podľa  vyjadrenia O. Áčovej tieto i ďalšie  po-
vinnosti zvyšujú náklady na starostlivosť o psíkov, 
preto útulok Nádej uvíta  každú pomocnú ruku, 
ktorá je ochotná prispieť na  prevádzku útulku a 
pomôcť najlepším priateľom človeka – psíkom.

 V Mesiaci knihy MsK Ľ.V. Riznera v Novom 
Meste n.V.  pripravila pre deti a mládež niekoľko
zaujímavých podujatí. Prvákom ZŠ bude určená
vstupná informačná beseda o knižnici a knihách 
pre deti. V Literárnom milionárovi sa žiaci 1. – 3. 
roč. ZŠ zaujímavým spôsobom zoznámia s tvor-
bou známych slovenských autorov. Deťom  4.-  6. 
roč. a primeraných ročníkov 8 - ročného gymná-
zia je venované Pestré všeličo o Slovensku pre 
zvedavé deti s čo – to napovedajúcim názvom 
Poraz nudu spolu s nami zábavnými súťažami...
Pod pomenovaním Čítam, čítaš, čítame... sa 
ukrýva hovorená bibliografia o knižných no-

vinkách pre všetky ročníky ZŠ. Im je určené aj 
podujatie Život a tvorba jubilujúcich regionálnych 
spisovateľov pre deti a mládež - E. Čepčekovej,
Ľ. Podjavorinskej, A. Černochovej a M. Rázusa.
V rámci Mesiaca knihy vyhlásila Asociácia slo-
venských knižníc 13. ročník Týždňa  slovenských 
knižníc, ktorý sa bude konať od 26. marca do 
1. apríla. Počas tohto týždňa budú môcť naši 
čitatelia bezplatne vrátiť upomínané dokumenty, 
ktoré si u nás požičali. Deti do 15 rokov budú mať
v rámci tohto týždňa aj príležitosť bezplatne sa 
zaregistrovať.                  

 Marta Stuparičová, vedúca MsK

KNIŽNICA V MESIACI KNIHY
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NAVŠTÍVILI ROZPRÁVKOVÝ SVET. DETI I RODIČIA

 Fašiangy  boli v plnom  prúde, keď  rodičia
– členovia a sympatizanti materského centra 
BAMBI pripravili pre svojich najmenších stálych 
návštevníkov karneval.
 13. februára sa materské centrum preme-
nilo na nádherne pestrofarebný, rozprávkový 
svet víl, princezien, pirátov, čarodejníkov, lie-
nok, včielok, motýlikov a iných rozprávkových 
bytostí. Spoločne si zatancovali a zúčastnili sa 
aj kráľovskej hostiny s fantastickými dobrotami, 
o ktoré sa postarali šikovné ruky mamičiek.
Osobitosťou karnevalu bolo, že v maskách 
prišli i rodičia, čo vytvorilo ešte krajšiu atmos-
féru.
 Za milé prekvapenie ďakujeme starým 
rodičom Samka Haruštiaka, ktorí účastníkov
karnevalu pobavili svojím divadielkom Harry 

Teater interaktívnou hrou o smutnom kráľovi.
 Tešíme sa, že sa počet dobrovoľníkov v 
našom centre rozrastá, pretože len vďaka ich 
aktivite môžeme organizovať herne, karnevaly 
a iné akcie pre naše novomestské rodiny.
                 Za MC BAMBI tím Janka Varmuza
        a Lenka Fraňová, štatutárne zástupkyne

 V ostatnom čase sa  rozmáha až nezdravo 
dravý podomový predaj. Obchodník vyškolený 
v tom, ako sa správať k potenciálnemu kupu-
júcemu, znalý psychológie i umenia  komunikácie, 
sa orientuje  neraz na tých najzraniteľnejších, na 
starých ľudí, veriacich v dobro človeka. Svojou 
šikovnosťou im neraz vnúti kúpiť si tovar – hrnce, 
paplóny  a všeličo iné, čo ani nepotrebujú. 
Diskutabilná býva i kvalita takéhoto tovaru, 
zvyčajne  za  neprimeranú cenu.
 Neodbytné, presahujúce mieru únosnosti, 
neraz bývajú aj telefonáty informujúce  o výhre 
volaného – s malým dovetkom. Dotyčnému ju 
odovzdajú  počas prezentácie  výrobkov, ktorú by 
mal usporiadať vo svojom byte pre svoju a ďalšie
dve  - tri rodiny.
 Tým, ktorí naletia, neraz zostávajú len oči pre 

plač. Aspoň si tak myslia. Ale nie  je to celkom 
tak. Nie sú bezbranní. Majú svoje spotrebiteľské
práva, napr. do siedmich pracovných dní môžu 
bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy, za-
kúpený tovar vrátiť a žiadať vrátenie peňazí. Ak 
nepochodia a predajca či firma sa vykrúcajú, len 
aby neprišli o peniaze, spotrebitelia sa  môžu 
obrátiť  na  viaceré inštancie, o. i.  i  na Európske 
spotrebiteľské centrum SR (ESC) pri MH SR. 
Jeho bezplatné služby a poradenstvo môžu využiť
bežní občania, firmy nie.
 Najdôležitejšou činnosťou ESC je  poraden-
stvo a asistencia spotrebiteľom pri vybavovaní 
ich cezhraničných reklamácií po tom, čo sami
vo veci neuspejú. ESC pomáha riešiť problémy 
v rámci otvoreného trhu  EÚ v jej 27 členských
krajinách (viac na: http://www.esc-sr.sk).

NIE SÚ BEZBRANNÍ, MAJÚ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA

 Marec, poberaj sa starec. Novomestskí se-
niori združení v klube dôchodcov a Jednote 
dôchodcov Slovenska sa rozhodli ignorovať
toto príslovie, a nielen preto, že rok 2012 je 
Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami. Veď v novomestskom  klube 
dôchodcov jeho členovia a sympatizanti aktívne 
prežívajú  jeseň života už vyše tri desaťročia. Po 
období „krátkych nohavíc“ s drobnými chybami či
nedostatkami, ktoré ho sprevádzali, klubisti tento 
rok oslávia  jubilejných 30 rokov od zriadenia  klu-
bu dôchodcov na kvalitatívne vyššej úrovni, ktorú 
s pribúdajúcimi skúsenosťami ďalej rozvíjajú.
 Na marec podľa slov predsedníčky KD p. 
Anny Balkovicovej seniori pripravujú 8. mar-
ca oslavy MDŽ, v 19. marcový deň besedu s 
cestovateľom Petrom (Beckom) Ondrejovičom a 
22. marca sa uskutoční výročná členská schôd-
za, kde  seniori zbilancujú vlaňajšiu činnosť a 
stanovia si úlohy pre tento rok. 

AKTÍVNE STARNUTIE
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 V polovici februára sa Gymnázium M. R. 
Štefánika stalo centrom pre biologickú vedeckú 
činnosť. Žiaci z 13 stredných škôl  Trenčianskeho
kraja si overili svoje vedomosti z biológie v kraj-
skom kole biologickej olympiády. Tá sa konala 
v našom meste už po tretíkrát a podľa ohla-
sov zúčastnených bola tradične organizácia tejto 
súťaže na vysokej úrovni. 
 Ako potvrdila predsedníčka krajskej komisie 

biologickej olympiády Mgr. Blažena Barančinová,
príprava a realizácia takejto súťaže je časovo aj 
materiálovo veľmi náročná, keďže súťaž prebieha 
v dvoch kategóriách. V každej kategórii žiaci 
súťažia v teoreticko-praktickej alebo projektovej 
časti. Teoreticko-praktickú časť tvoria test a dve 
laboratórne cvičenia.
 V konkurencii takmer 50 súťažiacich sa ne-
nechali zahanbiť ani naši študenti a vybojo-
vali si popredné miesta vo svojich kategóriách. 
V teoreticko-praktickej časti získala 2. miesto 
a postúpila do celoslovenského kola Zuzana 
Bednárová. V projektovej časti sme získali až dve 
umiestnenia. Peter Mihálik  obsadil 1. miesto, čím
si zabezpečil postup do celoslovenského kola a 
Nicole Jašáková získala bronzové -  3. miesto. 
Bohaté vedomostí a zručnosť ukázali aj ostatní 
gymnazisti.
 Všetkým zúčastneným patrí veľká gratulácia 
a vďaka za výbornú reprezentáciu našej školy.      
                  Text a foto: PaedDr. M. Zenková

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI ŠKOLU

UČITEĽ  A JEHO POSLANIE
 28. marec, deň narodenia J. A. Komenského, 
je známy ako Deň učiteľov. 

Čo znamená byť učiteľom? Niektorí si myslia, 
že pedagóg príde do školy, niekoľko hodín si 
odučí a ide domov. Že má veľa voľna a prázdniny 
sú podchvíľou. Ďalší sú toho názoru, že pe-
dagógovia sa nemajú najlepšie kvôli platovému 
ohodnoteniu či psychickej záťaži, ktorú táto práca 
prináša. Prečo však čoraz menej ľudí vníma, aké 
nevyhnutné a plnohodnotné je toto povolanie?
 Nie je to obyčajná práca, ale poslanie.
Nenapĺňa len život vyučujúcich, ale aj vyučova-
ných. Učitelia im zaplátajú prázdne miesta vedo-
mosťami a odkryjú rôzne obzory ľudskej činnosti,
detaily prírody či jazyka.
 Učiť nedokáže hocikto. Človek sa pre to musí 
narodiť. Medzi povahovými vlastnosťami učiteľa
nesmie chýbať trpezlivosť. Je potrebná najmä vo 
chvíľach, keď žiak nevie pochopiť vysvetľovanú
látku. Potrebná je i vynaliezavosť. Tiež tolerancia. 
Žiak by nemal pocítiť, že vyučujúci sa nad ním 
povyšuje, že ním opovrhuje. Znakom pravého 
pedagóga je aj spravodlivosť. Mal by byť priro-
dzenou autoritou. K študentom by mal pristupovať
tak, aby ho poslúchali a vážili si ho. Na to treba 
tiež láskavosť a milotu. Žiakovi dodávajú pocit 

bezpečia a istoty, že sa nemusí báť na niečo sa 
spýtať, že na svoje otázky dostane odpovede.
 Na istý čas tvoria učitelia našu druhú rodinu. 
Učia nás humanitné a prírodné vedy, odovzdávajú 
nám svoje skúsenosti, radia nám a vychovávajú. 
Ich pričinením sa  z nás  stávajú osobnosti. Keby 
sme sa o to pokúšali sami, išlo by to ťažko. Kvôli 
tomu sú na svete učitelia, aby nás formovali. Patrí 
im preto veľká vďaka za ich obetavosť, vytrvalosť
i pevné nervy v tomto neľahkom, často nedo-
cenenom, no vznešenom poslaní.                         

Michaela Fojtíčková

PhDr. Jozef Barát (9. 3.1908 - 7. 8.1992) 
- pedagóg, publicista - Nové Mesto n. V.: pô-
sob., nedož. 104 r., r. 2012 - 20. výr. úmrtia.

OSOBNOSŤ MESIACA

 Po jednodňových polročných prázdninách 
3. februára prichádzajú jarné prázdniny. V 
našom meste, tak ako v celom Trenčianskom
kraji, budú  v čase od 5. marca do 9. marca.
Vyučovanie na školách začne 12. marca.     -r- 

JARNÉ PRÁZDNINY
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So  smútkom v srdci ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli 18. januára rozlúčiť

s naším drahým 
otcom a starým otcom 

Ing. Ivanom INSTITORISOM,
ktorý nás opustil vo veku 

nedožitých 98 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a 

kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmieriť náš žiaľ.                 

    Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli 31. januára rozlúčiť

s našou drahou 
manželkou, mamičkou a babičkou

Mgr. Annou ŠEBEŇOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Ďakujeme za 
zdravotnú starostlivosť MUDr. 
Gregorovičovej a mimoriadnu 

obetavú starostlivosť sestričke Lenke Kozáč-
kovej. Ďakujeme p. farárovi Ďuračkovi za veľmi
dôstojnú poslednú rozlúčku s našou milovanou. 

Smútiaca rodina

97 rokov
Jozef Šimovič

95 rokov 
Mária Pristachová

91 rokov
Emília Malíčková
Jozefína Žigová

90 rokov
Helena Kurhajcová

85 rokov
Angela Arbetová

Otto Bača
Jarmila Bibzová

Jozefa Bublíková
Oľga Hamajová

Jozefína Pavlíková
Vladimír Uhlík

80 rokov
Margita Cíferská

Ing. Jozef Dvorštiak
Marta Goňová

Agneša Gulačová
Emília Halanová

Františka Chalániová
Lýdia Kačinová
Jozefa Kostková
Emil Moravanský
Anna Švorcová

Eva Vlnková
75 rokov

Oľga Belková
Jozef Beňovic

Anna Drexlerová
Eduard Gábor

Jozef Herák
Marta Kaizerová
Helena Konečná

Emília Kremenová
Božena Kulichová

Zdenko Lacko
Karol Lehotský

Milena Mézešová
Alžbeta Mráziková

Jozef Oravec
Emília Pastorková

Fedor Riecky
70 rokov 

Svetozár Adámať
Anna Adamová
Ivan Bernovský

Jozef Bílik
Marta Čalkovská
Jozefína Čaňová

Anna Dedíková
Mária Dulínková

Ivanka Gregorovičová
Anna Havierníková

Milan Chrenko
Alexander Chursin

Milan Junás
Monika Juráková
Mária Kozicová

Anastázia Krúpová
Vlasta Maráková

Jozef Nosál
Terézia Padačová
Marcela Šáleková
Jarmila Ševčíková

Anna Štubňová
Ján Turkovič
Zora Uhrová

Štefan Zicháček

BLAHOŽELÁME

Mária Bóriková      (1921)
Oto Gróf               (1944)
Štefan Hargaš       (1920)
Milada Horňáková (1928)
Ing. Jozef Hruda   (1924)
Ing. Ivan Institoris  (1914)
Božena Karabová  (1937)                

Ú M R T I A  V  J A N U Á R I
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V týchto dňoch pekný sviatok máš, 
už 85 rokov života poznáš.
Život Ti dal, čo Ti dať mal, 

niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
No pred Tebou je ešte krásna životná púť,

na ktorej Ti prajeme: šťastná buď!
Nech Tvoj život plynie v pokoji a láske, 
by si mohla povedať, že žiť je krásne ...

Pevné zdravie, lásku, spokojnosť
a pohodu k Tvojim narodeninám pra-
jú: dcéry Denisa a Miroslava, zaťovia
Jaroslav a Ľubomír, vnúčatá Boris,
Katarína s priateľom Michalom,
Martin a Peter, pravnúčatá Katuška 

a Mišenko, ktoré oslávenkyni za všetkých
posielajú sladké pusinky.

Branislav Krištofovič  (1948)
Františka Kutňáková  (1938)
Martin Lieskovský      (1972)
Aurélia Svitálková      (1940)
Mgr. Anna Šebeňová (1942)
Antónia Šimonfyová   (1931)
Zdenka Zajoncová     (1921)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Ema Červeňanská
Filip Turkovič
Sofia Čepcová

Marcel Uhrík
Terézia Zichová
Veronika Zichová

KRSTY V JANUÁRI

Marcel Kubica a Erika Surmanová
Marián Vido a Marcela Vyberalová

SOBÁŠE V JANUÁRI

BLAHOŽELÁME JOŽKE BUBLÍKOVEJ
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6. marca si pripomenieme päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Július DEMANKO. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a ostatná rodina

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 šesť rokov od úmrtia nášho drahého 
Jaroslava HEBERA.

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

…kto v srdci žije, neumiera …
11. marca uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamička a babička
Helena PČOLÁROVÁ

a v septembri uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a dedko

Michal PČOLÁR.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú 
dcéry Emília, Marcela s rodinami, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnučka a ostatná rodina 

S P O M Í N A M E

ŽENY A ALKOHOL. 10. januára o 00.05 h 
oznámili na  Mestskú políciu v Novom Meste  nad 
Váhom (MsP), že na Ul. M. R. Štefánika je silno 
podnapitá žena. Hliadka oznam preverila a zis-
tila, že ide o  S. P. z Nového Mesta nad Váhom. 
Menovaná bola značne podgurážená, avšak  ne-
zranená a pomocou vlastných síl sa odobrala 
domov.                                  
 12. januára z V. ZŠ oznámili, že pred školou 
čaká maloletý R. R. z Nového Mesta nad Váhom 
na svoju matku, ktorá pre  neho neprišla. Hliadka 
menovaného za prítomnosti pedagogického pra-
covníka zaviezla domov. Počas cesty stretli matku 
dieťaťa, ktorá bola pod vplyvom alkoholu. 
 Škola vec rieši v spolupráci so sociálnou 
pracovníčkou.
 27. januára z LSPP  telefonicky oznámili, že v 
bare na Ul. Čsl. armády  je silno opitá mladá žena. 
Lekár z výjazdu si vyžiadal prítomnosť hliadky 
MsP. 
 Hliadka oznam preverila, na uvedenom mieste 
sa nachádzala Novomešťanka H.  Z. Po prebratí 

sa žena si privolala taxík  a odišla domov.
 NEBEZPEČNÁ ZÁBAVKA. V nočných 
hodinách  21. januára  telefonicky na  Palkovičovu
ul. oznámili, že dvaja mladíci podpaľujú reklamné 
letáky trčiace z poštových schránok. 
 Objasňovaním sa podarilo zistiť, že letáky v 
schránkach zapaľoval maloletý D. K. z Nového 
Mesta nad Váhom. 
 ZNEUŽIL ZÁCHRANKU. 26. januára požia-
dali MsP o asistenciu na Ul. Trenčianskej, kde 
mal byť zbitý  M. T.  Pracovníci RZP si vyžiadali 
ochranu. Hliadka na mieste  zistila, že menovaný 
je pod vplyvom alkoholu a svojím konaním zneužil 
záchranné zložky. 
 Zneužitie záchranných zložiek  je v riešení. 
 ZREJME PYTLIACTVO. MsP 29. januára 
prijala oznam, že pod mostom zo strany Zelenej 
vody sa údajne nachádzajú igelitové vrecia s 
kusmi tiel neznámych zvierat. Hliadka oznam 
preverila, na mieste našla plastové vrece s 
vnútornosťami  a kožou, pravdepodobne  z lane. 
Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu
pytliactva MsP na miesto privolala hliadku OOPZ.

Mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP
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VYNÁŠANIE MORENY

   Jarné upratovanie domá-
cností sa stalo samozrej-
mosťou. Ľudia si po zime 
zvyknú od  gruntu vyupratovať 
svoje príbytky, aby jar a hlavne 
Veľkú noc privítali v čistom. 
S  jarným upratovaním oko-
lia bytoviek či predzáhradiek  
je to už slabšie. Niekdajšie 
jarné brigády osadenstiev 
činžiakov ustúpili do úzadia 
vraj ako prežitok bývalého 

režimu. Dnes sa organizujú nepomerne menej 
(česť výnimkám!). Je to pochopiteľne badať na 
(ne)čistote nášho prostredia. Keď sa k tomu 
pridruží vandalizmus, je to hotová katastrofa. 
Táto priam vražedná kombinácia frčí najmä cez 
víkendy. Stačí sa  prejsť mestom  po piatkovom 
a sobotňajšom víkendovom hýrení návštevníkov  
podnikov či diskoték. Po zemi porozbíjané fľaše, 
poprevracané, neraz zničené betónové smetné 
nádoby, - k čomu treba riadnu silu!, - zdevas-
tované dopravné značky ... Smutný pohľad. 
Vskutku zvláštny prejav ľudí k mestu, v ktorom 
žijú...
 Existuje aj iné, tkp. osobné jarné upratovanie, 
„upratovanie“ vlastného organizmu. U mnohých 

prevažuje  k nemu rovnako odmietavý postoj ako 
k jarnému upratovaniu priestranstiev pred  vlast-
nými činžiakmi. Pritom jarná očista organizmu je 
veľmi dôležitá pre zdravie človeka i ako prevencia 
pred možnými i závažnými ochoreniami. 
 My, ľudia, mali by sme sa rovnako ako 
príroda „prebudiť zo zimného spánku“ - z nad-
merného leňošenia, uprednostňovania papučovej 
kultúry a nezdravého stravovania. Mali by sme 
skoncovať s nedobrým životným štýlom a správ-
nou životosprávou a pohybom sa pustiť  do boja s 
jarnou únavou. Vhodné sú i  jarné očistné kúry. Je 
ich veľa, stačí si len zvoliť tú „svoju“, ktorá človeku 
najviac sadne. Zbavia organizmus nežiaducich 
produktov látkovej premeny, dodajú mu vitamíny, 
minerálne látky a stopové prvky. Na jar nám 
príroda posiela veľa očistných poslov.
 Pri jarnom „upratovaní“ tela sa  netreba trápiť 
diétami, ani sa vzdať obľúbeného jedla. Stačí si 
naordinovať dva odľahčovacie dni. A k nim, samo-
zrejme, pravidelný pohyb. Vhodné sú prechádzky, 
pre zdatnejších i beh v prírode. Riešením sú i 
návštevy  fitnesscentra či plavárne. Okrem pláva-
nia v týždni na permanentky, možno na návštevu 
krytého bazénu na niekdajšej  priemyslovke využiť 
víkendy, ktoré sú vyčlenené čisto pre verejnosť. 
Ak sa človek nedokáže sám prinútiť hýbať sa, 
dobré je prihlásiť sa na nejaký pohybový kurz 
či cvičenie v skupine. Naše mesto ponúka via-
cero príležitostí. MsKS organizuje kurzy cvičenia 
pre ženy, kalanetiky, brušných tancov a jogy. V 
telocvičniach škôl a CVČ sa cvičí aerobik, pilates, 
zumba, hrá volejbal, sú tam posilňovne... Stačí si 
len vybrať a prekonať možno počiatočnú nechuť. 
Pri pravidelnosti sa časom premení na aktivitu, 
na ktorú sa tešíme, nevieme sa jej dočkať, ba 
dokonca  predstaviť si bez nej život.
 Prichádza  jar. Nezabudnime, každé jarné up-
ratovanie  je dôležité a potrebné. Našich  príbyt-
kov i našich tiel.                                            -r-

DÔLEŽITÉ JARNÉ UPRATOVANIA

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Zápasy: inf. na: www.ahlnm.banda.cz

  3.3.  Kelt Myjava - Black Angels
10.3.  Márna Snaha - Kelt Myjava
17.3.  Márna Snaha - Black Angels
24.3.  Black Angels - Kelt Myjava
31.3.  Kelt Myjava - Márna Snaha

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Zimný štadión 

Zápasy: inf.  na: www.ahlnm.banda.cz

   Slovenský skau-
ting - 15. zbor 
Javorina v Novom 
Meste nad Váhom 
pripravuje na 
24. marca tradičnú 
akciu - vynášanie 
Moreny. Vlani sa 
tejto rozlúčky so zi-
mou zúčastnili i de-
ti MŠ z Hurbanovej 
ul., ktovie, možno 
sa i tentoraz k 
n o v o m e s t s k ý m 
skautom pridajú 
ďalší záujemcovia 

a spoločne z vážskeho mosta zvolajú: 
   Morena studená, do vody zhodená, ty plávaj 
v diaľ, my chceme jar!.                                -ad-                 
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 Ani presne 
neviem, ako to 
vlastne vtedy 
išlo po sebe. Na 
začiatku bola 
móda komináriek, 
z ú ž e n ý c h 
čiernych no-
havíc z jemného 
menčestru, ktorá 
sa tak krásne vyní-
mala na štíhlych 
d i e v č e n s k ý c h 
postavách. K tým 
menčes t rákom 
neodmysli te ľne 

patrili naleštené kožené mokasíny. V živote som 
si tak  precízne neboxoval topánky ako vtedy.                                                               
 Tvisťáky boli zvonovo rozšírené nohavice, 
spod ktorých pre zmenu topánky takmer nebolo 
vidieť. Snáď nebolo malého či veľkého, na ktorom 
by neboli v tej dobe plandali. Už samotný názov 
ich odvodzoval od tanečného ošiaľu tej doby 
zvaného - twist.   
 Dovtedy mi tanec a vôbec tancovanie, neho-
vorilo vôbec nič. Známy novomestský tancmaj-
ster, starý pán Tiroler, svojím osobitým spôso-
bom síce zušľachťoval vtedajšie mladé pokolenie 
foxtrotmi, valčíkmi či tangami, ale spoločenská 
klasika tanečných večierkov oslovovala vždy len 
úzky okruh záujemcov.   
 Výhodou tohto tanca bolo, že  jeho rytmus 
bez veľkého učenia dokázal strhnúť každú, i tú 
najospalejšiu  mladú dušu. No a okrem tempera-
mentu a odviazanosti k úplnej  dokonalosti chýba-
la už len jedna vec – tvisťáky. Zo všetkých strán 
znelo: „Raději sem nemněla ten román, raději 
sem neměla ho číst.“ Piesne ako  Oliwer Twist,  
Popokatepetl Twist, Krokodílí Twist,Twist again ... 

boli šlágre,  ktoré vtedy  kraľovali v éteri, no najmä  
v srdciach a dušiach mládeže. Zjednodušene by 
sa dalo o oných časoch povedať - v srdci twist  a 
na  sebe  zvoňáky. 
 Držať krok s módou však  nebolo jednoduché. 
Veď keď svet začali valcovať Beatles, nestačilo 
mať iba ich dlhé vlasy. Prišli saká bez límcov, a 
to najdôležitejšie: čižmičkové špicaté topánky s 
vysokými podpätkami. Kto ich nemal, trpel. Nedali 
sa nahradiť žiadnymi klasickými poltopánkami. 
 Ako dnes sa vidím, keď som si ich prvýkrát  
navliekol na nohy. Stál som pred zrkadlom, v 
rukách neviditeľnú gitaru, pred zavretými očami 
rozvášnené davy výskajúcich dievčat a izbou 
takmer v tranze znelo moje:  „Šilavzú jé... jé.. jé...“  
Len neposlušné kučeravé vlasy, ktoré sa mi za 
živý svet nepodarilo narovnať, kazili tú  dokonalú 
bítlsácku idylu.   
 Až prišla najväčšia frajerina. Rifle.Všetko 
som dovtedy dokázal akosi zvládnuť a udržať 
krok. Rifle zostali snom. Kúpiť si totiž náhradku 
z Makyty Púchov či z prostějovských Odevov 
mi prišlo ako dať si falošné zuby. Veľa tých 
striedmejších  sa dokázalo uspokojiť i s  našimi 
československými texaskami, ktoré postupom 
času výrobcovia predsa len trochu vylepšovali. 
Lenže pravé americké..., tie nosili len skutoční 
frajeri. Iba raz som si ten slastný pocit vyskúšal, 
keď mi ich spolužiak výmenou za poplašnú 
pištoľ na dva dni požičal. Mal na nich dieru, 
nie pre imidž, ako sa to robí dnes. On ich roz-
trhol kdesi na plote. Bol by som za ne dal troje  
najvyžehlenejšie tesiláky, čo som mal. Ale tie som 
si nakoniec v pondelok do školy musel navliecť ja. 
Fuj, to vám bol pocit!
 Dnes, keď sa haldy riflí povaľujú i na pultoch  
jarmočných stánkov, si na tie požičané znovu 
nostalgicky spomeniem. Ale povedzte. Kto sa 
dnes dokáže z nich tak tešiť?         Milan Hurtík  

RIFLE AKO SEN

Športová hala - Muži
Nedeľa 4. 3. 

o 11,00 h a 13,00 h
Nové Mesto - SPU Nitra B

Nedeľa 11. 3. 
o 14,00 h a 16,00 h

Nové Mesto - Malacky 
Nedeľa 25. 3.

 o 14,00 h a 16,00 h

Nové Mesto - Skalica
Športová hala - Juniori

Nedeľa 24. 3. 
o 11,00 h a 13,00 h

Nové Mesto - Púchov
IV. ZŠ - Žiačky 
Sobota 24. 3. 

o 10,00 h a 14,00 h 
Nové Mesto - Nové ZámkyV

O
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B
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L

Sobota 10.3. o 14,30 h
AFC – Pezinok

Nedeľa 18.3. o 15,00 h 
AFC – Nitra juniori

Nedeľa 1.4. o 15,30 h 
AFC – Spartak Trnava B

FUTBAL
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  Slovenská kra-
sokorčuliarka Moni-
ka Simančíková z 
Piešťan, ktorá tré-
nuje na  novomest-
skom zimnom štadió-
ne, skončila na ME 
žien v anglickom 
Sheffielde, ktoré sa 
uskutočnili v závere 
januára,  na výbor-
nom 14. mieste. Po-
čas finále predviedla 
zverenkyňa trénera 

Vladimira Dvojnikova svoju najlepšiu voľnú jazdu 
v kariére.
 Šestnásťročná piešťanská rodáčka sa na 
majstrovstvách Európy žien predstavila po prvý 
raz a jej premiéra jej skutočne vyšla. Po výbornom 
treťom mieste v kvalifikácií sa prebojovala medzi 
štvrťstovku najlepších krasokorčuliarok starého 
kontinentu.
 K úspechu členky slovenskej reprezentácie 
prispel i novomestský zimný štadión s kvalitným 
ľadom a moderným vybavením, čo si pochvaľuje
nielen dcéra trénerky krasokorčuľovania, ale i os-
tatní členovia Krasokorčuliarskeho klubu v Novom 
Meste  nad Váhom.                                        -r-

MONIKIN ÚSPECH I S PRISPENÍM „ZIMÁKU“

 Novomestskí futsalisti vstúpili do sezóny 1. 
Openligy priam famózne a s jednou prehrou boli 
počas sezóny lídrom súťaže. Prišli však dve preh-
ry v rade (doma s Čadcou a v Banskej Bystrici) a 
nastal zvrat v tíme. Klub s najvyššími ambíciami 
opustil po sedení výboru tréner Paulíny. Rozhodli 
sme sa viesť mužstvo za pomoci vlastných síl 
a s našimi hráčmi z Nového Mesta nad Váhom. 
V bráne máme spoľahlivých Tulisa so Sevaldom. 
V poli je už tradične ťahúňom Hikel a strelec 
Doboš. Srdce tímu však tvorí každý jeho hráč,
pretože pod novým trénerským vedením (pozn.
red.: Ing. Zdena Hrehora) každý z nich pristupuje 
k hre zodpovedne a dáva do nej všetko. Prehry 
sú veľmi nešťastné a kruté. Niekedy sme si ich 
spôsobili výkonom, inokedy sa pod ne podpísal i 
rozhodca svojimi  výrokmi. 
 Momentálne sa nachádzame na treťom mieste 
v tabuľke, z ktorého musíme hrať štvrťfinále play 
off o postup medzi najlepších štyroch. Má to dve 
strany mince. Keby sme skončili druhí, máme isto-
tu semifinále play off. Ale keďže sa hrá štvrťfinále
na dva víťazné zápasy,  je možnosť, že by sme 
čakali štyri týždne na prvý zápas po základnej 
časti! Rozumnejšou cestou je skončiť tretí a hrať
derby zápasy v štvrťfinále proti mužstvu Dragon´s 
Podolie. Máme ešte dva zápasy základnej časti (v 
Žirafe Žilina a doma Doxx Žilina). Oba  chceme 
vyhrať. Verím, že sa to hráčom podarí, najmä keď
sa na našu stranu prikloní i trochu takej potrebnej 
športovej šťasteny. Po odchode trénera nastali, 
resp. nastanú po konzultácii so samotnými hráčmi
v jednotlivých štvorkách zmeny.

 Štvrťfinále play off sa začína v prvý marcový 
víkend. Mojím prianím je, aby sme ho začali doma 
pred našimi fanúšikmi, ktorí sú  - ako každý rok- 
piatym hráčom na palubovke. Návštevy od 150 do 
300 divákov nám závidia aj v extralige.
 Tento rok chceme titul, ale do zápasov ideme 
s pokorou a rešpektom voči súperovi. Ciele sú 
vysoké a naši hráči ich chcú splniť. Držme im 
palce!                                  Ing. Zdeno Hrehor,

 prezident a manažér klubu, tréner

ZAČIATKOM MARCA PLAY OFF VO FUTSALE

 V marci vyvrcholí JUNIORSKÁ EXTRA-
LIGOVÁ SÚŤAŽ (JEF) vo futsale.
 V nej si zatiaľ výborne vedú (sú v prvej trojke 
tabuľky) hráči novomestskej ETNA SK.

VRCHOLÍ JEF



    Kúzlo fotogra e nie je len zachytenie okamihu, dá sa ňou vyjadriť
názor, štýl. To je  i prípad fotogra í Juraja Lipschera, fotografa žijúceho 
vo Švajčiarsku (vľavo). Na vernisáži prítomný spisovateľ a textár Boris
Filan, ktorý svojho „konškoláka“ a spoluhráča basketbalu  v našom mes-
te sprevádzal, si nad  priateľovými fotogra ami nahlas  zauvažoval: 
      - ...Ľudia kedysi mali tretie oko. Videli ním veci inak, silnejšie, inten-
zívnejšie.Videli pravdu a lož, videli dobro a zlo. Preto že sa prehrešili, o 
videnie tretieho oka prišli. Ale vždy je to tak: tam, kde duchovno zlyháva, 
nastupuje technika.Objavili sa fotoaparáty a ľudia vedeli, že to bude ich 
tretie oko. Lenže  tretie oko sa nedá len tak kúpiť. Keď si  ho kúpi hlu-
pák, tretie oko zostane slepé.To, čo vidíme na Jurajových fotogra ách, 
je vidiace  tretie oko. Pretože jeho fotogra e okrem obrazu majú vždy v 
sebe myšlienku, postreh,  lozo u. 

 Mám doma niekoľko fotogra í, ktoré mi Juraj daroval. Čítam si v nich
a postupne  odhaľujem ich posolstvo. Rozmýšľam o tom, čím sú také príťažli-
vé... Tým, že okrem toho, že sú fotogra ami ako takými, majú vôňu. Vôňu krásy, 
múdrosti, Lipschera, rovná sa - človečiny. Ďakujem mu za ne.-
 K Filanovmu poďakovaniu sa pridávame aj my. A tí, čo doposiaľ fotogra e 
J.  Lipschera  nevideli, môžu tak spraviť do 5. apríla.

LIPSCHEROVO TRETIE OKO

 Na Valentínskej orient párty 17. februára v MsKS  sa stretli účastníčky kurzu brušných tancov 
pre začiatočníčky a pokročilé. Spolu si  niekoľkokrát zatancovali, párty napokon vyvrcholila prezen-
táciou umenia pokročilých tanečníc brušného 
tanca s ukážkou programu,  s ktorým chodia už 
aj vystupovať,  napr. boli na plese hneď v nasle-
dujúci deň.
 Najbližšie podobné stretnutie účast-
níčok kurzu bude v máji, kedy sa spoločne
prihlásili na víkendový wellness pobyt do kú-
peľov, kde sa okrem procedúr budú venovať
aj orientálnemu brušnému tancu, kondič-
ným cvičeniam na spevnenie a skrášlenie 
tela, no chystajú sa aj vystúpiť vo večernom
programe pre hotelových hostí. 

VALENTÍNSKA ORIENT PÁRTY

      Umelci: G. Švercelová a 
P. Šubert (spev) a M. Dubov-
ský (klavír), ako avizovali, 
skutočne  prišli 21. februára 
do MsKS v rámci 2.  jarného 
abonentného cyklu a operetný-
mi, muzikálovými a ľudovými
melódiami urobili skvelú bodku 
za tohoročnými fašiangami. 

S KYTICOU MELÓDIÍ PRICHÁDZAME K VÁM
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

Archívna snímka stará 50 rokov zachytáva prednádražie.
Po pravej strane sa išlo smerom k Palme, po ľavej smerom do mesta.


