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PROGRAM XIII. ROČNÍKA 
FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom 
11. – 14. apríla 2010

Nedeľa 11. apríla  
17,00 h    Položenie venca k pamätnej  tabuli A.  Jurkovičovej
                na rodnom dome na Komenského ul.
    Vernisáž výstavy: ŽENA V TVORBE  NÁVRATISTOV     
               - výstavná sieň MsKS
    Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE
    Božidare Turzonovovej                              - foyer MsKS
               Slávnostné otvorenie XIII. ročníka
               Festivalu A. Jurkovičovej               - divadelná sála MsKS
18,00 h Celkom malé divadlo, o.z., Žemberovce 
                Athol Fugard: AHOJ A ZBOHOM 

               Pondelok 12. apríla
  8,30 h    DS Daxner Tisovec 
                Ladislav Grosman, Jaroslav Lacko: OBCHOD NA KORZE
11,00 h    Divadlo Normálka Trenčín
                Miroslav Ďuriš: ZDENKA Z MAKSU
19,00 h   Ochotnícke divadlo KIS Kysáč v Srbsku
                Božena Čahojová-Bernátová: CESTA PRE DÚHU

    Utorok 13. apríla
9,00 h    Divadlo „G“ Trebišov  

    Július Barč - Ivan: MATKA
19,00 h    Trenčianske Hradné Divadlo 
                Agatha Christie: PASCA NA MYŠI

 Streda 14. apríla
   8,30 h Divadelná sekcia pri DK  Michala Babinku Padina v Srbsku
   Jozef Hollý: KUBO
 11,00 h   Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi
 15,00 h  Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov
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 Osemnásť bodov malo na  programe 
20. zasadanie  Mestského zastupiteľstva (MsZ) 
v Novom Meste  nad Váhom,  pri niektorých z 
nich sa bližšie pristavíme.  
  Prvé si zoberieme pod drobnohľad schvále-
né Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
 Novela zákona zaviedla nové regulačné 
pravidlá pre výkon prevodu vlastníctva majetku 
obce, ktoré majú predovšetkým eliminovať prí-
pady prevodu majetku mesta pod trhovú cenu 
alebo pod cenu stanovenú znaleckým posud-
kom.
 Popri schválení nových zásad MsZ zrušilo 
dovtedajšie zásady hospodárenia mesta schvá-
lené MsZ 29. apríla 2008.
 V centre pozornosti poslancov bol  po 
prerokovaní nimi i schválený návrh dodatku 
č. 1 k VZN mesta č. 5/2003 O ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov.
 Novelizácia zákona č. 219/1996  Z.z. o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických ná-
pojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoho-
lických záchytných izieb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zákonom č. 214/2009 Z.z. 
si vyžiadala  zosúladiť s platnými právnymi 
predpismi i jestvujúce VZN mesta, platné od 
roku 2003. 
 Schválený  dodatok VZN aktualizuje článok 
3 s presným časovým vymedzením ochrany pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. V intenciách 
novely zákona  je doplnený o článok 6. Zákon 
sa vzťahuje na zákaz požívania alkoholických 
nápojov a iných návykových látok osobami ma-
loletými do 15 rokov a mladistvými do 18 rokov.  
 V článku 7 sa sankcie za porušenie zákazu 
požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky 
spomínanou  vekovou kategóriou osôb zosúladili 
so zákonom 214/2009  Z. z.
 V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení, § 3, obyvatelia obce majú právo 
požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, 
majetku, rodiny v obci a pomoci v čase núdze 
( toto právo občana má i ústavnú oporu: čl. 16,18, 
21 Ústavy SR). Z toho vyplýva obci povinnosť
vypracovať koncepciu rozvoja v jednotlivých 
oblastiach života. 
 V zmysle zákona o sociálnych službách 
448/2008 Z.z., §. 83, ods. 2., mesto vypraco-
valo a schválilo komunitný plán sociálnych 

služieb na  roky 2010 – 2014 na základe národ-
ných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 
zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických 
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných 
v jeho územnom obvode, určuje potreby rozvoja 
sociálnych služieb (bližšie v rozhovore s jeho 
predkladateľkou Ing. Vierou Vienerovou).
 Na  rokovací stôl poslancov  sa ďalej dostalo 
schvaľovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) a finančné zabezpečenie rea-
lizácie projektu Domu dôchodcov a sociálnych 
služieb v Novom Meste nad Váhom.
 Žiadosť  o  NFP mesto  predložilo na základe 
výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho roz-
voja SR na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu (ROP), 
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 
oblasť podpory: 2.1 c  - Budovanie nových zaria-
dení.
 Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP 
v rámci opatrenia ROP-2.1c-2010/02 na rea-
lizáciu projektu domu dôchodcov a sociálnych 
služieb, ktorý je v súlade s Programom hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ďalej 
schválili zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP a financovanie projektu 
vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt, t.j. 
vo výške 212 076 € a neoprávnené výdavky vo 
výške max.1 546 637 €.
 Po tom, čo poslanci zobrali na  vedomie 
vyhodnotenie činnosti mestskej  polície (viac v 
budúcom vydaní), rovnaké stanovisko zaujali 
i k vyhodnoteniu činnosti  9 komisií MsZ a výbo-
rov 7 mestských častí (MsČ) za  rok 2009.
 V bode  rôzne došlo k predloženiu návrhu 
kandidátov na  prísediacich Okresného súdu v 
Novom Meste nad Váhom.  Stalo sa tak z dôvo-
du, že uplynulo  4-ročné volebné obdobie. Bolo 
potrebné zvoliť prísediacich na ďalšie obdobie 
rokov 2010 -2013, čo MsZ aj urobilo. 

Prísediaciami Okresného súdu  Nové 
Mesto nad Váhom sú: Ing. Zuzana Kočová, 
Antónia Muthová, Ing. Jana Šandorová, 
Mgr. Jana Šteklerová, Mgr. Tatiana Šusteková, 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová, JUDr. Viera Boži-
ková a Vojtech Giertl.
 Dvadsiate  snemovanie  poslancov skončilo 
schválením uznesení MsZ.                     - red. -

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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 Z každého rožka  troška, 
tak možno charakterizovať otázky, 
ktoré sme  položili v rámci  tradičnej
rubriky Na Linke primátor  mes-
ta Ing. Jozefovi Trstenskému.

• 7. apríla uplynie 65 ro-
kov od oslobodenia nášho 
mesta. Každý rok sa  pri tejto 

príležitosti koná pietny akt  kladenia  vencov 
v Parku Dominika Štubňu Zámostského. V 
akom duchu sa  ponesie tohoročná jubilejná 
spomienka na oslobodenie a osloboditeľov
nášho mesta? Čo sa pri tejto príležitosti 
pripravuje v našom meste, očakávate účasť
nejakých významných hostí?
 65. výročie oslobodenia mesta organizu-
jeme v spolupráci s ObV SZPB v Novom Meste 
nad Váhom. Oproti zvyklostiam sa program 
9. apríla bude odlišovať a bude mať regio-
nálny charakter. Začiatok spolu s privítaním hostí 
bude v MsKS, nasledovať bude oceňovanie 
priamych  účastníkov odboja a kultúrny prog-
ram. Po jeho skončení sa  uskutočnia kladenia 
vencov k Pamätníkom v Parkoch D. Štubňu  - 
Zámostského, J. M. Hurbana a v Kočovciach.
Očakávame účasť delegácií z rumunského a 
ruského veľvyslanectva.
 • MsZ na svojom ostatnom zasadaní 
schválilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok a finančné zabezpečenie realizá-
cie  projektu domu dôchodcov a sociálnych 
služieb v priestoroch bývalej ZUŠ na Štúrovej 
ul. Aké  kroky budú nasledovať, kedy by 
mohlo dôjsť k samotnej realizácii projektu?
 Termín na predloženie projektu sa  posunul 
na 30. apríla. V tento deň odovzdáme projekt 
riadiacemu orgánu – MV RR SR, ktorý ho posúdi 
po formálnej stránke. Potom budeme niekoľko
mesiacov čakať, či sme  uspeli alebo nie. Hovoriť
dnes o začiatku samotnej realizácie výstavby 
zariadenia pre seniorov je trochu predčasné.
 • V minulom čísle ste avizovali stretnutie 
s predstaviteľmi TU A. Dubčeka ohľadom
možného vytvorenia  jej detašovaného praco-
viska v našom meste  v priestoroch bývalých 
vojenských kasární. Uskutočnilo sa toto ro-
kovanie a s akým výsledkom?
 Stretnutie sa  uskutočnilo, prezreli sme  si 
priestory a dohodli sa, že  vytvoríme spoločnú

pracovnú skupinu. Zástupcovia univerzity pre-
javili záujem o časť priestorov, ale  sú limi-
tovaní nedostatkom finančných prostriedkov na 
prípadnú rekonštrukciu. Ak sa  zámer podarí, 
s rekonštrukciou budov sa môže  začať najskôr 
v horizonte dvoch – troch rokov.

• Je verejným tajomstvom, že do  priesto-
rov vojenských kasární by sa mala 
presťahovať polícia. Sú známe  bližšie pod-
robnosti, kedy  by  sa tak  malo stať a aké 
oddelenia by  sa  tu mali sústrediť?  Ráta  sa 
aj s presťahovaním oddelení z DŠS (pasové, 
občianske a vodičské preukazy ...)?
 To je otázka skôr pre riaditeľa OR PZ Trenčín.
Podľa mojich informácií by sa do  nových  priesto-
rov malo presťahovať Obvodné oddelenie PZ, 
dopravný inšpektorát a znova  by  malo vzniknúť
Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto nad Váhom. 
Tých zaručených termínov bolo už niekoľko,
nechajme sa  teda prekvapiť. Ale  jedno môžem 
s istotou už teraz potvrdiť: Na Bzinskej ul.  budú 
aj  cely  predbežného zadržania. Pre  všetkých 
slušných je to dobrá správa, tú druhú kategóriu 
ľudí ňou asi veľmi nepotešíme.

• V apríli sa  uskutoční XIII. Festival A. 
Jurkovičovej. Nad touto celoslovenskou diva-
delnou prehliadkou každoročne  preberáte 
záštitu, nebude  to inak  ani tento rok. Aký 
je váš vzťah k divadlu?  Vlani pri oslavách 
vašich päťdesiatin preniklo na  verejnosť,  že 
ste  si ako žiak dokonca  divadlo zahrali. Berte 
to ako váš osobný príspevok k 140. výročiu
ochotníckeho divadelného diania v našom 
meste a zaspomínajte si, ak môžete, na vaše 
vystúpenie. Bola  rola  Jánošíka vašou jedinou 
hereckou kreáciou na divadelných doskách?
 Bolo to strašne  dávno,  v školskom roku 
1973/74. Hra sa  volala Jánošíkova  odmena a 
režíroval ju p. uč. J. Michalík. Postava Jánošíka 
sa  mi ušla asi preto, že som bol v triede najvyšší. 
Iný dôvod tam nemohol byť. Pamätám si, že 
som  sa  veľmi hanbil pozrieť sa do  hľadiska
a v pasážach, kde som mal  podľa  scenára 
tancovať, som sedel. Ale  veľmi dobrý výkon 
podala  napr. moja  vtedajšia  spolužiačka Soňa
Gerbócová. Dnes je  to už len milá spomienka. 
Za to blízkou budúcnosťou je náš divadelný festi-
val, na  ktorý všetkých srdečne pozývam.

Ďakujeme za rozhovor

N A  L I N K E  P R I M Á T O R  M E S T A
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 Mestské zastupiteľstvo na svojom ostat-
nom snemovaní 2. marca schválilo Komunitný 
plán sociálnych služieb  Mesta Nové Mesto 
nad Váhom. Jeho cieľ a obsah nám priblížila 
Ing. Viera Vienerová, zástupkyňa primátora 
mesta, predkladateľka  tohto dokumentu.
 - Komunitný  plán sociálnych služieb vznikol 
na základe požiadavky zákonov č. 448/2008 o 
sociálnych službách a č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení. Tieto legislatívne normy ukladajú 
mestám a obciam mať takýto komunitný plán 
sociálnych služieb ako strednodobý strategický 
dokument mesta. Jeho vypracovaním sme 
zadosťučinili zákonu. 
 Ide o to vytvoriť podmienky pre poskytovanie 
kvalitných, a hlavne dostupných sociálnych 
služieb pre jednotlivé sociálne skupiny. Aby mesto 
malo nástroje a mohlo reagovať pri vzniku  ne-
priaznivých alebo zhoršení sociálnych situácií 
občanov,  pri riešení  konkrétneho sociálneho  prí-
padu. Bez kvalitne vypracovanej  sociálnej siete 
by sme neboli schopní účinne zasiahnuť. Avšak 
na  prvom mieste, a to treba zdôrazniť, je občan,
ktorý musí vynaložiť všetky svoje sily na to, aby 
sa  sám dostal z nepriaznivej sociálnej situácie, 
príp. riešil ju za pomoci rodinných príslušníkov. 
Až vtedy, ak to nie je objektívne  možné, čiže  ak 
občan nemá  podmienky  ani rodinné zázemie na 
riešenie svojho problému, nastupuje  mesto so 
svojimi možnosťami. Ak ich samospráva nemá, 
prenáša ich ďalej a hľadá pomoc na regionálnej 
úrovni, t. z. vo vyšších územných celkoch , resp. 
ďalších obciach a mestách, kde  majú  taký druh 
sociálnej služby, ktorý pre jeho absenciu mesto 
nemôže  poskytnúť vo vlastnom zariadení. -
 Komunitný plán sociálnych služieb, ako ďalej
uviedla Ing. Viera Vienerová,  má platnosť na 
r. 2010 – 14. Mesto si uvedomuje potrebu zlepšiť
ponuku sociálnych služieb v našom meste. 
 - Samospráva,  pochopiteľne,  sa ju snaží 
rozširovať.  Mesto má v pláne napr.  vybudovať
zariadenie pre seniorov. Komunitný plán je 
súčasťou  materiálov, ktoré budeme   prikladať
k žiadosti o príspevok z eurofondov  na vybudo-
vanie zariadenia  pre  seniorov na Štúrovej ul.
 Seniori,  treba povedať, sú len jednou z 
cieľových skupín, na  ktoré  sa  zameriavame, tvo-
ria len časť schváleného dokumentu. Komunitný 
plán sociálnych služieb sa orientuje i na zdra-

votne postihnutých, rodiny s deťmi a na ľudí,
ktorí sú v núdzi.  Zahŕňa všetky vekové skupiny a 
kategórie ľudí, kde vznikajú sociálne problémy. 
 Ako je známe, momentálne sa samosprávy vo 
všeobecnosti  nachádzajú vzhľadom na  svetovú 
hospodársku a finančnú krízu vo veľmi neistom 
finančnom prostredí. Za takejto situácie sa ťažko
plánujú  konkrétne aktivity, preto ide o otvorený do-
kument koncipovaný vo všeobecnejšej rovine so 
stratégiou v dlhšom časovom horizonte. Poskytuje 
priestor na zmeny, ktoré v súčasnosti nevieme ani 
nemôžeme predpokladať, či  predvídať. Výstupy 
a návrhy, ktoré obsahuje komunitný plán, nie sú 
definitívne  uzavreté. Dokument bude postupne 
zohľadňovať a zosúlaďovať reálne potreby 
občanov s možnosťami samosprávy. -
 Jedna z možností pre využitie na sociálne 
účely sa podľa  slov viceprimátorky mesta rysuje 
aj v spojitosti s  majetkom, ktoré mesto dostalo do 
vlastníctva od Ministerstva obrany SR.
 - V komunitnom pláne sa ešte nedalo 
uvažovať s bývalými kasárňami, v tom čase  sme 
neboli ich reálnymi vlastníkmi. Na internetovej 
stránke mesta prebieha fórum pre občanov, kde 
sa môžu vyjadriť k využitiu kasární, podať svo-
je  návrhy, ako využiť tento rozsiahly komplex. 
Jednou z alternatív je aj sociálna  oblasť. Takýto 
názor sa objavil aj na ostatnom marcovom za-
sadaní, konkrétne išlo o návrh umiestniť sem 
zariadenie s handicapovanými deťmi. Keďže 
ide o veľký majetok, treba situáciu dôsledne 
rozanalyzovať, zvážiť najefektívnejšie možnosti.
V súčasnej etape  ide zatiaľ len o hypotetickú 
možnosť. Po vyhodnotení návrhov občanov, 
uskutočnení dôslednej analýzy a poznania reál-
nych možností sa mesto rozhodne, ako ďalej.
Nové skutočnosti sa následne premietnu do spra-
covcaného Komunitného plánu sociálnych služieb 
Mesta Nové Mesto nad Váhom. –

O KOMUNITNOM PLÁNE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 • DO NOVÉHO ŠATU. Z dvoch 
strán tzv. Reissovca vyrástlo lešenie. 
Mesto po vlaňajšom zateplení budovy 
MsÚ zo severnej  strany prikročilo k už 
na našich stránkach avizovanej oprave 
fasády i od Ul. Čs. armády a námestia. 
Stará omietka sa  oškriabe, strhne a 
nahradí ju nová. Budova radnice sa 
s príchodom jari odeje do nového šatu.
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 Poveľkonočné obdobie prinesie so sebou 
tradičné podujatie, ktoré šíri dobré meno nášho 
mesta nielen za jeho hranicami, ale i Slovenska. 
 V poradí XIII. Festival Aničky Jurkovičovej
sa  uskutoční 11. – 14. apríla v mestskom 
kultúrnom stredisku. Na divadelných doskách 
stánku kultúry sa s inscenáciami s tematikou pos-
tavenia a poslania ženy a jej úlohy v spoločnosti
predstaví divadelných „sedem  statočných,” ktorí 
sa prebojovali do  festivalového finále.
 Účasť na  novomestskej prehliadke Tálie je 
pre divadelné súbory prestížnou záležitosťou,

tohto roku o to viac, že Festival A. Jurkovičovej
sa koná v roku 50. výročia slávnostného otvo-
renia domu osvety, 140. výročia ochotníckeho 
divadelného diania v meste a 105 rokov od 
úmrtia jednej z prvých slovenských herečiek
– novomestskej rodáčky. Na jej počesť sa  fes-
tival zrodil a nesie jej meno. Festival mal svoju 
premiéru v roku 1998, od jeho V. roč. (r. 2002)  k 
nemu pribudla najvýznamnejšia sprievodná akcia 
– udeľovanie Kvetu Tálie. Organizátori festivalu 
doteraz odovzdali osem  Kvetov Tálie, deviaty 
prevezme Božidara Turzonovová (str.10).

FESTIVALOVÝCH SEDEM STATOČNÝCH

 Nadchádzajúci  Deň Zeme (22. apríla) 
nezostane v našom meste bez povšimnutia. 
Naopak, ako pre Novomestského spravodajcu 
uviedol Mgr. Dušan Hevery, vedúci oddelenia 
školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ v 
Novom Meste nad Váhom, sviatok našej planéty 
si  pripomenieme  niekoľkými, zväčša tradičnými
akciami.
 - Presne na Deň Zeme chystáme aktivity 
na Námestí slobody, kde  by školy s prispením 
skautov spropagovali Deň Zeme  a jeho význam 
pre ochranu životného prostredia. Podujatie  by 
mal spestriť kultúrny program. Tiež 22. apríla 
v bazéne SOŠ na Bzinskej ul. sa uskutočnia
plavecké štafetové preteky žiakov základných 
škôl O pohár primátora mesta.
 V tom čase by už na školách malo na plné 
obrátky prebiehať jarné upratovanie stanovené 
na 16. týždeň od 19. do 24. apríla. Ku Dňu Zeme 
i blížiacemu sa sviatku svojho patróna, sv. Juraja, 
očakávame, že  novometskí skauti sa v tomto 
čase zapoja do čistenia Kamennej od  „vizi-
tiek“  nezodpovedných a k životnému prostrediu 
ľahostajných návštevníkov.
 Tradičnú výtvarno – literárnu súťaž Včela
a príroda sme tematicky rozšírili o novú tému 
Naše mesto mojimi očami. V rámci  nej 

očakávame postrehy detí a žiakov k svojmu 
okoliu. Vyhodnotenie súťaže plánujeme na 23.
apríla s tým, že  príjemné, no stiesnené priestory 
múzea tentoraz nahradí priestrannejšia základná
umelecká škola.
 V školách nielen po tieto dni, ale celoročne
pokračuje súťaž v separovanom zbere druhot-
ných  surovín. Očakávame však, že  zavedením 
triedenia odpadu na sídliskách sa zníži množstvo 
odovzdaného papiera a PET fliaš v školách. Ale 
podstatné je, že žiaci komunálny  odpad sepa-
rujú, nie  je  až  také dôležité, kde – či doma  na 
sídliskách alebo v škole. -
 Zdá sa, že mladí ľudia si vďaka doterajšej 
osvete začínajú uvedomovať, že macošské sprá-
vanie k životnému prostrediu sa nevypláca a  že 
sa môže kruto na  obyvateľoch  modrej planéty 
vypomstiť. Preto by sme sa mali environmentálne 
chovať a vôbec, žiť nielen počas Dňa Zeme.

DEŇ ZEME PRINESIE NIEKOĽKO AKTIVÍT

 V piatok 9. apríla o 10, 00 h sa usku-
toční v MsKS slávnostný program k 65. 
výročiu oslobodenia miest a obcí podjavo-
rinsko - podbradlianskeho regiónu. V rámci 
neho sa uskutoční oceňovanie účastníkov 
protifašistického odboja Ministerstvom ob-
rany SR a kultúrny program. Súčasťou 
podujatia  budú popoludní aj pietne ak-
ty kladenia vencov pri Pamätníku kpt. 
Ľjubovskému v Parku J.M. Hurbana a  pri 
Pamätníku rumunským vojakom v Parku 
Dominika Štubňu – Zámostského. 

K OSLOBODENIU MESTA

DRAHÍ NOVOMEŠ ANIA!
Želám Vám príjemné 

ve kono né sviatky, prežite ich 
v pokoji a s posolstvom, aké Ve ká noc prináša. 

Veselú šiba ku praje
Ing. Jozef TrstenskýIng. Jozef Trstenský, primátor mesta
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N O V Á  V E D Ú C A  K N I Ž N I C E
   Mestská knižnica Ľ. V. 
Riznera v Novom Meste nad 
Váhom si v tomto roku pri-
pomína svoje osemdesiate 
piate narodeniny. Tohoročné
jubileum nie  je  jedinou no-
vinkou knižnice. Dňom 1. 
apríla (a nie  je to prvoaprí-
lový žart!), v predvečer 

Medzinárodného dňa detskej knihy (2. apríla), 

takmer po dvoch desaťročiach na poste  vedúcej 
knižnice PhDr. Evu Berkovú  vystrieda pani Marta
Stuparičová.
 Nová vedúca MsK Ľ. V. Riznera v Novom 
Meste  nad Váhom obstála vo výberovom konaní 
a ako dlhoročná pracovníčka tohto zariadenia 
má bohaté skúsenosti v odbore.  Želáme jej, aby 
sa  jej v novej funkcii darilo a bola  dôstojnou 
pokračovateľkou práce svojej predchodkyne s 
vysoko nastavenou latkou.

NA BZINSKEJ OTVORIA NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR
 Pred súčasných  deviatakov ZŠ,  ktorí si 
do 10. apríla majú podať prihlášky na ďalšie
stredoškolské štúdium, prichádza Stredná od-
borná škola na Bzinskej ul. 11 v Novom Meste 
nad Váhom so zaujímavou ponukou. Od nového 
školského roka  2010/2011 otvára nový študijný 
odbor 2490 4 Manažér výroby a kontroly v auto-
mobilovom priemysle s ponukou dvoch zameraní: 
01 – automobilové diely a príslušenstvo a 02 – au-
toelektronika.
 Popri štúdiu povinných všeobecno-vzde-
lávacích a odborných predmetov má  študent 
možnosť vybrať si z množstva voliteľných pred-
metov, od prvého  až po štvrtý ročník prebieha 
odborný výcvik.
 Zavedením nového študijného odboru prie-
myslovka  reaguje na spoločenskú objednávku, 
kedy  pri expanzii automobilového priemyslu v SR 
spoločnosť pociťuje  nedostatok kvalifikovaných 
odborníkov. V našom meste pôsobí niekoľko 
firiem orientovaných na automobilový priemysel, 

možnosť uplatnenia je preto nemalá.
 Po štyroch rokoch štúdia absolvent získa 
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A s 
maturitným vysvedčením a výučným listom vo 
vrecku.
 Priamo zo školských lavíc sa do praxe 
dostane odborník, schopný obstáť  na rôznych 
postoch vo výrobe automobilových komponentov 
a príslušenstva. 
 Uplatniť sa môže  na poste technického pra-
covníka v pozícií stredného manažmentu riadenia 
a zavádzania kvality, výkonového a kvalitatívneho 
auditu, systému riadenia kvality uplatňovaného
výrobcom automobilov, pre ktorého sa komponen-
ty vyrábajú,  tiež ako manažér výstupnej kontroly, 
manažér kontrolingu a pod. 
 Rozsah získaných vedomostí a praktických 
zručností umožní absolventovi ďalej sa vzdelávať.
Po štvorročnom štúdiu je frekventant priemyslovky 
pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo 
vysokoškolské štúdium.                                  -h-

K DANÁM A DANICIAM PRIBUDNE DEŇ NARCISOV
   Šestnásty apríl v kalendári sa 
farebne  nelíši od ostatných dní, mal 
by  to byť úplne  obyčajný deň. A 
predsa nie  je. Okrem  oslávenkýň
Daníc a Dán  je  tu do tretice  s ďalším

„dé“  na  začiatku slova - Deň narcisov.
 V Novom Meste  nad Váhom sa už tradične
do jeho 14. ročníka zapoja aj študenti nepovin-
ného predmetu onkologickej výchovy z miestneho 
gymnázia i novomestskí skauti.
 V tento pre  pacientov chorých na  rakovi-
nu z hľadiska významu „veľký piatok“ vyjdú 
aj do ulíc nášho mesta početní dobrovoľníci s 

pokladničkami LPR a narcismi v rukách, aby  tu 
stretli ľudí s dobrým srdcom, ochotných  finančne
prispieť na aktivity a projekty LPR určených na 
pomoc chorým ľuďom.
 Nádej zračiacu sa v ich očiach vyjadruje i  žltá 
farba  narcisov, ktorými v tento deň  „rozkvitne“ 
naše mesto. Akýmkoľvek finančným príspevkom a 
pripnutím si  žltého kvietku na  odev môžete aj vy 
vyjadriť svoju solidaritu s osobami postihnutými ra-
kovinou, vyjadriť s nimi  spolupatričnosť a v nepos-
lednom rade podporiť preventívne, informačné
a psychosociálne projekty a programy Ligy proti 
rakovine.                                                      - r-



 Európska komisia s cieľom dosiahnuť roz-
hodujúci vplyv na odstraňovanie chudoby vyhlásila 
rok 2010 za Rok boja proti chudobe a sociálne-
mu vylúčeniu. Rok 2010 je zároveň  aj Rokom 
kresťanskej kultúry. Obe tieto  skutočnosti chce 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
v Novom Meste  nad Váhom  spojiť a využiť na 
zmiernenie chudoby v našom regióne. V súvislosti 
s tým pripravuje viacero akcií a aktivít, niektoré z 
nich vám priblížime.
 V prvom rade chceme poukázať na fenomén 
chudoby v našom regióne. Fenomén chudoby sa 
inak vníma v rozvojových štátoch, inak v západ-
nej Európe a rozdielne na Slovensku. Budeme si 
predovšetkým všímať, čo pod pojmom chudoba ro-
zumie naša legislatíva, aké sú nastavené paramet-
re hmotnej núdze, aké možnosti a obmedzenia 
majú občania, ktorí sú v sociálnej sieti a poberajú 
dávky hmotnej núdzi a aké sú ďalšie možnosti 
boja proti chudobe. Záleží nám na tom, aby sa 
zvýšilo celospoločenské vnímanie chudoby, najmä 
tej skrytej, ktorá v súčasnej ekonomickej kríze 
postihuje rodiny i jednotlivcov.
 Tieto  ciele chce ÚPSVaR dosiahnuť prostred-
níctvom  osvety, publikovaním príspevkov s danou 
problematikou v regionálnych periodikách, pros-
tredníctvom prednáškovej činnosti  a rozširovaním 
spolupráce s ďalšími subjektami. Za veľmi dôležité 
považujeme zorganizovanie stretnutia (tzv. okrúhle-
ho stola) všetkých zložiek, ktorých sa riešenie chu-
doby nejakým spôsobom dotýka. Pozveme naň
zástupcov podnikateľov, štátnej správy, samos-
právy, neziskových organizácií, Červeného kríža, 
charitatívnych a cirkevných organizácií, zástupcov 
rómskych komunít a pod. Cieľom stretnutia bude 
výmena skúseností jednotlivých organizácií s bo-
jom proti chudobe, zmapovanie ich možností, nad-
viazanie spolupráce a zvolenie ďalších postupov. 
Spomínanú  akciu chystáme na máj.
 Z našej doterajšej praxe vyplýva, že súčasná
legislatíva je pri vzniku náhlych krízových situácií, 
kedy sa rodina alebo jedinec ocitne bez finančných
prostriedkov, nepružná. Aj keď v možnostiach 
samosprávy a neziskových organizácií existujú 
rýchlejšie možnosti pomoci ľuďom v náhlej krízovej 
situácii, napriek tomu často stojíme pred problé-
mom okamžitej materiálnej pomoci. Z tohto dôvodu 
chceme osloviť všetky väčšie obchodné reťazce,
charitu a iné neziskové organizácie, aby sme 
spoločne vytvorili určitú materiálnu databázu pre 

dané situácie. Vychádzame z doterajších dobrých 
skúseností, kedy sme za pomoci veľkoobchodného
predajcu a aktívnej spolupráce samosprávy vyriešili 
niekoľko vážnych a veľmi akútnych prípadov.
 ÚPSVaR si uvedomuje, že základom a 
účinným prostriedkom, ako bojovať s chudobou,  je 
sprostredkovanie zamestnania a zaistenia príjmu 
rodiny. Toto je hlavnou náplňou ÚPSVaR,  závisí 
však od ponuky zamestnávateľov a ekonomických 
možností štátu. V každom prípade úrad  práce nad 
rámec zákona poskytuje bezplatnú poradenskú 
službu v pracovnoprávnych vzťahoch, ako  tiež i 
psychologické poradenstvo na referáte poraden-
sko-psychologických služieb.
 Najväčšou devízou pre boj s chudobou je 
vzájomná solidarita občanov. Vychádzajúc z 
kresťanských  koreňov nášho národa vieme, že 
solidarita s chudobnými je našim občanom blízka. 
Dôkazom toho je  solidárny postoj, ktorí Slováci 
prejavili s postihnutými ľuďmi na Haiti. 
 Za veľmi dôležitú súčasť boja proti chudobe 
považujeme aj poukazovanie na príklady tých, 
ktorí zabojovali a podarilo sa im vlastnou snahou 
a pomocou druhých dostať sa z pásma chudoby a 
stali sa z nich úspešní ľudia. V tomto kontexte  i v 
intenciách  Roka kresťanskej kultúry chceme v spo-
lupráci s cirkevnými, charitatívnymi a neziskovými 
organizáciami zorganizovať prezentáciu takýchto 
úspešných podnikateľov, umelcov, študentov, jed-
notlivcov a kolektívov, a  dať tak praktický návod a 
povzbudenie,  ako sa možno vymaniť  z chudoby. 
Podujatie plánujeme  usporiadať v jeseni, niekedy 
v mesiacoch september  - október 2010. 
 Zorganizovaním týchto i ďalších aktivít chce 
ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom v rámci 
svojich  možností prispieť k znižovaniu chudoby v 
našom regióne.
Ing. Mgr. Peter Ochránek,  riaditeľ odb. soc. vecí
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Z AKTIVÍT ÚRADU PRÁCE V BOJI PROTI CHUDOBE

Milí  spoluob ania! 
Prijmite  želanie príjemných 

ve kono ných sviatkov,
 prežite ich pod a svojich predstáv, 

v duchu tradícií spätých s Ve kou nocou.
Ing. Viera Vienerová,

zástupky a primátora mesta
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VEĽKONOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

 Každý sviatok slávime preto, lebo sa sta-
la radostná udalosť, ktorá zmenila beh dejín. 
Veľkonočné sviatky sú však časom, kedy viac 
smútime, pretože si pripomíname ukrižovanie 
a smrť Ježiša na kríži. V čase udalosti to pre 
niektorých (farizeji), ktorí Ho nenávideli, nebolo 
až také smutné. Pohŕdavým pohľadom pozerali 
na bezvládne telo Ježiša na kríži a rúhavo sa Mu 
posmievali, dokonca s „radosťou“, že konečne
dosiahli to, čo chceli. Smutnú udalosť prežívali v 
škodoradosti. Len tí, ktorí Ho milovali a poznali 
kto je, plakali a smútili za Ním. Zomrel ich 
milovaný, ktorý ich miloval, a preto bol smútok 
o to ťažší. Po troch dňoch od Ježišovej smrti, 
keď sa ich smútok zmenil na strach a beznádej, 
sa stalo niečo zázračné. Smútok sa zmenil na 

skutočnú radosť. Sám živý Boh, ktorý má moc 
nad smrťou, dal mŕtvemu Ježišovi nový život. 
Boh ukázal celému ľudstvu svoju moc, slávu i to, 
že je Pánom života a smrti. On jediný má moc 
učiniť všetko, čo je v ľudských očiach nemožné. 
Boh vzkriesil človeka Ježiša, svojho Syna, k 
životu. Nevzkriesil Ho len preto, aby si zachránil 
svojho Syna. Vzkriesil ho k životu, aby zachránil 
aj teba a dal ti nový život. Možno dobre poznáš 
tieto udalosti, ale možno nevieš, že sa týkajú 
aj teba. Rozhodni sa zistiť viac o Ježišovi. Keď
budeš hľadať pravdu o Ňom, verím, že nájdeš 
zmenu života a radosť. Keď sa o to nepokúsiš, 
nikdy to nezažiješ. Nepremrhaj túto možnosť,
aby si to neľutoval celú večnosť. Rád ti pri 
hľadaní pomôžem. Veľkonočné sviatky sú teda aj 
o radosti. Prajem ti, aby si našiel skutočnú radosť
sviatkov u Ježiša!

Tomáš Gabovič, kaplán Apoštolskej  cirkvi

8

RADOSŤ SVIATKOV

 V prvé aprílové dni tohto roku si budeme 
pripomínať utrpenie Ježiša a Jeho smrť na kríži. 
Najmä v tejto záverečnej fáze satan zintenzívnil 
svoje útoky proti Nemu, aby Ho odviedol od 
tohto zámeru. Prestali Ho chápať aj tí najbližší. 
Napokon Ho všetci opustili. Nikto sa Ho nezastal. 
Dokonca ani Jeho nebeský Otec, na ktorého sa 
stále odvolával. Visiac na kríži musel počúvať
posmech, priam rehot tých, čo sa tam prišli 
zabávať: „Iných zachraňoval a seba nemôže 
zachrániť! Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi 
teraz z kríža, aby sme videli a uverili!“ (Mk 15,31-
32).
 Treba povedať, že Ježiš mohol zachrániť
sám seba. Mohol si zvoliť ľahšiu cestu. Už na 
začiatku Jeho služby mu bola ponúknutá cesta 
bez utrpenia, rýchla cesta k získaniu celého 

sveta. Nedal sa zlákať touto ponukou. Bol to 
podvod. Ježiš vedel, že jediná cesta pre zá-
chranu mňa i teba vedie cez utrpenie a smrť. Ani 
pohľad na kríž, ukrutnú bolesť a zavrhnutie od 
všetkých Ho neodradilo od lásky k nám.
 Ak my máme prechádzať niečím ťažkým,
zvyčajne cúvneme. Nedokážeme znášať ani 
len posmech od druhých pre vieru v Boha. 
Prichádza doba, keď sa budú napĺňať slová 
Ježiša: „a všetci vás budú nenávidieť pre moje 
meno“ (Mt 24,9). Kristus svojimi radikálnymi 
postojmi delí ľudí na dve skupiny. Prichádza do-
ba, kedy sa každý z nás zaradí do jednej z nich. 
Stáť niekde v strede a váhať už nebude možné. 
Buď si zvolíme ľahšiu cestu, cestu kompromisov, 
cestu (na pohľad) bez problémov. Alebo pôjdeme 
cestou ťažšou, možno aj cestou utrpenia, seba-
zapierania, nasledovania Kristovho príkladu. Tá 
cesta končí vzkriesením a životom na veky. 
               Ľubomír Ďuračka, ev. farár

NEDAJME SA ZVIESŤ

Milí i tate l ia ,
dovo te  nám v  mene  vydavate a , 

r edak ne j  rady  a  r edakc ie  zaže la  Vám 
pr í j emné  preži t i e  ve kono ných  sviatkov . 

Nech  Vás  i ch  poso l s tvo  sprevádza  tak   po as  týchto , 
ako  a j   nas l edu júc ich  dní  roka  2010.
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 Je  skvelé, keď v živote niečo dobre do-
padne. Je dobré, keď skončí nejaké zlo. Je 
povznášajúce, keď dobro zvíťazí. Ľudský 
život je popretkávaný bojmi, prehrami, pádmi, 
víťazstvami menšími i  zásadnými. Skúsenosť
však vraví, nech už je víťazstvo akokoľvek nádej-
né, že dobro je opätovne  striedané zlom. O 
definitívnom víťazstve, zdá sa, nemôže byť reč.
A predsa. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je podľa
kresťanskej viery  posledným slovom, zásadným 
víťazstvom, určujúcou skutočnosťou, láskou v 
plnosti, ktorá nemôže byť ani zrušená, nikým 
porazená a nahradená. Kristovo vzkriesenie je 
definitívnou istotou postavenou do sveta neisto-
ty, pochybnosti a dokonca zúfalstva. Pevný bod, 
začiatok novej budúcnosti. Veľké Božie dielo 

uprostred dejín. Víťazstvo, po ktorom nemôže 
nasledovať porážka. Zásadný, zničujúci úder zlu, 
pri ktorom nie je človek zničený, ale oslobodený. 
Zlo nemá absolútnu moc, zlo nebude mať pos-
ledné definitívne slovo, zlo nebude určovať per-
spektívu budúcnosti, ktorú nám otvára nádej v 
Ježišovo víťazstvo nad hriechom,  nad smrťou.
Práve preto hľadať nezvratnú istotu len v sebe 
samom, v ľuďoch, v pokroku je pochabé, ne-
zodpovedné, bláznivé... Hľadať istotu znamená 
kráčať životom s pohľadom upretým na Krista 
- víťaza, prijať ponuku, ktorá nám bola darovaná 
Kristovým víťazstvom.
 Všetkým čitateľom vyprosujem požehnané 
a pokojné veľkonočné sviatky, ktoré právom my, 
kresťania,  prežívame a vnímame ako najväčšie
sviatky cirkevného roka. Ak by Kristus nevstal z 
mŕtvych, márna by bola naša viera, márne by boli 
naše snaženia...               Ľudovít Malý, dekan

DEFINITÍVNA ISTOTA

7. apríl ako Svetový deň zdravia sa má 
podľa výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie 
viesť v duchu hesla Urbanizácia – šanca pre 
verejné zdravie alebo Globálne spojenie aktivít 
pre vytvorenie zdravších miest. Počas celosve-
tovej kampane „1000 miest, 1000 životov“ od 7. 
do 11. apríla môžu mestá napríklad sprístupniť
svoje verejné priestranstvá (parky, pešie zóny 
a podobne) a zorganizovať na nich aktivity ve-
nované zdraviu a zdravému životnému štýlu 
(cvičenia, koncerty, prezentácie ...) so zame-
raním na ochranu, podporu a rozvoj zdravia 
verejnosti. Ďalšou z možností je v častiach ulíc 
vylúčiť prejazd áut, a tým ponúknuť viac mies-

ta na fyzickú aktivitu, stretnutia obyvateľov spo-
jené s návštevou atrakcií venovaných zdraviu, 
občerstveniu so zdravými špecialitami ...
 Mestá (i to naše) môžu tento týždeň využiť aj 
na prezentáciu svojich aktivít, propagáciu prog-
ramov alebo projektov, ktorými prispeli, alebo 
prispejú k vytvoreniu zdravšieho mesta.
 Registráciu zapojenia mesta do kampane 
možno vykonať a viac informácií o výzve a 
kampani možno získať na internetovej stránke 
http://www.who.int/world-health-day/2010/en/in-
dex.html.     
                   MUDr.Věra Dobiášová, PhD., MPH
                               RÚVZ so sídlom v Trenčíne

VÝZVA PRE MESTÁ, I TO NAŠE

Niekto môže povedať, že  jarné upratovanie 
patrí do minulej doby. Ale  ruku na  srdce: necítime 
sa  lepšie, keď vyjdeme  z domu, prechádzame 
ulicami či cez park a nepodkýňame  sa o po-
rozhadzované fľaše, tetra-packové obaly,  psie 
exkrementy? Keď nám popod  nos nepoletujú 
papieriky a  igelitové vrecká?
 Kedysi bolo treba po zime  vyhrabať staré 
lístie, aby sa zazelenala tráva, vyrašili jarné kviet-
ky. Deťom sme dali do rúk hrabličky a motyčky
a boli veľmi hrdé, že aj ony  môžu prispieť k 
skrášleniu svojho okolia a zaslúžili si odmenu.

 Nečakajme so všetkým na technické služby 
a priložme ruku k dielu. Majme  radi svoje  mesto 
a pomôžme  ho udržiavať čisté po celý rok.
      Anna Balkovicová, klub dôchodcov

PRILOŽME RUKU K DIELU
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  Prebiehajúci Rok Jozefa 
Cígera Hronského inšpiroval 
Miestny  odbor Matice  slovenskej
  (MO MS) v Novom Meste  nad 
Váhom   k usporiadaniu spo-
mienkovej slávnosti na  počesť
tejto  významnej osobnosti na-
šich dejín. Podujatie sa  uskutoč-

nilo v MsKS a pozvanie naň prijali vedecký pra-
covník MS a riaditeľ Slovenského literárneho 
ústavu MS Dr. T. Winkler, PhD., riaditeľka Archívu 
MS Dr. V. Bellová, pracovníčka Národného 
inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS 
Mgr. Z. Bukovenová. Vzácnych hostí spolu s 
prítomnými profesormi a študentami stredných 
škôl a ostatnými účastníkmi besedy privítala 
predsedníčka MO MS Mgr. Mária Poriezová.
 Zaujalo nás pútavé rozprávanie o živote 
a diele učiteľa, spisovateľa a funkcionára MS 
(od roku 1933), ktorý v roku 1945 emigroval do 
Argentíny, kde po pol druha desaťročí zomrel. 
 Publikum  zvlášť zbystrilo pozornosť  najmä 
pri  menej známych  a dosiaľ nepublikovaných 
informáciách.  Vedeli ste napr., že Hronský sa ako 
mladý túžil stať výtvarným umelcom? 
 Jeho výtvarnú amatérsku tvorbu a fotografie 
z Argentíny predstavila pomocou videoprojekcie 
Dr. Bellová, ktorá osobne navštívila i nevestu 
Hronského  v argentínskom  meste Luján, kde 
Hronský žil spolu s rodinou. Pracoval vo fabrike 
Chanége, podieľal sa na výstavbe objektov fab-
riky, stal sa známym projektantom, navrhol vitráže 
kostola, objekt cintorína i rekonštrukciu kostola. 
Spolu so synom zriadil fotoateliér a opravovňu

televízorov. Venoval sa maľbe akvarelov, tvoril 
predovšetkým diela z miest, ktoré navštívil, často
sa vracal ku kresťanskej tematike.
 Využili sme prítomnosť Dr. Tomáša Winklera 
PhD., ktorý,  ako prezradil, v Novom Meste nad 
Váhom vojenčil  a spýtali sme  sa  ho, ako si 
spomína na časy v zelenom.
 - Na Nové Mesto mám veľmi pekné spo-
mienky, bolo to jedno z mojich najkrajších období. 
Bol som mladý, venoval som sa literatúre a 
slovenčine. Spomínam si, ako som písal v Parku 
J. M. Hurbana, pôsobil na mňa veľmi inšpiratívne. 
Písať som neprestal, moje najnovšie dielo sa volá: 
...dlho budeme mŕtvi.-        Nikoleta Atalovičová

a Simona Zámečníková, študentky GMRŠ

MATIČ IARI  K ROKU J .  C .  HRONSKÉHO

 Kvet Tálie rozkvitne v rukách B. Turzonovovej. 
V žilách  známej slovenskej  herečky koluje 
po mame srbská a po otcovi macedónska krv. 
VŠMU v Bratislave absolvovala v r. 1963 a 
stala sa členkou SND v Bratislave, kde pôsobí i 
v súčasnosti. Už počas školy debutovala vo filme 
Most na  tú stranu, kde  si zahrala aj so svojím 
manželom, hercom J. Adamovičom. Do pove-
domia filmových divákov sa zapísala najmä ako 
predstaviteľka opernej speváčky Emy Destinovej 
vo filme Božská Ema. 
 Popri pôsobení na  našej prvej profesionálnej 

scéne držiteľka Pribinovho kríža II.  triedy za 
významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR (r. 2007) 
pracuje v rozhlase a dabingu, učí herectvo a je 
predsedníčkou festivalového výboru Art Filmu. 
Milovníci seriálov  mohli mamu dvoch dospe-
lých dcér vidieť v Letisku či televíznej Ordinácii 
v ružovej záhrade. Momentálne sa  zabývala v 
populárnom  Paneláku. V nedeľu 11. apríla Jana 
Nitschneiderová zabuchne za ním na pár hodín 
dvere a odskočí si do Nového Mesta n. Váh., aby 
z rúk predstaviteľov mesta a festivalu  prevzala 
Kvet Tálie, dielko akad. soch. M. Polonského.

KVET TÁLIE ROZKVITNE PRE B. TURZONOVOVÚ

 • OPÄŤ BEZPLATNÁ. Od 1. apríla je 
„stopäťdesiatdeviatka“ opäť bezplatná. Ale len 
dočasne. Linka mestskej polície 159 by sa mala 
spoplatniť v budúcom roku.

• A ČAS NEZASTAVÍŠ...., vzdychnú si
vrúcne a my s nimi, s našimi vzácnymi
jubilantkami: p. Elenkou Barátovou (95 rokov),
Máriou Stuchlíkovou (90) a Ankou Štukovskou
(85). Veľa zdravia, lásky a radosti do ďalších
rôčkov. S vďakou za  vernosť  Zvonky a  kol. KD

 TRAJA PEDAGÓGOVIA OCENENÍ
 Riad. Ing. Stanislav Paučin, dr. Juraj 
Bradáč a Ing. Jana Uhlíková prevzali z rúk 
predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH v 
rámci prijatia a odmeňovania 20 učiteľov škôl 
v pôsobnosti VÚC Trenčín ocenenie z príležitosti 
Dňa učiteľov. Srdečne blahoželáme!
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 Nadchádzajúce 65. výročie oslobodenia 
nášho mesta dáva priechod myšlienkám, ani čas
neubral na ich  intenzite.
 Do Nového Mesta nad Váhom ako prví  vstú-
pili rumunskí vojaci. Dobre si na tú atmosféru i 
situáciu pamätám. Zvlášť na jednu osudovú či
historickú súvislosť oslobodzovania, ktorá možno 
rozhodla o ďalšom osude v tom čase takmer 2-
tisícovej obce Mnešice, teraz časti Nového Mesta 
nad Váhom.
 Pred bezprostredným  prechodom  frontu sa 
naša rodina i ďalšie z „Ondréch a Komanéch“ 
uličky ukryli v jednej,  skoro novej tzv. Levingerovej 
pivnici, v objekte Firstovho depa so stavebninami. 
Z našej rodiny len zvyšok: mama, sestra Mariška, 
najstarší brat Andrej a ja. Ostatní ešte „válčili“:
Jozef v radoch RAF vo Veľkej Británii, František 
v armáde gen. L. Svobodu už za Duklou a Milan 
zavlečený do Rakúska. 
 Niežeby pod „Komankinou“ krčmou nebola 
bývala pivnica, ale tak zúfalo blízko, ani nie 100 
m od mosta cez Klanečnicu!
 Ten most bol v tom čase už strategický,  pri-
pravený na demoláciu,  podmínovaný odspodu 
až po vrch oblúkov a strážený zadným vojom 
nemeckej armády  a ešte aj krytý od Budayovej 
vily ťažkým guľometom. Železný trojoblúkový 
most cez Váh bol už po dokonanej, vopred o-
hlásenej demolácii (občania, majte pootvárané 
okná…!). Vzhľadom na to, že v tom čase nebol 
v jeho blízkosti žiaden objekt, bol zničený iba 
most ako taký, ale tým dokonale prerušená 
prístupová cesta armád k mestu a na smery 
Piešťany, Čachtice a Bzince pod Javorinou. T.z., 
že smerom na Moravu zostával už len mnešický 
most cez Klanečnicu. Preto strategický. 
 Náhle zazvonenie na nákovu – signál náletu. 
Padli prvé bomby,  hneď kúsok vedľa drevo skladu 
do dvora p. Buša, kde garážoval svoje mláťacie
mašiny, ktorých komíny letcom asi pripomínali 
protilietadlové  kanóny.  Hupkom sme boli všetci 
v pivnici, ale bez Andora. Treba ho nájsť! Išiel 
som. A on v tom chaose s p. Gustom Slávikom 
narýchlo už organizovali a vyzbrojovali svojimi 
dovtedy ukrývanými automatmi skupinu:  Jožko 
Šimovič (Gojko), Vlado Taščic (Piržic). Ja som sa 
nakontaktoval na prvú prieskumnú predsunutú 

rumunskú vojenskú 
hliadku,  nasledo-
valo skryté presu-
nutie na „ideálnu“ 
streleckú pozíciu na 
streche Keglevičovej
/Haymanovej výrobni 
koňaku, vzdušnou 
čiarou do 500 m priamo oproti guľometu, chrá-
niacemu most aj riadiaceho jeho demoláciu. 
Spustenie prekvapivej sústredenej paľby spôso-
bilo, že demolačná skupinka po pomerne krátkej, 
ale sústredenej prestrelke z ľahkých zbraní ani 
nestihla odpáliť to obrovské množstvo dyna-
mitu, ktorým bol mnešický most cez Klanečnicu
„obložený.“
 Preto dodnes ešte stojí. Vďaka tým pár 
statočným Rumunom a Mnešičanom.
 Na záver malé porovnanie. Most cez Váh 
už bol definitívne vyradený. Jeho demoláciu 
oznámili a vyzvali občanov, aby si nechali aspoň
otvorené okná. V tom čase bol tento most dosť
ďaleko od najbližšieho obydlia. Mnešický most 
stál, - a vďaka, že ešte stojí, - presne uprostred 
Mnešíc. Nebola, ani by nemohla byť žiadna 
výzva k občanom, aby nechali otvorené okná, 
aby sa nikomu neublížilo. Odpálenie toľkého
množstva dynamitu by spôsobilo hotovú spúšť a 
zemetrasenie najmenej v okruhu dvoch kilomet-
rov čiže polovice vtedajších Mnešíc. Nehovoriac 
o tom, že postup oslobodeneckej armády by bol 
na poslednej ústupovej ceste nemeckej armády 
smerom na Moravu značne spomalený. Tak vstú-
pili Mnešice nielen do histórie okresného mesta, 
ale aj do mikrosúkolia celej II. sv. vojny. Tým aj 
ten náš Andor.
 No a ja osobne najstaršiemu bratovi vďačím
aj za niečo viac! O.i. za záchranu holého života.
To, keď po návrate zo SNP a uväznení v zber-
nom tábore – v židovskom starobinci v Klčovom,
odkiaľ už viedla iba cesta na cintorín, ma za  po-
moci richtára Mnešíc J. Košíka a člena tamojšej 
obecnej  rady  P. Mihálika  zachránil. Na ďalší
deň  gestapo hromadne popravilo všetkých dvad-
siatich siedmich internovaných v zbernom tábore. 
Česť ich pamiatke a buď im ľahká zem!               
        prof. Ing. Václav Koman, DrSc.

M N E Š I C K Ý  M O S T  N A D  K L A N EČN I C O U
PRÍSPEVOK K 65. VÝROČIU OSLOBODENIA MESTA
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Branislav Baláž - BAREC
       Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                Jiráskova 187/3 
   Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

      Tel. majiteľ:  0918 565 209                     Tel.: 0905 163 856
      Tel. predajňa: 0905 735 395

  BEZPEČNOSTNÉ DVERE
  Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní 
 v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými 
 profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
  Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné 
 uzamykacie otvory.
 Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
 Cena 395 EUR (11 900 Sk)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
 Päťkomorový systém
 Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
 Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
 Vysoká odolnosť proti vlámaniu
 Znamenitá ochrana proti hluku

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
 Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

 INTERIÉROVÉ DVERE
 Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
 Dvere povrchová úprava fólia
 Dvere povrchová úprava dyha
 Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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  V Novom Meste nad Váhom sa v histórii po štvrtý raz 9. mája uskutoční medzi-
národná súťaž historických vozidel VETERAN RALLY Nové Mesto nad Váhom, 
od  tohto roku,  na počesť jej dnes už zosnulého zakladateľa a organizátora, uspo-
riadaná ako Memoriál Ing. Pavla Čirku.

  Vozidlá, účastníci VETERAN RALLY
Nové Mesto nad Váhom – Memoriál Pavla 
Čirku,  odštartujú o 9,45 h zo Zelenej vody 
a budú pokračovať cez Nové Mesto nad 

Váhom okolo kasární smerom k cintorínu. Ďalšia trasa 
povedie okolitými obcami podjavorinského kraja.
 Organizátor súťaže, firma CREDO – TRADE, 
spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom na 
toto podujatie čo najsrdečnejšie pozýva 
všetkých občanov aj návštevníkov mesta, 
priaznivcov automobilových veteránov.
   Za organizačný výbor Mgr. Viera Čirková
                                         riaditeľka podujatia

MEMORIÁL ING. PAVLA ČIRKU

V MÁJI OPÄŤ  VETERAN RALLY 
V NAŠOM MESTE

p o n ú k ap o n ú k a
• èaje, l ieè ivé byl iny, kávu, koreniny• èaje,  l ieè ivé byl iny,  kávu,  koreniny 
• vit amíny, kozmet iku• vi t amíny,  kozmet iku 
• svieèky, éter ické ole je , vonné tyèinky• svieèky,  éter ické o le je ,  vonné tyèinky
• vodné fajky, t abaky• vodné fa jky,  t abaky
• drahé kamene, knihy, karty• drahé kamene,  knihy,  karty
• keramiku, darèeky, humorné darèeky• keramiku,  darèeky,  humorné darèeky
• darèekové balenie• darèekové balenie

È A J O V Ò A  A L Ž B E T K A
O t v á r a c i e h o d i n y       O t v á r a c i e  h o d i n y 

P o – P i a : 9 , 0 0 - 18 , 0 0 h    P o  –  P i a :  9 , 0 0  -  18 , 0 0  h 
S o : 9 , 0 0 - 12 , 0 0 h    S o :  9 , 0 0  -  12 , 0 0  h 

U l . H a š k o v a è . 5        U l .  H a š k o v a  è .  5

è.t .   è.t .  0905 737 9450905 737 945,
          0905 332 9930905 332 993
T E Š Í M E S A N A V A Š U N Á V Š T E V U ! T E Š Í M E  S A  N A  V A Š U  N Á V Š T E V U !



 Bezprostredne  po vernisáži výstavy sa 
uskutoční vo foyer MsKS slávnostné udelenie 
Kvetu Tálie známej herečke B. Turzonovovej. 

  
  
 V dňoch 11. – 14. apríla sa v MsKS usku-
toční tradičná, v poradí už XIII. celoslovenská 
divadelná prehliadka (viac v samostatnej festi-
valovej prílohe, program na 2. str. obálky NS).

PROGRAMY MsKS
apríl 2010

 11. apríla  (okolo 17,15 h) po položení ven-
ca  kvetov k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej sa 
uskutoční v MsKS vernisáž sprievodnej výstavy 
XIII. Festivalu A. Jurkovičovej. Prezentáciu 
15  návratistov si milovníci  výtvarného umenia 
môžu pozrieť do 7. mája (viac v progr. prílohe).

VÝSTAVA

 14. apríla o 19,00 h  vás pozývame 
do divadelnej sály MsKS na tragikomédiu
 N. Simona: Domáce  väzenie. 
        Starnúci Otto prežíva svoje najhoršie život-
né obdobie. Práve ho prepustili z práce a čaká 
na vhodnú príležitosť, ako to oznámiť manžel-
ke. Aby toho nebolo málo, ešte ich aj vykrad-
nú. Otto sa nervovo zrúti. Manželka, aby ich 
vytiahla z  nančných problémov,  nastupuje do 
práce. Platí tiež za psychiatra, ktorého manžel 
navštevuje. Napokon sa situácia obracia - Otto 
sa dáva dohromady a Mimi psychicky padá na 
dno, keď i ona stratí svoju prácu ... 
 V hviezdnom obsadení v réžii Juraja  
Nvotu hrajú: Zdena STUDENKOVÁ, Jozef 
VAJDA, Marta SLÁDEČKOVÁ, Zuzana 
TLUČKOVÁ a Peter SKLÁR. 
 Vstupenky za 13,5 € si môžete zakúpiť 
v MsKS, príp. obj. na č.t. 771 0640, 771 2770.

 21. apríla o 17,00 h  vás  pozývame  do 
výstavnej siene MsKS na prezentáciu CD pre 
deti  Jozefíny Hrkotovej – Hladkej s poetic-
kým názvom O VTÁČIKOCH S VERŠÍKOM.

 
26. apríla o 10,00 h vás pozývame do 

divadelnej sály MsKS na rýmovanú Rozpráv-
ku o siedmich kozliatkach.

KVET TÁLIE

PREZENTÁCIA CD

Ž E N A  V  T VO R B E
N Á V R AT I S T OV

J. HRKOTOVÁ - HLADKÁ:
O VTÁČIKOCH S VERŠÍKOM

ROZPRÁVKA O KOZLIATKACH

XIII. FESTIVAL
ANIČKY JURKOVIČOVEJ

DIVADLO

DOMÁCE VÄZENIE

 Najbližší termín stretnutia s advokátom  v 
rámci projektu  Bezplatnej právnej poradne 
je 14. apríla o 17,00 h. V MsKS na 1. poschodí 
č. dv. 11 vám advokát z AK JUDr. A. Ručkayo-
vej 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, nezamestnaným, sociálne znevýhod-
neným občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA



Každý pondelok od 8, 00 - 14,00 h 
              Únia nevidiacich a slabozrakých SR
               19.4. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok   13.4. od 12,30 - 17,30 h
               Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda      7.4. o  17,00 h - Výbor MO MS
               14.4. o 14,00 h  - Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klub 

K LU BY  V  A P R Í L I
Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
    17,00 h - Kurz jogy 
    18,00 h - Cvičenie pre ženy 
    18,45 h - Brušné tance
    19,00 h - Cvičenie pre ženy 
Utorok     18,30 h - Brušné tance 
Streda 18,00 h - Cvičenie pre ženy
    19,00 h - Cvičenie pre ženy
Štvrtok     17,30 h - Kurz jogy 
Piatok     14,45 h - Hudobný kurz klavír 

KU R Z Y  V  A P R Í L I

ŽENA V TVORBE NÁVRATISTOV
  Pod týmto 
názvom sa us-
kutoční výstava 
ako sprievodná
akcia XIII. Fes-
tivalu Aničky
Jurkovičovej.
 Autormi vysta-
vených diel sú 
umelci -  návra-
tisti, ktorých no-
vomestská  ve-
rejnosť dôverne 
pozná. Z viac 
ako  40 umelcov

– návratistov sa  na výstave predstaví 15, pre 
ktorých sa  žena stala významnou, niekedy 
rozhodujúcou umeleckou inšpiráciou. 
 Každý z nich, ktorý sa tejto téme venuje, 
sa na ženu pozerá pohľadom sebe vlastným, s 
nezameniteľným autorským rukopisom. Výsta-
va je  pozoruhodná aj  rozmanitosťou výtvar-
ných disciplín – od klasických maliarskych, 
sochárskych,  gra ckých, kresliarskych techník 
až po novátorské prístupy najmä vo fotogra i.
 Na výstave  nebudú chýbať diela význam-
ných umelcov, ktorých tvorba je už uzatvorená 
- maliarov Petra Matejku, Juraja Kréna, Iva-
na Vychlopena, Karola Ondreičku a sochárky 
Anny Goliašovej - Drobnej. Svojimi prácami sa 
predstavia súčasní maliari Fedor Matejka, Dag-
mar Mezricky, Jana Malotová, fotogra  Ivan 
Kozáček, Vasil Stanko a sochári Andrej Go-
liaš, Marián Polonský, Dušan Košťál. Najnovšiu 

tvorbu predstavia aj dvaja novomestskí umel-
ci – akademický maliar Ján Mikuška a aka-
demický sochár Milan Struhárik, pre ktorých 
sa práve  žena – jej krása i duchovno – stala 
objektom celoživotného umeleckého záujmu.
 V tomto rôznorodom zoskupení výstava 
predstaví zaujímavú konfrontáciu štýlov i roz-
manitých podôb zobrazenia ženy. U  každého 
z umelcov je zobrazená svojsky, štýlom, ktorý 
je  každému  z autorov najbližší. V takto tema-
ticky koncentrovanej výstave  môžeme vidieť
mnohorakosť pocitov a stupňov jej citlivého a 
vnútorného emocionálneho zobrazenia. Čas-
to je zakomponovaná do prostredia, kde ako 
jeho neoddeliteľná súčasť sa stáva nositeľkou
psychologického výrazu i subjektívnych symbo-
lov. Skôr ako v konkrétnom prostredí sa žena 
objavuje akoby v snoch – ako múza, madona, 
túžba, spomienka či neodbytná myšlienka. 
Umelecké dielo tak získava ďalšiu sugestívnu 
dimenziu –  môžeme preniknúť do subjektív-
neho, na prvý pohľad ukrytého podvedomia 
samotného autora. Ženské podoby v dielach 
prekypujú raz expresívnou telesnosťou a plno-
krvosťou, inokedy až priezračnou ľahkosťou a 
ra novaným zmyselným  pôvabom,  inokedy 
dráždivým erotickým vyžarovaním.
 Výstava je pripravená zo zbierkových fon-
dov Galérie Petra Matejku v Novom Meste 
nad Váhom, Galérie Miloša Alexandra Bazov-
ského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a 
aktuálnej  tvorby súčasných autorov. Príďte sa 
pozrieť, radi vás privítame.

Dr. Elena Porubänová, kurátorka výstavy

prof. ak. mal. Karol Ondreička:
O RADOSTI, lept, 1998



štvrtok 8., piatok 9.   o 19.00 h 
DOKONALÝ ÚNIK 
Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla
Jovovich) sú mladý pár dobrodruhov, 
ktorý trávi svoje medové týždne na cestách 
po najkrajších a najodľahlejších plážach na 
Havaji. Pripadajú si ako v raji. Keď se ale 
stretávajú so skupinkou vystrašených 
turistov, ktorí preberajú desivú vraždu 
iného páru, začínajú premýšľať o tom, či by 
sa nemali radšej vrátiť.
USA                    thriller              98 min. 
eské titulky                                                       

vstupné: 2 € 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 10., nedeľa 11.   o 17.00 h
PRINCEZNÁ A ŽABA 
Príbeh z New Orleans o krásnej dievčine, 
žabom princovi, ktorý sa túži stať opäť
človekom, a osudnom bozku, ktorý obráti 
všetko hore nohami. Zažijú dobrodružstvo 
v močiaroch s voodoo čarodejníkom,
aligátorom - jazzovým fanúšikom a 
mnohými ďalšími. 
USA animovaný              97 min. 
dabing                                                           
vstupné: 2,20 €  
vhodný pre všetky vekové kategórie 
_______________________________

sobota 10., nedeľa 11.   o 19.00 h  
VALENTÍN 
Od režiséra filmu Pretty Woman 
Film o ľuďoch z Los Angeles, ktorí hľadajú 
lásku, alebo riešia milostné problémy. Ich 
príbehy sa pretnú práve v magický deň,
ktorý zvyčajne býva v kalendári označený
srdiečkom. Hrajú: Jessica Biel, Anne 
Hathaway, Julia Roberts, Jessica Alba, … 
USA romantická komédia       125 min. 
slovenské titulky                                           
vstupné: 2,30 €  
nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 15., piatok 16.   o 19.00 h 
ZÚFALCI
Šestici tridsiatnikov po spoločnom stretnutí 
na večierku je jasné jedno - vedia, čo v 
živote nechcú, ale zároveň zatiaľ neprišli 
na to, čo by chceli. 
ČR               tragikomédia              97 min. 
eská verzia                                                     

vstupné: 2 €  
nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 17., nedeľa 18.   o 17.00 h 
ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA 
Príbeh pre malých i ve kých
Po úspešnom filme Artur a Minimojovia 
prichádza režisér Luc Besson s 
pokračovaním príbehu o malom hrdinovi… 
Artur sa môže dnes večer vrátiť do ríše 
Minimojov a stretnúť sa s princeznou 
Seléniou.
Francúszko   rodinný animovaný 93 min.
eský dabing                                                     

vstupné: 2 €
vhodný pre všetky vekové kategórie

sobota 17., nedeľa 18.   o 19.00 h 
SAMEC
Túžia po ňom, ale nie každá ho môže mať...

USA komédia                97 min.
eské titulky                                                 

vstupné: 2,20 € 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 22., piatok 23.   o 19.00 h                                  
LIETAM V TOM 
Ryan (George Clooney), zamestnanec 
spoločnosti, ktorá sa zaoberá podnikovou 
optimalizáciou (ide vlastne o professionál-
nych vyhadzovačov z práce), nepretržite 
lieta po Spojených štátoch a znižuje stavy 
vo firmách, ktorých šéfovia nemajú dosť
odvahy, aby svojich ľudí prepustili sami. 
USA       komédia              109 min. 
slovenské titulky                                           
vstupné: 2,20 €  
nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 24., nedeľa 25.   o 19.00 h 
DOKTOR OD JEZERA HROCH
Čeněk (Jaroslav Šmíd) je milý doktor, 
ktorý je síce ochotný, ale nedokáže sa 
presadiť. Navyše trpí rôznymi fóbiami - má 
strach z lietania, zo zvierat, ale aj zo svojej 
mamonárskej svokry (Eva Holubová).
ČR komédia             102 min.
eská verzia                                                 

vstupné: 2,20 €
nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 29., piatok 30.   o 19.00 h     
BABI KA                                          ASFK
55-ročná Tamara má už dosť mužov svojej 
generácie, ktorí neustále rozumujú, sú 
zatrpknutí a zbavení všetkých ideálov. 
Podává si inzerát: Zrelá, mierne zvrhlá 
žena, h adá chlapca od 17 do 30 rokov.
ČR, SR         tragikomédia             74 min.  
esko-slovenská verzia                                     

vstupné: 2 €
nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

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

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Prijmite  našu poveľkonočnú pozvánku na  návštevu kina Považan 
a vyberte  si z niekoľkých tipov z  jeho programovej  ponuky na  apríl.

DOKONALÝ ÚNIK  -  štvrtok 8. a piatok  9. apríla o 19,00 h:
 Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich) sú mladý pár dobrodruhov, ktorý trávi svoje 
medové týždne na cestách po najkrajších a najodľahlejších plážach na Havaji. Na cestách po 
divokých opustených chodníkoch si pripadajú ako v raji. Keď se ale stretávajú so skupinkou 
vystrašených turistov, ktorí preberajú desivú vraždu iného páru, začínajú premýšľať o tom, či by 
sa nemali radšej vrátiť.
 Film USA trvá 98 minút a je  MN do 12 rokov.

 ZÚFALCI - štvrtok 15. a  piatok 16. apríla o  19,00 h:
 Realistická  komédia o šestici bilancujúcich tridsiatnikov. Ide o dlhoročných kamarátov, ktorí 
sa postupne  všetci presťahovali z Jablonca do Prahy. Po spoločnom stretnutí na večierku v ich 
rodnom meste je im jasné jedno: vedia, čo v živote nechcú, ale stále ešte  neprišli na to, čo by 
chceli.
 Zatiaľ čo prvá sa snaží všemožne otehotnieť, druhá pije o niečo viac, ako je spoločensky
prijateľné. Tretia zisťuje, že žije v  manželstve s neškodným tyranom. O nič lepšie na tom nie je 
ani trojica mladých mužov - jeden už deviaty rok študuje vysokú školu a jeho priateľka ho pod-
vádza so svojím bývalým. Ďalší čaká na príležitosť, ako matke povedať, že je gay a tretí neváha 
konzultovať svoje problémy s psychiatrom. 
 Na rad tak prichádza dávny nápad - spoločný život na statku, po ktorom kedysi dávno všetci 
tak veľmi túžili. Bude tento nový pokus o šťastie úspešný?

Český  lm trvá 97 minút a je MN do 12 rokov.

 ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA – sobota 17. a  nedeľa 18.  o 17,00 h
 Neľútostný boj s Maltazardom, vládcom zakázaného mesta, rozdelil odvážnych priateľov. 
Artura odviezol otec preč a Selénia sa nachádza medzi životom a smrťou. Dramatický útek a 
posledné sekundy pred zatvorením brány do sveta Minimojov.
 Francúzsky   lm trvá 93 minút a je MP.

 BABIČKA – štvrtok  29. a piatok 30. apríla o 19,00 h:
 55-ročná Tamara má už dosť mužov svojej generácie. Podá si inzerát: Zrelá, mierne zvrhlá 
žena hľadá chlapca od 17 do 30 rokov. Prihlásilo sa jej 650 chlapcov… Odvtedy nerobí nič iné, 
len triedi inzeráty, vyberá si chlapcov a stretáva sa s nimi. Čoskoro zistí, že im nahrádza matku, 
učiteľku sexu i  liečiteľku duše. 
 Ide o erotickú dokumentárnu tragikomédiu o starnúcej žene, ktorá chce vrátiť čas.

Slovo režisérky Zuzany Piussi: Chcela som vyrozprávať príbeh ženy, ktorej sa jej milenec-
ký príbeh začne miešať s úlohou babičky. Tento  lm je o poslednom nádychu ženy pred starobou, 
ktorej sa niektoré ženy boja viac ako smrti. Okrem smrti je tu ešte jedna možnosť - zmieriť sa
s úlohou babičky.   
 Film ČR trvá 74 minút a je  MN do 15 rokov.         

POZVÁNKA DO KINA



 S aprílom sa v našom meste už vyše  jedno 
desaťročie spája  meno A. Jurkovičovej. Je  teda 
príhodný čas na festivalové aprílové zastavenia.
    Našej rodáčke  patrí atribút jednej z prvých 
slovenských herečiek. Na  počesť toho sa u nás 
pred 13 rokmi zrodila divadelná prehliadka v SR 
i  strednej Európe s ojedinelou tematikou ženy, jej 
úlohy a postavenia v spoločnosti. Jedinou obdobou 
nášho festivalu je v srbskom Kysáči Festival Zuza-
ny Kardelisovej. Podľa úzu sa na tomto v porovnaní 
s Novým Mestom nad Váhom  mladšom festivale 
zúčastňuje laureát Festivalu A. Jurkovičovej, čo
platí aj recipročne. Vlani na jeseň v Srbsku farby 
SR hájilo naše Divadielko galéria s Mrozkovou 
hrou: Letný deň. Domov  sa vrátilo s ďalším titulom 
laureáta vo vrecku.
    Roky, najmä vďaka kvalite tohto podujatia, potvr-
dili  životaschopnosť festivalu.  Za obdobie jeho 
trvania sa Festival A. Jurkovičovej v našom mes-
te plne  udomácnil. Zvesť o jeho konaní sa dostal 
aj za hranice SR a už niekoľko rokov sa festivalu 
zúčastňujú aj zahraniční Slováci.
    Popri  ochotníckom divadle ako nosnej časti dáva 

festival priestor aj iným umeleckým odvetviam. Tra-
díciou sa  stala výtvarná výstava. Tentoraz sa pred-
stavia návratisti, resp. ich diela  a prostredníctvom 
nich ženy  ako objekt umeleckého stvárnenia.
    Žena, výlučne  žena – herečka sa spája aj s 
ďalšou milou akciou  – odovzdaním  Kvetu Tálie 
významnej príslušníčke slovenského herectva. 
11. apríla k doterajším 8 osobnostiam pribudne 
Božidara Turzonovová. Účinkovaním (nielen) na 
javisku  SND  sa teší priazni  divákov. V súčasnosti
je známa svojou  kreáciou herečky na dôchodku 
Jany Nitschneiderovej v televíznom seriáli Pane-
lák. V prvú poveľkonočnú nedeľu opustí priestory 
bytu  tohto panelového domu a zavíta do nášho 
mesta, aby z rúk organizátov XIII. ročníka prevzala 
Kvet Tálie. Úprimne sa z toho teším. Samozrejme, 
aj zo záujmu DS o náš festival. Ktorý z nich zvíťazí ,
na to si musíme  ešte počkať. Jedno je  zrejmé už 
teraz: jediným  víťazom bude – divadlo. A tak to má 
byť!     

         PhDr. Alexander Koreň,
       riaditeľ festivalu

 XIII. Festival A. Jurkovičovej predznamenáva 
niekoľko skutočností. Uskutočňuje sa v roku, kedy 
si stánok kultúry, dejisko festivalu, pripomína 50 
rokov od  jeho slávnostného otvorenia a knižnica 
ako súčasť MsKS o 35 rokov viac. Rok 2010 je aj 
rokom 105. výročia  úmrtia novomestskej rodáčky
A. Jurkovičovej, jednej  z prvých slovenských here-
čiek, na ktorej počesť sa  celoslovenská divadelná 
prehliadka v roku 1998 zrodila a 140. výročia diva-
delného ochotníckeho diania v našom meste. Je 
tiež i rokom parlamentných a komunálnych volieb. 
Máme teda  pred sebou bohatý, no zároveň i zložitý 
rok, ktorý musí samospráva zvládnuť. Rovnako tak 
akcie v investičnej oblasti, ako i celý rad ďalších
úloh.
    Tou najbližšou je zorganizovanie XIII. Festivalu 
A.  Jurkovičovej. Bude sa  niesť v znamení spo-
mínaných výročí a jeho súčasťou tradične budú 
sprievodné akcie: odovzdanie Kvetu Tálie – v roku 
90. výročia  našej prvej profesionálnej scény, inak 
po deviaty raz v histórii  jeho udeľovania, herečke

Božidare Turzonovovej. Vo výstavnej sieni bude 
nemenej zaujímavá výstava Žena v tvorbe návra-
tistov. Ako primátora  Nového Mesta nad Váhom 
ma teší, že rodisko A. Jurkovičovej festivalom, 
ktorý nesie  jej meno a prostredníctvom  ďalších
aktivít DS pôsobiacich pri MsKS, nadväzuje na 
odkaz svojej  významnej rodáčky. No bez podpory 
a  nančného  zabezpečenia zo strany mesta by to 
nešlo. Skutočnosť, že tak robíme i napriek ťažkým
podmienkam, svedčí o vzťahu mesta k divadelnej 
tradícii u nás.
      Želám všetkým súťažným kolektívom, aby na 
novomestských divadelných doskách  podali čo
najlepšie výkony, nech zvíťazí ten najlepší. Budem 
rád, ak si napriek  súťažnému maratónu ochotníci 
nájdu čas na prehliadku  mesta, ktoré pre nich a 
všetkých priaznivcov divadla 11. – 14. apríla  otvorí 
svoju náruč.              

              Ing. Jozef Trstenský,
          primátor mesta

XII I .  ROČNÍK FESTIVALU A .  JURKOVIČOVEJ

FEST IVAL  V  ZNAMENÍ  VÝROČ Í

FESTIVALOVÉ APRÍLOVÉ ZASTAVENIA 



   Celkom malé divadlo, o. z., 
Žemberovce, sa špecializuje na 
inscenácie komorného charakteru. 
Unikátom je i veľkosť súboru, kto-
rá pozostáva z celkovo 6 členov, 

hereckou  dvojicou sú zväčša manželia Meszáro-
šovci. Na FAJ prichádza s hrou A. Fugarda: Ahoj
a zbohom.
 Rodinnú drámu súrodencov Johnyho a Ester, 
ktorí sa stretajú po niekoľkoročnom odlúčení,
možno chápať  ako akt familiárneho exorcizmu. 
Pričom diabla sú nútení vyhnať predovšetkým zo 
svojich duší. Návratom Ester domov dochádza 
ku konfrontácii vzájomných životných postojov. 
Na javisku dochádza k postupnému odhaľovaniu
rodinného dedičstva, tak  obrazne, ako aj doslov-
ne.
 Hra nebola doposiaľ uvádzaná na sloven-
ských javiskách, CMD ju uvádza ako slovenskú 
premiéru.

   Nie  festivalový nováčik DS 
DAXNER Tisovec prichádza do 
Nového Mesta nad Váhom bojo-
vať o najcennejšie vavríny vlastnou 
adaptáciou  oscarovej poviedky 

Obchod na  korze. Robí tak v roku 150. výro-
čia od prvého preukázaného predstavenia 
(J.Palárik: Drotár – 21.4.1860).  Ako nástupca 
prvých tisovských ochotníkov úspešne pokraču-
je v ich šľapajach, na svojom  konte  má niekoľko
významných ocenení.
 DS si zvolil vlastnú originálnu interpretáciu 
poviedky. Venoval ju pamiatke 63 tisovským 
občanom, ktorí zahynuli v nemeckých koncen-
tračných táboroch. 
 Cez príbeh obyčajného stolára Antona Brtku 
rozvíja podobenstvo o zodpovednosti človeka
nielen za svoj život, ale aj za životy ľudí okolo 
neho, príbeh o zvlčilosti doby, ktorá vôbec nemu-
sí byť len minulosťou, ale ktorá sa v rôznych 
podobách vracia aj v súčasnosti.

Do  nášho mesta zavíta Zden-
ka z Maksu. A to vďaka Divadlu
Normálka Trenčín a autorovi hry 
M. Ďurišovi. Ambíciou OZ  je veno-

vať sa výhradne autorskému divadlu zábavného 
charakteru. Doteraz pripravilo päť predstavení, 
ktorými sa snaží diváka predovšetkým zabaviť,
prípadne poukázať na to, čo je čudné alebo 
smiešne.
 Zdenka z Maksu je  príbehom skromnej  dob-
ráčky, ktorá už dávno zistila, že nie  je všetko, čo
sa  blyští.
    Môže  sa  niekto hnevať na  niekoho, kto neu-
robil nič  zlé, len býva  tam, kde  mu to nikto 
o ciálne nepovolil? Môže, ale  nehnevá sa. Sú 
však aj  takí, ktorí sa  hnevajú. Tí ostatní sa  len 
zhovievavo prizerajú, ba  niektorí to i podporujú. 
Pritom si ani nevšimnú, že  nežijú v reálnom sve-
te. V akom svete teda žijú? Pozrime sa na to v 
prvom 3D divadle  na  Slovensku.

     V srbskom Kysáči s 5500 obyva-
teľmi majú vrúcny  vzťah k divadlu. 
Svedčí o tom viacnásobná účasť na 
našom festivale, dokonca   ovenče-
ná  i titulom laureáta.

OD KIS Kysáč pôsobí od roku 1993, no 
začiatky divadelníctva v Kysáči siahajú  do roku 
1881, kedy učiteľ Ján Mičátek urobil prvé detské 
predstavenie. O ciálne  sa  za úspešný začiatok
ochotníckeho divadla považuje rok 1908, kedy 
Kysáčania urobili tri predstavenia: Kubo, Komé-
dia bez zaľúbenia a Súboj na pivo.
 Predstavenie Cesta pre dúhu sa vyznačuje
metaforickou scénogra ou, výstižnými kostýma-
mi a originálnou hudbou. 
 Životný osud po  autonehode postihnutého 
brata, o ktorého sa stará obetavá sestra, pričom
dom, v  ktorom žijú, nie je  ich majetkom,  ale 
niekoho iného,  určite osloví  každého. Ide o prí-
beh plný symbolov, emotívneho a existenčného
napätia, ktorý nenechá nikoho ľahostajným.

    Divadlo „G“  pri MsKS a ZO 
ZDOS pri Gymnáziu v Trebišove 
vzniklo v roku 1959, vlani súbor 
oslavoval polstoročie svojej existen-
cie. Dvorným režisérom  a vôbec, 

dušou DS je Július Galgan. Divadlo „G“ pravi-
delne žne úspechy  na celoslovenských divadel-
ných prehliadkach. V roku 2000 na III. FAJ sa 

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV FESTIVALU



A N I Č K A  J U R K O V I Č O V Á
Z O S N U L A  P R E D  1 0 5  R O K M I

 Anička Jurkovičová sa narodila  6. apríla 
1824 v dome na dnešnej Komenského ul. V tom-
to roku  si pripomíname  105 rokov od  úmrtia jed-
nej z prvých slovenských herečiek (2.2.1905).
 Táto významná novomestská  rodáčka
dokázala prekonať  spoločenské predsudky a 
ako 17- ročná sa  5. augusta 1841 v Sobotišti 
postavila na divadelné dosky, ktoré v tom čase
neznamenali svet, aby  stvárnila  jedinú ženskú 
rolu Aničky Dobrožilovej  v Kotzebuovej fraške 
Starý vozka Petra III. Z piatich predstavení, ktoré 
pripravili zväčša prešporskí študenti - štúrovci  v 
sobotišskom  Slovenském národním divadle nit-
ranském, hrala dcéra Samuela Jurkoviča  až v 
štyroch.
 Aničkin otec S. Jurkovič pôsobil 15 rokov v 
našom meste ako notár  a učiteľ na evanjelickej 
škole.  Bol  zapálený národovec  a svoje dcéry 
viedol v štúrovskom duchu slovenského národ-
ného obrodenia. 

 A. Jurkovičová stála po celý svoj život po 
boku významných mužov. Najprv ako dcéra S. 
Jurkoviča, neskôr ako manželka J. M. Hurba-
na a  matka Svetozára Hurbana Vajanského, 
ktorý bol jedným z jej  9 detí. V revolučných
rokoch 1848 – 49 trpezlivo znášala všetky útra-
py i vyhnanstvo, keď po vyhlásení štvanice na 
Hurbana zachránila tajným nočným útekom z 
vyrabovanej hlbockej fary holý život sebe i vtedy 
ročnému synovi Svetozárovi. Divadlo chápala 
ako významný prostriedok pre prebúdzanie a 
upevňovanie národného povedomia Slovákov. 
 V roku 1994 vyjadrilo Nové Mesto nad 
Váhom úctu svojej rodáčke a pri príležitosti 170. 
výročia  jej narodenia odhalilo A. Jurkovičovej
na  jej rodnom dome na dnešnej Komenského 
ul. pamätnú tabuľu a o štyri roky neskôr (v roku 
1998) založilo tradíciu divadelného festivalu 
nesúceho jej meno. Tohto roku sa koná v poradí 
už XIII. ročník Festivalu A. Jurkovičovej.

stalo držiteľom titulu laureáta festivalu. Za roky 
existencie  sa  v DS vystriedalo vyše 600 her-
cov, najmä učiteľov a študentov,  jeho členkami
boli napr. dnes profesionálne herečky T. Radeva 
či I. Timková. Súbor sa  úspešne  prezentoval 
i v zahraničí. V roku 2004 gen. riad. NOC ude-
lil PhDr. J. Galganovi Medailu D. G. Licharda a 
Divadlo „G“ získalo Poctu gen. riaditeľa NOC.
 A čo povedať o Matke? Tam, kde  si podávajú 
bratia ruku, tam, kde  sa  splnilo to, čo si matka 
najvrúcnejšie žiadala, tam  víťazí ona,  jej sila a 
vôľa, tam je  ešte  mocnejšia ako  v živote, lebo 
vykonala už tú najväčšiu obeť ... 

       Víťaz X. FAJ Trenčianske
Hradné Divadlo prichádza na jeho 
XIII. ročník s hrou Pasca na  myši.
Chytí sa ňou opäť do osídiel víťaz-
stva? Režíruje ju totiž Peter J. Ora-

vec, rovnako ako v roku 2007 víťaznú hru bratov 
Čapkovcov Lásky hra osudná.
 Manželia Ralstonovci si otvorili penzión. Mies-
to sa volá Na mníchovej studni. Spolu so štyrmi 
hosťami a príležitostným cestovateľom, ktorého 
auto zapadlo do záveja, sú zaviati snehom, bez 

možnosti odchodu z  penzióna. Detektív seržant 
Trotter prichádza na lyžiach, aby skupinu infor-
moval, že vrah je na ceste do hotela a bude 
pokračovať vo vraždení. Po tom, čo jeden z hostí 
je zavraždený, zistia, že vrah je už tu. Podozre-
nie padá postupne na všetkých. 
 THD  pripravilo hru počas 8. roku svojej exis-
tencie ako svoje 12. celovečerné predstavenie.

  Nováčik festivalu Divadelná
sekcia pri Dome kultúry Michala 
Babinku Padina prichádza na fes-
tival s klasikou, s dielom J. Hollého: 
Kubo v réžii Fedora Popova.

 Príbeh je  chronicky  známy. Ide o ženbu rich-
tárovho syna Kuba s Aničkou,  dcérou bohatej 
vdovy Košáričky,  pričom dievča miluje chudob-
ného Paľka. Napokon, ako vieme,  všetko dobre 
dopadne, Košárička vydá dcéru za jej milované-
ho Paľka.
 Ako dopadne na  celonárodnej divadelnej 
prehliadke reprezentant  Srbska, postupujúci 
na  XIII.  Festival A. Jurkovičovej zo VI. Festivalu 
Z. Kardelisovej v Kysáči, budeme vedieť až po 
stiahnutí festivalovej opony 14. apríla popoludní.



K V E T  T Á L I E
B O Ž I D A R A  T U R Z O N O V O V Á

1 1 .  A P R Í L A

M s K S

    Krátko po Medzinárodnom  dni divadla 27. 
marca  Nové Mesto nad Váhom  v apríli prežíva 
svoj ďalší sviatok, a tým je Festival A. Jurkovi-
čovej.  A je tu ešte jedno významné jubileum: 
v tomto roku má novomestské divadlo okrúhle 
– 140. narodeniny ( je  teda  presne  o polstoro-
čie staršie ako SND).

V roku 1870 sa v našom meste hrala fraš-
ka: Kocúrkovský bál, ktorú pod  pseudo-
nymom Podolský napísal V. Paulíny Tóth. Po 
vyše  štyroch desaťročiach odmlky spôsobe-
nej slovenskej Tálii neprajnými spoločensko
– politickými podmienkami 27. mája 1912 sa 
uskutočnilo vo veľkej dvorane Neubauerovho 
hotela druhé verejné divadelné predstavenie 
v materinskom jazyku: Remeselnícka mládež 
v réžii Juraja Kmeťa uviedla hru Márnotratný 
syn od Jozefa Hollého. Výkony  hercov potles-
kom odmenilo vyše 700 divákov nielen  z mes-
ta, ale i okolia.
 Po vzniku ČSR  svetlo sveta uzrel Spolok 
slovenskej  mládeže a pod  vedením Ľ. Pod-
javorinskej a  r.k. kaplána A. Rašku vyvíjal 
bohatú činnosť. Napr. 31. 12. 1918 sa  na  Sil-
vestrovskom večierku predstavil premiérou tra-
gikomédie Posledný mohykán od  Nechtíka, čo
bol pseudonym Ľ. Podjavorinskej.
    Necelý rok po tom (26. 10. 1919) dramatický 
odbor Orla uviedol Urbánkovu hru. S Bludá-

rom herci vystúpili i v máji 1920 na zlete Orla 
v Piešťanoch. Súbežne s dramatickým odbo-
rom Orla pracoval aj dramtický odbor TJ Sokol. 
Ten pripravil nevšednú udalosť, keď 7. a 8. 9. 
1919 po prvý raz na Slovensku v prírode zahral 
Jánošíka od J. Mahena. R. 1919 v Novom 
Meste nad Váhom pôsobilo  šesť divadelných 
krúžkov, ktoré naštudovali spolu 16 hier a odo-
hrali 31 predstavení.  Pred 85 rokmi (r. 1925) 
odčlenením dramatického odboru od  Sokola 
vznikol Krúžok divadelných ochotníkov Jozefa 
Hollého. Obnovený dramatický odbor Sokola 
sa predstavil v októbri 1926. V repertoári mal 
zväčša hry českých dramatikov.
    Na bohaté divadelné dianie v meste nad-
väzuje Stála divadelná ochotnícka scéna  pri 
MsKS s troma divadelnými súbormi: dospe-
lých, mládeže a detského DS. Od roku 2006 k 
novomestskej Tálii patrí aj Divadielko galéria
s činohernou a bábkárskou zložkou. Sú dôstoj-
nými pokračovateľmi bohatej divadelnej histórie 
v Novom Meste nad Váhom. Vlani sa  Divadiel-
ko galéria stalo absolútnym víťazom XII. Fes-
tivalu A. Jurkovičovej, titul laureáta si odnieslo 
aj zo VI. Festivalu Z. Kardelisovej v srbskom 
Kysáči  a zaujímavým príspevkom k oslavám 
deväťdesiatin bábkového divadla v závere 
roka 2009 boli bábkové predstavenia v naštu-
dovaní  Divadielka galéria. 

NOVOMESTSKÁ TÁLIA OSLAVUJE 140. NARODENINY
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 Ide o protizákonnú činnosť, a predsa sa rok čo
rok opakuje, zvlášť v tomto období. Vypaľovanie
porastov! V ohrození je príroda, zdravie  a majetok 
nás všetkých, dokonca i ľudské životy. Následkom 
sú neraz požiare, ktoré spôsobujú nielen vysoké 
materiálne  škody, ale, ako dokazujú požiarne 
štatistiky, podpisujú sa aj pod straty na životoch. 
Viac o tom už riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v 
Novom Meste nad Váhom pplk. Ing. Karol Prno:
 - Po neblahých skúsenostiach z minulých 
rokov s príchodom jari je potrebné upozorniť na 
nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré hrozí pri 
manipulácii s otvoreným ohňom pri vykonávaní 
prác v záhradách, na poliach, ale aj pri  turistických 
aktivitách. Občania v tomto období každoročne, či
už vedome, alebo nevedome, spôsobujú veľa
požiarov tým, že  vypaľujú suché trávnaté porasty, 
spaľujú organické horľavé látky v blízkosti lesných 
pozemkov, zakladajú ohne a fajčia na miestach, 
kde sa vyskytujú  horľavé látky.       
 OR HaZZ vyzýva preto občanov na 
dodržiavanie ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov a upozorňuje ich, že fyzická osoba čiže občan
nesmie: fajčiť, alebo používať otvorený plameň na 
miestach  so  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru; vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, 
kde  môže dôsť k jeho rozšíreniu. Inak mu za 

vypaľovanie porastov hrozí pokuta až do výšky 
331,9 € (10 000 Sk) ! -
 Okrem vypaľovania porastov sa hasiči v jar-
nom čase stretávajú aj s ďalšou nebezpečnou
činnosťou.
 - Pri práci v záhradkách ich majitelia či
užívatelia často pristupujú k spaľovaniu horľavých
látok na hromadách. Pritom mnohí z nich ani 
nevedia, že túto činnosť upravuje zákon o ochrane 
pred požiarmi. Nezaškodí si preto zopakovať, že 
právnické a fyzické osoby - podnikatelia môžu 
v intenciách tohto zákona spaľovať horľavé 
látky len na základe písomného súhlasu (vy-
daného rozhodnutia) príslušného OR HaZZ. Ak 
sa chystajú organické horľavé látky (konáre, lístie 
a pod., nie odpad) spaľovať občania, musia 
najprv vykonať základné protipožiarne opatre-
nia: spaľovať postupne na malých hromadách, 
zabezpečiť priestor a okolie spaľovania, pripraviť
si protipožiarne náradie a hasebné látky na 
uhasenie ohniska, zdržiavať sa stále na mieste 
spaľovania  a dôkladne uhasiť ohnisko. V súvis-
losti so spaľovaním chcem občanov upozorniť na 
zákonnú povinnosť  každé spaľovanie ešte pred 
jeho začatím ohlásiť na príslušnú hasičskú stanicu 
podľa miesta spaľovania (Hasičská stanica Nové 
Mesto nad Váhom 032/771 2223, HS Myjava 
034/621 2222, linka tiesňového volania 150).
Vyhnú sa  tak zbytočným  možným komplikáciám, 
problémom či sankciám.-

S JAROU PRICHÁDZA I NEBEZPEČENSTVO POŽIAROV

 24. apríla, na sv. Juraja, patróna skautov, 
budú skauti prežívať sviatočné chvíle. Sviatok 
– nesviatok, príslušníci Slovenského skautingu z 
nášho mesta sa pridržiavajú skautského zákona a 
každý zhruba  zo 60-člennej  základne 15. zboru 
Javorina v Novom Meste nad Váhom sa  denne 
snaží  vykonať  dobrý skutok, čo i len drobný. 
 V tomto roku 15. zbor s dvoma oddielmi 
Slnečnice a Nibowaka má za sebou niekoľko
akcií, ďalšie  pred sebou. Čo – to o nich nám 
prezradil vodca zboru Adrián Dedík.
 - V rámci projektu Odklínanie hradov sme 27. 
marca, v závere  vegetačného kľudu, robili poria-
dok s náletovými krovinami a drevinami priamo v 
areáli Čachtického hradu. Týždeň predtým sme 
príchod jari pozdravili pochovaním Moreny - za-

SKAUTI SA HOTUJÚ NA PÚŤ  SV. JURAJA
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PODPORTE DETI POSTIHNUTÉ AUTIZMOM
 Občianske  združenie Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom v Novom Meste nad Váhom 
- SPOSA-NM, ktoré vzniklo  pred jubilejnými 
piatimi rokmi, sa  po vlaňajšej premiére i toho 
roku zapojí do celoslovenskej verejnej finančnej
zbierky. Novomestského spravodajcu informovala 
o tom Dagmar Bohovicová  zo SPOSA – NM.         
 - Verejná zbierka Waterball Day 2010  sa 
uskutoční 7. apríla s odobrením Ministerstva vnút-
ra SR pri príležitosti Svetového dňa informova-
nosti o autizme  (2.apríl). V prvú aprílovú stredu 
budú môcť  všetci ľudia so srdcom na správnom 
mieste i v našom meste  finančne prispieť podľa
svojich možností priamo  do uzavretých prenos-
ných pokladničiek označených WATERBALL DAY 
2010  a logom občianskeho združenia SPOSA. 
Ďalšími možnosťami je zaslať SMS správu na 
krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných
operátorov (cena jednej SMS správy je 1 €), alebo 
vložiť ľubovoľnú finančnú čiastku na osobitný účet
verejnej zbierky  - číslo 4000645034/3100.-
 Účelom zbierky, ako uviedla D. Bohovicová, 
je ochrana zdravia osôb s autizmom, konkrét-
ne podporou programov sociálnej rehabilitácie, 
rozvoja sociálnych služieb, celoživotného vzde-
lávania osôb s autizmom, budovaním zariadení 
sociálnych služieb a podporou činnosti osôb s 
autizmom združených v Spoločnosti na pomoc 
osobám s autizmom SPOSA .
 - Výnos z vlaňajšej verejnej finančnej zbierky 
v Novom Meste nad Váhom bol 515 €. Tieto 
finančné prostriedky sme použili na realizáciu pro-
jektu Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) v Novom 
Meste nad Váhom s názvom Vytvorenie kuchyne 
pre žiakov autistickej triedy. -
 Cieľom projektu bolo podľa slov činovníčky

SPOSA – NM vytvoriť optimálne priestory a pros-
tredie na výchovno-vyučovací proces žiakov s 
autizmom, ktorí sú vzdelávaní v ŠZŠ na Kollárovej 
ul. č. 3. Súčasťou priestorov špeciálnej autis-
tickej triedy je aj kuchyňka, ktorá slúži na nácvik 
samoobslužných činností autistických detí spoje-
ných s prípravou a stolovaním jedla.
 - Celková hodnota projektu bola 782,51 €. Z 
toho 515 € tvoril príspevok z finančnej zbierky a 
zvyšok bol príspevok SPOSA-NM získaný z 2% 
dane z príjmu fyzických a právnických osôb.-
 Na  záver dodajme, že darovať svoje  dve 
percentá z dane  môžu zamestnanci i v tomto roku 
ešte do konca apríla. Ak patríte  do tejto kategórie 
a rozhodnete sa pre občianske združenie SPOSA 
- NM,  môžete si byť istí, že  to bude rovnako ako 
výťažok z verejnej finančnej zbierky 7. apríla v 
prospech detí postihnutých autizmom. 

pálenú sme ju zhodili z vážskeho mosta, vypre-
vádzajúc ju pokrikom: Morena studená, do vody 
zhodená, ty plávaj v diaľ, my chceme jar!  Ešte 
pred Veľkou nocou  a veľkonočnou šibačkou, pod-
kutí nedávnym absolvovaním košikárskeho kurzu 
v Dubnici nad Váhom, si chlapci z „Marakany“, 
nádherného miesta s úchvatnou prírodnou 
scenériou, kde sa bohuslavický potok  vlieva do 
Váhu, odniesli vrbové prútie a zhotovili korbáče,
neodmysliteľnú výbavu Veľkonočného pondelka.-
 17. apríla sa podľa slov A. Dedíka skautské 
družiny hotujú čistiť Čachtickú dolinu, nezabudnú 
ani na domáci „rajón“ a Kamennú pripravia na 

novú sezónu. 24. apríla  bude i dejiskom  pri-
pravovanej Púte sv. Juraja. Počas orientačnej
súťaže v prírode na Salaškách –Troch stoloch, čo
je najvyšší vrch Malých Karpát v Novomestskom 
okrese,  budú jej účastníci plniť úlohy, ktoré sa 
dozvedia na stanovištiach, až kým sa  nedostanú 
do cieľa. V praxi si tak preveria svoje teoretické 
vedomosti a znalosti. A hoci je leto zdanlivo v 
nedohľadne, už teraz pracujeme na  príprave v 
poradí jubilejného 20. skautského letného tábora 
na prelome júla a augusta tak, aby si účastníci  z 
jeho pobytu v lone prírody odniesli veľa zážitkov a 
nové skúsenosti a poznatky. -

VIETE O TOM, ŽE . . .
... Nové Mesto nad Váhom má relatívne 

symetrickú vekovú štruktúru? V predproduk-
tívnom veku je 17 %, v produktívnom 64 % a 
poproduktívnom veku je 19 % obyvateľov mes-
ta. Existuje  tiež významná nadreprezentácia 
vekových  kategórií 20 – 25 rokov a 45 – 50 ro-
kov zodpovedajúca dvom populačným vlnám v 
povojnovom období. Oproti tomu sa však  kate-
górie pod 10 rokov značne  redukujú.
 V priebehu niekoľkých rokov sa symet-
rická populácia zmení na typicky represívnu, 
keď do poproduktívnych kategórií postúpi prvá 
populačne veľmi silná generácia, ktorá bude 
tvoriť veľký podiel na  obyvateľstve mesta. 
Konštatuje sa v Komunitnom plánu sociálnych 
služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom.
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Nina Mária Zábavčíková
Andreas Stasis 

Viktória Červená
Linda Šimková 
Ema Lehocká 
Branko Dudák 
 Alex Uherčík

Tobias Zámečník
Michal Dvoran 
Peter Kučiak

Richard Pokopec 
Sofia Anita Cingelová 

Filip Zachara

Jozef Bahník             (1944)
Anna Čičalová           (1930)
Helena Halmová        (1918)
Mária Homolová        (1921)
Štefan Kotras            (1953)
Margita Malotová       (1911)
Viliam Nedorost         (1935)
Anna Sláviková         (1921)
Pavlína Vatrtová        (1924)

UVÍTANIA A KRSTY  
VO FEBRUÁRI

ÚMRTIA 
VO FEBRUÁRI

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, 

bývalým spolupracovníkom a známym, 
ktorí prišli 5. februára odprevadiť

na poslednej ceste
našu drahú mamičku a babičku

Annu ČIČALOVÚ, rod. Hochelovú.
Navždy nás opustila 

2. februára vo veku 79 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Anna Bublíková
Vojtech  Lazarčík
Antónia Luščíková

Eduard Minárik
MUDr. Libuša Dostálová

Anna Straková
Stanislav Karaba

Ing. Miroslav Rojko
Jozef Daněk

Irena Kubáňová
Pavol Macúch
Mária Vojtková

Amália Heráková
Ing. Štefan Mézeš

Karol Šlosár

Mária Žilíková
Žofia Ondrejková

Štefánia Lacovičová
Alžbeta Mináriková

Anna Štukovská
Zuzana Miháliková

❁❁❁
Ján Čechvala
Mária Marková
Milan Kucharík
Ing. Ján Lovič
Pavol Hanzlík

❁❁❁
Ing. Štefan Kňaško

Anna Vojtková

Aurélia Solovičová
❁❁❁

Elena Barátová
Pavel Florian

Anna Revayová
❁❁❁

Anna Škratková
❁❁❁

Eva Mitanová
❁❁❁

Mária Hrudková
Mária Kurpelová

❁❁❁
Margita Baracková

❁❁❁

Jarmila Drahniaková
Jiřina Kučírková

❁❁❁
Antonín Ševčík
Amália Hlatká

Aurélia Svitálková
Ivan Špalek

Ing. Dušan Očenáš
Vlasta Zámečníková

Anna Sýkorová
Zita Režná

Karla Slovíková
Emília Babicová
Zdenek Zajonc

Jarmila Vystrčilová

BLAHOŽELÁME V apríli oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

Peter Zámečník a Oľga Glesková
Ivan Žember a Kristína Klčová

Ján Pažitný a Katarína Marková
Rastislav Zmeko a Jana Bobocká

SOBÁŠE VO FEBRUÁRI

SRDEČNÉ
BLAHOŽELANIE

Neotáčaj sa dozadu,       
aby sa Ti myseľ nenaplnila 

smútkom za všetkým, 
čo zostalo iba prázdnou túžbou.

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 
- 85 rokov -

naša mamička, babka a prababka
Anna ŠTUKOVSKÁ.

Aj touto cestou jej prajeme 
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

v kruhu rodiny. 
Dcéry Hana a Eňa s rodinami
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Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,v našich srdciach žiješ stále s nami. 
8. apríla si pripomenieme  10. výročie úmrtia našej drahej 

 mamičky, babky  a prababky  
Heleny ŠTEFKOVEJ.       

Spomínajú rodina Štefková a rodina Dedíková

Tá rana v srdci stále bolí a čas zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal, nám zostali len spomienky a žiaľ.

9. apríla uplynie šesť rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec  a dedko 

          Ivan ŠTEFKO.
    Spomínajú manželka Božena, dcéra Ivanka s rodinou, syn Ľuboš a  ostatná rodina

14. apríla si pripomenieme 30. výročie úmrtia
Viktora MINAROVIČA

a 5. mája nedožité 89. narodeniny jeho manželky 
Boženy MINAROVIČOVEJ, rod. Némethovej.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Deti, vnúčence, pravnúčence a ostatná rodina 

Očiam je  vzdialená, ale v srdciach našich žije.
15. apríla si pripomenieme tri roky, čo od nás  navždy odišla naša drahá

Magdaléna ZÁMEČNÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si, prosím, spolu  s nami.

              S úctou a láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami

20. apríla si pripomenieme 11. výročie úmrtia 
                 nášho drahého otca a starého otca 

Štefana ROHÁČKA.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Deti s rodinami 

Nezomrel, spí ...
A ak má sen, je krásny. 

Zdá sa mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.
                 23. apríla si priopomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a dedko
Ján JURKAS.

                  Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami. 
                     Manželka a deti s rodinami

Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, 
v našich srdciach budete stále s nami.

          28. apríla si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, babičky a dcéry 

Marty KOŠŤÁLOVEJ
a 11. mája uplynú tri roky od úmrtia nášho drahého otca, dedka a syna 

Jaroslava KOŠŤÁLA.                                                                    
S láskou spomínajú mamy, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina

SPOMÍNAME
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 V matrike slávnych novomestských rodákov 
jeden chýba – a predsa sa v tomto roku dožíva ob-
divuhodného jubilea, osemdesiatky. Pred 80  rok-
mi prvý raz vyšiel Zajko Bojko Ľ. Podjavorinskej. 
Vrabčiaka Ťuľka, ktorému neskôr zmenila meno 
na Čin Čin, mala rada, ale okolo Zajka Bojka 
sa jej starostlivosť krútila ešte viac – odkedy vo 
februári 1926 v liste Š. Krčmérymu zvestovala, že 
„začala písať veršovanú poviestku o zajačkoch“.
Básničky boli uverejnené v časopise Včelka a 
vzápätí poznáme aj výsledok – dnešným slo-
vom povedané – čitateľského prieskumu. Pán 
redaktor Krčméry oznamuje pani poetke, že J. C. 
Hronský (pozn. red.: jeho rok práve prežívame), 
vtedy učiteľ v Kremnici, dal deťom hlasovať, čo
je vo Včelke najkrajšie a jednoznačne hlaso-
vali za Krštenie. Istotne to tetu Ľudmilu povz-
budilo, lebo sa Š. Krčmérymu zdôveruje, že by 
chcela napísať o „zajačkoch“ väčšiu rozprávku. 
Mohla by vyjsť ako lacná knižka s obrázkami 
Jaroslava Vodrážku: Zajci v kroji, „bolo by to srdcu 
bližšie“. Kroj sa pánu Krčmérymu nepozdával, 
ba aj s knižkou je to čoskoro zložité. V r. 1927 
sa pripravuje na vydanie v Akadémii v Bratislave 
„s obrázkami Kováčikovými“ a v Matici si myslia, 
že by mohla robiť česť Pedagogickému odboru. 
Ale nič z toho nebolo, a tak teta Ľudmila uvažovala 
o vydaní vlastným nákladom, a tešila sa, že spolu 
s inými knihami „zanechá slovenským deťom
pamiatku“. Nepodarilo sa ani to a Zajko Bojko 
vyšiel napokon až r. 1930 a až v Prahe u Mazáča
s obrázkami dnes zabudnutého pána Salača. A 
potom dlho-dlho nič!  Zajko Bojko vyšiel druhý 
raz až po 42 rokoch, v r. 1972, dokonca neskôr 
ako Smelý Zajko emigranta J. C. Hronského, 
ktorý po dlhej pauze vyšiel v r. 1969. Prečo? Veď
tvorkyňa Zajka Bojka mala spoločenské uznanie, 
dokonca r. 1947 právom získala titul národná 
umelkyňa. Musím spomínať: ako mladá redak-
torka šla som si tú nevydávanú knižku prečítať do 
Univerzitnej knižnice, a že sa nedala vypožičať,
krasopisne som ju odpísala a priniesla našej 
milej šéfredaktorke Mladých liet ako ponuku na 
vydanie. Prečítala a vzdychla si: „Ale keď je to 
taký pasívny hrdina!“ V 50. rokoch neživotní hrdi-
novia detských kníh zvládali všetky neuveriteľné
prekážky, v 60. rokoch to boli autentické deti s 
problémami doby. A Zajka Bojka teta Ľudmila

privykla najmä na súcit, lásku a láskavý úsmev 
– aby sa vo svete nestratil.  Našťastie to na ňom
ocenila aj lektorka-spisovateľka Mária Ďuríčková,
ktorá v texte citlivo vyriešila niekoľko archaizmov, 
tak, ako to pani Podjavorinská vždy požadovala 
od matičných autorít.  Zajko Bojko teda vyšiel 
s obrázkami Ondreja Zimku r. 1972 a odvtedy 
veľa ráz s obrázkami návratistky Jarmily Dicovej- 
Ondrejkovej...
 A na záver malá detektívka: Jaroslav Vodráž-
ka, tvorca slniečkarskeho kresleného seriálu 
(1927) o Smelom Zajkovi, ktorý otextoval J. C. 
Hronský (v spolupráci s deťmi),  Podjavorinskej 
Zajka  Bojka približne od r. 1926 poznal. Nemohol 
mu byť Zajko Bojko inšpiráciou na Smelého Zajka? 
Obe knihy vyšli v tom istom roku 1930 – nie sú tí 
dnes obaja osemdesiatnici nepriznaní bratia? 

          Magda Baloghová

TETA ĽUDMILA NA PAMIATKU DEŤOM

APRÍLOVÉ JARNÉ PRÚDY
S aprílovým slnkom sa nechajme  unášať

jarnými prúdmi v meste. Začiatok apríla nám 
skrášli Veľká noc. Pred nami je i hlboký okamih 
postáť a s vďakou a pietou 7. apríla si uctiť 65. 
výročie  oslobodenia  mesta a výročie ukončenia
hrôz II. sv. vojny zavŕšené v máji 1945. Pre mie-
rový  život nemožno zabúdať na túto  novú jar 
pre ľudstvo.
 V aprílových dňoch nás čaká aj XIII. Festival 
A. Jurkovičovej a odovzdanie Kvetu Tálie  p. B. 
Turzonovovej. Bude to sviatok takmer  spojený 
so staronovým, akoby  rehabilitovaným sviatkom 
MDŽ. Právom. Ženy sú kladkou v súkolí sveta a 
života. Spolu s partnermi majú  múdro usmerňovať
existenciu ľudstva na planéte. Volá sa Zem a v 
apríli má svoj sviatok. Majme na  pamäti ochranu 
Matičky Zeme, buďme disciplinovaní vo  vzťahu k 
poriadku a čistote  nielen doma, ale i k prostrediu 
ulice, trávnikov a parkov.
  Nielen preto, že v apríli si pripomíname 
Svetový deň zdravia a Európsky deň za práva 
pacientov, sme vďační našim lekárom a zdra-
votníkom za obetavé služby. Na  rozdiel od 
miest, kde sa nemocnice rušia, v našom meste 
je zdravotníctvo relatívne  v  pohode. Len keby 
ceny liekov sa neškriabali čoraz vyšie! Nielen v 
Mesiaci lesov využívajme silu prírody, jej hudba 
sa privráva  každému, kto chce  počúvať.   M.Ch.

K MEDZINÁRODNÉMU DŇU DETSKEJ KNIHY
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BOHATÉ MOŽNOSTI NA CYKLOTURISTIKU
 Trenčiansky kraj sa môže pochváliť
najhustejšou sieťou cyklotrás v SR, celkovo až v 
dĺžke 750 km, okrem toho má veľké množstvo turis-
tických chodníkov. Trasy majú  rôznu náročnosť
a možno po nich navštíviť všetky hrady a kaštiele 
nachádzajúce sa v okolí nášho mesta.
 Okolo Nového Mesta nad Váhom  pre-
chádza niekoľko regionálnych až nadregionál-
nych cyklotrás: Čachtice – Stará Turá – červená
Kopaničiarska cyklomagistrála č. 022; Stará Turá 
– Cetuna – Bzince – zeleno značená cyklotra-
sa č. 5303; Bzince – Nové Mesto nad Váhom 
– neznačený úsek;  Nové Mesto nad Váhom 
– Bošáca – červená Štiavnická cyklomagistá-

la č. 020; Bošáca – Haluzice – Trenčianske
Bohuslavice – žltá cyklotrasa č. 8311; Trenčianske
Bohuslavice – Trenčín – neznačené; Trenčín 
– Nemšová – červeno značená Vážska cyklo-
magistála č. 002; Nemšová – Hlohovec – modro
značená cyklotrasa č. 2301.
 V okolí sa nachádza množstvo turistických 
chodníkov vhodných na príjemné prechádzky, ale 
i  návštevu rôznych miest a lokalít. 
 Zaujímavými a kratšími alternatívami  klasic-
kých turistických trás sú náučné chodníky pre pešiu 
turistiku, konkrétne  náučné chodníky: Beckovské 
hradné bralo (700 m), Sychrov (4,3 km) a Lipky- 
Beckovské Skalice (5,5 km).        (Zdroj: internet)

     ZA PORUŠOVANIE VZN MESTA - POKUTA. 
17. februára oko kamery odhalilo, ako sa  sku-
pinka ľudí na autobusovej  stanici pokúša 
predávať hodinky. Počas objasňovania sa zistilo, 
že  32- ročná Kvetoslava R. z Nitry porušila VZN 
mesta č. 1/2007 o podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na trh. miestach, za 
čo ju čakala pokuta. Neminula ani 24 - ročného
Novomešťana Milana M., ktorý  v ten istý deň
pod mostom cez Váh spaľoval káble, čo bolo 
v rozpore s VZN mesta č. 5/1999 o ochrane a 
zveľaďovaní životného prostredia v meste.
 UŠIEL Z MIESTA NEHODY. Na kruhovom 
objazde pri  bývalej Stavoindustrii sa hliadka 
MsP 24. februára stala svedkom, ako pri jazde 
neprimeranou rýchlosťou Fábia  s novomest-
skou  poznávacou značkou poškodila dopravnú 
značku, pričom vodič z miesta nehody ušiel. 
Hliadke MsP sa ho podarilo zistiť. Išlo o 26 - 
ročného Jozefa P. z Nového Mesta nad Váhom. 
Na miesto bola privolaná hliadka  ODI, ktorá 
udalosť prevzala na doriešenie.
 DRAHÉ RIFLE. 11. marca majiteľ predajne 
na Weisseho ul. oznámil, že neznáma žena 
v obchode odcudzila dámske rifle v hodnote 
18,50 €  a ušla. Hliadke MsP sa podarilo  zistiť
páchateľku krádeže. Dlhoprstou bola  26 - ročná
M. B. z nášho mesta. Za spáchanie priestupku 
proti majetku udelili páchateľke pokutu. Drahé 
rifle!      

mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP    

NA LINKE MsP

USPEL V KONKURENCII

 Počas prvého marcového víkendu sa 
uskutočnil vo Frýdku-Místku tunaj O pohár 
Euroregionu Beskydy. V kvalitnej konkurencii 
650 judistov z troch krajín sa nestratil reprezen-
tant nášho mesta Martin Lhotský. V kategórii 
starších žiakov do 42 kg  po výbornom výkone 
počas celého turnaja si poradil vo finále s fa-
vorizovaným borcom z Čiech, ktorého zdolal na 
ipon a získal zlatú medailu. 

ZVESTI – RADY  - POSTREHY
2. 4.  –  Veľký piatok
3. 4   –  Deň darcov krvi
5. 4.  –  Veľkonočný pondelok
7. 4.  –  65. výročie oslobodenia nášho mesta 
        Svetový deň zdravia
13. 4. – Deň nespravodlivo stíhaných
22. 4. – Deň Zeme
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VOLEJBALISTI SA PREBOJOVALI DO PLAY-OFF
      Pred novomestskými volejbalistami 
bola 27. februára neľahká úloha. Zabojovať o 
účasť v extralige mužov. Po mohutnom finiši 
sa VK Nové Mesto nad Váhom prebojoval do 
play – off, keď zvíťazil 3: 0 nad Prešovom. Po 
šiestom kole  extraligy je  jasné, že s najvyššou 
súťažou sa rozlúčil Zvolen, nováčik Trenčín bude 
o účasť medzi elitou bojovať v baráži. O úspechu 
novomestského volejbalu a jeho perspektívach 
sme sa  porozprávali s prezidentom VK Nové 
Mesto nad Váhom PhDr. Alexandrom Koreňom,
podpredsedom Správy štátnych hmotných rezerv 
SR.

* Ako hodnotíte účinkovanie našich v 
tomto, pre  zotrvanie v súťaži rozhodujúcom 
zápase, verili ste, že to naše  mladé mužstvo 
dokáže? Vzhľadom na  jeho neskúsenosť je 
to pekný darček k 85. výročiu novomestského 
volejbalu, ktorý v tomto roku oslavuje ....
 Súhlasím. Náš novomestský volejbal si 
zaslúži, aby bol v najvyššej súťaži. Toto mužstvo 
to dokázalo a postupne napĺňa to, čo som povedal 
na začiatku tohto ročníka extraligovej súťaže,  že 
extraliga vo volejbale bude mať v našom meste 
adresu trvalého bydliska. Chcem chlapcom za 
ich výkon, bojovnosť a  snahu poďakovať. A ešte 
jedno veľké poďakovanie. Patrí trénerovi mužstva 
-  pánovi  Josefovi  Novotnému. Bol to a stále 
je to on, ktorý nestráca trpezlivosť a dokáže z 
chlapcov dostať maximum toho, čo vedia, ale aj 
toho, čo do nich už on sám vložil. Ešte raz naozaj 
úprimné veľké ďakujem.

* Keby ste  sa  mali obzrieť za  doterajším 
pôsobením novomestského VK, resp. za 
najnovšou históriou novomestského volejba-
lu, akú by  ste mu dali, keďže  ste  bývalý 

pedagóg, známku?
 Tú najlepšiu. História novomestského volejba-
lu je históriou úspešnou. V našom meste vyrasta-
li a verím, že naďalej budú vyrastať výborní 
volejbalisti, ktorých dokážeme ponúknuť slo-
venskej reprezentácii, ale aj zahraničiu. Napokon 
novomestskí zlatí volejbalisti z nedávno minulej 
histórie „splácajú" kamarátsky dlh na Myjave. 
Chcem tým povedať, že v našom meste boli vždy 
veľmi dobrí volejbalisti a mali ešte niečo naviac 
- vždy vedeli do tímu vniesť ducha kamarátstva. 
To musí platiť naďalej.       

* Aké ciele si mužstvo kladie v play – off, 
po akej  méte  by chcelo siahnuť?
 Play-off je súťaž akoby všetko išlo od-
znovu. Chlapci urobia maximum  pre úspešnú 
reprezentáciu nášho novomestského volejbalu, 
ale aj samých seba. Len je stále treba mať na 
zreteli, že máme nové mladé mužstvo, v kto-
rom niektorí hráči začali naberať extraligové 
ostrohy, oťukávajú sa a pracujú na sebe. To je 
to dobré, čo z play-off môžu mať. Každý set, 
ktorý v tejto časti súťaže odohrajú,  bude pre 
nich novou skúsenosťou, každý úspech novým 
úspechom. Ja to novomestskému volejbalu a to-
muto realizačnému tímu želám. Volejbal v Novom 
Meste nad Váhom si to zaslúži a ak si môžem 
dovoliť aj poznámočku na okraj, tak si zaslúži aj 
pozornosť sponzorov, ktorých máme k dispozícii, 
ale aj potenciálnych, ktorých  zatiaľ ešte nemáme. 
Radi  ich privítame už v priebehu zápasov play-off .
 Takisto aj  fanúšikov na  domácich zápasoch, 
pretože rovnako ako mecenášov novomestský 
volejbal potrebuje povzbudenie a potlesk divákov. 
Za ich podporu sa im odmení čo najlepšími 
výkonmi, a verím, že i výsledkami.       

 Trasa č. 5119 (zelená) - trasa začína v cen-
tre obce Lubina, križuje cestu I. triedy a vstupuje 
do obce Hrušové, kde začína oblasť Čachtických
Karpát. Celý čas vedie zalesnenou dolinou bez 
výhľadov. Pri vstupe do Višňového sa odkrýva 
panoráma Čachtického hradu. Chodník križuje 
železnicu a strmšie stúpa na hrebeň Čachtického
krasu, odkiaľ po príjemnom chodníku vedie až 
k vstupu do Čachtického hradu. Odtiaľ chodník 

klesá asfaltovou cestou do centra Čachtíc. Táto 
trasa je zároveň súčasťou európskej turistickej 
trasy E8.
 Výhľady a zaujímavosti: - Čachtický hrad 
– výhľady na masív Veľkej Javoriny, Považského 
Inovca; Holé vrchy (326 m) - nádherný výhľad
na Čachtický hrad a Čachtickú dolinu; Uhoľné
jamy – pozostatky ťažby uhlia medzi Hrušovým a 
Višňovým.                                   Zdroj: internet

TIP NA TURISTIKU: LUBINA - ČACHTICE
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BEZ PETANGOVÝCH GÚĽ  ANI NA KROK
 O petangu sme na našich stránkach písali po 
prvýkrát v súvislosti s úspechom našej Jednoty 
dôchodcov Slovenska na XII. športových hrách 
JDS v Žiline. Po tom, čo aktívne dôchodkyne k 
nemu „privoňali“, ich snom je mať v meste pe-
tangové ihrisko.
 To zatiaľ nemáme, ale Nové Mesto nad 
Váhom má, i keď nepriamo, iné, za to významné 
spojenie s patangom. Tajomníkom Slovenskej 
federácie pétanque (od r. 2002) a prezidentom 
Premier petanque klubu Bratislava, 1. petangové-
ho klubu v SR, je Ľubor Zámečník ml. pochádza-
júci z nášho mesta. Dodnes, ak mu čas dovolí, sa 
vracia  na Kuzmányho ul. 
 Zaujímalo nás, ako sa dnes 41,5 – ročný
absolvent novomestského gymnázia a VŠMU v 
Bratislave dostal k petangu a čím si ho získal.
 - Petang som poznal z francúzskych  „funèso-
viek“ a „belmondoviek“. Vtedy som si vravieval: 
„To by som si niekedy rád vyskúšal!“ Petang  mi 
totiž pripadal ako ťažká pohoda hraná v príjem-
nom prostredí v dobrej partii kamarátov. Hneď na 
začiatku  prezradím, že moje predstavy sa doko-
nale naplnili. Ale po poriadku.
  V roku 2001 som v jednom českom týždenníku 
zachytil reportáž o veľkom petangovom turnaji 
v Prahe. Článok končil kontaktom na prezidenta 
českej asociácie, tak som mu napísal. Obratom 
mi odpovedal, že na druhý deň cestuje služobne 
do Bratislavy, tak sme sa stretli. Celý večer som 
počúval o petangu a keď sme sa lúčili, vedel som,
že som pre seba objavil skvelú aktivitu. Veci  po-
tom nabrali rýchly spád. 
 Zo zahraničia sme si s priateľmi zadovážili 
nevyhnutnú výbavu petangu  - gule a začali sme 
hrávať, až sme sa v apríli 2002, práve pred 8 
rokmi,  rozhodli založiť vôbec 1.  petangový klub v 
SR s názvom Premier (po fr. prvý).  Po čase sme 
zistili, že existujú ďalšie dve skupinky, ktoré holdu-
jú petangu, a tak sme rozbehli činnosť slovenskej 
federácie. Tá síce existovala už od r. 1994, ale 
len na papieri. Na jeseň r. 2002 vycestovala naša 
delegácia, ktorej som mal tú česť byť členom,
na majstrovstvá sveta (MS) do Grenoblu. Počas
šampionátu sa zároveň konal kongres F.I.P.J.P. 
(Svetovej federácie pétanque), na ktorom nás 
prijali za člena. Hneď nasledujúci rok sme vyslali 
svoj prvý reprezentačný tím na MS do Ženevy. 
Ako tajomník S.F.P. som bol opäť pri tom! Odvtedy 

sa snažíme zú-
častňovať väčšiny 
MS a ME mužov, 
žien i juniorov. 
Hoci sa  výsledka-
mi ťažko môžeme 
porovnávať s tra-
dičnými petangový-
mi krajinami, ako 
sú Francúzsko, 
Belgicko, krajiny 
severnej Afriky ale-
bo vždy medailové 
Thajsko, v rámci strednej Európy určite nehráme 
druhé husle.- 
 Petang sa  hrá s guľami, to už vieme. Ale čo
je to: hra alebo šport?
 -Túto otázku počúvam najčastejšie. Odpoveď
znie: ako pre koho. Na jednej strane je to skvelá 
voľnočasová aktivita, pravidlá sú pomerne jed-
noduché, gule sa už dajú zakúpiť vo väčšine
hypermarketov alebo väčších predajniach so 
športovými potrebami za dostupné ceny. Ľudia
si môžu zahádzať po práci, na chalupe alebo na 
dovolenke, porozprávať sa pri tom s priateľmi
a otvoriť si fľašku dobrého vínka. Ohromnou 
prednosťou petangu  je, že nepozná hendikepy. 
Rovnako dobrý v ňom môže byť tak žena ako 
muž, dieťa či senior, ba pri minimálnej úprave pra-
vidiel  vozíčkar aj zdravý hráč. Na druhej strane e-
xistuje stále viac ľudí, ktorí k petangu pristu-
pujú ako k športu – trénujú, zháňajú návody na 
zlepšenie výkonnosti a pracujú na víťazstvách v 
turnajoch a účasti na šampionátoch. –
 Akému záujmu sa  teší petang v SR?
 - Ako federácia  vnímame nižší záujem mimo 
Bratislavy. V hlavnom meste je 6 klubov s asi 
120 registrovanými hráčmi. Ďalšie aktívne kluby 
sú v Pezinku a Modre, čo nemožno  povedať o 
jestvujúcich kluboch v Martine, Michalovciach 
a Žiline. Pri tom sa tu núka  ohromný priestor 
začať hrať v akomkoľvek veku, patriť  medzi 
najlepších, ba dokonca pokúsiť sa reprezentovať
SR. Poznáte nejaký iný šport, v ktorom je niečo
také  možné?  Preto  keď  cestujem po Slovensku, 
petangové gule idú vždy so mnou. Bez nich 
ani na krok!  Rovnako keď prídem do Nového 
Mesta k otcovi, zavolám niekoho z kamarátov, 
ktorí tu ešte ostali, vezmem dcéru a ideme si 



 Na nedávnych majstrovstvách SR žiakov v 
Slovenskom Novom Meste skončila mlaď  z no-
vomestského box-clubu celkovo na  peknej druhej 
priečke. Celá trojica nominovaných sa prebojo-
vala až do finále, čo sa  nepodarilo ani domácim 
víťazom (na foto).

Kamil Prokop vo váhe do 35 kg vybojoval 
striebro, keď vo finále  prehral s najtechnickejším 
borcom majstrovstiev zo Stropkova. Kamil 
prezentoval náš box-club i sľubom o čestnom boji 
mladých boxeristov, ktorý v mene všetkých borcov 
zložil pred  tvárami divákov. Lukáš Šulgan do 42 
kg vo finále  prehral s trojnásobným majstrom SR 
Michalom Takáčom z Galanty. Stretnutie  skončilo
na  body a bolo ozdobou finále. Daniel Moravčík
vo váhe do 46 kg nemal konkurenciu a svojho 
finálového súpera zo Stropkova porazil RSC v 2. 
kole. Bilancia jedno zlato a dve  striebra  bola viac 
ako slušná – výborná!
 Uplynulé obdobie bolo zvášť náročné pre 
Michala Plesníka, ktorý sa  pripravoval na medzi-
národný turnaj GP Ústí nad Labem. Tento známy 

turnaj si nenechajú ujsť  ani špičkoví borci z Kuby, 
Ruska, Turecka a i. Nášmu borcovi držíme  palce, 
bude  preňho  najťažším turnajom v doterajšej 
kariére. Ako Novomešťan v ČR v silnej konkuren-
cii dopadol, vás budeme  informovať v ďalšom
vydaní mesačníka.           

František Horňák, tréner klubu 

MLAĎ  Z BOXU DRUHÁ NA SLOVENSKU
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PRED ŠTARTOM MFL
 V sobotu 10. apríla sa začína jarná časť
mestkej futbalovej ligy. Po jesennej časti je 
na čele Univerzál, ktorý má päťbodový náskok 
pred obhajcom titulu Santos. Príjemným 
prekvapením bola hra nováčika FC Muchy. 
Zlepšené výkony oproti minulosti podával aj 
FC Devils. Presne 1. mája MFL usporiada tra-
dičný turnaj Memoriál Alexandra Fačkovca,
ktorého sa zúčastnia mužstvá s hráčmi nad 35 
rokov. 
 Kontakty a bližšie informácie nájdete na 
www.mfl .php5.sk .                                    -mb-

spolu zahrať. Vynikajúci, skoro ideálny je priestor 
kaštieľa v neďalekých Kočovciach. Pri promovaní 
niektorých turnajov nám pomáha aj nemenované 
novomestské grafické štúdio, takže pre niektorých 
Novomešťanov je petang už starý známy. Pre 
tých ostatných zopakujem: hrať sa dá  kdekoľvek,
stačí rovná, dostatočne veľká a najlepšie jemným 
štrkom vysypaná plocha. Pri rekreačnom hraní sa 
ihrisko ani nemusí vytýčiť a povrch záleží len na 
dohode oboch súperov. Ideálne je hrať v blízkosti 
reštauráciíe alebo pubu, najlepšie priamo na ich 

záhradných terasách, ak to priestory dovoľujú.
Dokonca si pamätám, že pred pár rokmi sa 
petangovým ihriskom mohol pochváliť Kačabár!
Nevravím, že bolo dokonalé, ale bolo. 
 Ak by mal niekto vážnejší záujem, som pri-
pravený po vzájomnej dohode prísť a prípadným 
záujemcom predviesť petang v Novom Meste aj 
osobne. Nič by ma totiž nepotešilo viac, ako keby 
ďalší klub na Slovensku vznikol práve v Novom 
Meste nad Váhom, kde sa stále cítim jednou 
nohou doma. -

• Martin Kufel (vľavo)  a účastník  MAJ-
STROVSTIEV EURÓPY 2009 Marián Sisák 
z Vranova nad Topľou.

 • Zľava: Daniel Moravčík zlato, Lukáš Šulgan 
striebro, Kamil Prokop striebro.
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ŠK SLOVAN- POSTRACH HOKEJOVEJ LIGY
 Nedávne ZOH 2010 v Kanade a smut-
no - slávne účinkovanie našich hokejistov vo 
Vancouveri  evokovali vo mne  spomienky na 50. 
roky 20. stor., keď novomestský ŠK Slovan bol 
postrachom slovenskej hokejovej ligy.
 Hokeju fandím od čias, keď ešte ako sep-
timán či oktaván som sa stal  „hráčom“  hokejo-
vého klubu  ŠK Slovan  Nové Mesto nad Váhom. 
Bolo to v čase, keď sme trénovali prevažne na 
zamrznutých ramenách Váhu či  na Klanečnici
(vždy sme jej hovorili Rieka). Mestské klzisko 
bolo vedľa kúpaliska, pod správou kasární, resp. 
s vyčleneným kvázi správcom a pokladníkom 
zároveň, ktorým bol v tom čase vojak Ján Psotný 
(Kavka), občan mesta. Pred zápasom bolo treba 
pomáhať: odhrnúť sneh, vylajnovať  plochu a 
bránkovisko, osadiť  bránky, cez noc aj popolievať,
osadiť viac  žiaroviek, popripájať svetlá, či upevniť
vtedy iba  20 - centimetrové mantinely. Keď na ne 
hráč po „bodíčku“  padol, rebrá  to cítili aj mesiac. 
Doktorovi sa zvyčajne  neišlo, ani v škole  chýbať
bez ospravedlnenky sa nedalo a vyhovárať sa 
na  zápas bolo riskantné pre  prekročenie  stano-
venej večierky  o 22,00 h, za čo  hrozila zhoršená 
známka z chovania.
 Korčule mal každý hráč vlastné (mne ich pri-
niesol  brat z Anglicka, kde cez vojnu vojenčil ako 
letec RAF), hokejku a všetko ostatné tiež, okrem 
klubom zapožičaného  bielo - zeleného dresu 
(novomestské farby  i ŠK N.Mesto n/V.). Chrániče
sme si robili z kartónu vystrihnutím z „pa-
prndeklovej“  škatule z domu. Horšie bolo, že som 
nemal  podväzkový pás na  pripínanie „štulpní“.
 V začiatkoch  som si  ho musel požičiavať; od 
koho už  len  na dedine ? Od  najbohatšej dievky, 
mlynárovej dcéry!  No hneď po zápase bolo treba 
„húzo“ vrátiť.
 Ale aj tak  sme hrali  ako draci,  za rodné 
mužstvo, mesto  a  dedinu. V Slovenskej hoke-
jovej lige   sme  víťazili  aj dvojciferne,  porážali 
sme Trnavu, Topoľčany, Dubnicu nad Váhom, 
myslím  že aj Trenčín (okrem ŠK  Bratislava, 
VŠ  Bratislava  a HC  Poprad  Tatry). Náš ŠK 
Slovan skončil celkovo – ako naši na  nedávnej 
olympiáde - na 4. mieste. Prispeli k tomu aj 
hráči, vtedy  chalani z dediny Mnešice: J.Ondra, 
V. Pačes, Št. Pavlík, J. Pavlík, V. Slimák a 
V.  Koman (akurát jedna päťka na  striedanie, viac 
nás už na striedanie ani nebolo). Prvú štandardnú 

„panskú“  t. j. mestskú   päťku  tvorili: F. Štvrtina 
(brankár), J. Hluchý, L. Hluchý,  R. Manderlík, M. 
Gerža, J. Riha, J. Heldes, I. Valaský, P. Kolínek.
V tej  najúspešnejšej  sezóne posilami mužstva 
boli i Fr. Cichý  z Dubnice  a poľský exulant 
Jurij Dičio.  Koučom novomestského  klubu bol 
Karol  Trefil, jeho technickým pomocníkom  Jozef 
Kovačovský. „Štadiónom“, rovnako ako u iných 
klubov,  bola nezakrytá ľadová plocha. Ako má 
vyzerať skutočný, sme  prvý raz videli  pri zápase 
v hlavnom meste s jeho hokejovým klubom ŠK 
Bratislava.
 V tých podmienkach a zložení  sme s prvou 
ŠK Bratislava doma hrali  2 : 8. Ich  hviezdami 
boli  bratia Horskí, ale i  externí  hráči  -  Maleček
&  Lonsmín, top  českého klubu  LTC  Praha. 
Boli arogantní   a povýšení (že museli  hrať  s 
takými vidieckymi outsidermi), dokonca ani  sudca 
(štandardne Fr. Pavlíček) si netrúfol im  odpískať
tažké narazenia na mantinel, kde praskali rebrá; 
alebo  keď  L. Horský  nemohol  prejsť  cez nášho 
obrancu  Št. Pavlíka, zrazil ho na ľad  a poskákal 
po ňom korčuľami!!!  Na toľkú nespravodlivosť a 
surovosť zareagovali už aj diváci. Vtrhli na ľad  a 
tlačili sa na Horského. Pridali sa k nim aj všetci 
bratislavskí  aj novomestskí hráči s Trefilom a 
Kovačovským. Tiež jediný mestský policajt  aj 
sudca Pavlíček. Padli aj facky „na sále“, aj návrhy 
zrušíť zápas, dokonca zavrieť ihrisko! Dlhšia 
slovná prestrelka dospela k múdremu  kompro-
misu aj  s bratmi Čechmi. Po múdrej argumen-
tácii novomestských: „...Zápas  máte  vyhratý, 
do konca chýba necelých 10 minút, dokončime
ho, bude to športové gesto  z oboch  strán, os-
pravedlníme sa navzájom,  podáme  si ruky. Ale L. 
Horský  musí  ísť na trestnú lavicu!“ A tak aj  bolo. 
Bratislavskí chytili ešte nočný rýchlik, my sme 
ich veľkoryso odprevadili až na stanicu, aby ich, 
nedajbože, nemal chuť ešte niekto inzultovať.
 A ešte jedna spomienka  na moje pôsobenie v 
drese ŠK  N. Mesto.
 Hralo sa v Malackách. Klzisko bolo samý 
hrbol ako zamrznutá fontána. Sudca i kouči
mužstiev  však rozhodli, že ľad je spôsobilý. A tak 
sa  hralo, hoci puk  málokedy  šiel tam, kde chceli 
hráči...
 Záhorák vystrelil na nášho „Haláka“, ale puk 
šiel vedľa, na mantinel. Odrazený puk spoza 
bránky som z čiary našej tretiny odpálil nášmu 
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NAĎALEJ PATRIŤ K NAJLEPŠÍM NA SLOVENSKU
      Po neuveriteľných 58 rokoch 

„funkcionárčenia“ v  Miestnej  or-
ganizácii Slovenského rybárske-
ho zväzu v Novom Meste  nad 
Váhom, v úctyhodnom veku 93 
rokov, pán Jozef Haško  odovzdal 

štafetu účtovníka a ekonóma  rybárskej organizá-
cie mladším. Stalo sa tak na výročnej členskej
schôdzi MO SRZ. Okrem  poďakovania za jeho 
dlhoročnú obetavú prácu činovníci rybárskeho 
zväzu urobili bilanciu vlaňajška, stanovili si úlohy 
pre  tento rok a zvolili si nové orgány miestnej 
organizácie.
 Vlaňajšok bol úspešný nielen  z hľadiska
úlovkov, ale i zarybnenia revírov organizácie 
násadovými rybami. Viac ako tisícka  členov
ulovila  celkovo v kaprovitých vodách 11 357 rýb 
s hmotnosťou 22 494 kg, čo je v priemere  22,60 
kg na „hlavu.“ Na udici  rybárov v pstruhových 
vodách skončilo 2 075 rýb s hmotnosťou 540 
kg, t.j. 5,35 kg na jedného rybára. Z ušťachtilých

rýb bol najbohatší úlovok kaprov – 7 132 ks 
vážiacich dovedna 18 886 kg, 383 šťúk (995 kg), 
76 zubačov (178 kg) a 53 sumcov (271 kg).
 Z významných  úlovkov si pozornosť zaslúži 
16-kg kapor, ktorého ulovil I. Hamara, o pol kg 
viac vážila  šťuka z udice R. Kačányho. 1,60 kg 
pstruhom sa mohol pochváliť Ing. L. Šujan.
 Pre dobré úlovky aj v tomto roku sa uskutočnilo
zarybnenie  revírov v celkovej hodnote 50 406, 87 
€, z toho 46 595,85 € z kasy MO SRZ,  zvyšok od 
Rady SRZ. 
 Po tom, čo dom rybárov dostala MO SRZ od 
mesta do prenájmu na dobu neurčitú, mohla  sa 
pustiť do jeho opravy.  Na našu radosť, a určite  i 
potenciálnych záujemcov, po zavedení ústredného 
kúrenia  sa dom rybárov môže  prevádzkovať
celoročne. Novozvolený výbor MO SRZ  vstúpil 
do svojej činnosti s odhodlaním pokračovať v 
práci tak, aby novomestská organizácia patrila aj 
naďalej k najlepším na Slovensku.
S rybárskym  Petrov zdar!  Ing. Jozef  Dvorštiak

útočníkovi. Puk si to však  nasmeroval zase kam 
chcel - priamo na hokejku malackého hráča.Ten 
sa v nechránenom priestore rútil  na našu odkrytú 
bránu, s náprahom na streľbu. Srdce mi zmerave-
lo strachom a hanbou: za stavu 3:3  prihrám rovno 
súperovi! Vletel som  do  letiaceho puku.  A klop!, 
puk tentoraz nešiel po ľade, ale nad ním, rovno 
mne  do hlavy. Padal som  na ľad s myšlienkou, 
že holá hlava nie je dobrá  ochrana (prilby  sme 
mali až potom; ešte šťastie, že to nebol  Chára s 
povestnými peckami!).
 Keď som sa prebral, sedel som na striedačke.
Za mantinelom som zostal už až do konca. Vyhrali 
sme 3 : 4. Aj hlava prestala bolieť. Vďaka aneste-

tiku  zvanom  -  víťazstvo. V  tom čase bola  hitom 
populárna a pre nás tam, na Záhorí, aj priliehavá 
pesnička: „Stupava, Stupava, mestečko  milé ..., 
v tej krčme mládenci  pijú,  sem tam sa pre dievča
bijúúú, to robí náladu nám“.  Tá nálada, to bola pre 
nás „hymna“  na celú noc cesty osobným vlakom 
až  do N. Mesta, s malou zmenou v texte:  ...pre 
puk sa bijú. A stále dokola až  do ochraptenia. 
 Na druhý či tretí  deň sa  v novinách  objavilo: 
...Vyhrali novomestskí 3 :4,  najlepším hráčom
bol V. Koman! Aj mi to bolo divné, veď  som nedal 
žiaden gól.  Ale ten výstrižok z  novím  si opatru-
jem doteraz.   

prof. Ing.Václav Koman, DrSc.

Sobota 3.4. o 15,30 h 
AFC dospelí – Spartak Trnava B

Sobota 17.4. o 16,00 h 
AFC dospelí – Topoľčany 
Streda 28.4. o 16,00 h

AFC dospelí – Moravany
------------------------

Nedeľa 11.4.  
St. dorast – Šaľa  o 10,00 h 
Ml. dorast – Šaľa o 12,30 h

Sobota 24.4.   
St. dorast – ČFK Nitra o 10,00 h
Ml. dorast – ČFK Nitra o 12,30 h

------------------------

Sobota 10.4. 
Žiaci A – Dunajská Streda o 10,00 h
Ml. žiaci A – Dunajská Streda o 12,30

Nedeľa 25.4.  
Žiaci A – Nové Zámky o 10,00 h

Ml. žiaci A – Nové Zámky o 12,00 h
------------------------

Sobota  3. 4.  
Žiaci B – Bošany o 10,00 h 

Ml.žiaci B – Bošany o 12,00 h
Sobota 17.4.   

Žiaci B – Partizánske o 10,00 h 
Ml.žiaci B – Partizánske o 12,00 h K
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Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Kvalitnejšia dopravná 
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Naša cesta k cieľu www.mdpt-opd.sk



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Archívna snímka zachytáva časť námestia,

kde namiesto niekdajšieho obchodu s hračkami sa dnes nachádza čínska
reštaurácia, oproti je papierníctvo a nová budova Natali centrum s  obchodmi.


