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NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

         APRÍL



NEDEĽA 14. APRÍLA 

16,30 h  Položenie venca k pamätnej  tabuli A. Jurkovičovej
               na jej rodnom dome                                                                              Komenského ul.
17,00 h  Vernisáž výstavy: 
              ŽENA  A ŽENSKÝ AKT V KRESBE SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV
              (výber zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne)           výstavná sieň MsKS
         Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE herečke ZITE FURKOVEJ                    
          výstavná sieň MsKS a foyer MsKS
17,45 h  Slávnostné otvorenie XVI. ročníka
              Festivalu A. Jurkovičovej                                                 divadelná sála MsKS
18,00 h  SD VHV Stará Pazova, Srbsko 
              Miroslav Kožík: NERESTI ĽUDSTVA          

PONDELOK 15. APRÍLA 

 8,30 h   OD KIS Kysáč, Srbsko
             Robin Hawdon: UKÁŽKOVÁ INSCENÁCIA
              DOKONALÁ SVADBA

19,00 h  Celkom malé divadlo, o.z., Žemberovce
              Na motívy Michaela Frayna: TAKE ON ME! NECHAJ TO NA MŇA!

UTOROK 16. APRÍLA 

8,30 h    Trenčianske Hradné Divadlo
         Janusz Glowacki: ANTIGONA V NEW YORKU

15,30 h  Divadelný ochotnícky súbor v Opatovej nad Váhom 
              Ferko Urbánek: PYTLIAKOVA ŽENA 

19,30 h  Divadlo Brod, o.s., Uherský  Brod
              Sue Glover: TULENÍ ŽENA 

STREDA 17. APRÍLA 

 8,30 h   Dubnické divadlo pri meste Dubnica nad Váhom
Ľubomír Feldek: HRAJ NOHA,  A TY, DRUHÁ, TANCUJ!

11,00 h  Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi
14,30 h  Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov                      výstavná sieň MsKS 

17,00 h Nesúťažné predstavenie             divadelná sála MsKS
              Divadielko galéria pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
              Slawomir Mrožek: STROSKOTANCI

PROGRAM XVI. ROČNÍKA FESTIVALU
ANIČKY JURKOVIČOVEJ 14. - 17. APRÍLA
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 Mesto má záujem pokračovať vo výstavbe 
nájomných bytov. Doteraz si v nej počínalo viac 
ako úspešne. Mestské bytové domy sú postavené 
na veľmi slušnej úrovni. Možno povedať, že via-
ceré z nich sú svojím vyhotovením i materiálovo 
kvalitnejšie  ako domy realizované súkromnými 
investormi sledujúcimi predovšetkým svoj zisk. 
O kvalite nájomných bytových domov svedčia i 
ocenenia, ktoré mesto v minulosti  za  ich rea-
lizáciu získalo.
 - V súčasnosti máme vypracovanú dokumen-
táciu pre územné rozhodnutie na 160 nájomných 
bytov na Ul. Tematínskej za sídliskom  Hájovky, 
- objasňuje súčasný stav s nájomnými bytmi Ing. 
Dušan Macúch, vedúci oddelenia  výstavby, roz-
voja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom a pokračuje ďalej:
 - Ide o osem bytových domov po 20 bytov. 
Je na ne vydané územné rozhodnutie, momen-
tálne prebieha majetkovo - právne usporiadanie 
a výkup pozemkov. Tie z nich, ktoré sa nachá-
dzajú pod cestami, parkoviskami a chodníkmi,
sme v zmysle zákona dostali od Slovenského 
pozemkového fondu zadarmo. Nasledovať by 
mala kúpa zostávajúcich pozemkov pod  by-
tovými domami a zeleňou. Vzhľadom na nejasné 
pravidlá financovania  bytovej výstavby zo strany 
štátu  tento krok ešte zvažujeme. Momentálne ne-
vieme, akým spôsobom sa  bude  zabezpečovať,
či ako doteraz formou úveru a dotácie, s čím
máme dlhoročné skúsenosti, alebo iným spô-
sobom. Chceme predísť situácii, že vykúpime 
pozemky a napokon povedzme kvôli vysokému 
úverovému zaťaženiu na výstavbu či iným okol-
nostiam budeme  musieť od nej ustúpiť. V talóne 
preto máme viaceré alternatívy, z nich vyberieme 
vhodnú po vyjasnení situácie, keď budú známe 
podmienky dotačnej  politiky štátu. -
 Podľa ďalších slov vedúceho oddelenia 
výstavby na radnici rozmýšľajú, či by išli naraz do 
výstavby všetkých 160 bytov, alebo by sa budo-
vali postupne.
 - Závisí to od investičnej náročnosti ich 
realizácie. Tak či onak, na ich výstavbu sa pri-
pravujeme. Uvedomujeme si, že nájomné byty 
sú potrebné, aby ľudia, najmä mladé rodiny, 
mali kde bývať a neodchádzali nám kvôli svojej 
nevyriešenej bytovej otázke preč z mesta.- 
 Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, hneď

v susedstve  plánovanej  mestskej výstavby súk-
romný investor, a to novomestská  firma Ropspol, 
zabezpečuje infraštruktúru pre  výstavbu asi 30 
rodinných domov.
 - Aj ďalší  súkromní investori pripravujú v tejto 
lokalite výstavbu. S výstavbou ďalšej bytovky pri 
štadióne začala fa ADOZ Trenčín, ktorá má pri-
pravené územie na 100 bytov. Zatiaľ postavila 
jednu bytovku s dvadsiatimi bytmi, teraz sa púšťa
do ďalšej. Ďalší investor - fa  Green Gardens, 
s.r.o., pripravuje v tejto lokalite výstavbu s názvom 
Green Gardens. Malo by ísť o 13 dvojpodlažných 
bytových domov s bytmi, ktoré budú mať samos-
tatne k dispozícii časť pozemku. Ide o postupné roz-
víjanie územia za Ul. Tematínskou vyčleneného
na  bývanie. Tí istí majitelia majú pripravenú i 
lokalitu pre výstavbu rodinných domov na Ul. 
Bzinskej po ľavej strane smerom na Bzince pod 
Javorinou. A to na takej vysokej úrovni, aká 
doteraz v Novom Meste nad Váhom na súkromné 
bývanie nebola. Potenciálny stavebník má všetko 
pripravené, stačí  kúpiť pozemok a začať stavať.
Na pozemku sú vybudované kompletné cesty, 
chodníky, verejné osvetlenie a všetky  prípojky 
inžinierskych sietí. Lokalita je v tomto smere 
kvalitne pripravená.-
 Mesto sa teda rozrastá. A podľa záverečných
slov Ing. D. Macúcha samospráva má už teraz 
požiadavku v ďalšej  lokalite na Ulici športovej na 
zmenu územného plánu opäť na bývanie. Tiež 
záujemcovia o výstavbu rodinných domov, príp. 
kúpu bytu majú možnosť vybrať si z viacerých 
lokalít. Momentálne ponuka prevyšuje dopyt.

NIELEN O VÝSTAVBE NÁJOMNÝCH BYTOV

 Na apríl sú naplánované  schôdzka  mestskej 
rady i snemovanie poslancov. Ak sa nič nezmení 
v pláne  zasadaní, v poradí  14. rokovanie  porad-
ného orgánu primátora mesta sa uskutoční 11. 
apríla a poslanci mestského zastupiteľstva sa na 
svojom taktiež 14. zasadaní stretnú 30. apríla.

APRÍLOVÉ SNEMOVANIA

XVI. FESTIVAL ANIČKY JURKOVIČOVEJ
V NOVOM MESTE NAD VÁHOM 

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 14. - 17. APRÍLA 
POD ZÁŠTITOU 

PRIMÁTORA MESTA ING. J. TRSTENSKÉHO
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  Mesto Nové Mesto
nad Váhom sa pri 
príležitosti Dňa Zeme 
(22. apríla) obrátilo s výzvou 
na novomestské základné 
a stredné školy, aby sa 
zapojili do Dňa pre svoje 
mesto 2013. Podrobnosti 
Novomestskému spravo-

dajcovi prezradil Mgr. Dušan Hevery, vedúci 
oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry 
MsÚ v Novom Meste  nad Váhom.
 - Cieľom aktivít v dňoch 15. - 19. apríla je 
zapojiť žiakov škôl do upratovania a čistenia
verejných priestranstiev a školských areálov, 
a prispieť tak  k zlepšeniu životného prostredia 
a zvýšeniu environmentálneho povedomia a zod-
povednosti za životné prostredie. 
 Do rámca Dňa zeme zapadá aj 8. ročník
výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže Včela
v prírode, ktorú vyhlásili Mesto Nové Mesto nad 

Váhom v spolupráci so Základnou organizáciou 
Slovenského zväzu včelárov v Novom Meste 
nad Váhom, Centrom voľného času a Základnou 
umeleckou školou J. Kréna v Novom Meste nad 
Váhom.
 Do tradičnej akcie sa zapojili deti materských 
škôl a žiaci základných a stredných škôl okresu 
Nové Mesto nad Váhom. Škôlkári sa prejavili 
výtvarne,  žiaci I. a II. stupňa ZŠ a študenti stred-
ných škôl sa okrem výtvarných prác prezentovali 
literárnymi prácami a fotografiami. Kým žáner a 
technika boli ľubovoľné, téma je  pre  všetky ve-
kové kategórie záväzná. Je ňou Včela v prírode.
Súťažné práce komisia posúdi a vyberie  najlepšie 
v termíne  do 5. apríla.
 Vyhodnotenie a vernisáž výstavy súťažných
prác sa uskutoční presne v Deň Zeme 22. apríla 
o 10.00 h v Galérii ZUŠ J. Kréna v Novom 
Meste n. V. Úspešné súťažné práce  prekročia
aj hranice  mesta a budú  na obdiv na  výstave 
Slovenského zväzu včelárov v Trenčíne.-

D EŇ  P R E  S V O J E  M E S T O

SEPAROVANÝ ZBER V APRÍLI
 V meste  naďalej prebieha  separovaný zber. 
Na  webovej stránke Technických služieb mesta 
v Novom Meste nad Váhom v sekcii ekologické 
pracovisko  nájdete presný harmonogram  jeho 
vývozu. Uskutoční sa  aj v apríli v nasledovných 
termínoch:

3. apríla: Brigádnická, Lipová, Vysoká, 
Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná,
Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, 
Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská,
M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku, Fándlyho, 
Čachtická.

5. apríla: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, 
Javorinská, Športová, Kamenná, Poľovnícka, 
Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsfeldova, 
Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, 
Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, 

Svätoplukova, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, 
Stromová, Štúrova, Bzinská a takisto na  uliciach: 
Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, 
Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, 
Bohuslavická, Bošácka.

8. apríla: O. Plachého, Severná, Royova, 
Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, 
Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, 
Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, 
Odborárska, Beckovská, Riečna a v ten istý deň
i na  uliciach: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova,
Malinovského, Vajanského.                        (tsm)

V NOVÝCH PRIESTOROCH
  Do nových priestorov budovy nemocnice nad 
lekárňou sa v priebehu tohto roka  presťahovali
tri odborné ambulancie: diabetologická am-
bulancia - MUDr. Silvia Vadinová (7740460), 
reumatologická ambulancia - MUDr. Marianna 
Hauptvoglová (7740342) a interná a alergo-
logická ambulancia  - MUDr. Silvia Podmajerská 
(7740440). V týchto priestoroch sídlia aj denzito-
metrické pracovisko a pracovisko centrálnej  so-
nografie. Pre pacientov je prístup vchodom 
č. 1 (po schodoch) alebo vchodom č.2 (výťahom)
z dvora budovy nemocnice.

KLADENIE VENCOV
 68. výročie oslobodenie nášho mesta 
si pripomenieme pietnym aktom kladenia 
vencov 5. apríla o 14,00 h pri Pamätníku 
rumunským vojakom v Parku Dominika 
Štubňu - Zámostského.
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OZNAM ZÁKAZNÍKOM

 Kto kúpil reflexné nálepky SMAJLÍKOV
v našej predajni v období od 2. septembra 
2012 do 18. septembra 2012, môže zakúpený 
tovar vrátiť.
 Tento tovar bol stiahnutý z predaja 

19. septembra 2012.
Predajňa DRAGON

Čsl. armády 15, Nové Mesto nad Váhom

 - Dovedna sa v našom meste zapísalo 221 
budúcich  prvákov,- sumarizuje výsledky nedávne-
ho  zápisu detí do základných škôl pre školský 
rok 2013/2014 Mgr. Dušan Hevery, vedúci od-
delenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ 
v Novom Meste nad Váhom a pokračuje ďalej:
 - Z toho 175 do verejných  a 48 do Spojenej 
školy sv. Jozefa - ZŠ. Z celkového počtu bolo 
187 Novomešťanov, z nich 33 sa zapísalo do 
cirkevnej ZŠ. Z obcí  bolo 34 budúcich prváčikov
(z toho 15 do cirkevnej ZŠ). U 28 detí, z toho u 
siedmich v cirkevnej ZŠ, bol navrhnutý odklad po-
vinnej  školskej  dochádzky. Najmenej žiakov (35) 
zapísala ZŠ  Odborárska. Ich odlev spôsobil fakt, 
že  26  žiakov z jej školského obvodu sa zapísalo 
do cirkevnej základnej školy. Najviac - až 72 - 
budúcich prváčikov (z toho 10 návrhov na odklad) 
sa zapísalo do ZŠ Tematínska. -
 Ako dopadol zápis v porovnaní s vlaňaj-
škom?
 - Oproti minulému roku sa zapísalo do 1. 
ročníka o 14 žiakov menej (z toho o 7 menej 

Novomešťanov). Do 1. ročníka navrhujú verejné 
ZŠ po odrátaní odkladov prijať do 8 tried 152 
žiakov, t. j. o 13 žiakov menej ako vlani a cirkevná 
ZŠ  do dvoch tried 41 žiakov (o 1 viac). Otvorenie 
nultého ročníka závisí od žiadostí rodičov, teraz je 
jedna trieda s 10 deťmi.-
 Vo februári sa konal i zápis do materskej 
školy pre školský rok 2013/2014. S akým výsled-
kom?
 - Zapísalo sa 243 detí (vlani 250 detí), z toho 
213 detí z Nového Mesta n. V. (vlani 220) a 30 
z obcí (vlani 31). Podľa veku bolo zapísaných 
133 detí od troch rokov, 107 do troch rokov a tri 
deti staršie ako šesť rokov s odloženou školskou 
dochádzkou. Podľa kapacitných možností riadi-
teľka MŠ navrhla prijať do MŠ 201 detí. Tento 
návrh schvaľuje zriaďovateľ, ktorý prihliada na ka-
pacitné a finančné možnosti MŠ. Okrem toho pri 
prijímaní detí sa uprednostňujú deti v súlade so 
školským zákonom a internou smernicou mesta. 
 Po schválení návrhu mestom riaditeľka MŠ 
vydá rozhodnutia o prijatí detí. Ak samospráva jej 
návrh odobrí, v novom školskom roku by MŠ mala 
663 detí, čo je o 37 viac ako vlani.-

         Na celoslovenskom kole Vansovej Lomničky
19. - 20. apríla bude  mať silné zastúpenie Nové 
Mesto nad Váhom. Trojnásobnú účasť v meste 
pod Urpínom si Novomešťanky zaistili výsledkami 
z krajského kola Vansovej Lomničky v Trenčíne
z konca februára. Svojimi excelentnými výkonmi 
si ho úplne „privlastnili“. O vavríny víťazstva budú 
v Banskej Bystrici bojovať v poézii v 3. kategórii 
z kraja prvá Dana Arbetová, v próze  v rovnakej 
kategórii s 1. miestom z mesta  Matúša  Čáka
Bibiana Kincelová a v poézii v 1. kat. z Trenčína

druhá Michaela Fojtíčková. Pomyselné zlato 
v rovnakej kategórii v poézii získala študentka 
gymnázia Ema Mária Sečová. Keďže však nemá 
18 rokov, v národnom kole sa pokúsi „karty 
zamiešať“  jej o čosi staršia kolegyňa - gymna-
zistka Miška.
 Trojlístku Novomešťaniek prajeme veľa
úspechov, držíme im palce  a návrat domov zo 
46. ročníka  Vansovej Lomničky bohatý nielen na 
dojmy, ale i  - ocenenia.

„LOMNIČKA“ S TROJLÍSTKOM NOVOMEŠŤANIEK

• KVET 
T Á L I E , 
v poradí 
d v a n á s t y , 
v úvodný deň
F e s t i v a l u
A. Jurkovi-
čovej pre-
vezme Pani 
herečka - Zita 
Furková.

VÝSLEDOK ZÁPISU: OPROTI VLAŇAJŠKU
MENEJ PRVÁKOV
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 Prešlo už niekoľko rokov, ale v kútiku duše 
sa stále nemôžeme rozlúčiť s pôvodným po-
menovaním školy - priemyslovka. Vychovala 
stovky kvalifikovaných odborníkov, pedagógov... 
Dnes máme už iný názov: SOŠ Bzinská 11, Nové 
Mesto nad Váhom, ale nič to nezmenilo na jej po-
slaní, profesionalite, odbornom vzdelávaní a roz-
voji. Dalo by sa povedať, že naši súčasní študenti 
sú úprimne hrdí na svoju školu a vzorne ju 
reprezentujú. Stačí spomenúť nedávne celoštátne 
finále v stredoškolskej súťaži ZENIT, kde sme mali 
zastúpenie v strojárstve aj  elektronike a v oboch 
odboroch víťazné! Ľubomír Opatovský v ka-
tegórii A zvíťazil v ZENIT- e v strojárstve a zároveň
ho vyhlásili za absolútneho víťaza v strojárstve, 
čím získal pozvánku na bezplatnú návštevu a 
exkurziu do CERN-u vo Švajčiarsku (Európska 
organizácia pre jadrový výskum). Patrik Beňo
zvíťazil v kategórii B v ZENIT- e v elektronike so 
zaradením do prípravného národného tímu Skills 
Slovakia v odbore elektrotechnik.
 No nie sme úspešní len v našich profilových 
oblastiach. Už niekoľko rokov si naši študenti 
merajú sily s inými žiakmi z rôznych škôl z celého 
Slovenska v súťaži Expert geniality show. Aj tam 
dokazujú, že patria medzi úspešných, keď každo-
ročne získavajú v jednotlivých témach popred-
né miesta.   
   V tomto školskom roku si vyberali dve té-
my z nasledovných: Spoločnosť kedysi a dnes,
Tajomstvá prírody, Svetobežník a Do you speak 
English?
 Z našej školy súťažilo 39 žiakov a z toho bolo 
17 úspešných riešiteľov! V kategórii EXPERT 

012 Martin Dodek z II. A získal prvenstvo a 
Kristián Hrušovský z I. A obsadil 2. miesto 
v téme Tajomstvá prírody spomedzi 457 žiakov 
Slovenska. V celkovom hodnotení nám patrí 
17. miesto medzi 1048 súťažiacimi v kategórii 
EXPERT 012 (Martin Dodek) a 51. miesto z 
1011 súťažiacich žiakov v kategórii EXPERT O34 
(Jozef Štekel).
 Karel Čapek napísal takmer pred 100 rokmi 
sci-fi drámu R.U.R., čo je v našom súčasnom
jazyku: Rozumní Univerzálni Riešitelia alebo 
Rozum, Učenie, Radosť. A možno to povedať
tak o našich študentoch, ako aj o ich 
učiteľoch.
      Pretože 
my nie 
sme žiad-
na dvojka, 
my sme 
– prie-
myslovka! 

Vb

NIE SME ŽIADNA DVOJKA, SME PRIEMYSLOVKA!

NOVOSTAR III. - V APRÍLI SEMIFINÁLE
 V prvej polovici marca sa  v centre voľného
času uskutočnili tri kastingy na spevácku súťaž
Novostar III. Z 21 zúčastnených z celého okresu 
porota v zložení: Mgr. Miriam Klimentová, Helena
Vrtichová a Peter Rýdzi (učiteľ ZUŠ) vybra-
la 14 semifinalistov, celé dve tretiny spomedzi 
všetkých potenciálnych novostaristov! Na počet
zúčastnených je to síce nezvykle veľa, ale 
vzhľadom na kvalitný „materiál”, ktorý sa na 
kastingu objavil, sme chceli dať šancu prejaviť
svoj talent čo najväčšiemu počtu spevákov. Ich 
vekové zloženie je  v rozmedzí od 10 do 22 rokov, 

z toho je jedenásť dievčat a traja chlapci.
 Po príprave v CVČ sa semifinále uskutoční
23. apríla o 17,00 h v mestskom  kultúrnom stre-
disku. O  šestici postupujúcej do finále, ktoré 
sa  uskutoční 28. mája, rozhodnú  hlasy divákov 
spolu s bodmi od  poroty.  Semifinalisti zaspievajú 
každý jednu pesničku s  hudobným podkladom na 
CD. V májovom finále, o výsledku ktorého opäť
rozhodne publikum spolu s porotou, budú víťazi
zo semifinále  spievať so živou kapelou a duetá.

  PhDr. Jana Heveryová,
riaditeľka  CVČ
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 Liga proti ra-
kovine (LPR) organizuje 
sedemnásty ročník zbierky 
Dňa narcisov. 12. apríla 
vyjdú do ulíc dobrovoľníci
so žltými kvietkami nádeje. 
Na znak solidarity s oso-
bami postihnutými rakovi-
nou si pripomenieme tento 
deň aj v uliciach nášho 
mesta pripnutím kvetu nar-
cisu. K dispozícii budú aj 

pokladničky, do ktorých budete mať možnosť
prispieť ľubovoľnou sumou. 

Dôveryhodná zbierka
 Pred sedemnástimi rokmi spustila Liga proti 
rakovine projekt Deň narcisov. Ako informuje we-
bová stránka LPR SR, vďaka dôvere ľudí sa vy-
pracoval v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú
zbierku na Slovensku. Podľa www.lpr.sk sa mi-
nulý rok vyzbieralo v Trenčianskom kraji 92 088, 
20 eura. Peniaze putovali na prenos výsledkov 
klinického a základného výskumu do diagnostiky, 
liečby a rehabilitácie onkologických pacientov. 
Ďalej tiež na psychosociálnu starostlivosť o onko-
logických pacientov, na výchovu, informovanosť a 
prevenciu zameriavajúcu sa na širokú verejnosť.

Dobrovoľníci z GMRŠ
 Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku 
boja proti rakovine bližšie k ľuďom. Každoročne
ho pomáhajú organizovať stovky ľudí po celom 
Slovensku. Zbierku v Novom Meste nad Váhom 
spoluorganizuje aj Gymnázium Milana Rastislava 
Štefánika.
 - Študenti robia zbierky, rozdávajú narcisy 
a brožúry. Tiež v škole pripravujú informačné
nástenky a rozhlasovú reláciu,- hovorí o účasti
na projekte školská koordinátorka Mgr. B. 
Barančinová.
 - Pri vzniku LPR sa za jednu z jej činností
stanovilo vzdelávanie mladej generácie. Preto 
od roku 1999 funguje aj na našej škole výučba
nepovinného predmetu - onkologická výchova. 
V súčasnosti ju vedieme ako krúžok,- vysvetľuje
učiteľka. V rámci výchovy sa žiaci učia o pre-
vencii, diagnostických spôsoboch liečby, biológii 
rakovinovej bunky či práci s onkologickými pa-
cientmi.
 - V mnohých rodinách žijú žiaci s týmto 
ochorením, preto ich tento nepovinný predmet 

zaujíma,- tvrdí koordinátorka B. Barančinová.
 - Môj dedko zomrel na rakovinu pľúc po ôs-
mich rokoch od diagnostikovania. Na krúžku som 
sa o tejto chorobe dozvedela viac,- potvrdzuje 
prváčka Natália (16). 

Dobrovoľníčka z onkologického oddelenia
 - Dobrovoľníčku na onkologickom oddelení 
som robila štyri roky. Raz do týždňa, vždy v ten 
istý deň, som vstúpila na oddelenie a pozdravila 
pacientov. Predstavila som sa im a povedala 
o svojej činnosti. Podľa ich reakcie som ve-
dela posúdiť, či majú záujem o moju spoločnosť,-
opisuje Jana. Ako informujú občianske združenia, 
dobrovoľník nemôže nadviazať hlbší vzťah s 
pacientom.
 - Vnímajú nás ako laickú psychicko - sociálnu 
pomoc. Pacienti sa zdôverujú dobrovoľníkom.
Pri nich by mali aspoň na chvíľu zabudnúť na 
svoju chorobu,- pokračuje bývalá dobrovoľníčka.
Napriek tomu, že dobrovoľníci si musia zachovať
profesionálny odstup a nenadväzovať bližšie 
vzťahy s chorými, pacienti im zanechávajú spät-
nú väzbu. 
 - Panej, ktorú som pravidelne navštevovala, 
bolo v deň mojej návštevy zle. Zdravotné ses-
try ma na to upozornili. Chcela som ju aspoň
pozdraviť a prehodiť pár slov,- hovorí o zážitku 
dobrovoľníčka, ktorá si myslela, že ju pacientka 
pošle preč.
 - Na moje prekvapenie sa rozhovor rozvinul. 
Pacientka mi pri odchode povedala, že jej bolo 
príjemne, aj keď je slabá a zdvíha sa jej žalúdok. 
Bol to pre mňa silný zážitok,- opisuje Jana. 
Okrem rozprávania pacientom pripravujú tvorivé 
aktivity, alebo im čítajú.
 - Nechávame sa viesť pacientom. Keď sa 
smejú oni, smejeme sa aj my. Plačeme, keď
oni plačú. Niektorým stačí, ak pri nich v tichosti 
sedíte,- dodáva aktivistka. 

Henrieta Mihalková

RAKOVINA - OCHORENIE, KTORÉ ĽUDÍ SPÁJA

JUBILEUM ŠKOLY
 Základná umelecká škola  J. Kréna v Novom 
Meste  nad Váhom stojí pred 65. výročím svojho 
vzniku. Začala  pôsobiť  ako Mestský hudobný 
ústav v školskom roku 1947/1948. Školu viedol 
p. Ervín Horáček. ZUŠ oslavuje i ďalšie  jubi-
leum: pred  polstoročím vznikol na  škole z pod-
netu akad. sochára Milana Struhárika výtvarný 
odbor.
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NA SV. JURAJA SO SKAUTSKOU ŠATKOU NA KRKU

 V roku storočnice skautingu na Slovensku 
aj členovia Slovenského skautingu - 15. zbor 
Javorina v Novom Meste nad Váhom vyjadria 
svoju  príslušnosť k tomuto hnutiu skautskou 
šatkou. Stane sa súčasťou ich odevu po celý 
deň sviatku skautov - 24. apríla na sv. Juraja, 
patróna skautov.
 Zhruba mesiac po tom, čo sa novomestskí 
skauti rozlúčili so zimou (23. marca) zhodením 
horiacej Moreny do vĺn Váhu, zorganizujú akciu 
Za krajšiu Kamennú. 
 - Čistenie Kamennej má u nás dlhoročnú
tradíciu. Tohto roku je to už 16. ročník, -
konštatuje vodca 15. zboru Adrián Dedík
a pokračuje ďalej:
 - Inak to nebude ani tentoraz. Akcia je ve-
novaná Medzinárodnému dňu Zeme, čo je 22. 
apríla. Vždy v najbližšiu sobotu, ale  v závislosti 
od počasia, tentokrát buď 20. alebo 27. apríla,
naše dva oddiely vrátane družín sa vyzbroja 
plastovými vrecami, rukavicami a dobrou nála-
dou, vyhrnú si rukávy a pustia sa do čistenia tej-
to lokality pred blížiacou sa turistickou sezónou. 
Všetkých, ktorým nie je ľahostajný náš mest-
ský „lesopark“, radi na tejto brigáde privítame. 
Kontakt je uvedený nižšie.
 Vzhľadom na rekonštrukciu Čachtického 
hradu sme  tento rok upustili od realizácie pro-
jektu Odklínanie hradu, ktorému sa venujeme od 
roku 2008. Vrátime sa k nemu o rok po ukončení
obnovy niekdajšieho Bátoryčkinho sídla. 
  Storočnicu skautingu na Slovensku, ktorý je 
podľa doteraz dostupných informácií len o rok 
starší od novomestských skautských koreňov, si 
pripomenieme  ako sprievodnú akciu Dní mesta 

v júni výstavou skautských artefaktov a video-
projekciou vo viacúčelovej spoločenskej sále a 
ďalšími aktivitami v parku. V tejto súvislosti sa 
chcem obrátiť na občanov, keďže v našom mes-
te má skauting dlhú tradíciu, ak by boli ochotní 
poskytnúť, zapožičať na oskenovanie tlačoviny, 
fotografie a pod., proste všetko súvisiace so 
skautingom z rôznych  období jeho existencie. 
Budem rád, keď sa so mnou skontaktujú na č.
mobilu: 0907566692. -
 Podľa slov A. Dedíka do osláv 100 rokov 
skautingu na Slovensku stihnú novomestskí 
skauti toho viac. Napríklad v máji absolvujú 
cyklotúru do družobného Uherského Brodu za 
tamojšími skautmi spojenú s návštevou ar-
cheoskanzenu v obci Modrá, v minulosti  ar-
cheológmi objavenej slovanskej osady a znovu 
vystavanej na obraz vtedajšej doby. 
 - Okrem  toho v lete nás čaká tradičný, v po-
radí už 23. skautský stanový tábor, ktorý bude 
vyvrcholením našej činnosti. No ešte predtým, 
1. júna, uskutočníme  na  Zelenej vode 6. ročník
Ringoturnaja, súťaže v netradičnom športe. 
Popri týchto akciách sa budú naši členovia
snažiť dnes a denne v súlade  s poslaním 
skautingu napĺňať skautské heslo: Urobiť každý 
deň jeden dobrý skutok, a urobiť tak svet o 
trochu lepší.-

BEZPLATNÉ 
PRÁVNE PORADENSTVO  

 Kde? Kancelária poslanca NR SR D. 
Bublavého, Ul. Fraňa Kráľa č. 9 Nové Mesto 
nad Váhom
 Kedy? Každú druhú stredu a podľa roz-
pisu 3. a 10. apríla od 13.00  do 16.00 h.
Poradenstvo poskytuje: JUDr. Anna Orsavová
Kontakt: tel. 032/ 7717035
email: anna.jamajka@gmail.com
 Forma poskytovania poradenstva: Osobne, 
písomne, telefonicky aj na záznamník, e-mailom 
Využite možnosť riešiť vlastné problémy s pomo-
cou skúseného právnika!

POZOR, ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA!
PEDIKÚRA

ZUZANA MRÁZIKOVÁ 
NOVÉ TEL. ČÍSLO: 0907441460
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 Rovnako ako po iné roky aj tento rok si celý 
svet 2. apríla pripomenie Svetový deň infor-
movanosti o autizme. Celosvetovou kampaňou
Rozsvieťme to namodro sa v tento deň svetové 
architektonické pamiatky rozsvietia modrým svet-
lom, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi
s autizmom.
 Vlani s prispením Rímskokatolíckeho far-
ského úradu v Novom Meste nad Váhom sa naše 
mesto po prvýkrát pripojilo k tradícii nasvietenia 
dôležitých budov namodro. Touto farbou  krásne 
svietil Kostol Narodenia Panny Márie.
 Bohužiaľ, kvôli nedostatku finančných pros-
triedkov sa tento rok nemôžeme pripojiť k tejto 
akcii, ale v budúcnosti sa k nej určite vrátime (aj 
touto cestou sa obraciame na ľudí, resp. väčšie
firmy, ktorým osud autistov nie je ľahostajný, aby 
prispeli dobrovoľnou čiastkou na  účet nášho 
občianskeho združenia, a pomohli tak v roku 
2014 uskutočniť nasvietenie nášho kostola).
 Nič však nebráni zapojiť sa do tejto kampane 
už v tomto roku rôznym organizáciám, rodinám 
či súkromným osobám. Konkrétne v noci z 1. na 
2. apríla  rozsvietením domodra vonkajšej fasády 
budovy, kde sídli vaša organizácia, byt, dom či
kancelária... Príp. stačí  jednoducho sa obliecť
do modrého. Ak sa k vám pripoja  priatelia, 
spolužiaci, kolegovia, urobte hromadnú fotografiu 
a potom ju pošlite na http://www.lightitupblue.org  .
 Občianske združenie SPOSA-NM, ktoré vlani 
túto akciu iniciovalo, vzniklo už pred ôsmimi 
rokmi. Po celý čas svojej existencie sa usiluje o 
to, aby deti s autizmom v našom meste a jeho 
okolí mali čo najväčšiu možnosť plnohodnotne 
žiť, učiť sa, mali zabezpečené  pre  nich potrebné 
vzdelanie  a mohli sa v čo najväčšej miere zapojiť
do bežného života.
 Do budúcna si SPOSA-NM kladie za cieľ
vytvoriť zariadenie celoživotnej starostlivosti (den-
né centrum) či chránené bývanie.
 Nie je to tak dávno, čo bol autizmus v kruhoch 
špeciálnych a liečebných pedagógov takmer ne-
známym pojmom. Takmer vždy sa nám autista 
spája s predstavou záhadného človeka, ktorého 
správanie je nielen nevysvetliteľné, ale hlavne 
neznesiteľné a rušivé, ktorého komunikácia 
vlastne ani nie je komunikáciou, lebo väčšinou
nehovorí vôbec, alebo opakuje to isté, ktorého 
záujmy sú nanajvýš podivné a v praktickom živote 
nepoužiteľné.

Avšak autista je tiež človek. Snažme sa pre-
to byť ľuďmi, ktorí ho neodsúdia, nebudú ním 
opovrhovať a nebudú sa mu vyhýbať.
 Do konca roka 2012 bolo nutné použiť
finančné prostriedky získané z 2% dane za rok 
2011 v hodnote 3 595 €. Táto suma bola určená
na nákup vypaľovacej pece na keramiku, výlet 
detí  autistickej triedy ŠZŠ v Myjave na konci 
školského roka v Podkylave spojený s jazdením 
na koňoch (hipoterapia),  plávaním v bazéne a 
opekačkou. Ďalej na rehabilitačno-relaxačný po-
byt rodín a deťmi s PAS počas letných prázdnin 
v zariadení Škola v prírode v Terchovej,  hipo-
terapiu detí s PAS z Nového Mesta nad Váhom, 
na pokračovanie od roku 2011 bežiaceho akredi-
tovaného vzdelávania rodičov detí s PAS v oblasti 
sociálnej rehabilitácie. Ďalšia časť financií išla na 
nákup školských pomôcok pre deti autistických 
tried ŠZŠ v Myjave a Novom Meste nad Váhom.
V roku 2012  dve %  z dane  od FO a PO vyniesli 
nášmu občianskemu združeniu finančné pros-
triedky v hodnote 2 882 €, za čo ich darcom zo 
srdca ďakujeme. O ich využití rozhodnú členovia
SPOSA-NM na tohtoročnej členskej schôdzi.

Ľudmila Uhrecká

I TENTO ROK TO ROZSVIEŤME NAMODRO!

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA
Do 7. apríla prebieha v meste celoplošná 

deratizácia. Príkazom č. 1/2013 ju vyhlásil 
primátor mesta  z dôvodu regulácie živočíšnych 
škodcov a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mesta 
číslo 5/1999  Ochrana a zveľaďovanie životného 
prostredia v meste. Právnické osoby a fyzické 
osoby s oprávnením k podnikaniu sú povinné 
MsÚ v Novom Meste n. V. o vykonaní de-
ratizácie písomne informovať do 30. apríla.
Upozorňujeme na nutnosť označenia miesta, 
kde je návnada umiestnená spolu s uvedením 
názvu použitého prípravku a firmy, resp. osoby, 
ktorá ošetrenie vykonala.
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 - Obraciam sa na 
vás ako na  poslednú 
inštanciu, - do telefónu 
si  povzdychla čitateľka
a vysvetlila nám, čo ju 
trápi.
 - Kedysi bola 
na železničnej  stanici 

poštová schránka. Počas rekonštrukcie stan-
ice ju odtiaľ odstránili. Myslela som si, že po 
ukončení prác ju tam znovu inštalujú. Nestalo 
sa tak. Obvolala som rôzne  inštitúcie, pretelefo-
novala „majland“, bola na  pošte a  - nič. Nikde som 
nepochodila. Povedala som si, že skúsim ešte 
Novomestského spravodajcu, či nedokáže nielen 
mne, ale i iným občanom, ktorým poštová schrán-
ka na stanici chýba,  pomôcť dosiahnuť nápravu. -
  Rozčarovanej panej sme  sľúbili, že  skúsime, 
že pôjdeme za týmto problémom. Oslovili sme 
Železnice SR. Od hovorkyne Železníc SR Mgr. 
M. Pavlíkovej sme získali nasledovné stanovisko:
 - Schránka Slovenskej pošty bola umiestnená 
pri novinovom stánku v priestore východu z ob-
jektu železničnej stanice. Keďže i tento priestor 
bol súčasťou rekonštrukcie, projektant výhľadovo
riešil priepustnosť hlavného východu nadčasovo
tak, že pristúpil k likvidácii časti stavby (novinový 
stánok). Vytvoril sa tak neobmedzujúci priestor 
pre opustenie cestujúcich z priestorov železničnej
stanice, ktorý spĺňa i požiadavky v mimoriadnych 
situáciách, napr. pri evakuácii. Počas realizácie 
rekonštrukcie tejto časti stavby boli demontované 
a vrátené vlastníkovi dva telefónne automaty 

T - Com a jedna schránka Slovenskej pošty, 
všetko v súlade s projektovou dokumentáciou 
stavby, z dôvodu opravy fasády, vybudovania 
inžinierskych sietí a záverečného opláštenia bu-
dovy so stanovenou povrchovou úpravou. Ihneď
po ukončení rekonštrukčných prác v novovytvore-
nom priestore hlavného východu zo železničnej
stanice spoločnosť T-Com inštalovala jeden tele-
fónny automat.
 Podľa nášho názoru ak má Slovenská pošta 
v úmysle poskytovať svoje služby prostredníc-
tvom poštovej schránky umiestnenej v priestore 
železničnej stanice, mala by osloviť nás, teda 
ŽSR. Poskytovanie poštovej služby v priestore 
železničnej stanice by ŽSR privítali.-
 Obrátili sme sa teda s týmto problémom na 
Slovenskú poštu. Pred  pár dňami sme odtiaľ
dostali odpoveď, ktorá našu čitateľku, a mnohých 
ďalších, poteší:
 - Vašu požiadavku riešili 11. marca poverení 
zamestnanci Oblastného riaditeľstva pôšt Trenčín
s prednostom Železničnej stanice v Novom 
Meste nad Váhom. ŽSR vyjadrili súhlas s umiest-
nením poštovej schránky v ich priestoroch, preto 
v najbližšom období, po doriešení technických 
záležitostí, bude poštová schránka na železničnej
stanici osadená. Ďakujeme za váš podnet 
a záujem o poštové služby. S pozdravom Mgr. 
Ingrid Bašková, referentka oddelenia podpory 
z Oblastného riaditeľstva pôšt Trenčín.-
 Dobrá vec  sa napokon podarila! Teší nás, že 
prispel k tomu práve Novomestský spravodajca.
                                                                   -r-

PODARILO SA! POŠTOVÁ SCHRÁNKA NA STANICI!

DÚHOVÉ EMINENCIE A ICH NOVÉ CD
 Hudobná skupina Dúhové Eminencie 23.
februára vo výstavnej sieni v MsKS prezentovala 
svoje nové CD Astro night. „V Dobrej čajovni v 
Košiciach bol za ideálnych akustických podmie-
nok zhotovený zvukový záznam koncertu, ktorý 
sme sa rozhodli vydať,“ hovorí o Astro night líder 
Dúhových Eminencií Branislav Hargaš. „Krstnou 
mamou“ CD bola orientálna tanečnica skupiny 
Yasmin, Jana Krivánková (na foto). Dúhové 
Eminencie sú zvláštne nielen netypickým žánrom 
worldmusic, ale aj hrou na unikátny hudobný 
nástroj tuhar sitar didgeridoo.                  -heň-

 foto: M. Plesník
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ХРИСТОС ВОСКРЕС ! 1

 Nevedeli ste prečítať nadpis? Myslím, že 
skôr narodeným to nerobilo problém, lebo ruský 
jazyk sa učili povinne už v základnej škole, a 
teda zvládli aj azbuku. Je prekvapujúce, že 
tvrdý totalitný režim v bývalom Sovietskom 
zväze (trvajúci viac ako 70 rokov) nezmenil napr. 
kresťansky znejúci názov nedele. Vždy keď aj 
tí najtvrdší komunisti vyslovili „воскресенье“, v 
podstate povedali, že ide o deň vzkriesenia. Či
chceli, či nie – cez ich ústa prechádzalo to, čo v 
svojom svetonázore popierali.

Človek vo svojej vzbure voči Bohu sa z 
celej sily snaží bojovať proti Nemu a zmazávať
stopy, ktoré Boh ľudstvu o sebe samom za-
nechal. No nedarí sa mu to. Tí, ktorí rozhodli, že 
Kristus bude ukrižovaný, išli v Jeho ponižovaní 
ešte ďalej. V evanjeliách nachádzame kurióznu 
správu: „...zabezpečili hrob; zapečatili kameň
a postavili stráž.“ (Mt 27,66). Ozbrojení 
žoldnieri museli strážiť hrob s mŕtvym telom 
umučeného „zločinca“. Iste im táto úloha pri-
padala nezvyčajná. Mauzóleum V.I. Lenina v 
Moskve bolo tiež prísne strážené, avšak z iných 
dôvodov. Nikto predsa nečakal, že by Lenin 
azda vstal z mŕtvych...
 Zvesť apoštolov obsahovala radostnú 
správu: Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, vstal z 
mŕtvych! Smrť nemala nad Ním moc! Kvôli tomu-
to tvrdeniu apoštoli a mnohí kresťania v prvých 
storočiach n.l. skončili ako mučeníci. Nikto ich 
však nedokázal zlomiť. Žiadne výhody a majetky 
ich nezlákali, ba ani nepríjemné následky ich 
neodradili od tvrdenia, že ukrižovaný Kristus 
ožil, že vstal z mŕtvych. Kvôli pravde, o ktorej 
boli hlboko presvedčení, položili svoje životy. 
 Nielen prvé storočia n.l., ale celé dejiny 
kresťanstva sú plné mučeníkov. Je to realita 
aj dnešných dní. Hoci u nás v Európe máme 
slobodu, kresťanom v mnohých krajinách sveta, 
najmä v tých, kde vládne islamský režim, ide o 
život. O tom sa príliš veľa nehovorí. Kvôli svojej 
viere sú aj dnes mnohí vyznávači Krista väznení 
a mučení. Štatistiky hovoria, že v minulom 
storočí bolo kvôli kresťanskej viere zabitých 
viac ako za predchádzajúcich devätnásť storočí
dovedna!
 Nechcem súdiť tých, ktorí sa v minulosti 
v našej krajine ľahkovážne vzdali kresťanskej

viery. Boli im ponúknuté výhody, často aj lepšia 
kariéra. Zaslepilo im to oči. Nedokázali rozlíšiť
hodnoty dočasné a večné. Nemáme právo súdiť.
Nejeden z nás v živote čelil podobnému zápasu. 
Koľkokrát sme vedeli, čo je pravda, a predsa 
sme ju kvôli dákej výhode popreli! Povedali sme 
si, že pri takomto rozhodovaní ide o maličkosť.
Avšak mozaika ľudského života je poskladaná 
z drobných rozhodnutí. Nejeden študent vie, že 
odpisovaním na písomke klame nielen učiteľa,
ale aj sám seba, a predsa to urobí! Podnikateľ
dobre vie, aký bol jeho príjem za uplynulý rok, 
a predsa vedome oklame štát pri odvádzaní 
daní. Ponuka dočasného prilepšenia dokáže z 
nás urobiť klamárov, kriví náš charakter. Žiaľ,
sú prípady, keď človek pre obohatenie sa siahol 
druhému i na život. Aj takýchto skutkov sme 
schopní! Sami sme boli toľkokrát podvedení, 
oklamaní, ba i zradení, že sme si zvykli konať
obdobne bez ohľadu na to, aké to bude mať
dôsledky. Často vedome popierame pravdu. 
Dohadujeme sa na súdoch. A súd vyhráva ten, 
kto si zabezpečil šikovnejšieho právnika. Kto by 
bol dnes ochotný položiť život za pravdu? Ak by 
dnes v našej krajine nastalo prenasledovanie 
kresťanov, koľkí z nás by radšej zapreli svoju 
vieru a koľkí by sa rozhodli trpieť pre Krista?

Христос воскрес! Táto radostná správa je 
zvestovaná každému človeku už takmer dve 
tisícročia. Oznamuje aj nám: Moc tmy bola 
porazená! Človeče, nemusíš sa báť! Nemusíš 
sa báť ani smrti. Ona nemá a ani nebude 
mať posledné slovo. Popierať pravdu, nečestne
konať nemá zmysel. To nie je cesta k pokoju. 
Všetko bude raz odhalené a každý zlý skutok 
odsúdený! Pokoj sa nedosiahne zamlčovaním
pravdy. Pravdu je možné umlčať, avšak nie 
natrvalo. Pokoj dosiahneme vtedy, keď pravdu 
prijmeme. Je to jednoduché a zároveň (na prvý 
pohľad) ťažké.  Najťažšie pre každého z nás je 
priznať si svoju biedu, svoje zlyhania. Kristus 
však nikdy nikoho neodmietol. A vzkriesený 
Kristus ostáva ten istý – včera, dnes i naveky. 
On nikdy nedementuje svoje slová. On sľúbil, že 
prijme každého, kto k Nemu príde. Pozýva nás 
všetkých. Prijmeme Jeho pozvanie?

Ľubomír Ďuračka, ev. farár
1- Kristus vstal z mŕtvych
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8. APRÍL -  MEDZINÁRODNÝ DEŇ  RÓMOV

RÓMOVIA INAK ... 
 Ak som pes, uviaž ma na povraz. Ak som 
človek, daj mi úctu.               (rómske príslovie)

 V mieste môjho bydliska nežije ani jedna 
rómska rodina. Situácia sa nezmenila ani počas
štúdií. Žiadna rómska spolužiačka, žiaden róm-
sky spolužiak. Všetko sa zmenilo až témou 
mojej diplomovej práce: Rómska komunita a jej 
obraz v slovenských masmédiách. Nasmerovala 
ma k neopakovateľným stretnutiam nielen s 
príslušníkmi rómskej komunity, ale aj s ľuďmi,
ktorí pracujú s touto komunitou.
 Obraz, ktorý som si počas cesty oblúkom 
Slovenska dokresľovala, vznikol na základe 
rozhovorov a návštev rómskych rodín. Množstvo 
informácií, zaujímavých a podnetných odpovedí, 
rozhovory s ľuďmi, ktorí roky pracujú s Rómami. 
Neopakovateľné a vzácne stretnutia ma oboha-
tili aj o nové priateľstvá.
 Až do chvíle môjho prvého príchodu do róm-
skej komunity som poznala jej členov výlučne
prostredníctvom médií. O to väčšie boli moje 
očakávania aj obavy. Ako ma Rómovia prijmú, 
ako prebehnú jednotlivé stretnutia? 
 Slávka Palková, ktorá pracuje ako terén-
na sociálna pracovníčka v jednej z najprob-
lémovejších osád na Slovensku - v obci Svinia, 
hovorí: „Médiá postavenie Rómov v spoločnosti
skresľujú, zľahčujú a odbočujú od merita prob-
lémov - nehľadajú a nepoukazujú na možné 
riešenia. Informácie sú vyňaté z kontextu a 
neposkytujú reálny obraz o Rómoch z osád. 
Väčšinou sú pre mňa bulvárnymi správami. 
Nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.“
 Vycestovala som teda hľadať autentickú 
realitu, v ktorej sú hlavnými postavami bežní 
ľudia, žijúci na západe, severe a východe 
Slovenska, v podmienkach, ktoré im prinášajú 
odlišné medziľudské vzťahy, príležitosti, potreby 
a životné situácie. Prvú zo svojich troch návštev 
som absolvovala v Novom Meste  nad Váhom.
 Tu, na Odborárskej ul., sídli IV. základná 
škola. Je špecifická tým, že ju navštevujú aj 
rómski žiaci. Dôležitou osobou v rámci ich vzde-
lávania je rómska asistentka Danka Pevná. Je 
matkou troch detí a možno aj preto má svoju 
prácu tak rada.

 Motivácia je silná vec, a tak si Danka dorába 
strednú školu v odbore Sociálny pracovník v róm-
skych komunitách. Výučba prebieha v Košiciach 
počas víkendov. V piatok v noci cestuje vlakom a 
o ôsmej ráno jej už začína vyučovanie. Finančné
náklady spojené so štúdiom si hradí sama.
 Usmiata rómska asistentka dbá o výchovu 
i vzdelanie svojich detí a snaží sa im byť príkla-
dom. S rovnakým úmyslom pristupuje aj k os-
tatným žiakom. „Keď sa ma ľudia pýtajú, či som 
Rómka, odpoviem, áno. Ja sa za to nehanbím, 
pretože je potrebné ukázať, že Rómovia vedia 
aj pracovať a sú aj slušní. Najhoršie je, že nás 
mnohí ľudia hádžu všetkých do jedného mecha.
Ak sú tamtí neprispôsobiví a ty si tmavá, patríš 
medzi nich. Napr. keď som bola v pôrodnici, 
neverili mi, že som Rómka. S úsmevom na tvári 
som im povedala, že som. Treba to tak povedať,
nech si ľudia zvykajú, že sú aj slušné rodiny.“
TALENTOVANÝ EDUARD - DOBROVOĽNÍK

 Ponáhľam sa na návštevu osemčlennej 
rómskej rodiny Herákovcov. Na pohostinnosť,
otvorenosť a 
p r i a t e ľ s k o s ť
jej členov sa 
nedá zabudnúť.
M a n ž e l i a 
Herákovci majú 
jediného syna 
- talentovaného 
E d u a r d a . 
Vzdelanie ukončil
výučným listom 
ako automecha-
nik. V súčasnosti
pracuje vo 
firme, ktorá sa 
špecializuje na výrobu elektromotorov do práčok.
Vo voľnom čase sa ako dobrovoľník venuje 
deťom žijúcim na Trenčianskej ul. „Napĺňa ma 
ten pocit, keď viem, že decká sú šťastné. Keď im 
môžem povedať, čo je správne a čo nie, keď im 
môžem odpovedať na otázky, na ktoré im rodičia
neodpovedia.“
 Eduardov život napĺňa nielen práca s deťmi,
ale i výtvarné umenie. Svoj talent nedávno 

Bez názvu, r. 2011Bez názvu, r. 2011
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 Silný umelecký zážitok si ešte do 5. apríla 
môžu z výstavnej siene MsKS v Novom Meste 
nad Váhom odniesť návštevníci výstavy  návra-
tistky – Novomešťanky Mgr. Evy Harmadyovej.
 Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom 

Metallines sa za mimoriadne bohatej účasti 
návštevníkov výstavných priestorov uskutočnilo
8. marca. Prínos medailérky, šperkárky a sochárky 
za Združenie medailérov Slovenska, ktorého 
je novomestská  výtvarníčka a pedagogička
členkou, zhod-
notila Dr. Ľubica
B e l o h r a d s k á . 
Milý darček svo-
jej niekdajšej 
p e d a g o g i č k e , 
dnes kolegyni, 
pásmom piesní 
pripravila Iveta 
Lišková. K príjem-
nej atmosfére 
vernisáže  prispel 
svojím hudobným 
vkladom i Malý ko-
morný orchester.

S NEVŠEDNÝM UMELECKÝM ZÁŽITKOM

prezentoval na 
výstave v sused-
nom Poľsku. 
V budúcnosti chce 
naďalej pokračovať
v dobrovoľníckej 
činnosti aj v 
maľovaní. Na tému 
predsudkov, ktoré 
sú prítomné v ma-
joritnej spoločnosti,
Eduard hovorí: 
„Mať predsudky 
voči niekomu, koho 
nepoznáme, nie je 
správne. Ja sa snažím ľuďom, ktorí ich majú, 
dokázať, že ich mať nemusia. Usilujem sa, aby 
ma spoznali. Takto by to malo fungovať - spoznať
svet Rómov, to, ako žijú, čo robia, čo ich baví, 
čo milujú a ľudia možno pochopia, že nie všetci 
Rómovia sú zlí ...“
 Už táto moja prvá návšteva v Novom Meste 
nad Váhom eliminovala predsudky, ktorých 
prítomnosť nemôžem poprieť. Klamala by som, 
ak by som tvrdila, že terénny výskum som 
začínala „tabula rasa“. Mediálna prezentácia 
rómskej minority zanechala v mojom podvedomí 
isté, empiricky nepodložené obrazy. Na druhej 

strane som si uvedomovala absenciu objektivity 
v médiách. Preto som do každého stretnutia išla 
s pozitívnym očakávaním. Realita, autentickosť
atmosféry, osobný kontakt s konkrétnymi rodi-
nami a osobami však prekonali moje 
očakávania.
 Po každom stretnutí som si uvedomila jeden 
veľký paradox. Na jednej strane sú médiá a 
ich spôsob prezentácie rómskej komunity a na 
strane druhej sociálni pracovníci a dobrovoľníci,
ktorí v tejto komunite pracujú, pomáhajú, riešia 
rôzne situácie a predsa sa ich názory a skúse-
nosti nezhodujú s tým, čo nám médiá servírujú. 
Môžeme sa pýtať: „Prečo?“ Ja som si na túto 
otázku odpovedala nasledovne: poznajú ich a 
vedia, akí naozaj sú. A čo je dôležité, okrem 
dôsledkov sa zaujímajú aj o príčiny a tie sú 
častokrát veľavravné ... Navyše, terénni sociálni 
pracovníci, s ktorými som sa rozprávala, dokázali 
vždy nájsť pozitívne príklady Rómov z lokality, 
ktorej sa venujú. Prečo nás médiá o takýchto 
pozitívnych príkladoch neinformujú? 
 Verím, že sa naplnilo poslanie tejto reportáže, 
prostredníctvom ktorej som chcela prezentovať
iný pohľad na rómsku menšinu. Pohľad, ktorý nie 
je bežný a na ktorý ani väčšinová spoločnosť nie 
je zvyknutá.                   

Bc. Gabriela Balážová

Portrét malej Aničky, r.2009Portrét malej Aničky, r.2009
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PROGRAMY MsKS
 apríl 2013

 Do 5. apríla vo výstavnej sieni MsKS si 
milovníci krehkej krásy šperkov, medailí, ale 
i reliéfov z autorskej dielne Evy Harmadyo-
vej môžu pozrieť výstavu tejto novomestskej 
výtvarníčky a pedagogičky.

XVI. FAJ A KVET TÁLIE

 Na 26. apríla MsKS pripravuje hudobno - 
zábavný program ŠLÁGERPARÁDA s účinku-
júcimi skupinami: Progres & DuoSonet, ktorý 
poznáte z účinkovania v televízii. 

● 4. apríla o 17,00 h v Dome umenia 
Piešťany sa uskutoční vernisáž výstavy býva-
lého riaditeľa MsKS akad. mal. Jána Mikušku
s názvom JÁN MIKUŠKA - OBRAZY.

VÝSTAVY

O MALÝCH A VEĽKÝCH HRIECHOCH

 V dňoch 14. - 17. aprí-
la sa v MsKS uskutoční XVI.
Festival Aničky Jurkovičovej
(FAJ). Jeho súčasťou bude 
odovzdanie Kvetu Tálie  zná-
mej  slovenskej  herečke Zite

Furkovej (program FAJ - na 2. strane obálky, 
účastníkov FAJ a ocenenú herečku predstavu-
jeme vo festivalovej  prílohe).

ŠLÁGERPARÁDA

 V sobotu 27. apríla o 18,00 h sa vo výstav-
nej sieni MsKS  uskutoční v poradí 16. samos-
tatný koncert Malého komorného orchestra.

16. KONCERT MKO

ZÁJAZD A OPERU

30. apríla o 18,00 h  vo výstavnej sieni 
MsKS vystúpi skupina Premeny s pesničkami
a príbehmi v cykle Návraty do Nového Mesta.

EVA HARMADYOVÁ: METALLINES
RELIÉFY - MEDAILY - ŠPERKY

ŽENA A ŽENSKÝ AKT...
14. apríla o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS 

pri príležitosti XVI. Festivalu A. Jurkovičovej sa 
uskutoční vernisáž výstavy Žena a ženský akt 
v kresbe slovenských výtvarných umelcov
(výber zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v 
Trenčíne).  Záujemcovia si  ju môžu pozrieť do
2. júna v pracovné dni od 8,00 do 15,30 h, v 
stredu do 16,30 h (viac -  2. str. progr. prílohy).

19. apríla MsKS organizuje zájazd  do his-
torickej  budovy SND na  operu P. I. Čajkovské-
ho: Eugen Onegin (už je obsadený).

Pondelok
    14,30 - 19,00 h klavír
    16,15 a 18,00 h joga
         18,00 a 19,00 h cvičenie pre ženy 
                                               - MsKS
Utorok   18,30 h  kalanetika
Streda      
    18,15 h  joga
    18,30 h  cvičenie pre ženy
                                 - telocvičňa CVČ
Štvrtok      16,15 a 18,00 h joga
Piatok   14,30 - 19,00 h klavír

KURZY V APRÍLI

 7. apríla o 14,00 h v divadelnej sále mest-
ského kultúrneho strediska Stála divadelná 
ochotnícka scéna - poetický súbor pri MsKS 
v Novom Meste nad Váhom vo svojom projekte 
Novomestské prvosienky ,,dá slovo,“ talento-
vaným deťom. Prídte sa pozrieť!

NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY



ŽENA A ŽENSKÝ AKT V KRESBE VÝTVARNÍKOV
 Pri príležitosti Festivalu A. Jurkovičovej
Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom 
každoročne  pripravuje výstavy zaoberajúce 
sa najmä ženským fenoménom vo výtvarnom 
umení. V tomto roku tradične za spolupráce 
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne pripra-
ví výstavu pod názvom Žena a ženský akt 
v kresbe slovenských výtvarných umel-
cov. Špeci cká je v tom, že zo zbierok galérie 
predstaví kresliarsku tvorbu najvýznamnejších 
slovenských umelcov - sochárov a maliarov 
v oblasti, ktorá je pre mnohých z nich  netypická 
a výtvarnej  verejnosti aj málo známa. 
 Vo výstavnej sieni prezentujúcej brilantné 
kresliarske diela sa predstavia takí velikáni slo-
venského výtvarného umenia, akými sú M. A. 
Bazovský, M. Galanda, K. Sokol, F. Hložník, ale 
aj  trenčianski umelci známi svojou krajinárskou 
tvorbou -  I. Slavinská, L. Zdvíhal, či R. Moš-
ko. Verejnosti sa tak  priblíži aj iná, netradičná
podoba tvorby spomínaných umelcov. 
 Prezentovať sa budú viaceré kresebné 
štýly. Od kresebných štúdií a záznamov cez 
predlohy k ďalším maľbám či sochám až po 
 nálne diela. Výstava tiež priblíži rôznorodú 
paletu kresliarskych techník: od kresieb ceru-
zou, tušom, rudkou, uhľom, kolorovaných kre-
sieb, akvarelu či pastelu, ktoré ako kresliarske 
techniky ani nevyzerajú. Práve v dobrej kres-
be sa prejavuje talent a umenie autora, ktorý 
niekoľkými málo líniami vie zachytiť neopakova-
teľnú atmosféru i pôvab zobrazovaného objek-
tu, krajiny či ľudskej  gúry.Výstava nepredsta-
vuje len ženský akt, ktorý umelci stvárnili často

s pôvabom a citom k zobrazovaným ženským 
objektom. Nájdeme tu rôzne podoby žien - od 
ešte detsky nevinných cez ženy v rozkvete, pri 
práci, rozhovore či oddychu až po ženy, v kto-
rých tvárach sa objavila múdrosť času.
 Aj spôsoby zobrazovania zástupkýň žen-
ského pohlavia sú rôznorodé: od reálnej, 
dokonca portrétnej podoby (M. A. Bazovský, E. 
Nevan, M. Galanda, L. Zdvíhal, I. Slavinská, H. 
Gross), až k takmer  abstraktnej štylizácii (M. 
Laluha, F. Hložník, M. Kudláčová).
 Výstava celkovo ponúkne viac ako 40 diel 
od 16 umelcov, z toho troch žien: I. Slavinskej, 
M. Kudláčovej a E. Maxonovej. 
 Každý z umelcov, ktorý sa v tvorbe téme 
ženy venuje, sa na ženu pozerá svojím uhlom 
pohľadu, ovplyvnený vlastnou životnou  lozo -
ou i skúsenosťou. V tomto rôznorodom zosku-
pení výstava  predstaví zaujímavú konfrontáciu 
štýlov i rozmanitých podôb zobrazenia ženy.
 Žena mala a stále má svoje významné 
zastúpenie v tvorbe umelcov od nepamäti. 
Vždy inšpirovala k zobrazeniam cudnejším, 
menej cudným aj erotickým. Ale umenie je o 
slobode a tá funguje predovšetkým v možnosti 
vybrať si tému i spôsob zobrazenia.
 Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční
v nedeľu 14. apríla o 17,00 h vo výstavných 
priestoroch MsKS v prvý deň slávnostného 
ceremoniálu  XVI. ročníka  Festivalu A. Jurkovi-
čovej v Novom Meste nad Váhom.                     

Ela Porubänová,
kurátorka výstavy

(Foto k výstave na 3. str. obálky)

 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s Advokátskou kanceláriou JUDr. A. Ruč-
kayovej  sídliacou na Ul. Inoveckej 8  pokračuje
v projekte Bezplatnej právnej poradne. 
 Najbližší termín stretnutia s advokátom je 
18. apríla o 17,00 h.

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

PRÁVNA PORADŇA KLUBY V APRÍLI
Pondelok
                Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
  - Únia nevidiacich a slabozrakých SR

15.4. o 14,00 h - SZ telesne postih.
Utorok
                Druhý utorok v mesiaci 
               9.4. od 12,30 - 17,30 h - Klub altern.
                                         medicíny p. J. Dedík
Streda     3.4. o 17,00 h - Výbor MO MS
                        10.4. o 14,00 h - Klub chorých na skler.
                                                             multiplex
Štvrtok   od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub



streda 3. o 19:00 h  
HOLY MOTORS                                                            
Nie je dôležitý cie  ale šialená jazda.
Oscar sa v priebehu jediného d a stane 
priemyselným kapitánom, vrahom, žobrákom, 
obludou, rodinne založeným chlapíkom... 
MFF Cannes 2012 - Zlatá palma nominácie: Leos 
Carax Cena mladých MFF Cannes 2012.  
Franc., Nem.,          dráma,                       115 min.,             
eské titulky, MP 15+     vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

sobota 6., nede a 7.  o 17:00 h
SPRING BEAKERS                      
Príbeh bláznivých, sexy stredoškolá ok, ktoré sa 
vydali na jazdu plnú zážitkov. Diev atá v bikinách 
a lyžiarskych kuklách, ktoré to posilnené 
alkoholom a drogami poriadne rozbiehajú. 
USA,                     krimi komédia,              94 min.,      
eské titulky, MP 15+                           vstupné: 3 €  

sobota 6., nede a 7.  o 19:00 h    
HOSTITE
Veri . Bojova . Milova . Je to na tebe.
Hostite  je nový príbeh od autorky fenomenálnej 
ságy Twilight Stephenie Mayerovej. A každý, kto si 
sériu Twilight ob úbil, bude spokojný aj teraz.  
USA,                  sci-fi thriller,                  125 min.,          
eské titulky, MP 12+                           vstupné: 4 €  

streda 10. o 19:00 h                                       
PARÍŽ - MANHATTAN           Inteligentná komédia 
na tému Woody Allen režisérky Sophie Lellouche 
je vhodná pre každého. I pre toho, kto Allenove 
filmy vôbec nepozná. 
Franc.          romantická komédia,            77 min.,             
eské titulky, MP 12+          vstupné: 2,50 €, FK 2 €  

sobota 13.  o 17:00 h                                
BABOV ESKY
Repríza novej úspešnej komédie Zde ka Trošku 

R,                          komédia,                  120 min.,               
eská verzia, MP 12+                           vstupné: 4 € 

sobota 13.  o 19:00 h
VED AJŠIE Ú INKY  Jedna pilulka môže zmeni
váš život. Skvelo obsadený film viac než farbisto 
ukazuje, o všetko môžu napácha  ved ajšie
ú inky piluliek, ktoré mali pôvodne pomôc . Hrajú: 
Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, 
Catherine Zeta – Jones ... 
USA,                 thriller,                             106 min.,                                               
eské titulky, MP 15+                         vstupné: 3 €  

nede a 14. – streda 17. (ochotnícke divadlá) 
FESTIVAL ANI KY JURKOVI OVEJ

streda 17. o 19:00 h  
MÔJ PES KILLER     Príbeh jedného d a na 
slovensko-moravskom pohrani í z poh adu
osemnás ro ného Mareka a jeho psa.  
Ví azný film prestížneho MFF v Rotterdame 2013! 
SR, R                    dráma,                        90 min.,     
slovenská verzia, MP 15+   vstupné: 2,50 €, FK 2 € 

sobota 20., nede a 21. o 15:00 h                                        
KRÚDOVCI (repríza)                           
Príbeh prvej pravekej rodiny, ktorá po zni ení
rodinnej jaskyne podniká cestu do neznáma, do 
krajiny plnej najrozli nejších, neuverite ných a 
niekedy aj nebezpe ných stvorení…
USA,                       animovaná rodinná komédia,                 
90 min., slovenský dabing,    MP          vstupné: 3 € 

sobota 20., nede a 21.  o 17:00 h
G.I.JOE: ODVETA
Špeciálna vojenská jednotka s krycím názvom G. I. 
Joe bude znova zachra ova  svet. Réžia: J. Chu 
Hrajú: Ch. Tatum, B. Willis, D. Johnson... 
USA,                  ak ný sci-fi,                   100 min.,        
eské titulky, MP 12+                           vstupné: 4 € 

sobota 20., nede a 21.  o 19:00 h
DÁVAM TOMU ROK
Neúspešný spisovate  Josh a jeho ambiciózna 
priate ka Nat sa napriek diametrálne odlišným 
povahám rozhodnú vstúpi  do manželstva. Ich 
svadobný de  je ako z rozprávky… 
Anglicko,                komédia,                      97 min.,           
eské titulky, MP 12+                           vstupné: 3 €  

streda 24. o 19:00 h                                         
NAJVÄ ŠIE PRIANIE
Hrdinovia nového celove erného dokumentu Olgy 
Špátovej sú po štyridsiatich rokoch  komunizmu 
prvou dospelou generáciou, ktorá vyrastala v 
slobodnej spolo nosti (2012). Svojím dokumentom 
nadväzuje na filmy svojho otca z rokov 1964 
a 1989. 

R, SR            dokumentárny,                    80 min.,            
eská verzia, MP 12+    vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €   

sobota 27., nede a 28. o 15:00 h  
ZAMBEZIA 
Dobrodružná výprava mladého sokola Kaia do 
bájneho vtá ieho mesta.  
Juhoafr. rep, animovaný rodinný dobrodružný,
83 min., slov. dabing, MP       vstupné: 4 €, deti 3 € 

sobota 27., nede a 28.  o 17:00 h                    
NEPOUŽITE NÍ  Najžiarivejšia hviezda sú asnej 
francúzskej komédie Omar Sy sa po ve kom
úspechu filmu Nedotknute ní predstavuje v alšom
filme o dvoch par ákoch odlišného pôvodu a farby 
pleti, ktorí spolo ne prekonávajú nástrahy osudu, 
pri om o preš apy a humorné situácie nie je núdza. 
Franc.,                krimi komédia,                96 min.,         
eské titulky, MP 12+                           vstupné: 4 €     

sobota 27., nede a 28.  o 19:00 h
EVIL DEAD  Remake ne útostného, krvou 
nasiaknutého filmu z roku 1981, ktorý sa stal 
hororovým medzníkom. Nekone ný prúd desivej 
hrôzy a efektov, ktoré vyvolávajú no né mory, film 
oprávnene zara uje medzi kultovú klasiku.  
Réžia: Fede Alvarez 
USA,                    horor,                             91 min.,           
eské titulky, MP 12+                           vstupné: 3 €  

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Program kina Považan je aj na: www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan
KINO POVAŽAN HRÁ KAŽDÚ STREDU, SOBOTU A NEDE U



   

Pošiba ková pozvánka do kina  ponúka  štvoricu  lmov 
z programovej  ponuky kina Považan na apríl:

HOLY MOTORS - streda 3. apríla o 19,00 h (ASFK):
 Tajuplný pán Oscar berie na seba počas jedného dňa najrôznejšie identity v show snímanej 
neviditeľnými kamerami. Stane sa tak priemyselným kapitánom, vrahom, žobrákom, obludou, 
rodinne založeným chlapíkom... „Kvôli čomu to vlastne robíte?“, pýta sa Oscara jeho šéf. „Pre 
potešenie z hrania,“ odpovedá chameleónsky Oscar a tým charakterizuje režisérovo krédo zjavu-
júce sa vo všetkých jeho dielach. Pre L. Caraxa typické bolestne romantické videnie sveta sa tu 
snúbi s hravou provokatívnosťou a obrovskou láskou k míľnikom v dejinách  lmu. Jeho uhrančivé
predstavenie srší obdivom k Parížu, ktorý sa bezmocne prizerá, ako zaniká známy obchodný dom 
Samaritaine pri Pont Neuf, či ako za spevu Kylie Minogue mizne svet limuzín.

Francúzsko - nemecká dráma  režiséra L. Caraxa  ocenená napr. Cenou mladých MFF Can-
nes 2012, zlatým a strieborným Hugom MFF Chicago trvá 115 minút a je MN do 15 rokov.

HOSTITEĽ - sobota 6. a nedeľa 7. apríla o 19,00 h:
 Po úspešnej invázii Zem kontrolujú neviditeľní mimozemšťania. Tzv. Duše preberajú kontrolu 
nad mysľou človeka, používajú jeho telo a zdanlivo bez zmeny žijú jeho život. 
 Hlavnou hrdinkou  lmu od autorky fenomenálnej ságy Twilight S. Mayerovej je Melanie, dievči-
na, ktorá patrí k zvyšku „divých“ ľudí a ktorá sa bezhlavo zamiluje do chlapca Jareda. 
 Bola by to celkom obyčajná lovestory, ale po jednej z naháňačiek  Melanie zajmú a jej telo 
si berie Duša menom Pútnička. Pútnička je prekvapená a zavalená hotovou tsunami spomienok 
a silných emócií, ktorým dominuje láska. Stane sa to, na čo nie sú Duše zvyknuté. Melanie sa 
odmieta svojej mysle a svojho tela vzdať. Pútnička pôvodne chcela zo spomienok odhaliť úkryt 
zostávajúcich ľudí, húževnatá Melanie jej v nich však ukáže silu lásky. 

Sci –   thriller  lm USA premiérovaný 4. apríla  trvá 125 minút a je MN do 12 rokov.      
NAJVÄČŠIE PRIANIE - streda 24. apríla o 19,00 h (ASFK):
 Hrdinovia celovečerného dokumentu Olgy Špátovej sú po 40 rokoch komunizmu prvou 
dospelou generáciou, ktorá vyrastala v slobodnej spoločnosti. Mladých ľudí, zamýšľajúcich sa 
nad otázkou „Aké je tvoje najväčšie prianie?“, nakrúcala režisérka na  rôznych miestach. Využila 
pritom príležitosť porovnať hodnoty mladých ľudí s hodnotami dvoch predchádzajúcich generá-
cií. Pracovala totiž aj s archívnymi zábermi z rovnomenných  lmov svojho otca, klasika českého
dokumentu Jana Špátu. Ten nakrútil svoje Největší přání I. (1964) a Největší přání II. (1989) 
v historicky zlomových momentoch Československa. Jeho dcéra zachytáva vo  lme študentov, 20 
-ročnú väzenkyňu odsúdenú za vraždu, rodinu z rómskej osady, tehotnú kominárku, či ženu boju-
júcu s rakovinou. Svoje najväčšie prianie vo  lme vyslovuje i speváčka A. Langerová.

Česko - slovenský dokumentárny  lm trvá 80 minút a je ..

NEPOUŽITEĽNÍ - sobota 27. a nedeľa 28. apríla  o 17,00 h:
 Manželku vplyvného šéfa Národnej únie zamestnávateľov nájdu mŕtvu na parížskom pred-
mestí Bobigny. Vyšetrovanie spojí dvoch policajtov z protichodných svetov. François Monge, 
kapitán slávnej parížskej kriminálky, je v tvrdej predmestskej realite rovnako nepoužiteľný ako 
jeho predmestský kolega Ousmane Diakité vo vyššej spoločnosti naleštených parížskych salónov. 
Okolnosti ich však donútia spolupracovať a vyšetrovanie politicky citlivého prípadu sa dáva do 
pohybu. Nepravdepodobná dvojica v baseballovej bunde a baloňáku vyvoláva svojimi neohra-
banými metódami rozruch všade, kde se objaví. Triky odpozorované od Belmonda a Eddie Mur-
phyho však zaberajú a agenti v prípade napredujú...

Francúzska  krimikomédia trvá 96 minút a je  MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 V predchádzajúcej časti zao-
berajúcej sa novelou zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodné-
ho zákonníka, s účinnosťou
od 1. februára 2013  sme sa 
venovali predovšetkým času
plnenia záväzkových vzťa-
hov, dnešnú časť venujeme 
omeškaniu a novinke, ktorú 
predstavuje zavedenie  pau-

šálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením 
pohľadávky.

OMEŠKANIE DLŽNÍKA
 Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom
plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najne-
skôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry alebo 
do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom,
podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo 
zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti, tak krat-
šia, ako aj dlhšia. 
 Omeškanie teda nastáva v 31. deň od týchto 
rozhodných momentov.  Ak je deň doručenia fak-
túry alebo výzvy veriteľa neistý, teda deň doruče-
nia nie je možné bez pochybností určiť, je dlžník 
v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia 
plnenia veriteľom, čo môže byť na ťarchu dlžníka, 
nakoľko mu to potenciálne skracuje lehotu plne-
nia, ak došlo k doručeniu dokladov neskôr ako k 
poskytnutiu plnenia veriteľom. Pri prehliadke plne-
nia veriteľa platí, že omeškanie nastáva v 31. deň
odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak 
nebola dojednaná dlhšia alebo kratšia lehota splat-
nosti. Dlhšiu lehotu na splatnosť záväzku je mož-

né dohodnúť za vyššie uvedených podmienok.
ÚROKY Z OMEŠKANIA

 Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňaž-
ného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľo-
vi, ktorý si však splnil svoje zákonné a zmluvné 
povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy 
úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmlu-
ve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ak 
výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá v 
zmluve, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania 
v sadzbe podľa nariadenia vlády. 
 Na zmluvné vzťahy, kde je zmluvnou stranou 
spotrebiteľ, aj keď by bolo dohodnuté, že sa riadia 
Obchodným zákonníkom, úroky z omeškania sa 
budú spravovať predpismi občianskeho práva.

PAUŠÁLNA NÁHRADA NÁKLADOV 
SPOJENÝCH S UPLATNENÍM POHĽADÁVKY

 Následky omeškania s plnením peňažného
záväzku boli sprísnené aj zavedením inštitútu pau-
šálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením 
pohľadávky. Veriteľ má právo na túto paušálnu 
náhradu nákladov aj bez potreby osobitného upo-
zornenia. Ide o úhradu administratívnych a iných 
nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky, 
ktorej výška je určená v už spomenutom nariadení 
vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka, a to momentálne pred-
stavuje sumu  40 Eur.
 Paušálna náhrada nákladov sa neuplatní pre 
spotrebiteľa v záväzkovom vzťahu na základe voľ-
by aplikácie Obchodného zákonníka.

JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
www. akruckay.sk

K NOVELE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA (II.)

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

§
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 Osteoporóza prichádza pomaly, niekedy úpl-
ne nerozpoznateľne. Býva preto nazývaná tichým 
zlodejom kostí. V súčasnosti postihuje každú 
tretiu ženu a šiesteho muža po 50. roku života. 
Keďže ide o značnú časť populácie, jej dôsledky 
sú závažné z hľadiska sociálneho, ekonomické-
ho a medicínskeho. Osteoporóza je ochorením 
látkovej výmeny (metabolizmu)  kostného tkani-
va, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kost-
nej hmoty a poruchami  mikroarchitektúry kostí. 
To vedie k oslabeniu pevnosti kostí, a tým k ich 
zvýšenej lámavosti. 
 Kosť je živé tkanivo tvorené organickou 
základnou hmotou (osteoid - 30 %) a anorganic-
kou zložkou (prevažne vápnik a fosfát - 70 %). 
Počas života sa kosť neustále obmieňa. Stará 
kostná hmota sa odbúrava a nahrádza ju nová. 
Jej zdravý základ je na 60 % daný geneticky a 
dotvorený v detstve a dospievaní. Vtedy sa kost-
né tkanivo tvorí rýchlejšie ako sa staré odbúrava. 
Po 35. roku života dochádza (individuálne a vply-
vom rôznych faktorov) k  urýchleniu odbúravania 
kostí na úkor ich novotvorby. Postihuje to skôr a
v širšom meradle ženy, čo súvisí s tvorbou a úbyt-
kom ženských pohlavných hormónov – estrogé-
nov. U mužov je úbytok testosterónu pozvoľnejší.
Po 65. roku života však nastáva úbytok kostnej 
hmoty u oboch pohlaví (starecká osteoporóza). 
Osteoporóza vo svojich začiatkoch nebolí. Člo-
vek preto býva zaskočený až jej prvým preja-
vom – zlomeninou. Najčastejšie sú to zlome-
niny stavcov, krčku stehennej kosti, predlaktia, 
menej rebier. Vznikajú už pri malej traume alebo 
dokonca bez nej (zakopnutie, prudšie predklony, 
zakašľanie). Osteoporóza je diagnostikovaná na 
základe röntgenologického vyšetrenia, laboratór-
neho vyšetrenia krvi a moču a vyšetrenia kostnej 
hustoty - denzitometrického vyšetrenia. Stano-
venie diagnózy a príčin jej vzniku si vyžaduje 
spoluprácu viacerých odborníkov – reumatológa, 
ortopéda, endokrinológa, nefrológa.

Denzitometrické vyšetrenie
 Denzitometria znamená meranie hustoty 
(denzity) kostnej hmoty. V súčasnosti je štan-
dardom diagnostiky osteoporózy. Prístrojom na 
meranie je kostný denzitometer spojený s PC. 
Pracuje na princípe rtg. žiarenia. Vyšetrenie je 
bezbolestné, neinvazívne, na  rozdiel od bežného 

rtg. snímkovania 
je dávka žiarenia 
zanedbateľná (s 
výnimkou tehot-
ných žien).  Meria 
sa hustota kostí 
na miestach naj-
častejších zlome-
nín. Sú to drieko-
vé stavce a horný 
koniec stehennej 
kosti. Samotné 
skenovanie trvá 
rádovo niekoľko
minút, predtým 
však  treba do 
PC zadať údaje o výške, váhe, veku, pohlaví a 
rase. Výsledkom denzitometrie je číslo (hustota 
kostného tkaniva v g/cm2 a tzv. T a Z - skóre), na 
základe ktorého sa meranie  zvyčajne klasi kuje 
do troch kategórií: norma, osteopénia, osteopo-
róza. U pacientov, ktorí majú ako denzitometrický 
nález osteoporózu a súčasne aj niektorú osteo-
porotickú zlomeninu, hovoríme o manifestnej for-
me.
 Denzitometrické vyšetrenie je  nančne
náročné, preto sa vykonáva len v  odôvodnených 
prípadoch  na základe vymedzených indikačných
kritérií. Liečba úbytku  kostnej hmoty je zdĺhavá,
náročná. Osteoporóza v štádiu zlomenín je veľ-
mi zle liečiteľná, preto najlepšou liečbou je pre-
vencia. K nej okrem zaistenia maxima kvalitnej 
kostnej  hmoty počas detstva a dospievania, jej 
udržiavania v dospelosti, správnej životosprávy 
a primeranej fyzickej aktivity patrí práve včasná
diagnostika denzitometrickým vyšetrením.
 Následná liečba musí byť komplexná, dlhotr-
vajúca a patrí do rúk odborníka – osteológa.

Mária Štepanovicová,
denzitometrická asistentka

TICHÝ ZLODEJ

Babka sa privráva sliepočke:
 - Pipinka moja, čože  si mi tak zrazu 
prestala niesť vajíčka?

Čo dám šibačom, aké vajíčka, há?-
Sliepočka milo na to:
 - Koko..., kokoko..., kokoládové!-   
                                                          M.Ch.
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     O mojom otcovi Jáno-
vi Reňákovi sa popísa-
lo veľa pekného. Na 
Morave i  Slovensku. 
6. februára 2005 dostal 
ocenenie Významná osob-
nosť Podjavoriny a prie-
rez jeho života zachytáva 
monogra a Nové Mesto na 
Váhom. To sú overiteľné
fakty, ale skutočné posol-

stvo, ktoré po ňom zostalo, objavujeme až teraz, 
po rokoch, najmä my, najbližší. Zaspomíname si 
na neho z príležitosti jeho nedožitých narodenín.
 Priznávam, že ako dieťa som vždy nejasala 
nad tým, že sa u nás doma stále všetko točí oko-
lo dychovej hudby. V čase, keď moje spolužiač-
ky objavovali čaro pašovaných LP platní skupiny 
Smokie a Di Purplle, kúpili moji rodičia kazetový 
magnetofón a nahrávali si vystúpenia dychového 
orchestra Strojstav, ktorý pravidelne účinkoval na 
koncertoch v Piešťanoch, Trenčianskych Tepli-
ciach a rôznych festivaloch v Čechách i na Slo-
vensku. Doma potom nastalo nekonečné počú-
vanie skladieb a hľadanie všetkých nedostatkov, 
pretože otec - ako dirigent - nepočul výkon svojej 
kapely tak akusticky ako diváci v hľadisku. Tre-
ba podotknúť, že táto dychová formácia hrala na 
vystúpeniach koncertné a orchestrálne skladby 
pretransformované pre dychový orchester. Ručne
rozpísať skladbu pre všetky nástroje, to bol „bon-
bónik“ pre môjho otca. Vyše pol stovky skladieb 
pre malé i veľké hudobné telesá a iné kompozičné
diela vznikali u nás doma medzi 04.- 06. hodinou 
ráno. Túto časť dňa otec neskonalo miloval a ran-
né zobúdzanie prírody si doslova vychutnával.
 Potom tu boli kontakty s inými hudobnými 
telesami, hlavne na Morave, účinkovanie v tele-
vízii a  neposlednom rade každoročná účasť na 
hudobnom festivale v Hluku, kde otca pravidelne 
pozývali dirigovať Monster koncert ako vrcholný 
záver tohto podujatia. Stretli sa tu muzikanti z 
viacerých súborov i krajín, a hrali jeho presláve-
ný pochod Nashledanou Slovácko. Niekoľkokrát
som sa tam zúčastnila osobne. Raz mi otec pri-

niesol partitúru s notami a povedal: ,,Toto je zro-
zumiteľný jazyk, ktorý tu spojil všetky národnosti“. 
A naozaj. Tá skladba znela celým štadiónom krás-
ne, zrozumiteľná pre nás všetkých, i keď ju hrali 
Slováci, Česi, Holanďania i Nemci...
 Druhá podoba môjho otca je pedagogická. 
Absolvovanie Gymnázia J. A. Komenského a 
Palackého univerzity spolu s jeho vrodeným peda-
gogickým a vodcovským talentom ho predurčili na 
rolu učiteľa. Učiteľa, na ktorého sa nezabúda...
 Ako mladý začínal na sudetonemeckom 
pohraničí. Medzi jeho prvé žiačky patrila herečka
Milena Dvorská. Počas jeho pôsobenia v Novom 
Meste nad Váhom prešlo jeho rukami viac ako 
2 500 žiakov. Učil na dennom i večernom štúdiu. 
Z jeho absolventov je dnes niekoľko pedagógov, 
úspešných podnikateľov i riaditeľov  riem.
 Spomínam si i na ,,romantické večery“ , ktoré 
trávil s mojou mamou ručným písaním vysvedče-
ní. Mama mala podpultové plniace pero s kera-
mickou špičkou a otec diktoval údaje. Toto sa odo-
hrávalo na pol i na konci školského roka, neraz i 
do polnoci. Dnešní 50-nici majú tieto vysvedčenia
určite doma. Bolo to obdobie, keď xerox, mixážny 
hudobný pult či počítače boli v plienkach. Mladý 
človek sa azda pousmeje nad „technikou minulos-
ti“. Píšem však o posolstve generácií. Čo sa nám 
v minulosti zdalo hlúpe, primitívne, bolo pred-
zvesťou toho dokonalejšieho. 
 Môj otec nemal žiadne veľké očakávania
od života. Pískal si tie svoje melódie, tešil sa na 
každý nový deň, na svoj neodmysliteľný bicykel 
a klasickú kosu, ktorou zavčas ráno kosil záhra-
du. Po niečom  určite túžil... Mať pokračovateľa
vo svojom diele. Ja s mojou sestrou sme radostne 
ukončili ZUŠ a s presvedčením, že hudby bolo 
v našej rodine dosť, sme nechali naše hudobné 
nástroje zapadnúť prachom. Prešli roky a niečo
začalo klíčiť. Láska k hudbe, hudobný talent našli 
v rodine pokračovateľa... Nenápadne, pomaly, ale 
o tom snáď inokedy...
 Teraz, sedem rokov po otcovej smrti, mám 
všetky spomienky preosiate ako zrnká piesku. 
Zostali iba tie trblietavé a trvácne. Všetko ostatné 
je preč. No kolobeh života pokračuje.
 Už viem, čo si nám chcel povedať, tati... 

Dana Mravcová, dcéra

NALAĎ  SVOJ ŽIVOT DO C -  DUR, 
TAM NIET KRÍŽIKOV!

JÁN REŇÁK
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 Je známe, že nedostatok 
pohybovej aktivity sa podieľa
na zvyšovaní chorobnosti 
a úmrtnosti na  chronické 
ochorenia, ako sú ateroskleró-

za so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, 
nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré 
druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy 
pohybového ústrojenstva. Menej pohybu spôso-
buje, že človek postupne menej vládze. V tele je 
menej svalstva,  zato viac tuku, čo môže urýchliť
zmeny, ktoré zapríčinia  ochorenia srdca a ciev a 
ďalšie  už spomínané choroby. 
 Pre zvýšenie pohybovej aktivity dospelých sa 
8. apríla  začne a do 30. júna potrvá už tradičná
celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu. Jej 
cieľom je formou súťaže povzbudiť ľudí, aby do 
svojho voľného času každodenne zaradili aspoň
30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. 
 Tohtoročný Svetový deň zdravia je venovaný 
prevencii hypertenzie. Kancelária Svetovej zdra-
votníckej organizácie v SR podporuje túto súťaž
a pripomína, že optimálny krvný tlak si možno 
udržať aj pravidelnou pohybovou aktivitou až 
do vysokého veku. Pravidelný tréning pomáha 
upevňovať zdravie - okrem iného aj tým, že  naše 
srdce potom  v pokoji pracuje úspornejšie. Dokáže 
dobre zásobovať telo okysličenou krvou i pri 
nižšej srdcovej frekvencii. Pravidelná pohybová 
aktivita pomáha udržiavať aj pokojové hodnoty 
krvného tlaku v medziach normy po celý život.
 Ak chcete čosi spraviť pre svoje zdravie 
a máte nad 18 rokov, je  tu príležitosť zapojiť
sa do súťaže o hodnotné ceny! Vrátane tej 
najvyššej - svojho zdravia!  Stačí len pravidelne 
sa hýbať a dôsledne vypĺňať účastnícky list, 
ktorý i  s informáciami o kampani je k dispozícii 
v Regionálnych úradoch verejného zdravotníc-
tva, u podporovateľov kampane, alebo na we-
bovej stránke www.vzbb.sk. 
 Pre tých, ktorí nemajú ešte osemnásť, ale 
vedia už čítať a písať a baví ich šport, je tu 
možnosť účasti, a tým i výhry v súťaži detských 
podporovateľov kampane. Stačí nahovoriť aspoň
jedného „dospeláka“ na účasť v súťaži Vyzvi 
srdce k pohybu. Avšak čím viac dospelých zís-
kajú do súťaže, tým väčšie sú šance na výhru 
v žrebovaní! Treba dohliadnuť, aby dospelý 
účastník, ktorého detský podporovateľ získal, 

splnil všetky podmienky súťaže a vymyslel pre 
neho aspoň tri podujatia, na ktorých si spolu 
zašportujú. Záznam o spoločných aktivitách 
je  nutné potom priložiť k jeho vyplnenému 
účastníckemu listu a obe listiny odovzdať na 
Regionálnom úrade verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) v najbližšom  krajskom meste, t.j. v 
Trenčíne, alebo poslať organizátorom na RÚVZ 
v Banskej Bystrici. Jedno dieťa môže podporovať
viacerých účastníkov, ale dospelý môže mať
najviac jedného podporovateľa.
 Aby mohol byť účastník zaradený do 
žrebovania, musí sa aspoň počas štyroch za 
sebou nasledujúcich týždňov v čase od 8. apríla 
do 30. júna venovať pohybu 210 a viac minút 
týždenne tak, aby mal pohyb najmenej štyri dni v 
každom týždni. A, samozrejme, nesmie zabudnúť
po skončení svojej účasti v súťaži doručiť vy-
plnený účastnícky list na RÚVZ Nemocničná 4, 
911 01 Trenčín, alebo ho  poštou či e-mailom 
poslať na Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva, odbor Podpory zdravia, Cesta k nemocnici 1, 
975 56 Banská Bystrica.                             -vd-

VYZVI SRDCE K POHYBU, VYHRÁŠ - ZDRAVIE!

VIETE O TOM, ŽE...
 ...už tri mesiace je  v platnosti zme-
na  úradných hodín na Obvodnom úrade v 
Novom Meste  nad Váhom?
 Od  nového roka  sú tu úradné hodiny v 
pondelok a utorok od  8,00 do 15,00 h, v stre-
du až do 17,00 h. Vo štvrtok je  nestránkový 
deň a v piatok sú pracovníci  obvodného 
úradu občanom k dispozícii v čase  od 8,00 
do 13,00 h.                                         (-obú-)

 ... kým  naše mesto tento rok osla-
vuje 750. výročie  prvej písomnej  zmienky 
o Novom Meste nad Váhom, novomest-
skú prepozitúru čaká jubileum o rok, v 
roku 2014?  Rímskokatolícky  farský úrad 
v Novom Meste  nad Váhom sa však už 
teraz chystá na 600. výročie jej založenia.
 Augustiniánsku prepozitúru v roku 
1414 založil obľúbený rytier Žigmuda 
Luxemburského, držiteľ Dračieho rádu – voj-
voda Stibor zo Stiboríc. Po tom, čo ho počas
stavebných príprav zastihla smrť, o rozvoj 
jeho donátorského diela sa zaslúžil jeho syn 
Stibor II.
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 Tento prípad sa v meste odohral, keď som 
mal asi 9 - 10 rokov. Otriasol mestom a vyvolal 
značný rozruch. Podobný čin bol veľkou výnimkou 
v toku dennodenných udalostí vtedajšieho života. 
Či sa do detailu všetko odohralo presne takto, 
nepovažujem za dôležité. Je to totiž iba jeden z 
príbehov o Nás. Čo sme tu žili a ešte nejakú tú 
chvíľu žiť budeme. Ale snáď aj o vás, čo si myslí-
te, že so všetkým, čo tu zašlo časom, nemáte nič
spoločné.
 V ten zamračený októbrový deň dorazil hlúčik
chlapcov na neoplotené staré ihrisko za mestom. 
Nebolo na ňom živej duše. Opustené futbalové 
brány vyzývavo čakali na oduševnených bojov-
níkov, aby im pomohli zabudnúť na nepríjemné 
školské zošity, ohmatané učebnice a najmä nena-
písané úlohy. Stará obdraná kožená lopta poska-
kovala po hrboľatom škvárovom teréne z jednej 
strany na druhú, až sa stratila v spleti buriny a 
lopúchov. Tu, ukryté pred zrakmi, sa nachádzali 
vojenské bunkre vykopané do zeme na spôsob 
zemľaniek vystužených z vnútra mohutnými dre-
venými hradami. 
 Ten, čo zbehol po strmých schodoch, zmrazil 
okolie výkrikom. Strach prekonala zvedavosť a 
jeden za druhým sa rútili drevenými schodmi do 
pivničného priestoru. Udupaná hlinená podlaha 
razila zemitou potuchlinou. V šerom ponurom 
svetle medzi dohorenými lojovými sviečkami leža-
la na pokvapkanej zemi postava prikrytá vrecom. 
Krvavé škvrny nasiaknuté v tkanine sa rozpres-
tierali ako mapy. Jeden z odvážlivcov opatrne 
nohou odhrnul okraj látky a uvidel tvár mŕtveho
asi 12 - 13 - ročného chlapca. Čelo bolo posiate 
drobnými krvavými ranami, čo už začínali naberať
modro alový odtieň. Pohľad strnulo otvorených 
očí neznámeho, upretý do povaly bez záujmu 
o okolie a tento svet, bol zahalený tajomstvom 
nevypovedaného. Zvesť o hrôzostrašnom objave 
obletela ulice i domy. Rýchlosť zodpovedala vzru-
šeniu a záujmu o neobyčajnú udalosť významom 
prekračujúcu bežné každodenné starosti a klebe-
ty malého mesta. Pri takýchto okolnostiach veľmi
rýchlo zapracuje fantázia. Predstavy a dohady sú 
prifarbované na obraz jednotlivcov, čo vycítia šan-
cu byť aspoň na chvíľu dôležití. Kto je ten mŕtvy?
Odkiaľ je? Prečo ho niekto tak kruto poslal na 
onen svet?
 Dve hliadkové vozidlá verejnej bezpečnosti
doplnila húkajúca sanitka. Priestor pre nepovo-
laných zostal uzavretý. Jasné hneď od počiatku

bolo, že vyšetrovatelia majú pred sebou vraždu 
maloletého chlapca. Niečo také si štrnásťtisícové
mestečko nepamätalo celé desaťročia. Prvé kusé 
správy hovorili o brutálnom zabití, podľa stôp na 
hornej časti tela spojeného pravdepodobne i s mu-
čením. Panika, neistota a strach. Obavy o svoje 
deti sa usadili v hlavách predovšetkým matiek, 
ktoré by v tej chvíli tie svoje najradšej zavreli na 
dva zámky. Menšie vyzdvihli otcovia každý deň pri 
škole. Večer málokto pustil dcéru do kina, parku či
na prechádzku. Všetci v napätí čakali.
 Pokúsme sa vžiť do atmosféry tohto malého 
mesta pred viac ako 50 rokmi. Deti ráno odchádza-
li do školy s jednotnými taškami na chrbte a čer-
venými pionierskymi šatkami na krku. Ich rodičia
v húfoch pochodovali smerom k železničnému prie-
cestiu, za ktorým bola prevažná väčšina zamest-
naná vo veľkých výrobných podnikoch. Družstev-
níci v tých časoch orali, sadili a zbierali úrodu, 
pracovné kolektívy si dávali záväzky, ktoré plnili 
naozaj alebo len naoko. Čakali často aj hodinu na 
banány či pomaranče, ale nie mesiace a roky na 
úradoch práce. Vo večerných správach neukazo-
vali dennodenné obete násilia, nenávisti a túžby 
po peniazoch. Bolo menej možností a lákadiel, ale 
aj menej psychiatrov a najmä ich pacientov. Medzi 
všemožnými kolektívnymi záväzkami, aktivitami a 
jednotným budovaním neboli žiadne príliš veľké
pokušenia.
 A tu zrazu v tomto monotónnom, ospanlivom 
pokoji - vražda. Na to slovo bolo ľudia ďaleko
menej trénovaní ako dnes.
 Prešiel istý čas. Život v meste sa poma-
ly opäť dostával do svojich koľají. Po mnohých 
dohadoch, fámach a klebetách sa navrch vynárali 
skutočnosti okolo prípadu. Bezpečnosť vypátrala 
vraha. Ten sa k zločinu nakoniec i priznal. A zná-
my sa stal i motív - strach. Dvojica s maloletým 
komplicom vykrádala obchody. Mladší z chlapcov 
však doplatil na podozrenie a strach staršieho, že 
ho tento opustí a vyzradí. To podozrenie sa mu 
stalo osudným. Krvavá tragédia na starom ihrisku 
ešte dlho rezonovala v chmúrnych predstavách 
Novomešťanov. Súd s vrahom sa po niekoľkých
mesiacoch konal na verejnom pojednávaní. Obvi-
nený sám žiadal pre seba najvyšší trest. Ten 
v tých dobách znamenal len jedno. Jeho nízky 
vek, priznanie viny i prejavená ľútosť boli zobra-
té v úvahu. Dostal 15 rokov Prípad ubiehajúcim 
časom zapadol do zabudnutia.
                                           Milan Hurtík

STALO SA ZA BIELEHO DŇA
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 Mestom otriasol šokujúci prípad. Podľa
zdroja noviny.sk traja mladíci mali údajne najprv 
omámiť a potom znásilniť dve dievčatá, študentky 
priemyslovky vo veku 15 a 17 rokov bývajúce na 
internáte.
 Polícia uvalila na prípad informačné em-
bargo.

Končil sa čas, kedy sa môj vek zapisoval vte-
dy ešte len jednou číslicou. Nebol som už dieťa,
ale ani tínedžer. V tom čase k môjmu rodisku, za-
čiatkom apríla 1945, približoval sa front. Našťas-
tie tu sa nezauzlil. Prví, akoby nenápadne, prišli 
rumunskí vojaci, po nich Červená armáda zauja-
la miesta patriace víťazom a nastolila poriadok. 
Vzápätí sme boli nútení v našom rodinnom dome 
uvoľniť izbu pre ubytovanie sovietskeho dôstoj-
níka. Museli sme sa s touto, nie práve príjemnou 
skutočnosťou zmieriť. Na druhej strane sme sa 
cítili bezpečnejšie pred chýrmi, ktoré predchádzali 
pestvám niektorých zvlčilých frontových vojakov.
 Dodnes mám v pamäti toho dôstojníka, hlav-
ne keď sa ráno umýval a čistil si zuby v prúde 
studenej vody vytekajúcej priamo zo studne. Bŕŕ!
Utkvela mi i jeho uniforma a predovšetkým na 

nej lesklé mosadzné gombíky. Ako keby mi uča-
rovali. Razom lapila ma prevelikánska túžba zís-
kať pre seba aspoň tú jednu jedinú s tou peknou 
päťramennou hviezdičkou. A tak som sa rozhodol 
drankať, veď k dorozumeniu nebolo až tak ďale-
ko. Neskôr sa pripojila i moja matka. Na vojaka to 
muselo veľmi zapôsobiť, lebo onedlho, skôr než 
odišiel, vyplnil moje želanie zo siedmeho neba! 
A vytúžená gombička bola moja!
 Môžete dvakrát hádať, kam som si prial, aby 
mi ju matka prišila. No predsa na to isté miesto na 
mojich krátkych gatiach, na akom dnes majú ri e 
svoj najdôležitejší, prinitovaný mosadzný gombík 
vpredu nad zipsom!
 Odvtedy, hlavne keď som niekde išiel s rodič-
mi, vždy som hrdo povedľa nich hopsal v gatiach 
s tou krasnoarmejskou lesklou gombičkou na ich 
terčíku. Viem, že ma to držalo ešte dlho, dlho po-
tom!

Ing. Gustáv Rumánek

GOMBIČKA (1945)

ZVESTI - RADY - POSTREHY
  1. apríla  Medzinárodný deň vtáctva
  2. apríla  Medzinárodný deň detskej knihy
                 Svetový deň povedomia o autizme
  7. apríla  Svetový deň zdravia (WHO)
  8. apríla  Medzinárodný deň Rómov
12. apríla  Svetový deň letectva 
   a kozmonautiky
         Deň narcisov - deň boja proti 
   rakovine
18. apríla  Európsky deň za práva pacientov
                Svetový deň kultúrneho dedičstva
22. apríla  Deň Zeme
24. apríla  Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov,
                rytierov, lukostrelcov a skautov 
                Deň skautov
     Svetový týždeň laboratórnych
                zvierat
                Svetový deň vodiacich psov
29. apríla  Medzinárodný deň tanca

OSOBNOSTI APRÍLA
 Ján Abrahámffy (1662 - 14. apríla 1728) - 
kňaz, náboženský spisovateľ. Pôsobil v Beckove. 
Nové Mesto nad Váhom: rodák - 285. výročie
úmrtia,

Koloman Babilonský (30. 
10. 1905 - 6. 4. 1973) - publicis-
ta, prekladateľ, pedagóg.  Narodil 
sa v Poprade. Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie, úmrtie - 40. 
výročie úmrtia,

Oľga Hroboňová - 
Řepková (21. 2. 1902 - 20. 4. 1973) - publi-
cistka, pedagogička. Narodila sa a zomrela 
v Dolnom Kubíne. Nové Mesto n.V.: pôsobenie 
- 40. výročie úmrtia,

Rudolf Markovič (20. 4. 1868 - 21. 11. 
1934) - politik, advokát. Narodil sa v Hrachovom. 
Nové Mesto n.V.: pôsobenie, úmrtie - 145. 
výročie narodenia,

Karol Rudolf Rizner (18. 4. 1838 - 26. 
10. 1919) - pedagóg, ľudovýchovný pracovník. 
Narodil sa v Horných Ozorovciach. Nové Mesto 
n. V.: pôsobenie, úmrtie - 175. výročie narodenia,

Šalamún Stricker (2. 4. 1898 - 1934) - 
lekár. Zomrel vo Viedni. Nové Mesto n.V.: rodák 
- 115. výročie úmrtia, 

Karol Vrba (4.11.1932 - 19.4.1988) - zoo-
technik, hydinársky odborník. Zomrel v Bratislave 
- Nové Mesto n.V.: rodák - 25. výročie úmrtia.

ŠOKUJÚCE!
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Aj keď si nám odišiel a už nie si medzi nami, stále žiješ s nami.
26. marca uplynul  rok od  úmrtia nášho milovaného ocka a dedka

Ing. Jozefa ČECHVALU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

                      Dcéra a syn s rodinami

S P O M Í N A M E

98 rokov
Elena Barátová  

95 rokov
Eva Mitanová  

94 rokov
Mária Hrudková  
Mária Kurpelová  

93 rokov
Margita Baracková  

92 rokov
 Mária Kusendová  

90 rokov
 Anna Hodruská  

 Klára Chovanová  
85 rokov

Ladislav Bučko  

Ing. Emil Gábor  
80 rokov

Rudolf Držík  
 Elena Hučková  

Ing. Vlasta Juričová  
 Anna Kostačová  
 Berta Machalová  

Mgr. Emília Šándorová  
 Štefan Šimonffy  

Magdaléna Víteková  
75 rokov

Libuša Bačová  
 Eva Bernovská  
Marta Fraňová  
Miroslav Haščič

Pavol Hátrik  

 Jozefa Hlatká  
  Mária Hrušíková  
Ing. Viera Chocholová  

  Elena Miháliková  
  Alžbeta Michalíková  

 Jozef Séléši  
 Emília Vatrtová  

 Vojtech Vavrinec  
70 rokov

Eva Budayová  
 Vlastislav Goňo
 Ernest Gračko  

 Terezia Haláková  
 Ivan Halmo  

Ing. Lubomír Hausdorf  
 Verona Kališová  

Ľudmila Kaššovicová  
Pavol Kotras  

 Marie Krchnavá  
 Jaroslava Kukučková  

 Vladimír Kyška 
 Anna Meravá  

 Miluška Ondrášová  
Ing. Ladislav Peciar  

MUDr. Oľga Porubská  
 Oľga Tomašovičová  

Mária Trautenbergerová
Oľga Trebatická  

 Vlasta Trchalová  
 Irena Vilinová  

Marie Zámečníková
Božena Zenková

BLAHOŽELÁME V apríli oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

Mária Bahníková       (1936) 
 Anna Burianová       (1954) 
Ing. Dušan Červeň    (1952) 

 Elena Hanzlíková      (1933) 
 Anna Janegová         (1949) 
 Emil Kováč               (1919) 
 Peter Kyselica           (1954) 
 Ján Macek                (1953) 
 Anna Mallá               (1921) 

 Oľga Masárová          (1927) 
 Mária Megová            (1923) 
 Rudolf Roháček         (1939) 
 Karol Schay               (1932) 
 Ing. Florián Štefek      (1934) 
 Štefan Šutovský         (1948)

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa  prišli 
1. februára rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, dedkom a zaťom

Jánom KOŠŤÁLOM.
Ďakujeme za  prejavy  sústrasti a kvetinové dary.

                                                                             Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

ÚMRTIA 
VO FEBRUÁRI

Kamil Varadi a Zuzana Hadbábna
Ľudovít Sabadoš a Viera Miškechová

Róbert Radoský a Oleksandra Mokrukha
Kvetoslava Toráčová a Peter Karvay

Zuzana Bačová
 Matej Macejka 

Emanuel Medveď
Lívia Ostrenková

Adam Benko
Matúš Kosa

Maxim Mikulec
Dominika Homolová 

UVÍTANIA A KRSTY VO FERUÁRI SOBÁŠE VO FEBRUÁRI

N O V O M E S T S K Ý  C H Ý R N I K
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Je to už 15 rokov, čo nie si s nami. Ani čas nezahojil bolesť, keď zostali sme sami. 
V srdciach našich stále žiješ, stretneme sa opäť, nezabúdame, náš drahý

Michal GAJDOŠ.
Spomínajú manželka, syn Peter a dcéra Zuzana s rodinami

13. apríla uplynú tri roky, čo nás  navždy opustil náš
Janko BERNOVSKÝ.

Bolesť v srdci neutícha, chýbaš nám,
náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
15. apríla si pripomenieme prvé výročie úmrtia nášho drahého

Juraja OČENÁŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

                     Smútiaca rodina

20. apríla si pripomenieme  14. výročie úmrtia nášho drahého otca a starého otca
Štefana ROHÁČKA.

Kto ste ho poznali, venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
 Deti s  rodinami

 21. apríla si pripomíname  1. výročie smrti, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babička

Eva  DARANSKÁ.
S láskou a vďakou spomínajú 

dcéra Eva s manželom a synmi Lukášom a Matúšom

Čas  plynie, ale  spomienky zostávajú...
 23. apríla si pripomenieme rok od  úmrtia  nášho drahého

 manžela, otca, dedka a pradedka
Jozefa SKRÚCANÉHO.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá

 Novomestskí kriminalisti objasnili lúpež 
na pošte v Bzinciach pod Javorinou.
 Vyšetrovateľ PZ z Nového Mesta nad Váhom 
obvinil zo zločinu lúpeže 47 - ročného muža 
z okresu Myjava. Obvinený 11. februára na 
obed lúpežne prepadol poštu v Bzinciach pod 
Javorinou v novomestskom okrese. Vošiel do 
priestorov pošty a vyhlásil, že  ide o prepad. V 
ruke držal krátku guľovú zbraň, ktorou mieril na 

dve zamestnankyne za priehradkou. Obvinený 
vykopol dvere vedúce do priestoru určeného pre 
zamestnancov pošty. Podišiel k pracovnému stolu 
a zo šuplíka vzal peniaze. Vystrašeným ženám 
prikázal, aby nikoho nevolali a následne z pošty 
odišiel. Zamestnankyne pri prepadnutí utrpeli 
šok, ale našťastie neutrpeli žiadne iné vážnejšie 
zranenie. Slovenskej pošte so sídlom v Banskej 
Bystrici vznikla  škoda takmer 11 000 €
 Obvinenému za tento skutok hrozí trest odňa-
tia slobody na sedem až 12 rokov.                  ea

OBJASNILI LÚPEŽ 
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 Rozmýšľate, čo nachystať šibačom na  Veľko-
nočný pondelok? Prinášame  vám niekoľko nápa-
dov:

PLNENÉ VEĽKONOČNÉ VAJCIA
6 vajec, 60 g masla, 100 g šunky, pažítka, soľ,

strúhaný syr, olivy, 1 PL horčice.
 POSTUP: vajcia uvaríme  natvrdo. Po vychlad-
nutí ich rozpolíme, žĺtky vyberieme a vymiešame 
s maslom. Pridáme  horčicu a nasekanú pažítku. 
Šunka nakrájame  nadrobno, pridáme do masla, 
okoreníme, osolíme a touto zmesou vajcia napl-
níme. Nakoniec  ich posypeme strúhaným syrom, 
pridáme  olivu a prepichneme špáradlom.  Môžeme 
ozdobiť pažítkou alebo petržlenom.

VEĽKONOČNÉ SYROVÉ GUĽKY
 4 varené vajíčka, 200 g tvrdého syra, 100 g 
masla, 150 g tvarohu, 4 strúčiky cesnaku, mleté 
čierne  korenie, soľ, žltá a červená paprika, pažít-
ka.
 POSTUP: nastrúhame vajíčka, pridáme tvrdý 
syr, tvaroh, cesnak, maslo. Osolíme a okoreníme. 
Tvarujeme guľôčky a obaľujeme ich v nakrájanej 
žltej alebo červenej paprike alebo v nakrájanej 
pažítke. Na misu dáme hlávkový šalát, naň uloží-
me rozpolené vajcia uvarené natvrdo a poleje-
me ich majonézou. K vajíčkam pridáme farebné 
guľôčky.

VEĽKONOČNÁ ŠTRÚDĽA
 1 lístkové cesto, 7 uvarených vajec, 250 ml 
kyslej pochúťkovej smotany, 1 vajce, 1 ČL vegety, 
mleté čierne korenie, 350 g mrazenej zelenino-
vej zmesi (hrášok, kukurica, mrkva), 100 g šunky 
nakrájanej na  rezance, na  potretie 1 rozšľahané
vajce.
 POSTUP: Lístkové cesto rozvaľkáme  na 

obdĺžnik 50 x 40 cm, potrieme  ho smotanovou pln-
kou (pochúťkovú smotanu zmiešame s rozšľaha-
ným vajcom, vegetou a štipkou čierneho korenia). 
Pozdĺž dlhšieho kraja naukladáme tesne  vedľa
seba  po dĺžke natvrdo uvarené vajcia. Plát plnkou 
natretého cesta posypeme šunkovo – zelenino-
vou zmesou (mrazenú zeleninu krátko povaríme v 
osolenej vode a dáme  na  sitko odkvapkať. Šunku 
nakrájame na  rezance a zmiešame so zeleninou) 
a opatrne  stočíme. Prenesieme na  vymastený 
plech a potrieme  vajíčkom. Upečieme.

JUDÁŠE
 250 ml mlieka, 35 g droždia, 2 PL kryštálo-
vého cukru, 100 g masla, 2 žĺtky, citrónová kôra, 
štipka soli, 500 g polohrubej múky.
 POSTUP: Do vlažného  mlieka rozdrobí-
me droždie, premiešame s cukrom a troškou 
múky a necháme  vykysnúť. Pridáme roztopené 
vychladnuté maslo, žĺtky, citrónovú kôru a múku 
so štipkou soli. Vypracujeme  cesto a necháme ho 
nakysnúť asi 30 minút. Potom cesto rozdelíme na 
25 kúskov, z každého ušúľame valček a stočíme
do špirály, alebo zauzlujeme. Poukladáme ich na 
vymastený plech a necháme 15 minút kysnúť. Po-
trieme  žĺtkom, posypeme makom a pečieme 15 
– 20 minút pri 200 st. Celzia.  V dvoch polievko-
vých lyžiciach horúcej vody rozpustíme 2 PL medu 
a týmto potrieme judáše hneď po upečení.

BOŽIE MILOSTI
 1. cesto: 500 g hladkej  múky, 2 žĺtky, soľ, 100 
ml mlieka, pol fľaše piva

2. cesto: polovicu Palmarínu, 200 g hladkej 
múky, olej na  vyprážanie, práškový a vanilínový 
cukor na posypanie.
 POSTUP:  Z prísad vypracujeme dva  dru-
hy cesta. Prvé cesto  rozvaľkáme na  tenký plát. 
Naň rozvaľkáme druhé cesto. Vznikne  nám jeden 
dvojvrstvový plát. Preložíme  ho trikrát na  polovi-
cu a necháme 30 minút odstáť. Odležané cesto 
opäť rozvaľkáme na 5 mm hrubý plát, opäť ho tri-
krát preložíme na polovicu a necháme 30 minút 
odstáť. Rovnaký postup zopakujeme ešte raz. Z 
plátu potom ozubeným kolieskom povykrajujeme 
obdĺžniky, ktoré v strede narežeme a opražíme 
z oboch strán na rozpálenom oleji. Teplé Božie 
milosti posypeme hrubou vrstvou zmiešaného 
práškového a vanilínového cukru.
                                                       (Zdroj: internet)

NACHYSTAJTE SI PRE ŠIBAČOV!
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 31. ročníka Grand Prix Košice, ktorý sa 
uskutočnil 2. marca v metropole  východu, sa 
zúčastnilo 46 pretekárov z Poľska, Maďarska
a Slovenska. Farby Nového Mesta nad Váhom 
na tomto medzinárodnom  turnaji vo vzpieraní 
reprezentovali v žiackych váhových kategóriách 
žiačky a žiaci z centra voľného času: Laura 
Mikušová, Simona Nešťáková, Miriam Skovajsová, 
Adam Benka, Dominik Krajčovic, Matej Kubák, 
Dominik Daniel a dorastenec Denis Daniel.
 Vo váhovej  kategórii do 40 kg urobil radosť
trénerom 10 - ročný Adam Benka, ktorý túto ka-
tegóriu vyhral výkonom v trhu 23 kg a  nadhode 
31 kg. Vo váhovej kategórii do 50 kg sa umiest-
nil na 2. mieste Dominik Krajčovic, keď v trhu 
zvládol činku o hmotnosti 40 kg, čím si  vytvoril 
svoj osobný rekord a v nadhode zdolal činku s 
hmotnosťou 50 kg. 

Matej Kubák nás reprezentoval vo váhovej 
kategórii do 69 kg. Výkonom v trhu 60 kg a 
nadhode 82 kg skončil na 2. mieste a zároveň si 
v nadhode  vytvoril svoj osobný rekord.
 Vo váhovej kategórii nad 69 kg sa  „zemiaková 
medaila“ ušla Dominikovi Markusovi Danielovi 
výkonom v trhu 55 kg a  nadhode 67 kg. Od 
medailovej pozície ho delil rozdiel iba jediného 
kilogramu.
 V žiackej kategórii sa uskutočnilo aj zvlášť
oceňovanie pretekárov bez rozdielu váh na sin-
claerové body, kde sa náš pretekár Matej Kubák 
umiestnil spomedzi všetkých 19 žiakov na pek-
nom 3. mieste.
 V skupine dievčat do 17 rokov na vzpieračské
pódium nastúpilo 10 dievčat, ktoré štartovali bez 
rozdielu váh na sinclaerové body.
 Na 8. mieste sa umiestnila výkonom v dvojboji 
59 kg Simona Neštáková,  6. miesto obsadila 

najmladšia pretekárka spomedzi dievčat 11- ročná
Laura Mikušová, ktorá dosiahla výkon v dvojboji 
60 kg. Pomyselný bronz  za výkon v trhu 38 kg a 
nadhode 48 kg na stupeň víťazov postavil Miriam
Skovajsovú.
 Teší nás, že všetky medailové miesta v 
kategórii dievčat i žiakov obsadili pretekári zo 
Slovenska.
 V kategórii dorastenci nás reprezentoval 
Denis Daniel, ktorému sa podarilo trhnúť činku
s hmotnosťou 82 kg, no v nadhode sa mu nepo-
darilo kvalifikovať sa.
   Naším mladým vzpieračom, ktorý sa na Grand 
Prix Košice 2013 nestratili,  k dosiahnutým výko-
nom gratulujeme a želáme im veľa síl do ďalších
súťaží  po pretekoch 16. marca na domácej pôde 
v telocvični centra voľného času.

           Milan Kubák, tréner

NA GRAND PRIX KOŠICE SA NAŠI NESTRATILI

 Po minuloročnej dôstojnej rozlúčke s ka-
tegóriou mladšieho žiactva v októbri na štadióne 
v Nových Zámkoch, kde  získala za víťazstvá 60 
m, 150 m a diaľku tri zlaté medaily, začala Majka
novú atletickú sezónu 2013 skutočne  razantne a 
vo veľkom štýle. V súčasnosti najväčší šprintérsky 
a diaľkársky talent novomestskej, ba dá sa 
povedať slovenskej atletiky pod vedením trénerky 
Wallášovej na  februárových halových majstrov-
stvách Slovenska žiactva v bratislavskej hale Elán 

svoje  disciplíny suverénne  vyhrala a ziskom 
troch zlatých medailí sa stala najúspešnejšou 
účastníčkou tohto vrcholného halového súperenia 
žiactva. Ďalšie zlato pridal Adam Krchnavý za 
víťazstvo v behu na  1 500 m. Bronz na  tej istej 
trati získala Lucia Beláková.

Výsledky našich pretekárov:
Mária Šimlovičová: 60 m: 1. miesto (m.) - 

8,03 s, 150 m: 1. m.- 19,72 s, diaľka: 1. m. - 521 
cm; Lucia  Beláková: 1 500 m: 3. m.  - 5,28,00 

ŠIMLOVIČOVÁ EXCELOVALA V HALE!

13. apríla o 15,30 h
AFC - Topoľčany

27. apríla o 16,00 h
AFC - Nemšová

KEDY NA FUTBAL
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DOSIAHNU SVOJ CIEĽ - MAJSTROVSTVÁ SR?

 Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, 
ktorého družstvo žiačok prešlo o kategóriu vyššie, 
si dal jednoznačný cieľ: postup na majstrov-
stvá Slovenska v 1. kategórii, t. j. kadetiek. 
Pred poslednými piatimi kolami sme na 1. mies-
te, ale v poradí druhému družstvu COP Nitra 

(reprezentačné gymnázium) chýbajú odohrať
ešte dva zápasy. Postupový kľúč je jasný. Prvé 
družstvo postupuje priamo na M SR a družstvá 
na 2. a 3. mieste odohrajú baráž. Baráže sa 
zúčastní osem družstiev rozdelených do dvoch 
skupín, každá po štyri družstvá. Z každej skupiny 
postúpia dve družstvá na M SR. Baráž by sme 
mali mať už istú, ale o postupe na M SR rozhodne 
momentálna forma. Problémy nám robia zranenia 
dvoch kľúčových hráčok, ktorých rekonvalescen-
cia vypadá na dlhšiu dobu. Dievčatá sú však roz-
hodnuté úspešný začiatok sezóny dotiahnuť až 
do konca!                                                   -pr-

ČIERNI PANTERI PRED POSLEDNÝMI ,,MAJSTRÁKMI"
 Basketbalová sezóna vrcholí, Čiernych 
panterov čakajú posledné majstrovské zápasy.  
          Po decembrovej víťaznej vlne Basketbalového 
klubu Nové Mesto nad Váhom sme 12. januára 
odohrali doma dve majstrovské stretnutia so Starou 
Turou. Prvé sme vyhrali celkom jednoznačne
64:18 (24:10). Druhé už bolo bojovnejšie a mimo-
riadne dramatické. Nasvedčuje tomu i výsledok 
38:32 (24:12). Ale dôležité je, že všetky body 
do súťažnej tabuľky zostali doma. O ďalšie dva 
týždne (26. januára) sme na domácej  palubovke 
privítali Trnavu a obidve priateľské stretnutia sme 
prekvapujúco, no  jednoznačne vyhrali vysoko na 
nulu v pomere 83:0 (47:0) a 90:0 (48:0). V piatok 
22. februára sme na domácej pôde absolvovali 
majstrovské stretnutie s družstvom Šamorína. 
Obidve družstvá predviedli na svoju vekovú ka-
tegóriu veľmi dobré výkony a o ich vyrovnanosti 
svedčí fakt, že si víťazstvá podelili.
 V prvom stretnutí sa presadili domáce hráčky, 
keď vyhrali 34:22 (17:12). V druhom mali priebeh 

stretnutia vo svojej réžii hosťky a vydaril sa im 
revanš po víťazstve 22:32 (10:21). Aj po týchto 
dvoch stretnutiach si naše družstvo udržalo v 
tabuľke 2. miesto. 
 Posledné  „majstráky“  Čierni  panteri odohrajú 
vonku v Ivanke pri Dunaji a  Starej Turej, o výsled-
koch vás budeme informovať. Držíme im palce!

Milan Šustík, tréner
Foto: Martin Šimovec

IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
Nedeľa 21. apríla

VK kadetky – COP Nitra

V O L E J B A L

min; Kristína Mičeková: 800 m: 10. m. – 2,43,31 
min; Anita Stachová: 800 m: 18. m. 2,47,87 min.; 
Aneta Macejková: diaľka: 8. m. - 427 cm, 60 m: 
21. m. - 9,01 s; Adam Krchnavý: 1 500 m: 1. 
m. - 4,34,63 min.; Šimon Rojko - 150 m: 11. m. 
- 19,53 s.  a 300 m: 5.m. - 41,23 s.
 Veríme, že  to nie  je  posledné úspešné 
vystúpenie našich mladých atlétov v tomto roku. 

Jarné slniečko sa  každým dňom dvíha  vyššie a 
teplými lúčmi rozohrieva  všetko živé, prebúdza 
prírodu k novému rastu. Aj dievčatá a chlap-
ci usilovným tréningom budú dosahovať stále 
lepšie výkony na dnes  už tartanových atletických 
dráhach štadiónov. Tým potešia srdcia trénerov, 
rodičov a všetkých priaznivcov novomestskej atle-
tiky.                          Ján Juráček, tréner atletiky



ĽUDOVÍT KORKOŠ: MATERSTVO, 1975, PAPIER, MORIDLO



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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