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  XIV. ročník  svojou  kvalitou pozdvihol úroveň Festivalu A. Jur-
kovičovej. Skonštatovala to (nielen) odborná porota, ktorú potešil 
návrat k ženským témam v prezentovaných inscenáciách. Riaditeľ
festivalu PhDr. A. Koreň (1) mohol preto s pokojným svedomím 
konštatovať, že ukončením vydareného ročníka začína  príprava 
ďalšieho  s poradovým číslom – XV.
 Na príťažlivosti XIV. ročníka sa okrem kvalitných inscenácií 
podpísala i účasť Emílie  Vášáryovej. Tejto významnej slovenskej 
herečke  organizátori na čele s primátorom mesta Ing. J. Trsten-
ským, ktorý mal nad  festivalom   tradične  záštitu,  odovzdali 
jubilejný – 10. Kvet Tálie (na  foto 2 bezprostredne po odovzdaní 
ocenenia herečka v spoločnosti primátora mesta).

   Po uctení si 
pamiatky A. Jur-
kovičovej pri  jej 
rodnom dome na  Komenského ul. a slávnost-
nom otvorení FAJ začalo na divadelných dos-
kách súťažné zápolenie.
     Medzi kolektívmi, ktoré sa  uchádzali o 
festivalové trofeje, boli dva domáce súbory: 
Divadielko galéria, ktoré zahralo Gogoľovu 
Ženbu (3)  a SDOS – DSD Javorina, ktorý  sa 
predviedol s Králikovým Trasoviskom. Opäť
sme  privítali i DS zahraničných Slovákov 
– OD KIS Kysáč a DS Štúdio zo Srbska (4),
držiteľa  dvoch titulov laureáta FAJ.

 Festivalovým nováčikom nebol ani DS 
Jána Chalupku mesta Brezno. V prípade 
tohto súboru s dlhoročnou tradíciou sa  vyja-
vilo biblické Poslední budú prvými ...
 Chalupkovci na XIV. Festivale A. Jurko-
vičovej vystúpili ako poslední. V ten istý deň
boli po verdikte poroty - prví (5 - na 3. str. 
obálky). Dokonca  v absolútnom vyjadrení, 
keďže breznianskemu DS sa  okrem  titulu 

laureáta  „ušla“ i cena  za  najlepší ženský 
herecký výkon pre Alžbetu Vagadayovú za 
stvárnenie postavy Márie Sokolovej v insce-
nácii hry Zabudla som (5 - druhá zľava, na 3.
str. obálky ).
       My nezabudneme dodať, že súboru z 
Brezna sa na  novomestskom festivale veľ-
mi páčilo. Konštatovali to všetci herci. Na 
FAJ sa im dobre hralo, milo prekvapení boli 
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 Tentoraz s odpoveďou primátora mesta na  
jedinú otázku: Aká je  situácia  s dvomi stred-
nými školami v meste, ktorým hrozí zrušenie?
 Ing. Jozef Trstenský: Úrad TSK pripravil 
návrh Koncepcie stredoškolského vzdelávania a 
prípravy TSK, v ktorej sa navrhuje vyradiť zo sys-
tému stredných škôl (SŠ) a následne zrušiť SOŠ 
na Jánošíkovej ul. a SOŠ na Bzinskej ul. a cca 550 
žiakov presunúť na SOŠ na Piešťanskej ul. a cca 
200 žiakov SOŠ na Starú Turú.
 Bez prerokovania  tohto návrhu s poslan-
cami TSK rokovalo sa o ňom na školskej a 
finančnej komisii TSK, až potom sa dostal k 
poslancom TSK. Takýto postup nepovažujem za 
šťastný. Vyvolal mnohé pochybnosti medzi poslan-
cami TSK, pracovníkmi škôl, rodičmi, študentmi i 
občanmi mesta. 18. apríla bolo pracovné stretnutie 
pracovníkov úradu TSK a predsedu s poslancami, 
kde sa dohodli čiastkové úpravy v návrhu kon-
cepcie a optimalizácii siete SŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. Z diskusie  vyplynulo, že návrh 
koncepcie by mal byť schválený na zasadnutí pos-
lancov TSK  27. apríla s pripomienkami. V návrhu 
optimalizácie siete SŠ by sa nemalo rokovať o 
okrese Nové Mesto n. V., čím by sme získali čas 
na prerokovanie zmien, ktoré bude treba v  našom 
okrese urobiť.
 Z pohľadu poslanca TSK i primátora mesta 
chápem, že z dôvodu poklesu počtu žiakov, zlé-
ho demografického vývoja a zle nastavených 
finančných normatívov na žiaka musí zriaďovateľ 
na danú ekonomickú situáciu reagovať. Len si 
treba stanoviť objektívne parametre, na základe 
ktorých budeme potrebnosť zachovania jednot-
livých škôl posudzovať, a to nielen z hľadiska 
aktuálnych ekonomických výsledkov, ale aj vo 
vzťahu k potrebám regiónu z dlhšieho časového 
hľadiska.  
 Z ekonomického pohľadu SOŠ na Jánošíkovej 
ul. je v poriadku. Na krytie bežných i kapitálových 
príjmov jej postačuje normatívne financovanie na 
žiaka (dostáva necelých 95%) a príjmy z vlast-
nej hospodárskej činnosti. Objekty školy sú vo 
veľmi dobrom technickom stave a v horizonte 10 

rokov nevznikne potreba kapitálových výdavkov. 
Nechápem, prečo máme túto školu vyradiť zo siete 
a organizačne ju zaradiť pod SOŠ Piešťanskú.
 SOŠ na Bzinskej ul. má určité ekonomické 
problémy, nepostačuje jej normatívne financo-
vanie na žiaka, finančné prostriedky získané 
vlastnou hospodárskou činnosťou, a preto potre-
buje dodatočné finančné prostriedky zo strany 
zriaďovateľa. Takisto technický stav budovy nie 
je optimálny a bude si vyžadovať v budúcnosti 
kapitálové výdavky. Na druhej strane v súčasnosti 
školu navštevuje 436 žiakov, z ktorých len 128 je z 
nášho mesta, z okolia je 220 žiakov, 59  je z obcí 
Trenčianskeho okresu a 34  z Trnavského samos-
právneho kraja. Zrušením školy by sa časť žiakov 
musela presunúť na SOŠ Piešťanskú a väčšina 
žiakov na SOŠ v St. Turej, ktorú dnes navštevuje 
zhruba 300 žiakov. Realizovaním tohto zámeru 
by sa zhoršila dostupnosť štúdia pre žiakov z 
obcí. Museli by 2-x prestupovať, kým by sa dostali 
do školy, čo kladie zvýšené finančné nároky na 
rodičov, príp. by museli bývať na internáte v St. 
Turej. Dá sa predpokladať, že nie malá časť žiakov 
by si hľadala novú školu, ktorá by pre nich bola z 
hľadiska financií, ale i vzdialenosti dostupnejšia.
 Reálny je aj predpoklad, že presunom odbo-
rov nedôjde k absolútnej úspore prevádzkových 
nákladov, len sa ich nie malá časť presunie 
spolu so žiakmi na školy, a negatívne tak zaťaží 
ich rozpočet. Hlavným dôvodom na zachovanie 
školy na Bzinskej ul. je fakt, že na území mesta 
v súčasnosti v strojárenskej výrobe podniká do 
30 firiem, z toho takmer 20 je zahraničných, ktoré 
sa tu etablovali  hlavne kvôli dostupnosti kvali-
fikovanej pracovnej sily. Nie malú časť ich pra-
covníkov tvoria práve absolventi strojníckej prie-
myslovky. Jej zrušenie by mohlo mať negatívny 
dopad na ich ďalšiu expanziu v našom regióne, 
alebo dokonca na ich odchod z nášho mesta, čo 
by malo negatívny dopad na zamestnanosť nielen 
v našom regióne. A to určite nechceme.
 Napriek zložitej prítomnosti najdôležitejšia je 
budúcnosť a o tú musíme zabojovať všetci.

NA AKTUÁLNU TÉMU

KLADENIE VENCOV
 66. výročie oslobodenia našej  vlasti si pri-
pomenieme 6. mája o 14,00 h pietnym aktom 
kladenia vencov k Pamätníku kpt. Ľjubovskému 
v Parku J. M. Hurbana.

 Z príležitosti 748. výročia prvej  písomnej 
zmienky o Novom Meste nad Váhom 17. júna na  
námestí sa uskutoční tradičné podujatie spojené 
s udeľovaním ocenení Osobnosť mesta.
 Hlavným ťahúňom, vyvrcholením kultúrne-
ho programu Dňa mesta bude skupina ABBA 
WORLD REVIVAL z Prahy.

V JÚNI DEŇ MESTA
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Čulý pracovný  ruch panuje  v časti niektorých 
ulíc a chodníkov mesta. Prítomnosť mechanizmov 
a ľudí sú toho  neklamným znakom. Za  pravdu 
nám dáva  aj Ing. Dušan  Macúch, vedúci od-
delenia výstavby, rozvoja  mesta  a dopravy MsÚ 
v Novom Meste  nad Váhom. 
 - Každoročne sa venujeme rekonštrukcii 
inžinierskych sietí a povrchov ciest a chodníkov. 
Ešte vlani sme začali a teraz pokračujeme v 
obnove inžinierskych sietí na Bratislavskej, 
Svätoplukovej a Bajzovej ul. i spojnice medzi 
Bajzovou a Bratislavskou ul. Robia sa nové roz-
vody vody a kanalizácie s prípojkami, nové 
prípojky dažďových vpustí, niekde i celkom nové 
dažďové vpuste, nové rozvody  plynu aj s prí-
pojkami. Pribudnú tu tiež chráničky pre elek-
trickú energiu cez komunikácie, aby v prípade 
potreby nebolo nutné rozkopávať cestu, ale len 
chodníky. Vybudovaním nových dažďových vpustí 
na spojnici medzi Bratislavskou a Bajzovou ul. 
sa zabezpečí odvodnenie spomínanej spojnice, 
rovnako ako ostatných ciest a bude tu nový 
povrch z asfaltobetónu. Na Ul. Bajzovej plánujeme 
vytvoriť zhruba 6 odstavných plôch pre osob-
né automobily so zatrávňovacích betónových 
rohoží. Pôvodnú výsadbu stromov, ktorá bola 
v zlom stave, sme odstránili, nahradí ju nová. 
Vynovená ulica bude dôstojne nadväzovať na 
budúci dom dôchodcov, ktorý by sme chceli, ak na 
to budeme mať financie, zrealizovať rekonštruk-
ciou bývalej budovy ZUŠ na Štúrovej ul..-
 Mesto postup prác koordinuje  s jednotlivými 
správcami inžinierskych sietí. 
 - Výsledkom rokovaní je i dohoda, že  jednot-
liví „sieťári“ nám v rámci rekonštrukcie  svojich 
rozvodov spravia povrchy väčšiny komunikácií 
i časť chodníkov. Tým v nemalej miere odbre-
meníme rozpočet mesta. Samospráva zafinancuje 
len zvyšok prác, ktoré dorobia TSM. - 
 S cieľom, aby sa do vynovených ciest  ne-
muselo zasahovať niekoľko desaťročí, aby - podľa
slov vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja  mesta 
a dopravy MsÚ - boli silnejšie a čosi vydržali, 
pod vrchný asfaltobetón sa bude dávať betónová 
vrstva. Tým pádom budú ulice ako úplne nové. 
 - Nové ulice a chodníky s novými inži-
nierskymi sieťami, resp prípojkami zvýšia hodnotu 
nehnuteľností na týchto uliciach. Zlepšením bonity 
prostredia sa zvýši ich hodnota. K jej  skvalitneniu 
prispeje i realizácia nového verejného osvetlenia 

vrátane nových stožiarov na týchto uliciach. -
 Nové rozvody vody a kanalizácie s prípojkami 
a dažďovými vpusťami robia Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s., zhotoviteľom je  fa TRIM, s. r. 
o., Dubnica nad Váhom. Plynárne  realizujú  nové 
rozvody  plynu s prípojkami prostredníctvom  tiež 
pre samosprávu nie neznámej firmy – KOVAGAZ, 
s. r. o., Štefanov.
 - Okrem spomínanej trojice ulíc s rekonštruk-
ciou vodovodov a kanalizácie s prípojkami sa 
ráta i na Ul. 1. mája. Pripravuje sa projektová 
dokumentácia, ak sa podarí investorovi – TVK, 
a.s., Trenčín zabezpečiť finančné prostriedky  a 
stavebné povolenie, akcia  by sa mohla začať.
Primátor  mesta sa o to všemožne zasadzuje 
i z pozície podpredsedu predstavenstva TVK, a.s. 

Ďalej sa pre  tento rok pripravuje rekonštrukcia 
plynových rozvodov s prípojkami na časti Ul. 
Piešťanskej od podjazdu k bývalej benzínovej 
pumpe. Momentálne sa doťahuje  stavebné povo-
lenie. Finančné prostriedky majú plynári na obnovu 
plynovodu v tejto lokalite  mesta vyčlenené, závisí 
od  nich, kedy začnú. Na  rekonštrukciu svojich 
inžinierskych sietí na tejto časti Ul. Piešťanskej
sa pripravujú i energetici. Projekt je už na  svete, 
s prácami by chceli začať tento rok.
 V minulosti sa v tejto časti Piešťanskej ul. 
uskutočnila rekonštrukcia vodovodu s prípoj-
kami. Po rekonštrukcii plynárov a energetikov 
plánujeme spraviť nový povrch tejto časti Ul. 
Piešťanskej. Povrch cesty od  bývalej  benzínovej 
pumpy po podjazd je v niektorých častiach značne
poškodený. Chceme ho nahradiť novým povrchom 
i vzhľadom na to, že ide o našu vstupnú vizitku - 
južný príjazd do Nového Mesta nad Váhom. V 
réžii energetikov a plynárov by v intenciách našich 
podmienok bola i realizácia nového povrchu časti
chodníka na Piešťanskej  ul.
 Rekonštrukcia plynovodov s prípojkami čaká
i celé  Samoty. V tomto roku by tiež  mala  začať
komplexná rekonštrukcia plynovodov s prípoj-
kami na sídlisku Javorinská.  Ul. SNP z vlaňajška
bola  v podstate  nástupom do tejto rekonštrukcie. 
Teraz bude pokračovať obnovou plynovodov aj s 
prípojkami v ostatných častiach tohto sídliska. -
 Stav a kvalita  miestnych komunikácií zvyknú 
bývať meradlom posudzovania úrovne mesta. 
Z tohto pohľadu, ak sa podarí zrealizovať všetky 
zámery samosprávy, niet pochýb, že Mestu Nové 
Mesto n. V. permanentne ide o jej zvyšovanie.

RUŠNO NA KOMUNIKÁCIÁCH (NIE KVÔLI PREMÁVKE)



Na jedného 
z vás sa usmeje 

šťastie
v podobe výhry

16,60 €,
ktorú venuje:
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Prevádzkové hodiny

      Pondelok   8,00 – 16,00
      Utorok       8,00 – 16,00
      Streda       8,00 – 16,00 
      Štvrtok      8,00 – 16,00
     Piatok       8,00 – 16,00

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/ 7401 450
Fax: 032/ 771 6334-5

Tešíme sa na vašu návštevu

 www.dexia.sk

  50 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru 

  úroková sadzba znížená až o 1 % ročne

  možnosť splatenia iných úverov

Lepší úrok. 
Lepšie bývanie.

www.dexia.sk
Dexia Linka 0850 700 007

zvýhodnená
úroková 
sadzba

Optim úvery
na bývanie

MÁJ 2011
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KUPÓN 
NOVOMESTSKÉHO

 SPRAVODAJCU

Kupón vystrihnite
 a pošlite, 

alebo osobne 
doručte

do 23. mája 
na adresu:

MsKS,
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4, 
915 01 

Nové Mesto n.V.
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 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) v Novom Meste nad Váhom spolu s 
partnerskou účasťou a pomocou mesta v súlade 
s Plánom aktivít siete EURES na obdobie ro-
kov 2010/2011 uskutočnil 31. marca v športovej 
hale podujatie v rámci spolupráce Slovenskej 
a Českej republiky pod názvom Informačné
fórum pre stredoškolákov. Pozval naň za-
mestnávateľov zo SR (okresy Nové Mesto nad 
Váhom a Myjava) a ČR (okresy Uherské Hradište 
a Hodonín). Pozvanie riaditeľa novomestského 
úradu  práce Ing. Ivana Sadovského prijalo 15 
slovenských zamestnávateľov, jedna slovenská 
sprostredkovateľská agentúra a po dve vysoké 
školy zo Slovenska a Česka.

 - Cieľom podujatia bolo mladých ľudí, 
čoskoro maturantov a absolventov stredných 
škôl z okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava 
a tiež  aj uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov, 
ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie, 
informovať o možnostiach umiestnenia na trhu 
práce, - povedal  na margo fóra a jeho cieľa
riaditeľ ÚPSVaR Ing. I. Sadovský a pokračoval
ďalej:
 - Hovorilo  sa tu i o perspektívnych pro-
fesiách, ktoré môžu byť v budúcnosti zaují-
mavé a žiadané zo strany zamestnávateľov z 
prihraničných regiónov oboch republík. Mladí tiež 
získali kvalifikované informácie o možnostiach 
štúdia na vysokých školách a  podnikania v týchto 
prihraničných regiónoch Slovenskej a Českej 
republiky. Z podujatia si odnášali nielen dôležité 
rady,  ale i  pre  nich  užitočné  publikácie: Ako 
študovať, zamestnať sa a podnikať v Slovenskej 
a Českej republike, Katalóg perspektívnych povo-
laní a iné materiály.-
 Podujatie, ktorá sa uskutočnilo po prvýkrát 
v celej Slovenskej republike, sa stretlo s pozi-
tívnym ohlasom  tak  medzi zamestnávateľmi a 
zástupcami vysokých škôl, ako aj u študentov 
stredných škôl a uchádzačov o zamestnanie. 
Cenné informácie, ktoré si z podujatia odniesli, im 
môžu pomôcť zaradiť sa na trhu práce.          - r-

(DIVADELNÉ) BREZNO OVLÁDLI RODINNÉ KLANY

INFORMAČNÉ FÓRUM PRE STREDOŠKOLÁKOV

 Rodinné klany ovládli Brezno, určite to di-
vadelné Brezno. Obernauerovci, Vagadayovci, 
ale  i Jursovci... , kedysi  i Daxnerovci,  sú rodiny, 
ktoré hrávali divadlo oddávna. Celé ich generácie 
sa venovali a venujú  práci v DS Jána  Chalupku 
mesta Brezno.

Člen výboru DS, ktorý si vo víťaznej  hre zah-
ral inštalatéra – opravára, Gabriel Obernauer,
sa  Tálii venuje  asi 50 rokov. V súbore  hrali jeho 
rodičia, dnes  spolu s ním  hrajú aj jeho bratia i 
ďalší príbuzní.
 Aj v prípade Alžbety Vagadayovej (na foto),
ktorá získala  cenu za  najlepší ženský herecký 
výkon,  je  to podobné.  Krásu divadla  jej už ako 
škôlkárke poodhalila mama. Chodila do ovody, 
keď už jej čítavala texty, aby sa ich naučila
naspamäť. Celá  jej rodina  žije  Táliou.  I manžel, 
deti, dokonca  už aj  vnúčatá hrajú divadlo. Pre 
bývalú účtovníčku, dnes dôchodkyňu, bolo a 

je relaxom, ale hlavne 
veľkou láskou. Bez nej 
by sa divadlo nedalo 
robiť.  Pritakáva  aj  G. 
Obernauer. Keď sa  k 
tomu pridajú  príjemná 
atmosféra a dobrá or-
ganizácia, ktoré zažili 
v Novom Meste, vtedy 
je pasia hrať divadlo! 
(A  neZABUDLA SOM 
dodať, že i vyhrávať).
 Absolútne  prven-
stvo na  XIV. ročníku svedčí o tom, že  okrem 
lásky to bola  kvalita, s ktorou DS  inscenáciou 
K. Mišíkovej: ZABUDLA SOM zavítal do  nášho 
mesta. Divadlo so svojimi rodinnými klanmi ov-
ládlo tak nielen Brezno, ale svojím absolútnym 
víťazstvom i – Festival A. Jurkovičovej.           -g-
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Čakajte návštevu. V priebehu mája zazvonia 
pri vašich dverách sčítací komisári. Od  13. mája 
v SR  začína sčítanie  obyvateľov, bytov a domov. 
O jeho priebehu a ďalšom, čo súvisí s týmto 
štatistickým zisťovaním, sme sa opätovne  poroz-
právali s prednostom Obvodného úradu (ObÚ)  v 
Novom Meste nad Váhom Tiborom Hlobeňom.
 - Minule sme sa zamerali na novinky  sčítania
2011. Zhrňme si ich: po 1.-x  bude možné sčítať
sa elektronicky, po novom sa okrem trvalého 
pobytu bude zisťovať inštitút obvyklého bývania. 
Treťou novinkou je, že sčítanie prebieha vo 
všetkých krajinách EÚ. - 
 Prednosta ObÚ vtedy zdôraznil i dôležitosť
toho, aby  občania pristupovali k sčítaniu zod-
povedne.
 - Opakovanie  je  matkou múdrosti, rád  by 
som  preto občanov opätovne  vyzval k zodpoved-
nosti a zapojeniu sa do sčítania. Aktívna účasť
na ňom  je  pre občana spôsob, ako  prejaviť
svoj záujem o verejné veci. A je  tu ešte  jedna 
nie  nepodstatná vec: výsledok štatistického 
zisťovania v SR ukáže,  ako je  na  tom Slovensko 
v porovnaní s inými krajinami EÚ. Ak občania
podcenia sčítanie  a  na 52 zisťovaných otázok 
odpovedia  neúplne alebo nepravdivo, skreslí to 
celkový  obraz o našej  krajine. Kus  práce v tomto 
smere môžu spraviť sčítací komisári a ich prístup 
k občanovi. Ich zoznam  spolu s náhradníkmi 
nám obce už doručili. Máme k dispozícii i mená 
gestorov, o ktorých  sme  samosprávy  požiadali. 
Budú akýmisi styčnými dôstojníkmi medzi ObÚ, 
samosprávami a Štatistickým úradom SR (ŠÚ 
SR).
 V úvodných dňoch  mája sa zavŕšia od konca 
apríla prebiehajúce školenia sčítacích komisárov, 
gestorov  a ďalších osôb z ObÚ, ktoré budú mať
čo do činenia so sčítaním. Zabezpečuje  ich ŠÚ 
SR prostredníctvom svojich koordinátorov na 
úrovni okresu a kraja.
 Vedomosťami „vyzbrojení“ sčítací komisári 
začnú od 13. mája navštevovať jednotlivé domác-
nosti podľa pridelených obvodov. Mesto bude 
rozdelené, ako sme už uvádzali minule, do 70 
sčítacích obvodov. Tiež sme spomínali, že budú 
mať povinnosť preukázať sa oficiálnym povere-
ním. Z vlastnej iniciatívy nebudú môcť vstúpiť do 
bytu, jedine  na pozvanie. Súčasťou ich „vybave-
nia“ budú tlačivá a obálky. Do obcí  s obyvateľmi

do 10 000  ich distribuoval ObÚ, nad 10 000, čo
sa zo samospráv v našej pôsobnosti  týka Nového 
Mesta n. V. a Myjavy,  ich  dodal  priamo ŠÚ SR.
 Tlačivá sú tri: A –  údaje  o obyvateľovi,  B 
– údaje  o byte a C – údaje o dome. Obálka 
obsahuje  indentifikátor – prístupový kód pre 
elektronické sčítanie. Podľa  toho, ktorú formu 
sčítania si občan vyberie, mu sčítací komisár 
odovzdá buď tlačivá, alebo obálku a poučí ho 
o spôsobe sčítania. Vzhľadom na nový inštitút 
prechodného bývania  sčítací komisári okrem 
bytov, resp. rodinných domov  budú navštevovať
aj chaty, usadlosti a rekreačné domy. V prípade, 
ak sa  v nich občania zdržujú  90 a viac dní v roku, 
otázka  prechodného bývania sa  ich dotýka. Nie 
je samoúčelná, na  jej základe sa  zistí migrácia 
obyvateľstva. Zložitejšie to môže  byť u občanov, 
ktorých trvalý pobyt sa  uvádza  na obci. Sú to 
tzv. bezdomovci, ktorí  neraz putujú z miesta na 
miesto. Sčítací komisári budú poučení, ako v 
takýchto prípadoch  postupovať.
 Po svojej prvej  návšteve sčítací komisári 
navštívia občanov minimálne  ešte raz, aby od 
nich  prevzali vyplnené tlačivá. V prípade, ak 
záujemca o elektronické sčítanie do 29. mája, 
kedy  je krajný termín pre  elektronické sčítanie,
nevyužije vybranú formu sčítania, občana  navštívi 
ešte  raz a dá mu na  vyplnenie tlačivá.  Znovu 
by  som  rád občanov ubezpečil, že  sa  nemu-
sia  obávať zneužitia poskytnutých údajov. Ide o 
anonymné zisťovanie a na základe  položených 
otázok osobu nemožno identifikovať. Neobsahuje 
totiž požiadavku na uvedenie mena, priezviska a 
rodného čísla obyvateľa, ktoré by umožnili jeho 
priamu identifikáciu ani jeho presnej adresy.
 Rozhodujúcim momentom pre sčítanie je 
noc z 20. na 21. mája. Ak po tomto termíne 
pribudne do rodiny nový člen, alebo nový pomoc-
ník  domácnosti, poviem  príklad, do kuchyne, už 
sa  nezahŕňa do tohto štatistického zisťovania.-
 V súvislosti so sčítaním, ako na záver 
zdôraznil prednosta ObÚ  Tibor Hlobeň, by  sa da-
lo hovoriť ešte o ďalších veciach, napr. o možnosti 
vyplniť tlačivá elektronicky v angličtine či jazyku 
národnostných menšín (v listinnej podobe je  to
možné len na jazykovo zmiešaných územiach),
ale z priestorových dôvodov nie je to možné. Príp.
otázky občanov fundovane zodpovedia vyškolení 
sčítací komisári, ktorí ich o pár dní navštívia.

SČÍTACÍ KOMISÁRI ZAZVONIA PRI VAŠICH DVERÁCH
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V MÁJI ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 POLÍCIA DEŤOM v predstihu k MDD v 
rovnomennom programe venuje dopoludnie  plné 
zábavy, napätia i sladkých odmien. Na rozdiel 
od predchádzajúcich rokov tohoročné podujatie 
určené škôlkárom a žiakom I. stupňa ZŠ sa po
prvýkrát uskutoční v priestoroch bývalých  kasární.
 Viac  nám  o ňom prezradil náčelník mestskej 
polície  mjr. Ing. M. Ovšák:
 - Akciu Polícia deťom organizujeme spoločne
s mestom, Okresným riaditeľstvom a  Obvodným 
oddelením  PZ v Novom Meste  nad Váhom.
 Pre malých i väčších návštevníkov Bzinskej 
ul. sme pripravili zaujímavý program. Budú môcť
napr. obdivovať vozidlá z II. sv. vojny  zo zbierky p. 
M. Simeona,  ukážky práce  kynológov z výcviku 
psov a hasičskej  techniky, s ktorou prídu   „hasiť“
záujem chlapcov a dievčat príslušníci HaZZ v 
Novom Meste  nad Váhom. Verím, že nebude 
potrebné využiť služby prezentujúcej sa RZP. 

Pozvaná je i Jefta Slovakia záchranný systém. 
Jazdecká polícia z Bratislavy sľúbila do mes-
ta  zavítať so svojimi štvornohými pomocníkmi 
– koníkmi. Diváci budú môcť sledovať i ukážku 
zadržania páchateľa a vyslobodenie rukojem-
níka, pričom „zásah“ sa nezaobíde bez streľby. 
Ak  nám vyjdú naše zámery, premiéru  by tu mali 
mať vrtuľník s parašutistami z Trenčína  a možno 
i vrtuľník  záchrannej služby. Jediné, čo  nie  je  v 
našej réžii, je - počasie. Na rozdiel od vlaňajška
nám  azda tentoraz vyjde.
 V rámci podujatia, ktoré bude prebiehať v 
čase od 9,00 do 12,00 h, si  deti pozrú  kultúrny 
program, o ktorý sa postará centrum voľného
času. Budú mať tiež jedinečnú  príležitosť povoziť
sa v policajných autách či veteránoch z II. sv. 
vojny. Sviatok by nebol sviatkom, ak  by chýbali 
sladkosti. Na to všetko, a mnohé iné sa môžu tešiť
účastníci podujatia Polícia deťom 20. mája.-

 Medzi 21 pedagógmi zo škôl v pôsobnosti 
TSK, ktorí v komornom prostredí Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne 28. marca prevzali 
ďakovné lisy za ich obetavú a tvorivú pedagogickú 
prácu, bola jediná zástupkyňa Nového Mesta n. 
V. - Mgr. Beáta Paulenová zo Strednej odbornej 
školy Piešťanská ul.
 Veľké ďakujem v podobe kytice ľúbivých 
muzikálových  melódií  v ten  istý deň vyslovilo 
mesto  z príležitosti Dňa učiteľov pedagógom  škôl 
a  školských zariadení  v zriaďovateľskej  pôsob-

nosti samosprávy. Zástupkyňa primátora mesta 
PhDr. K. Hejbalová, ktorá ešte donedávna  sama 
na  vlastnej koži okúšala neľahký učiteľský chle-
bík, vo svojom príhovore v mestskom kultúrnom 
stredisku  pred  samotným kultúrnym programom 
vyzdvihla a ocenila prácu a nezastupiteľnú úlohu 
a poslanie  učiteľa, ktorý sa dnes a denne stavia 
za školskú katedru, aby  kamienok po kamienku 
skladal  mozaiku poznania a múdrosti žiakov.  

Vďaka za tento milý darček k nášmu sviatku! 
PaedDr. Eva  Sélešiová 

K Y T I C A  M E L Ó D I Í  P R E  UČ I T EĽO V

POLÍCIA DEŤOM V PREDSTIHU K MDD

 Technické služby  mesta v Novom Meste  nad 
Váhom uskutočnia zber nebezpečného odpadu.  
 Ide o odpady, ktoré majú jednu alebo viac 
nebezpečných vlastností, ako napr. výbušnosť,
oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť či  toxicitu.
Patria sem rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pes-
ticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky, jedlé a iné oleje a tuky, farby, 
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky, batérie a akumulátory, ne-
triedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie, vyradené elektrické a elektronické za-

riadenia  a iné obsahujúce nebezpečné látky.
 Zber sa uskutoční 10. a 11. 5. v čase od
14,00 do 18,00 h, konkrétne 10. 5.  na  týchto 
zberných miestach: parkovisko pri križovatke ulíc :
Slnečná - Zelená, Benkova ul. - parkovisko pri
skleníkoch TSM, Mnešická ul. - parkovisko 
pri býv. Salvii, Javorinská ul - parkovisko pri 
športovej hale  a Ul. lesnícka - parkovisko pri MŠ.

11. 5. sa nebezpečný odpad bude zberať na 
Ul. slovanskej – nákladnej vrátnici do niekdajšieho 
OBAL–u. Mimo uvedených termínov môžu 
občania nebezpečný odpad priniesť do TSM  vždy 
v utorok a stredu v čase od 8,00 - 15,00 h.
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 SOŠ na Bzinskej ul.11 je modernou školou 
kráčajúcou v duchu doby. Participuje na viace-
rých cezhraničných a medzinárodných projek-
toch. Porozprávali sme sa o nich s pedagogičkou 
„priemyslovky“ PaedDr. Evou Luptákovou,
učiteľkou SJ a literatúry, anglického jazyka a 
občianskej náuky, ktorá ich – zjednodušene 
povedané – koordinuje.
 - Začnem eTwinning-om, súčasťou programu 
EÚ Comenius. Táto iniciatíva Európskej komisie 
zastrešuje viac ako 130 000 učiteľov z 31 krajín, 
ktorí využívajú informačné a komunikačné tech-
nológie (IKT) na prípravu cezhraničných vzde-
lávacích projektov. Národné podporné služby, 
ktoré zastupujú, alebo podporujú eTwinning 
nielen v krajinách EÚ a ktorej som v rámci SR 
regionálnou konzultantkou, poskytujú odbornú 
prípravu a poradenstvo cez telefón a online, 
organizujú o. i. stretnutia a národné súťaže.
 Naša škola v tomto roku zastrešuje akredi-
tované vzdelávanie učiteľov nielen z nášho 
okresu s názvom: Školské projekty a medzi-
národné partnerstvá cez internet. Jeho ga-
rantom je Žilinská univerzita. Od 1. februára 
do 7. apríla sa pod mojím lektorským vedením 
uskutočnili 4 školenia s vyškolením 59 učiteľov
zo 14 škôl, ktorí úspešne zaregistrovali 71 pro-
jektov s európskymi školami z 13 krajín. Ich 
žiaci tak získali možnosť vzdelávať sa v auten-
tickom kontakte s rovesníkmi zo zahraničia. 
Najaktívnejší nováčikovia získavajú príležitosť
bezplatnej účasti na seminároch profesionál-
neho rozvoja v zahraničí a všetci majú možnosť
súťažiť o prestížne národné a európske ceny.
 31. 3. - 2. 4. sa v Budapešti stretlo 500 
učiteľov a 120 žiakov, aby si vymenili nápady 
pre ďalšie iniciatívy v eTwinningu a ocenili osem 
najlepších projektov roka. Na konferencii som 
sa zúčastnila z pozície učiteľky školy, ktorú 

som zastupovala, i regionálnej konzultantky pro-
gramu eTwinning. Podnetné bolo vystúpenie 
T. Rylandsa, učiteľa zo Spojeného kráľovstva, 
ktorý je známy inovačným využívaním digitál-
nych technológií vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Delegáti konferencie o. i. pracovali v 
tvorivých dielňach ohľadom využívania digitál-
nych technológií v rôznych profesiách .-
 Ako ďalej uviedla Dr. E. Luptáková, 
„Comenius“ zavial 6 žiakov a päť učiteľov školy 
do Kolína nad Rýnom v SRN.
 - V projekte Cooler World sme úspešne 
spolupracovali s rovesníkmi a kolegami z 
Fínska, Talianska a SRN. V Nemecku sme 
predstavili svoje projektové aktivity, ako žiaci v 
medzinárodných tímoch pokračovali v príprave 
počítačovej eko-hry na podporu udržateľného 
rozvoja. Tvorbu tohto projektového výstupu riadi 
škola vo fínskom Oulu, špička vo výučbe tvorby 
počítačových hier vo Fínsku. Jej učitelia ocenili 
naše podklady k obsahu hry, ktoré nám pomohli 
vytvoriť naši sociálni partneri – firmy z regiónu. 
Fotografiami, dobrých i problémových príkladov 
z praxe, žiaci ukázali stav ekológie v regiónoch a 
v diskusii hľadali riešenia na skvalitnenie nášho 
života. Učitelia zase prezentovali integráciu 
princípov udržateľného rozvoja do učebných 
osnov odboru strojárstvo. 
 Slovenská škola nesie zodpovednosť i za 
ďalší produkt projektu – digitálny infobalík, ktorý 
obsahuje teóriu udržateľného rozvoja spraco-
vanú žiakmi. Svoje zistenia o ekonomickej, so-
ciálnej a environmentálnej udržateľnosti žiaci 
ponúkli v prezentáciách v anglickom jazyku. 
Vďaka znalosti nemčiny projekt pre domáce 

PRIEMYSLOVKA V MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH

VÝHERCA
  Alena Hunová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom. 
Šťastným majiteľom 16,60 EUR sa stal 

Ing. Vratislav MÍSAŘ,
SNP 1, Nové Mesto nad Váhom. 
 Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu, 
aby si cenu prevzal v MsKS.
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TENTORAZ BEZ DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
 Nehas, čo ťa  nepáli. Týmto známym prís-
lovím, tentoraz  však mysleným doslovne, sa 
neriadi žiaden Hasičský a  záchranný zbor (HaZZ) 
vrátane toho v Novom Meste n. V. Sviatok - ne-
sviatok,  môže  byť sv. Floriána,  patróna hasičov
či Medzinárodný deň hasičov, ktorý rovnako ako
„Florián“  pripadá  na 4. mája, keď zazvoní 
telefón - 150 - tka, 112 - tka alebo 2222, do pár 
minút vyrazia k nahlásenému požiaru, dopravnej 
nehode, či ratovať ľudí, ich životy či majetky po 
živelnej pohrome. 
 - Inak to ani nejde, je to naša úloha, naše 
poslanie, - pritakáva riaditeľ  Okres. riaditeľstva
HaZZ v Novom Meste n. V.  pplk. Ing. Karol Prno.
 Novomestská Hasičská stanica (HS) má mo-
mentálne okrem týchto povinností aj  iné starosti.
 - Od januára prebieha jej rekonštrukcia 
vrátane prístavby a nadstavby. Rekonštrukcia  HS 
je i dôvodom, prečo tento rok na sv. Floriána  4. 
mája tu neorganizujeme Deň otvorených dverí. -
 Komplexná rekonštrukcia HS spôsobila ešte 
jednu dočasnú, no z pohľadu občanov významnú 
zmenu.
 - V priebehu mája sa administratíva OR HaZZ 
zhruba na dva mesiace, predpokladám do  konca 
júna, presťahuje do domu štátnej  správy. Kroky 
občanov, ktorí si v tomto čase budú chcieť vybaviť
u nás svoje záležitosti, napr. podať žiadosti na 
spaľovanie, na vyjadrenie sa k projektovej doku-
mentácii, oznámenia o kolaudácii  a i., musia v 
tomto čase smerovať do zelenej  budovy  DŠS, 
kde  na  8. poschodí bude  naše  prechodné sídlo. -

 Začiatkom leta sa  OR HaZZ  v Novom Meste 
n. V. vráti na Odborársku ul. 12.
 - Rekonštrukcia však bude pokračovať ďalej.
Realizátor akcie Stavomontáže, a.s., Žilina by 
ju mal zavŕšiť do konca novembra v predpokla-
danom  náklade 430 tisíc  €. –
 Podľa slov Ing. K. Prna  rekonštrukcia HS v 
Novom Meste nad Váhom sa uskutočňuje v rámci 
modernizácie všetkých HS v SR, a to z prostried-
kov  štátneho rozpočtu a fondov EÚ.
 - Pozostáva zo zateplenia budovy a garáží, 
výmeny  striech  na týchto objektoch. Zozadu od 
školy sme pristavili kompresovňu na plnenie fliaš 
pre dýchacie  prístroje.  V administratívnej  bu-
dove  sa  rekonštrukcia dotkne  hlavne  pivničných
priestorov, kde pre príslušníkov vytvárame tzv. 
hygienickú smyčku. V praxi  to znamená, že  keď
hasič  príde z výjazdu, vojde  do suterénu,  do 
tzv. špinavej šatne, kde  zo seba  zloží  napr. od 
požiaru  znečistené šatstvo, osprchuje sa, prejde 
do tzv. čistej šatne a  vyjde  z nej na podlažie  už 
v čistom  odeve. 
 Na druhej strane pivnice bude sídliť proti-
plynová služba. Hasič jej po výjazde odovzdá 
dýchací prístroj a tá ho pripraví na jeho ďalšie
použitie.
 Súčasťou rekonštrukcie je i nadstavba ke-
dysi už existujúceho tzv. spojovacieho krčka.
Ním spojíme administratívnu budovu s garážami 
a vo vzniknutých priestoroch vytvoríme spálňu
a posilňovňu na zvyšovanie fyzickej  kondí-
cie príslušníkov. Nová  posilňovňa  nahradí 

médiá zviditeľnili práve členovia slovenskej 
delegácie. 
 V prvý májový týždeň ideme na ďalšie 
stretnutie do Talianska. Zúčastnia sa ho i par-
tneri z francúzskeho Martiniku, kam sa chystáme 
v októbri. Projekt vyvrcholí stretnutím vo fín-
skom Rovaniemi v marci 2012. Potešilo nás, že 
súčasná partnerská škola z Mönchengladbachu 
v SRN nám ponúkla možnosť uchádzať sa spolu 
s ňou o účasť aj v projekte programu Leonardo 
da Vinci. Máme tak šancu pracovať s partnermi 
z anglického Stratfordu upon Avon, švédskeho 
Malmö a maďarského Salgótarjánu. Prihlášku 
sme podali, ak by sme uspeli, získali by sme 

24 000 € na podporu profesijného a osobného 
rastu žiakov i učiteľov školy. -
 Dr. E. Luptáková je jedinou zástupkyňou SR 
v Transatlantickom dialógu učiteľov (T.E.D.).
 - Do 8. mája každý týždeň v nedeľu večer od 
13. februára rokujú 50 učitelia z Európy a USA 
v 2 skupinách na rôzne témy najmä z oblasti 
školstva. T.E.D je on-line podujatie pre učiteľov
v USA a EÚ, ktoré im umožňuje spoluprácu v 
oblasti skúmania a overovania podmienok vzde-
lávania v triedach a v školách v iných krajinách. 
Som rada, že sa na ňom zúčastňujem.  Získané 
poznatky sa chystám odovzdávať ďalej kolegom 
i študentom.-

R E K O N Š T R U K C I A  H A S IČS K E J  S T A N I C E
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 Do Noci kostolov, projektu Trnavskej arcidi-
ecézy, sa zapojil aj novomestský Kostol Narodenia 
Panny Márie. Uskutoční  sa 27. mája a začne o 
17,45 h rozozvučaním sa  zvonov v celej arci-
diecéze. Počas Noci kostolov svoje  brány  pre 
veriacich i neveriacich otvorí okolo 65 chrámov 
arcidiecézy. Prezentovať sa budú  nielen ako 
miesta modlitieb, ale aj ako historické a umelecké 
pamiatky. Súčasťou podujatia  budú sprievodné 
kultúrne  programy.

Čo všetko čaká návštevníkov novomestského 
kostola?  Hlahol  jeho zvonov v podvečerných
hodinách ich  po úvodnom slove pozve na kon-
certy v chráme. Od 18,30 do 19,30 h vystúpi Malý 

komorný orchester pri MsKS, o 20,00 h ho vystrie-
da s hodinovým programom  skupina Christalinus. 
Zaujímavá bude prehliadka interiéru kostola s 
výkladom v tme s  nasvietením  jednotlivých ob-
razov (21,15 – 22,00 h). Okolo pol  jedenástej sa 
účastníci Noci  kostolov presunú na  nádvorie, kde 
sa na  vonkajšej stene  kostola  budú premietať
jednotlivé architektonicko – stavebné fázy  kos-
tola. Zhruba o   23,15 h  sa rozžiari interiér kostola 
stovkami zažatých sviec. Súbežne  s programom 
bude  prebiehať i  prehliadka  interiéru budovy 
prepozitúry. 
 Všetkých  záujemcov srdečne  pozývame.                 
            Mgr.Th.  Ľudovít Malý, dekan - farár

NOC KOSTOLOV S BOHATÝM PROGRAMOM

doterajšiu v suteréne, ktorá sa o priestory delila 
so šatňou. Po rekonštrukcii bude suterén vyno-
vený o novú podlahu a maľovku. V budove i ga-
rážach vymieňame staré rozvody elektriky. V ga-
rážach pribudne moderné odsávanie výfuko-
vých plynov a tiež i elektrické vysúvacie brá-
ny,  ktoré okrem  manuálneho otvárania sa budú 
dať ovládať aj z nášho operačného strediska i 
diaľku z krajského v Trenčíne. -
 Ako ďalej uviedol Ing. K. Prno, od Ul. od-
borárskej sa vybuduje parkovisko s 5 stániami pre 
stránky. Vchod do  budovy bude od Ul. odborár-

skej, terajší vchod bude slúžiť len pre príslušníkov 
slúžiacich na  HS. 
 Pod OR HaZZ v Novom Meste n. V.  patrí i 
HS v Myjave, aj v nej prebieha rekonštrukcia s 
plánovaným ukončením v septembri 2011. 
 - V našich hasičských staniciach, ostatne 
ako v celej SR, disponujeme technikou na po-
žadovanej úrovni. V uplynulom období časť prešla 
repasáciou, ďalšia sa dokúpila. Napriek  tomu 
by sme boli radi, keby zostala „ležať ľadom.“
Pravdou však  je, že  jar s typickým vypaľovaním
tráv  je  práve  tým obdobím,  kedy mávame  časté
výjazdy k požiarom, kde  našu hasičskú techniku 
dostatočne  „prevetráme.“ -
 Našim hasičom zaželajme, aby ich patrón dr-
žal nad nimi ochrannú ruku, a to nielen v dňoch,
kedy majú sv. Florián a hasiči svoj sviatok. 

 K osobnostiam,  ktoré  ovplyvnili životy nielen 
veriacich,  jednoznačne  patrí aj pápež  Ján Pavol 
II.  (18. 5. 1920  - 2. 4. 2005). Prispel k upevneniu 
medzinárodného mieru a pádu totalitných režimov 
vo východnej Európe vrátane SR.  Práve  v týchto 
dňoch uplynie 30 rokov, čo  bol na Jána Pavla II 
spáchaný atentát (11. mája 1981). 
 Počas  svojho pontifikátu niekoľkokrát prišiel i 

na Slovensko. Jeho návštevu SR si nenechali  ujsť
ani mnohí občania nášho mesta. Za  Sv. Otcom 
putovali i viaceré, v súčasnosti v našom  meste 
pôsobiace Školské sestry de Notre Dame.
 1. mája  v Ríme sa uskutoční blahorečenie
prvého Slovana, ktorý  16. októbra  1978 zasa-
dol na  Petrov stolec. Pri tejto udalosti  opätovne 
nebudú chýbať viacerí  Novomešťania.         -lm-

DO RÍMA POPUTUJÚ I NOVOMEŠŤANIA

 V poradí 32. Novomestský jarmok sa v 
našom meste  uskutoční v dňoch 16. – 18. sep-
tembra. Po tieto dni sa  roztočí jarmočný kolotoč
a  uskutočnia  sa sprievodné akcie jarmoku.

NOVOMESTSKÝ JARMOK
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   Zvláštne fluidum vy-
žarovalo z drobnej ženy, 
neveľkej  postavou, veľkej
svojím umením. Emília 
Vášáryová prišla do náš-
ho mesta, aby prevzala 
Kvet Tálie. Herečka, ktorá
má na svojom konte 
množstvo významných
ocenení, mala úprimnú 
radosť z toho, že  jej meno 

pribudlo vo foyer MsKS k menám ženských he-
reckých osobností, kolegýň. Veľmi si vážila a ma-
la rada p. K. Kolníkovú, ktorej patrí prvá z tabuliek 
s podpismi slovenských herečiek. Tiež ju potešilo, 
že na jednej z ďalších figuruje  meno  Zdeny 
Gruberovej. Zatiaľ ostatná – desiata  tabuľka  s 
faksimile autogramu patrí od 17. apríla práve  jej.
 Po slovách vďaky bezprostredne  po prevzatí 
Kvetu Tálie ocenila príjemnú atmosféru farbami 
hýriaceho mesta, vynovený stánok kultúry suse-
diaci s  rozkvitnutým parkom. Do očí bijúci rozdiel 
s mestom, v ktorom sa v 60. rokoch natáčal film 
Námestie sv. Alžbety!, povedala doslova.
 - Točilo sa vo viacerých mestách - okrem 
vášho i v Trnave, Šamoríne a Bratislave. Vo 
filme hral môjho otca M. Gregor, ktorého veľká
časť rodiny zahynula v koncentráku, sám prežil 
internáciu v štyroch koncentračných táboroch. 
Jednotlivé sekvencie filmu sa natáčali blízko 
jeho rodného domu v Trnave, odkiaľ odchádzali 
transporty so židmi. To mi utkvelo v spomienkach. 
Miesta, kde  sa  točilo, boli autentické. Nie som si 
istá, či dom, v ktorom  som  ako Eva  Weimannová 
bývala v židovskej rodine, bol  v Novom Meste  na 
Váhom alebo v Trnave. Je to už dávno, mala  som 
vtedy  necelých 23 rokov.  Ale s Novým Mestom 
nad Váhom ma  nepriamo viaže  ešte  jedna  vec. 
Moja maminka, v tom čase ešte slobodná, krátky 
čas učila v tunajšej meštianke.
 Tiež Martin Hollý, ktorý režíroval film Kto 
odchádza v daždi (1974), v ktorom som hrala, 
mi vždy hovorieval  o Novom Meste nad Váhom, 
o sebe  a svojej rodine. Myslím, že  jeho druhý 
otec tu bol lekárnikom. Mám tiež pocit, že film sa 
natáčal niekde  pri Novom Meste (mimochodom, 
scenáristom  filmu bol  Novomešťan Tibor Vichta). 
I Roman Polák a Marta Sládečková mi spomínali, 
ako v  meste začínali s kumštom. S Martou hrám 

v jednej inscenácii a počas prestávok či zájazdov 
mi často rozpráva o svojich hereckých začiatkoch
i Novom Meste nad Váhom. -
 Spoločný menovateľ medzi herečkou a naším 
mestom sa našiel i v osobe Roba Kočana, 
toho času študenta v Prahe. Pred  dvoma rokmi 
režíroval u nás Mrozkov Letný deň a Divadielko 
galéria ním priviedol k titulu laureáta a ďalším
oceneniam na XII. ročníku festivalu. Robo, ktorý 
je podľa jej vlastných slov veľmi talentovaný, 
bol kedysi jej študentom. Pred odchodom do 
„stovežatej“ mu Emília Vášáryová písala dobroz-
danie  na pražskú AMU. 
 Na  rozdiel  od  účastníkov nášho festivalu  v 
amatérskom divadle nikdy nehrala. 
 - Raz ma mama, ktorá v škole viedla divadlo 
i spevokol, v školskom predstavení Snehová 
kráľovná obsadila do malej úlohy princeznej. 
Mala som vtedy asi 11 rokov. Neskôr, keď som 
mala zhruba pätnásť, sa chystalo natáčanie 
filmu Dáždnik sv. Petra. Do školy v Banskej 
Štiavnici prišli hľadať komparzistov. Asistent sa 
na mňa  pozrel a vytiahol z lavice. Vybral  ma. 
Dokonca som vo filme povedala dve vety: „Už 
idú! Už idú!“ a stvárnila scénu, ako idem na  faru, 
odnášajúc, - čo bývalo kedysi bežné,  - od  gaz-
dinej čerstvo zabité sliepky. Potom  nasledovalo 
víťazstvo  na  Hviezdoslavovom Kubíne s Adelou 
Ostrolúckou a návrh A. Bagara, aby som išla 
študovať herectvo. Nepripadá do úvahy, odvetila 
som. Netúžila som vytŕčať, nevedela som si 
predstaviť, že by som niečo také mala robiť, v 
podstate nemám povahu na takéto povolanie. 
Možno sa to bude zdať neuveriteľné, ale mne 
celý život robí problém ukazovať sa  pred  inými.  -
 Paradoxne, Emília, ktorá nikdy  nechcela byť
herečkou, sa ňou stala. Dokonca vynikajúcou. 
Od  začiatku svojej  kariéry  zbiera  jedno oce-
nenie  za druhým.  Vo filme,  televízii, na  divadel-
ných doskách... Srdcu najbližšie  je  jej  divadlo.
 - Vo filme herec netuší, čo z natáčania 
napokon vzíde. Výsledok je v rukách režiséra, 
scenáristu a strihača. Divadlo môžem ovplyvniť.
Každý večer je na  predstavení iný divák, každý 
večer ho môžem trošku  inak zahrať. A pred-
stavenie je potom iné. Živé. S obľubou hovorím,
a myslím to vážne: Divadlo je chlieb môj 
každodenný...
 O divadle je i Festival Aničky Jurkovičovej.

C H L I E B  J E J  K A Ž D O D E N N Ý  . . .
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 Dňom 1. apríla  nadobudla účinnosť novela 
Zákonníka práce. O novinkách vo svete  para-
grafov sme  sa  porozprávali s JUDr.  Adrianou 
Ručkayovou.
  - Novela Zákonníka  práce  prináša via-
cero zmien a úprav, postupne si  ich  priblížime. 
Okrem iného  upravuje  postavenie práv zamest-
nanca na materskej a rodičovskej dovolenke, 
právo na slobodnú voľbu zamestnania a právo 
na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminá-
cie. Osobitne sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré 
zabezpečujú mužom a ženám pracovné pod-
mienky, ktoré im umožňujú vychovávať deti a 
starať sa o ne.
 Nové znenie § 157 definuje právo zamest-
nanca po návrate z rodičovskej alebo materskej 
dovolenky byť zaradený na rovnaké pracovné 
miesto, ako bolo dohodnuté v podmienkach 
určených  v pracovnej zmluve. Toto právo 
rozširuje ďalej o to  mať úžitok z akéhokoľvek
zlepšenia, na  ktoré by zamestnanec mal právo, 
ak by pracoval. Ide o tri okruhy oprávnení :
 1. právo vrátiť sa na svoje pracovné miesto 
alebo porovnateľné miesto, 
 2. za dojednaní a podmienok, ktoré nie sú 
pre zamestnanca menej priaznivé a
 3. mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia pra-
covných podmienok, na ktoré by mal zamestna-
nec právo a ktoré nastalo počas  neprítomnosti v 
práci (počas trvania jej materskej dovolenky).
 Východiskom pre určenie, aké podmienky 
má žena alebo muž mať, sú podmienky, za 
ktorých žena alebo muž pracovali v čase ich 
nástupu na príslušnú dovolenku. V podstate ide 

o to,  aby podmienky,  za ktorých zamestnanec 
po rodičovskej alebo materskej dovolenke opä-
tovne nastupuje do práce, boli najmenej rovnako 
priaznivé ako podmienky, za ktorých žena alebo 
muž pracovali v čase ich nástupu na príslušnú 
dovolenku.
 Právo na prospech z akéhokoľvek zlepšenia, 
ktoré by vo vzťahu k ich pracovným podmien-
kam nastalo, ak by nenastúpili na príslušnú 
dovolenku,  nemá presnú definíciu. Môže však 
ísť napríklad o interný právny predpis, kolektívnu 
zmluvu, obvyklé  postupy u zamestnávateľa, atď.
V podstate ide o dosiahnutie toho, aby zamest-
nanec mal rovnaký nárok na výhody, ktoré 
zamestnávateľ poskytuje napríklad za odpraco-
vané roky a nebol diskriminovaný tým, že bol na 
rodičovskej alebo materskej dovolenke. 

Ďalej v záujme predchádzania problémov s 
určením dátumu spätného nástupu do zamest-
nania po ukončení materskej alebo rodičovskej
dovolenky, resp. určenie dátumu na nástup 
na materskú alebo rodičovskú dovolenku,  sa 
zavádza povinnosť zamestnanca  písomne 
oznámiť svojmu zamestnávateľovi predpokla-
daný deň nástupu na materskú alebo rodičovskú
dovolenku a taktiež pri návrate aj predpokladaný 
dátum skončenia – čiže dátum opätovného nas-
túpenia do zamestnania, ako aj prípadné zmeny 
týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. 
Zamestnanec je povinný splniť si túto povinnosť
jeden mesiac pred plánovaným odchodom na 
dovolenku alebo jeden mesiac pred plánovaným 
návratom do zamestnania.-

NOVINKY V PARAGRAFOCH: ZAMESTNANEC
NA MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLENKE

 V rámci Týždňa knižníc 31. marca sa 
uskutočnilo už V. stretnutie významných literá-
tov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu kraju. 
Po prvý raz v novej budove TSK ich prijal jeho 
predseda Pavol Sedláček. Vo svojom prího-
vore zdôraznil: „Som rád, že v našom kraji 
máme toľko významných kultúrnych osobností, 
výnimočných a úspešných autorov množstva 
kníh. Každý z vás je iný, ale spoločne zapadáte 

do nádhernej kultúrnej mozaiky nášho kraja.“
 Podujatie pokračovalo neformálnou debatou. 
Literáti sa potom stretli v knižnici s desiatkami 
svojich priaznivcov na besede a autogramiáde. 
 Z nášho mesta sa podujatia zúčastnila 
spisovateľka a publicistka Anna Černochová.
Ďalší z pozvaných, spisovatelia Dr. Ivan Machala
a Mária Pomajbová sa pre chorobu osprave-
dlnili.

ZO STRETNUTIA LITERÁTOV NÁŠHO KRAJA
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SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10

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

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

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

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

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

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !

Partner

www.zse.sk
www.eon.com

...aby futbal spájal celé rodiny

Zima končí, rodinný futbal znova začína!

ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty 
na skultúrnenie futbalového prostredia. V tomto roku sa máte možnosť 
opäť zapojiť do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný futbal, 
v rámci ktorého bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur. 
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk

partneri mediálni partneri
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ZUBNÁ AMBULACIA OD MÁJA OTVORENÁ
Od 2. mája bude opätovne otvorená zubná ambulancia na Ul. 1. mája 311

v Novom Meste nad Váhom, kde bude poskytovať služby
MUDr. JANA PETERKOVÁ.

Ordinačné hodiny:
 Pondelok 8,00 - 17,00
 Utorok 8,00 - 14,00
 Streda 8,00 - 17,00
 Štvrtok 8,00 - 14,00
 Piatok 8,00 - 15,00
Prihlásiť sa možno na č. t.: 032 771 26 74

DENTÁLNA HYGIENA
Ordinačné hodiny:

Pondelok až streda od 7,30 do 15,30 h
Prihlásiť sa možno u Bc. Setničkovej

č. t.: 0902 877 454 
alebo

032 771 26 77

 V Novom Meste nad Váhom sa v dňoch 28. a 29. mája už po piatykrát 
uskutoční medzinárodná súťaž historických vozidiel Veteran rally Nové Mesto nad 
Váhom.
 Koná sa na počesť jej zosnulého zakladateľa
Ing. Pavla Čirku a už druhý rok ponesie názov 
MEMORIÁL PAVLA ČIRKU.
 Vozidlá s účastníkmi Veteran rally Nové 
Mesto nad Váhom - Memoriál Pavla 

ČIRKU odštartujú 28. mája o 9,00 h zo Zelenej vody 
(Hotel Perla) a budú pokračovať cez Nové Mesto 
nad Váhom smerom na Dolné Srnie. Ďalšia
trasa povedie okolitými obcami podjavorinského 
kraja.
 Na  druhý deň 29. mája o 13,30 h budú mať
občania možnosť obdivovať tieto historické vozid-
lá a motocykle na Námestí slobody v Novom Meste 
nad Váhom, kde bude aj krátky kultúrny program.
 Organizátor súťaže - firma CREDO - TRADE, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom čo
najsrdečnejšie pozýva na toto podujatie všetkých občanov aj návštevníkov mesta, priaznivcov auto-
mobilových veteránov.                    Za organizačný výbor Mgr. Viera Čirková, riaditeľka podujatia

MEMORIÁL ING. PAVLA ČIRKU

V MÁJI PO PIATYKRÁT VETERAN RALLY 



7. mája o 18,00 h sa vo výstavnej  sieni 
MsKS uskutoční 14. koncert Malého komor-
ného orchestra na čele s umeleckým vedúcim 
Ing. M. Wróbelom. V programe odznejú sklad-
by W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Dvořáka,
J. Fausta, D. Bambucha, J. Johowa a J. Ch. 
Bacha. Vstupné: ľubovoľné.

PROGRAMY MsKS
máj 2011

Do 31. mája si priaznivci výtvarného ume-
nia môžu vo výstavnej sieni MsKS pozrieť
výstavu: SLOVENSKÝ MALIARSKY AKT zo 
zbierok Galérie  M. A. Bazovského v Trenčíne a 
v malej  miestnosti výstavnej siene: HEREČKA 
EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ VO FOTOGRAFII.
 V Galérii Petra Matejku bude  tiež do  konca 
mesiaca pod názvom MAĽBA – SKLO svoje 
dielo prezentovať mladá umelkyňa Petra  Jure-
ňová Vlhová z Púchova. 

VÝSTAVY

KONCERTY
 VÁŽNEJ HUDBY

O LÁSKE CHCEME BÁSNE

HONZA A FRANTA
NEDVĚDOVCI

30. mája o 18,00 h sa vo výstavnej sieni 
MsKS uskutoční  abonentný koncert Klubu pria-
teľov hudby pri MsKS v Novom Meste n. V.
 Účinkujú: Dalibor Karvay - husle a Chizu
Miyamoto z Japonska - klavír. V interpretácii 
hudobných virtuózov si návštevníci vypočujú
skladby P. I. Čajkovského a Bélu Bartóka.
 Vstupné: abonentky, vstupenky po 4 €.

DFS ČAKANKA

13. mája o 18,00 h vás pozývame do diva-
delnej sály MsKS na nový program bratov
Nedvědovcov. Spolu so skupinou predstavia 
svojim fanúšikom nestarnúce i nové piesne z CD 
Ta noc, kdy mi vyšlo slunce.
 Vstupenky po 12 € si môžete zakúpiť v pok-
ladni MsKS. Inf. 771 0640, 771 2770.

UPOZORNENIE!
Od 1.  mája sa v kine Považan  
z  dôvodu jeho rekonštrukcie 

na spoločenskú sálu 
NEPREMIETA!

Stretnutie s irisdiagnostikom 
Jánom Dedíkom 

10. 5. od 12,30 do 17,30 h

KONCERT MKO

VEČERNÝ KONCERT

AKO IDE ROK
 V dňoch 16. a 17. mája sa uskutočnia pre 
žiakov novomestských základných škôl tri vystú-
penia detského folklórneho súboru Čakanka.
 V programe AKO IDE ROK v choreogra i 
vedúcej súboru Mgr. A. Tobiášovej členovia
súboru ukážu svojim spolužiakom krásu sloven-
ských ľudových tancov a piesní.

19. mája o 17,30 h sa v Divadielku galéria 
pri MsKS v Novom Meste  nad Váhom usku-
toční literárno – hudobné pásmo v naštudovaní 
Poetickej scény Divadielka galéria s názvom: O
LÁSKE  CHCEME  BÁSNE, TO ŽENY NIKDY 
HOVORIŤ NEPRESTANÚ ....
 Podujatie ku Dňu matiek a Mesiacu lásky
usporadúvajú Divadielko galéria, MsKS. MsK Ľ.
V. Riznera  a MO MS v Novom Meste n, V.



 Hrabivosť,  korupcia  a túžba  po materiál-
nom blahobyte ovládli našu  spoločnosť. Celkom 
verejne  sa o nich hovorí  na všetkých jej  úrov-
niach od súkromnej až po verejnú sféru. 
 Obrazne  povedané,  hovoriť sa  o tom  bude 
i prostredníctvom kresliarskej skratky.

Korupcia, realita súčasnosti je  totiž názov 
témy XVI. ročníka celoslovenského bienále kres-
leného humoru a satiry.
 Vyhlásená tematika Novomestského ostňa
(NO) ponúka široké možnosti na kresliarske 
uchopenie sa tohto spoločenského nešváru, 
ktorý netrápi len SR. Veríme, že  túto možnosť
využijú nielen pravidelní účastníci NO, ale i 
nováčikovia, ktorí sa  doteraz na  novomestskom 
festivale kresleného humoru a satiry neprezen-
tovali.
 Karikaturisti, ktorí sa  rozhodnú oboslať túto 
celoslovenskú súťaž, môžu poslať maximál-
ne  päť prác vo formáte A4 alebo A5. Kresby 
musia byť originály,  môžu byť čiernobiele alebo 
farebné,  akceptujú sa i v digitálnej  forme s tým, 
že  prvý výtlačok  musí mať podpis jeho autora 

(perom). Na zadnej strane kresby treba uviesť
meno a adresu autora. Kresby sa nesmú zasie-
lať na  iné festivaly.
 Práce, ktorými sa karikaturisti budú uchá-
dzať o Zlatý, Strieborný a Bronzový osteň,  môžu 
z a s i e l a ť
do MsKS 
do 30. au-
gusta.
 Slávnost-
né vyhlá-
s e n i e 
výsledkov 
a vernisáž 
XVI. NO sa 
uskutoční 
v úvodný 
deň Novo-
mes tské -
ho jarmo-
ku 16. sep-
tembra.
      -ep-

KORUPCIA, REALITA SÚČASNOSTI 
V KRESLIARSKEJ SKRATKE

Pondelok  
14,45 h     Hudobný kurz klavír
16,15 h Joga
18,00 h Joga
18,00 h  Cvičenie pre ženy
19,00 h     Cvičenie pre ženy
Utorok
18,30 h Brušný tanec 
 pokročilé
Streda   
18,30 h  Cvičenie pre ženy

telocvičňa CVČ
Štvrtok  
16,15 h Joga
18,00 h Joga 
18,00 h   Brušný tanec
 začiatočníčky
Piatok
14,45 h Hudobný kurz klavír

KURZY V MÁJI
Každý pondelok 
od 8,00 - 14,00 h 
- Únia nevidiacich a slabo-
zrakých SR
16.5. o 14,00 h -SZ invalidov
Utorok
10. 5. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny 
– p. J. Dedík
Streda
 4. 5. o  17,00 h 
- Výbor MO MS
11. 5.  o  14,00  h  
- Klub chorých na sklerózu
multiplex
Štvrtok
od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok
od 16,00 h - A klub

KLUBY V MÁJIPRÁVNA PORADŇA
 Mestský úrad v Novom Meste 
nad Váhom v spolupráci s advo-
kátskou kanceláriou JUDr. A. Ruč-
kayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 
8  pokračuje v projekte Bezplatnej
právnej poradne.
 Najbližší termín stretnutia s 
advokátom je 19. mája o 17,00 h.
 V mestskom kultúrnom stre-
disku na 1. poschodí č. dv. 11 vám 
advokát poradí v oblasti trestného, 
pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spi-
sovanie podaní či zastupovanie 
klienta pred súdom. Keďže ide o 
bezplatné poradenstvo, jeho služ-
by sú určené osamelým matkám 
s deťmi, nezamestnaným, sociál-
ne znevýhodneným občanom a 
dôchodcom.

1. miesto NO 2009 - Ľ. Kotrha
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„Ak človek nedokáže 
prijať svetlo, nemôže 
vrhať ani tieň“. Je 
motto najnovšej po-
viedkovej knihy Márie
Pomajbovej. Jej  pre-
zentáciou dielko 
Postavy bez tieňa
vyšlo z „tieňa“.
    Knihu niekdajšej pra-
covníčky centra pora-
densko - psychologic-
kých služieb na cestu 
p r e d o v š e t k ý m 

za ženským čitateľom 23. marca vypre-
vadila J. Poláková z VK M. Rešetku v Trenčíne.

 Prezentáciu knihy v MsK  Ľ. V. Riznera, ktorá 
podujatie  na  čele s jej  vedúcou M. Stuparičovou
aj usporiadala, sprevádzal kultúrny program. 
Prispeli do neho prednesom ukážok z knižnej 
novinky p. O. Nápokyová a PhDr. M. Urbánková 
a hudobno - hudobným vkladom Dr. M. Viteková a 
J. Cisár. PhDr. E. Berková priblížila návštevníkom 
knižnice život a doterajšiu tvorbu autorky.
 M. Pomajbová má doteraz na  svojom konte 
knihy: Ženská duša pod lupou, Láska za  sklom a 
Jarmo vášne. Teraz k nim pribudlo ďalšie  dielko, 
ktoré je  zaujímavé i tým, že ho ilustrovala dcéra 
Márie  Pomajbovej – Dominika. Jeho vydanie 
podporilo i mesto, čím deklarovalo svoj vzťah ku 
kultúre;  na  prezentácii samosprávu  zastupovala 
viceprimátorka  mesta PhDr. K. Hejbalová. 

KNIHA POSTAVY BEZ TIEŇA VYŠLA Z ,,TIEŇA“

   Toľko sa  ho obávala, a napokon jej pri-
niesol víťazstvo! Mgr. Daniela Arbetová us-
pela v celoštátnom kole Vansovej Lomničky s 
Hviezdoslavom a jeho Hájnikovou ženou! Do 
tretice  si  tak Novomešťanka z Banskej  Bystrice 
16. apríla priniesla titul laureátky z  jej 44. ročníka.
Prvenstvo získala  medzi desiatkou súťažiacich - 
ôsmich  víťaziek krajského kola,  z toho novomest-
ská recitátorka  reprezentovala  Trenčiansky  kraj 
a dvoch recitátoriek  z Vojvodiny, Srbska.
 - Mala som pred Hviezdoslavom veľký 
rešpekt, až pokoru. Z roka na rok som tohto 
velikána odkladala s tým, že Pavla Országha 
vedel  zarecitovať len Viliam Záborský. O to  viac 
mi urobilo radosť konštatovanie po súťaži, že 
Záborský a – ty!-
 Veľmi, možno viac ako samotná cena z 
Lonničky, ju potešili slová naslovovzatého od-
borníka  Juraja Sarvaša, člena poroty, že v inter-
pretácii D. Arbetovej bol Hviezdoslav úžasný.
 - Kvitoval i môj nápad s prepojením minulosti 
so súčasnosťou tým, že som klasickú epickú 
báseň uviedla súčasnou správou TASR o niče-
ní lesov s nahlas vyslovenou otázkou, dokedy 
ešte potrvá takéto macošské správanie sa ľudí k 
prírode?! Po tejto správe som pokračovala priamo 
Hájnikovou ženou. 
 Znamená to, a nielen podľa Sarvašových 

slov, že  Hviezdoslav má čo povedať i dnešku.-
 Daniela Arbetová pracovala s textom tri 
roky, svedomito sa mu venovala, krátko pred 
celoštátnym kolom  denno – denne. Oplatilo sa, 
vynaložené úsilie prinieslo ovocie. Niekdajšia 
pedagogička SOŠ z Piešťanskej ul.  však ne-
zaspala na  vavrínoch. V súčasnosti sa pripra-
vuje na celoštátne kolo Hviezdoslavovho Kubína, 
kam postúpila po víťazstve v regionálnom kole 
s Válkovou Poviedkou s osou do  krajského 
kola, ktoré sa  konalo ako Štúrov Uhrovec. 
Dlhoročnej novomestskej ochotníčke  a recitátorke 
blahoželáme  k dosiahnutému hetriku víťazstiev
na  Vansovej Lomničke  a v júni jej budeme na 
Hiezdoslavovom Kubíne držať palce!

HVIEZDOSLAV JEJ PRINIESOL VÍŤAZSTVO

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

Pedikúra Jarmila
poskytuje svoje služby 
v domácnosti zákazníka.

0948 400 443
032 743 00 02 
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Z DÔVODU ZAČATIA REKONŠTRUKCIE KINA NA SPOLOČENSKÚ SÁLU SA DŇOM
1. MÁJA V KINE POVAŽAN NEPREMIETA.

O ZAČATÍ PREVÁDZKY KINA PO ÚPRAVE PRIESTOROV A PRESŤAHOVANÍ 
PREMIETACEJ A ZVUKOVEJ TECHNIKY DO BUDOVY 

MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA BUDÚ OBČANIA VČAS INFORMOVANÍ.

 Milan Hurtík (zakladateľ, vedúci), Ján Cisár, 
MUDr. Ján Hendrich, Milan Kyselica, Miloš Juriga 
a s nimi jedna - jediná žena: PaedDr. Marta 
Viteková. Spoluzakladateľka, speváčka, textárka 
kapely a moderátorka v jednej osobe. To je no-
vomestská hudobná skupina Premeny, ktorá v 
tejto zostave  hrá osem rokov. 
 Za ten čas absolvovala veľa koncertov na 
akciách v MsKS a  v lete  pri fontáne na  námestí. 
Novomestská verejnosť ju vníma ako čosi oso-
bité, prinášajúce radosť, spŕšku nostalgických 
spomienok na život v meste, najmä na 60. roky, 
kedy sa tu objavilo veľa hudobných skupín a 
mládež chodila  na Čaje o piatej do ZK pri VUMA 
a Vzduchotechnika.
 M. Hurtík a M.Viteková s oduševnením píšu 
texty k piesňam a ide im to skvele! Naposledy sa 
o tom Novomešťania mohli presvedčiť  30. marca, 
kedy skupina vystúpila s pásmom pôvodných 
piesní a ukážkami z literárnej tvorby M. Hurtíka v 
interpretácii  O. Nápokyovej. Autor v nich spomína 
na letá mladosti, na kúpaliská, v meste boli až tri, 
no mládež najradšej chodila na tzv. vojenské, kde 
sa  chlapci pred  dievčatami predvádzali. Všetko 

voňalo inak, najmä vzácnosťou. Sviatočne si ku-
povali ružové cukríky Sisi v obchode u p. Stánka, 
ktoré sa lepili všetkým na zuby či zemiakové 
cukrové, no niektorí aj Mentolky – cigarety za 4 
koruny. Mentol bol, ako sa domnievali, ich spojen-
com, lebo mal preraziť vôňu nikotínu, aby rodičia
doma nič nezbadali. Obradne ich vyťahovali zo 
škatuľky ústami, odpľúvajúc si, vychutnávali vôňu
tabaku v póze dospelých. No opak bol pravdou, 
rodičia vedeli hneď, koľká  bije...
 Bol to čas zázrakov, kedy sa po tesilových no-
haviciach objavili rifle. Každý chalan však túžil nie 
po tých z Makyty Púchov, ale po „pravých“. A tak si 
ich požičiavali od priateľa, ktorý mal to šťastie, že 
mu ich zaobstarali rodičia zo zahraničia, alebo za 
bony v Tuzexe. Dievčence vynikali v obtiahnutých 
čiernych nohaviciach - kominárkach a topánkach 
zvaných  krokodílky. Na námestí sa diali mnohé 
udalosti,  no najväčšmi širokú verejnosť upútalo 
nakrúcanie filmu Námestie sv. Alžbety, kde hrala 
Emília Vášáryová, herečka – krásavica. 
 Spomienky na najkrajšie roky v živote každého 
„ocukrili“ : Pieseň o Zelenej vode (hudba i text M. 
Viteková),  M. Hurtík sa autorsky blysol piesňami:
Mince lásky, Povedzte mi, prečo?, Kiss me!, Tak ti 
mávam a ďalšími.
 Mávanie (z piesne) vystriedal na  záver fre-
netický potlesk. Ak máte záujem, piesne sú k 
dispozícii  na internete – You Tube Premeny. 
sk, kde ich zavesil kameraman a strihač Miloš 
Juriga.                                       A. Černochová

Z ČIAS, KEDY V OBĽUBE BOLI ŠUMIENKY A SISI

 V duchu ľudovej veselice sa ponesie 
14. mája o 18,00 h v poradí druhý Majáles v 
jedálni Strednej odbornej školy na Bzinskej ul. 
 V cene  vstupeniek  po 12 € sú  tzv. švédske 
stoly so slovenskými jedlami - kapustnicou, 
klobáskou, haluškami, syrmi. Účastníci Majálesu 
si okrem toho budú môcť pochutnať na domá-
com pečive, káve a víne. V bufete  bude  možné 
zakúpiť  si aj  iný druh alkoholu. O duševnú pot-
ravu sa  postarajú DFS Čakanka a ľudová hudba 
Čančatá zo Starej Turej. Súčasťou programu 
budú: malá škola tanca aj pre nefolkloristov, tom-
bola s peknými cenami a zábava až do rána aj 
s DJ - om,  ktorý zahrá hudbu podľa výberu i na 
želanie. Záujemcovia o vstupenky nech kontaktu-
jú Mgr. A. Tobiášovú, vedúcu DFS Čakanka, na 
č. 0903 537 273.

OSOBNOSTI MÁJA
 * 2. mája si pripomíname  nedožité 70-tiny 
akad. mal. Ivana Vychlopena (2. 5. 1941 - 
20. 8. 1998), maliara, grafika a ilustrátora. 
Radí sa k významným predstaviteľom slo-
venskej monumentálno – dekoratívnej tvorby a 
tvorby pre architektúru. 

* Ján Štefan Bálent (19. 5. 1906 - 7. 6. 1981) 
- spisovateľ - Nové Mesto: pochovaný.

* JUDr. Ing. Róbert Hrebenár (25. 5. 1916 
- 29. 3. 1999) - hudobný skladateľ, právnik -
N.Mesto: pôsobenie, úmrtie.

MAJÁLES
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  Pred očami 
mi prebieha  film. 
Sledujem  muža 
s kamerou. 
Nechýba  nikde, 
kde  sa  čosi deje. 
Vidím zručného 
kutila zvŕtať sa vo 
svojej dielničke. 
Ďalšia  sekvencia 
zachytáva učiteľa
za  katedrou. 
Obraz  z hodiny 
fyziky strieda 
ďalší, z krúžku 

mladých televíznych  reportérov. Chlapci doslova 
hltajú každé  slovo vedúceho krúžku  o narábaní 
s kamerou. Záverečný obraz  zachytáva šťastnú
rodinku – mamu, otca a syna v Kežmarských 
Žľaboch  v lone  krásnej  tatranskej prírody. Že 
naposledy, v ten moment nikto  netušil ...
 Autorkou tohto pomyselného filmu je Ľudmila
Janálová, takmer 11 rokov (od 6. júla 2000) vdova 
po Dušanovi Janálovi. V ňom si zaspomínala 
na  svojho  manžela – fotodokumentaristu z 
VUMA, kameramana  a podľa dnešného slovníka 
televízneho reportéra.
 Narodil sa v mesiaci lásky, v jeho dvadsiaty 
prvý deň pred (onedlho) 79 rokmi.
 Nové Mesto  nad Váhom miloval.  Až na dva 
- tri roky strávené u otca na  Morave, strávil v ňom
celý svoj život. Zhodou náhod  rodák z Bratislavy 
odmietal opustiť milované mesto. 
 Detstvo nemal ľahké. Rodičia  boli štátni 
zamestnanci. Otec – Moravan bol daňovák,  ma-
ma  - Slovenka pracovala  ako  poštová úradníčka.
Keď rozdelenie republiky na  sklonku 30. rokov 
XX. stor.  nútene oddelilo od seba manželov, otec 
so sebou do Lipníka  nad Bečvou, v dobrej  viere 
lepšieho života  u starých rodičov – živnostníkov, 
zobral  malého  syna so sebou. Na  Morave  začal
chodiť i do školy. Všetko sa  zmenilo, keď otca 
spolu  s ďalšími  udali. Chlapov odvliekli. Dvaja 
z rodiny sa už nikdy z koncentračného tábora 
Wroclav nevrátili. Jedným z nich  bol aj  otec v tom 
čase 12 - ročného chlapca.  Dodnes sa nevie, kde 
je  pochovaný. Posledný list, v ktorom sa  lúčil so 
synom a manželkou, bol na  prahu príchodu slo-
body, krátko pred  vianočnými sviatkami  -  z 22. 
decembra 1944.

 Odvtedy každé Vianoce boli pre  D. Janála 
smutné. V čase, keď žil s mamou a museli sa 
pretĺkať životom, ako sa  dalo, i neskôr, keď sa  v 
osemdesiatom roku oženil a založil si rodinu. 
 So svojou budúcou manželkou Ľudmilou sa 
zoznámil v sedemdesiatom treťom v školskej 
jedálni. Obaja  boli učitelia. Z náhodných stretnutí 
počas obedov sa časom stali zámerné, chcené. 
Zobrali sa až v roku 1980, keďže dovtedy nemali 
kde  bývať.  Neskôr do bytu na  Hájovkách pribu-
dol plod ich lásky – syn. Dostal meno po otcovi 
- Dušan. Dnes  je  z neho vysokoškolák. K baka-
lárskym promóciám dostal od  mamy darček, digi-
tálny  fotoaparát, po ktorom túžil. Rád  fotografuje. 
Ktovie, možno raz  chytí do  rúk i kameru, aby  sa 
vydal v otcových šľapajach.
 O technických  možnostiach, aké sú dnes, 
Dušan  Janál st. ani len  nesníval.
 Ako človek, ktorý nemal rád nečinnosť (s 
obľubou hovorieval: „Vojak buď beží, alebo „leží“), 
začínal  ako dopisovateľ Učiteľských novín. Cítil 
potrebu informovať, čo sa deje na  škole, kde 
učil. Stál za katedrou viacerých základných  škôl, 
najdlhšie  pôsobil na  niekdajšej  štátenke, bývalej 
I. ZŠ. K písanému slovu postupne na oživenie 
pridal  fotografiu. Časom mu statický obraz už 
nestačil. Spočiatku natáčal na tzv. osmičku, 
neskôr ako spolupracovníkovi televízie mu požičali
televíznu kameru. Jeho šoty  zo života v meste  a 
širokom okolí sa  objavovali  nielen  v regionálnom 
spravodajstve, ale išli i v celoštátnom vysielaní.
 Internet a iné podobné vymoženosti ešte ne-
existovali, neraz na  to, aby sa natočený šot dostal 
včas  do televízie, využil ochotu šoférov autobusu, 
ktorí ho dopravili do Bratislavy.
 Zaujímal sa o všetko, nemal vyhradenú 
tematiku, ktorej by sa výlučne venoval. Niekoľko
kotúčov filmového materiálu zostalo doma. 
Po tom, čo Dušana Janála  na dovolenke vo 
Vysokých Tatrách, pár  mesiacov pred  20. výročím
sobáša, zradilo srdce, manželka, mimochodom, 
pedagogička gymnázia, sa rozhodla, že nechá 
na  synovi, ako s touto otcovou pozostalosťou
naloží. Pre  24 – ročného Dušana to dozaista nie 
sú obyčajné veci, ale zosobňujú  mu otca, ktorého 
stratil príliš skoro. Mal len o rok viac ako jeho otec, 
keď počas vojnových zverstiev prišiel o svojho 
otca. Ale  spomienky – okrem  tých  na filmových 
kotúčoch – nosí spolu s mamou Ľudmilou stále  vo 
svojom srdci.                                               -eg-

PROTAGONISTOM FILMU - DUŠAN JANÁL
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Je tu opäť krásny májový sviatok, milé 
mamičky a babičky! Už 66 mierových rokov prele-
telo nad  našou krajinou, nad  naším mestom, kde 
sme doma.
 Vo víre rušných dní sotva si uvedomujeme, 
čo za šťastie je  napr. uložiť sa s rodinou  večer
k pokojnému spánku a ráno vítať nový deň, síce 
plný povinností, s vedomím, čo všetko treba urobiť
a vybaviť, ale bez obáv o život. Denne počúvame
správy zo sveta a ťažko si vieme predstaviť hrôzy, 
ktoré prežívajú prírodnými živlami a vojnovými 
konfliktmi skúšané krajiny, ľudia, celé mestá. 
Cítime s nimi, len pomoc je takmer nemožná.
 Niet nad pokojný tok času, dní, hoci plných 
starostí, ale i radostí, že máme  jeden  druhého, 
že sa  rodina zíde k spoločnému stolu. Alebo taký 
obyčajný všedný zážitok: prejsť sa  mestom,  jeho 
ulicami, konštatovať, čo všetko opeknelo – to 
veru  nie  je  málo! Alebo vidieť  pyšné mamičky
s kočiarikmi  ponáhľať sa  za  nákupmi, či po-
kojne odpočívať v parku na lavičke, sledovať
svojich „stavbárov“ na pieskovisku, či maškrtiť v 
pohostinnom zátiší parku. Zdajú sa nám to byť

veci prosté, až všedné, bez hlbšieho uvedomenia 
si obyčajných chvíľ šťastia. V dennom zhone si 
všetko to vzácne  sotva  uvedomujeme. Ba neraz 
nás rozčuľujú nepodstatné veci. Plytváme  silami, 
ktoré  potom  chýbajú na dôležité veci.
 Nič nenahradí vzájomné tiché šťastie. Kiež 
by všetky mamy a babinky boli v rodine  šťastné
a darilo sa im  pri výchove detí, vnúčat i v práci 
a boli za to spoločnosťou i dostatočne ocenené. 
Zaslúžia si úctu za zvládanie úloh lekárky, zdravot-
nej sestry, učiteľky  s nekonečnou trpezlivosťou,
predavačky, robotníčky či inej profesie zaroveň s 
mužmi. A pozor! –  i matky doma  s deťmi!  Klobúk 
dole pred nimi všetkými!
 Jarný vetrík ševelí  slová vďaky. Za  nehu, za 
pôrodné bolesti, výchovu detí (spolu  s otcami či
bez nich). Babičkám za nežnú lásku k vnukom a 
pravnukom, za bolesti celého sveta, kde ženy  - 
matky nie  sú na piedestáli ako darkyne života. 
 Povetrím  sa  do diaľav nesie naliehavé: 
Chráňte svet  materinskou láskou, milujúcou i 
prísnou, len tak  prežije a jar sa  nám  každým ro-
kom vráti.                                              M. Ch.

POZDRAV JARI PRE MAMY

VYZVI SRDCE K POHYBU
 Kampaň Vyzvi srdce k pohybu prebieha 
do 22. mája. Polhodina pohybovej aktivity denne 
sa preukázala ako minimálny čas postačujúci na 
to, aby sa nezhoršoval  zdravotný stav človeka.
  V médiách svoj názor prezentoval odborník 
na závislosti Ľ. Okruhlica, ktorý navrhuje  medzi 
ne zaradiť i lenivosť k fyzickému pohybu. Pohodlný 
človek je  aktívny akurát tak vo vymýšľaní výhovo-
riek, prečo sa nemôže hýbať. Pritom možností 
i v našom meste nie je málo. Kto sa doma sám 
neprinúti k pohybu, môže zájsť do fitnesscentra, 
navštevovať niektorý z pohybových kurzov v 
kultúrnom stredisku. Do konca školského roka 
je k dispozícii bazén na  priemyslovke, v lete  si 
možno zaplávať na Zelenej vode. Po večeroch sa 
športuje v telocvičniach mesta. Vhodným tipom 
je prechádzka, ešte  lepšie rýchla chôdza, pre 
fyzicky zdatnejších beh. Kamenná a okolie mesta 
ponúkajú príležitosti na turistiku. Pre zdravie je 
vhodné aj bicyklovanie, hoci cyklotrasy u nás 
zatiaľ chýbajú. Za to dostatok je ihrísk s umelou 
trávou na sídliskách. Nemôžeme sa vyhovárať na 
nedostatok podmienok na  športovanie. Miesto 

rečí o tom, prečo sa nemožno hýbať, treba začať
s pohybom. Čím skôr, tým lepšie. Človek si zvyk-
ne  na  pravidelnosť,  pohyb mu  pri jeho absencii 
začne chýbať.. Vďaka  nemu človek i bez výhry v 
kampani Vyzvi srdce k pohybu  sa stane víťazom
- upevnením si  vlastného zdravia.

VIETE O TOM, ŽE ...   
 ... sčítanie je také staré ako vyspelé 
civilizácie? Z histórie sa dozvedáme o sčí-
taní obyvateľov v starovekom Babylone,
Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V 
Európe sa prvé sčítania objavujú v pol. 18. 
stor. Za začiatok organizovaného štatistického 
zisťovania na území dnešného Slovenska sa 
pokladá rok 1715, kedy sa v Uhorsku vykonal 
celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie
obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za 
vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. 
 Historické správy o sčítaniach, listiny a 
záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie 
pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu 
predchádzajúcich generácií.                  - ŠÚ-
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94 rokov 
Ján Durdík

❁❁❁
93 rokov    

Zuzana Feríková
❁❁❁ 

91 rokov 
Anežka Horčinová

❁❁❁
90 rokov

Apolónia Hrabovská
Anton Vrábel 

❁❁❁
85 rokov

Emília Kočicová
Anna Margetinová

Anna Moravčíková
Margita Schulzová

❁❁❁
80 rokov

Etela Bugárová
Jarmila Englerová

Marta Klímová
Ivan Marták
Anton Masár

Vladimír Slávik 
❁❁❁

75 rokov 
Oľga Apová

Katarína Čížová
Anna Gašparíková
Veronika Gúčiková

Jozef Hlatký
Mária Kuvíčková

Rudolf Lintner
Lucia Mircová

Mária Nikodémová
Martin Ochodnický

Milan Pagáč
Marcel Patrnčiak
Žofia Roháčková
Ing. Igor Ševčík
Judita Tuhelová
František Vatrt

❁❁❁
70 rokov

Oľga Dograciová
Pavol Herák

Anna Hlaváčová
Margita Juráková
Eva Jurovicová

Emil Kališ
Eduard Kollár

Božena Matejíková
Milan Meravý

Eva Mináriková
János Soregi
Ivan Šinály

Jozefína Štauderová
Branislav Štepanovic

Mária Vagaská
Eva Vallová

Miroslav Valo
Stanislav Vojtek 

BLAHOŽELÁME   V máji oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

UVÍTANIA A KRSTY V MARCI
Michal Ochodnícky

Eliška Revajová
Vanesa Urbancová
Nicolas Gajdošech

Nina Heldesová
Bibiana Hurtíková

Pavol Cicko a Lenka Čonková
Miloš Ilušák a Eva Duračková

Radoslav Šicko a Lucia Vážová

SOBÁŠE V MARCI

Peter Barták     (1974)
Anna Drobná     (1945)
Mária Gáborová     (1929)     
Anna Galániová     (1932)
Ján Hlavatý     (1926)
Ignác Kriš     (1929)
Ján Melicher     (1967)
Vladimír Schnierer      (1946)
Gerda Smetanová     (1921)
Peter Švacho     (1959)
Miloš Vicena     (1955) 

Samantha Jana Luptáková
Marián Matejovič
Lucia Nemšáková
Patrícia Smolíková
Tomáš Mandinec 
Michal Samuhel 
Tobias Bližniak 

Lúčim sa s Vami, moji drahí, 
dotĺklo srdce, odišli sily.

Lúčim sa s každým, 
kto ma mal rád.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom, známym
a bývalým kolegom,

ktorí sa prišli 4. apríla rozlúčiť
s naším najdrahším a navždy milovaným 
manželom, otcom, dedkom a pradedkom

Jozefom ĎURKOVIČOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvertinové dary. 

Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

ÚMRTIA V MARCI

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom, 
známym a bývalým 
spolupracovníkom,

ktorí sa prišli 
14. februára 

rozlúčiť
s naším drahým 

Milanom PETREM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti

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

25. apríla uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho drahého
 Pavla KLBEČKU.

    Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna, synovia Ľubomír a Peter

 a ostatná smútiaca  rodina 

V našich srdciach stále žije...   
2. mája si pripomenieme osem rokov, 

čo od  nás navždy odišiel môj drahý syn
Mgr. Karol BAŘINA.

Kto ste  ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
       Matka Lýdia, kolegovia a priatelia

6. mája uplynú štyri roky od úmrtia našej drahej manželky a matky
Márie MALÍČKOVEJ, rod. Macekovej. 

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Manžel a deti s rodinami.

Čas neúprosne plynie, spomienky v srdci bolia,
 zabudnúť na Teba, mama, nám nikdy nedovolia.

6. mája si pripomenieme piate výročie – ten smutný deň,
keď nás navždy opustila  naša dobrá mama 

Oľga BAĎUROVÁ.
 Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Všetky deti s rodinami

17. mája uplynie 35 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko

Ernest ZELENAY.
        Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Manželka a synovia s rodinami

 Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
17. mája uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko

 Martin MIZERÁK.
    Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

   Spomínajú deti s rodinami  

18. mája uplynie 10 rokov  od úmrtia nášho drahého 
Jozefa PASMINKU.

 Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Magdaléna, synovia Tibor a Daniel s rodinami 

S P O M Í N A M E
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AJURVÉDA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 V MsKS sa o ajurvédskom životnom štýle 
bude  hovoriť 27. – 29. 5. Ajurvéda je vyše 5000 
rokov starý systém celostnej medicíny z Indie, 
ktorý vníma ľudské telo ako spojenie tela, mysle 
a duše. Tým, ktorí nechcú načrieť hlbšie do „ta-
jomstva“  ajurvédy, no zaujíma ich všetko nové, 
im je určená prednáška 27. mája od 18,00 do 
20,00 h. Ajurvédska lekárka Daniela Juričić-
Páleníková, BSc.,MSc. priblíži filozofiu a základy 
ajurvédy. Získané vedomosti zo štúdia diagnózy 
pomocou pulzu a tzv. marmových bodov (vitál-
nych, aktívnych bodov na našom tele) „žiačka“
uznávaného ajurvédskeho lekára Dr. Vasanta 
Lada odovdáva ďalej  formou vzdelávacích kur-

zov  a osobných konzultácií (viac na jej webovej 
stránke: www.ayurdharma.com ).
 Záväzne prihláseným záujemcom sú určené
aj ďalšie dva dni odborného seminára 28. a 29. 5.
od 9,30 do 17,30 h. Jeho témou je AJURVÉDA
V PRAKTICKOM ŽIVOTE.  Po uplynutí termínu
na prihlásenie sa (do 30. 4.) na seminár sa záu-
jemcovia môžu informovať o voľnosti kapacity na č.
0902 516 737 alebo mail: nove-mesto@yoga.sk.
 Konzultácie sa uskutočnia 30. a 31. 5., v prí-
pade záujmu i 1. 6. v jednotnom čase od 9,00 do 
18,00 h. Jedna  konzultácia trvá zhruba 60 minút.
 O svoje zdravie sa treba starať. Najlepšia, 
najúčinnejšia (i najlacnejšia) je prevencia.  -bm-

Odišiel k Pánovi, ale v našich srdciach je stále s nami. 
19. mája si pri sv. omši pripomenieme nedožitých 78 rokov 

nášho milovaného manžela, otca a deduška 
Emila POTROKA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu krátku modlitbu alebo tichú spomienku.
Ďakujú manželka Vlasta, dcéry Vlasta a Beáta a syn Ján s rodinami

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne.
19. mája uplynie 40 rokov od úmrtia môjho brata 

Milana VAŠKU.
 Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami. 

 Sestra s rodinou 

Čas plynie a nevráti, čo nám vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. 

22. mája uplynie  päť rokov od smrti a  30. mája si pripomenieme nedožitých 
84 rokov nášho milovaného manžela, otca, dedka, pradedka a brata 

Jána HRVOLA.
S láskou spomínajú manželka a dcéry, vnučky a pravnúčatá

10 rokov je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas, 
kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

V úcte si pripomíname 
Stanislava ŽUCHU,

rodáka z Novej Bošáce, ktorý nás navždy opustil 28. 5. 2001.
Na svojho manžela, otca a starého otca spomínajú

 manželka Viera, dcéry Renáta, Lenka, Radovana  s rodinou a vnučka Radka.

28. mája si pripomenieme 3. výročie od  úmrtia nášho drahého
Jozefa PEŤOVSKÉHO.

   Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna  a deti s rodinami
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 Prvé  kolo  ligy ml. a st. žiakov vo vzpieraní, zá-
padná skupina priviedla mladých  Novomešťanov
začiatkom apríla do Veľkého Medera. Ml. žiaci 
v disciplínach: hode 2 – kg medicimbalom, troj-
skoku, trhu a nadhode si počínali viac ako 
úspešne. Christopher Bím  získal 242 bodov  (b.) 
za trojskok 4,5 m dlhý, hod 6,6 m, trh 25 kg a nad-
hod 30 kg. Dominik Markus Daniel (253 b.): skok 
5 m, hod 7m,  trh 26 kg a nadhod 35 kg.
 Skok 6,05 m, hod loptou 7 m, trh 24 kg a nad-
hod 30 kg priniesli Dominikovi Krajčovicovi 289 b. 
Miriam Skovajsová dosiahla v štvorboji  medzi ml. 
žiačkami najviac - 311,1 b., keď skočila  6,15 m, 
hodila loptou 9,7 m, trhla  30 kg  a nadhodila  35 
kg. Z družstva  našich  najvyšší počet - 362,7 b. 
získal  Matej Kubák, čo bol druhý najlepší medzi 
všetkými pretekármi vo Veľkom Mederi (skočil
6,65 m, hodil loptou 10,3 m, trhol 37 kg a nadhodil 
50 kg). Úspešné ťaženie našich sa  pretavilo 
do prvenstva s celkovo 1215 b. pred druhým 
Trenčínom a tretím domácim mužstvom.
  St. žiaci súťažili v trhu a nadhode. Marek 
Kadlečík si  v dvojboji na  svoje  konto pripísal 41 
kg (z toho trh 19 kg). Peter Vozokánsky v dvoj-
boji nazdvíhal 55 kg (trhol 23 kg). Andrej Kováčik
si na svoje konto pripísal 82 kg (trh 35 kg).
103 kg v dvojboji dosiahol Martin Holič (45 

kg v trhu). Najlepšie z našich si viedol Denis 
Daniel, ktorý v dvojboji dosiahol 135 kg (trh
55 kg). V kat. st. žiakov dosiahol 3. najlepší výkon.
 Najlepší  pretekári: M. Skovajsová, M. Kubák, 
M. Holič a D. Daniel si svojimi výkonmi   zaistili 
účasť na  týždennom  sústredení mladých talen-
tov v Banskej Bystrici.
 O týždeň neskôr (9. apríla)  sa ml. žiaci pred-
stavili opäť vo Veľkom Mederi na majstrovstvách 
SR  ml.  žiakov vo vzpieraní. Do bojov zasiahli: 
Patrik Košnár, Dominik Krajčovic, Christopher 
Bím, Dominik Markus Daniel, Matej Kubák a 
Miriam Skovajsová. 
 Vo váhovej  kategórii  do 40 kg  D. Krajčovic
skončil na 6. mieste so ziskom  292 b. Rovnaké 
umiestnenie v kat. do 45 kg  získal P. Košnár (244 
b). V kat. nad 56 kg nastúpili dvaja naši pretekári: 
D. M. Daniel  získal 4. miesto (255 b.) a Ch. Bím 
skončil  na 7. mieste s 242 b.
 Medailové umiestnenia dosiahli M. Kubák, 
v kat. do 50 kg siahol po striebre (359 b.) za 7 
m v trojskoku, 10,2 m hodených medicinbalom,
za 35 kg v trhu a 45 kg v nadhode. Miriam
Skovajsová podala v štvorboji (320 b.) najlepší 
výkon spomedzi prítomných žiačok, vyhrala svoju 
váhovú kategóriu a získala titul majsterky SR.
Novomešťanka  s čerstvým majstrovským titulom 
SR skočila 6,2 m, medicinbalom hodila 9,8 m, 
trhla 30 kg  a nadhodila 40 kg.
 Naším mladým vzpieračom gratulujeme a 
držíme palce starším žiakom, ktorí nastúpili na 
vzpieračské pódium  30. apríla vo Veľkom Mederi.

Milan Kubák

Z VEĽKÉHO MEDERA S MAJSTROVSKÝM TITULOM

BEH NA BRADLO
     Novomestské gymná-
zium,  ktoré nesie meno jednej 
z najvýznamnejších osobností 
našich dejín, uskutoční v spo-
lupráci s mestom presne  v 
deň tragickej smrti gen. M. R. 
Štefánika  (zahynul 4. mája 
1919) tradičný, v poradí už 
18. ročník Behu na Bradlo.

 Bežecká štafeta študentov a študentiek po 
trase Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - 
Myjava - Priepastné - Košariská - Brezová pod 
Bradlom - Mohyla na Bradle v celkovej dĺžke
45 kilometrov  odštartuje  4. mája o 9,00 h z 
kruhového objazdu pred gymnáziom.
 Beh na Bradlo je súčasťou programu vzde-
lávacích, kultúrnych a športových akcií v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce s Gymnáziom 
Uherské Hradiště.

Sobota 7.  mája 
o 16,30 h 

Muži – Bernolákovo
Sobota 21. mája

o 17,00 h 
Muži – Jasl. Bohunice
Nedeľa 8. 5. o 10,00 h 
St. dorast - Topoľčany

o 12,30 h 
Ml. dorast - Topoľčany

Nedeľa 22. 5. o 10,00 h 
St. dorast - Štúrovo

 o 12,30 h

Ml. dorast - Štúrovo
Sobota 14.  5.  

o 10,00 h
St. žiaci  A – Tr. 

Stankovce
o 12,00 h

Ml. žiaci  A – Tr. 
Stankovce

Sobota 28. 5. 
o 10,00 h

St. žiaci A – Partizánske
o 12,00 h

Ml. žiaci A – Partizánske

KEDY NA FUTBAL
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TRI JUNIORSKÉ MAJSTROVSKÉ TITULY ZOSTALI DOMA

     Novomestská športová  hala sa v dňoch 2. a 3. 
apríla stala dejiskom juniorských  M SR.
 Z domáceho klubu sa nominovali siedmi 
borci, z toho traja dosiahli  najvyššiu métu a získali 
tituly – MAJSTRA SR 2011.
     Tréner František Horňák musel pochváliť
všetkých za vzornú reprezentáciu klubu i mesta.

Ľubomír Bušo (105 kg) získal zlato vďaka
svojej kondičnej príprave, ktorú poctivo nama-
kal aj mimo tréningov. Daniel Moravčík (44 
kg) obhájil titul z minulého roka a ukázal, že je 

veľkým prísľubom aj dobudúcna. Nicolas Havrila
(57 kg) je v družstve nováčik, napriek tomu 
sa stal majstrom Slovenska. Dúfame, že tento 
úspech nebude na škodu, ale na osoh tohto 
talentovaného juniora. Juraj Čásar (60 kg) získal 
striebro, ale svojimi výkonmi mohol pomýšľať na 
zlato. Martin Zavadinka (91 kg) siahol po striebre 
a zapovedal sa, že v budúcom roku bude na prvej 
priečke. Jakub Fabiján (87 kg) sa na majstrovstvá 
kvalifikoval na poslednú chvíľu a hneď tu získal 
striebro. Asistent trénera Dušan Holič ocenil na 
Jakubovi jeho nebojácnosť a super obranu. Patrik 
Šafránek (70 kg) mal za súpera viacnásobného 
majstra Slovenska,  cez ktorého sa mu nepodarilo 
prebojovať, ale  v boji o bronz uspel. Sympatické 
na Paťovi bolo, že na majstrovstvá nastúpil krátko 
po chorobe, a podal pekné výkony.
 Na podujatí sa zúčastnil aj prezident 
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE Andrej Kostka, ktorý 
vyhodnotil organizáciu poduajtia  na výbornú s 
dovetkom, že  Nové Mesto nad  Váhom má na to, 
aby  mu v budúcom roku  pridelili uskutočnenie
slovenských majstrovstiev mládeže (do 19 rokov) 
2012.       JUDr.Slavomír Miček, prezident klubu

    Činovníkov  mládežníckeho 
volejbalu z VK Nové Mesto nad 
Váhom čaká v máji náročná úlo-
ha – usporiadanie M SR žiačok
(v spolupráci s Piešťanmi) na 
domácej  palubovke v dňoch 13.
– 15. mája a o týždeň neskôr 
20. – 22. mája výlučne  vo vlas-

tnej réžii majstrovstiev SR žiakov. V druhej polovi-
ci apríla sa naše staršie zverenkyne zúčastnili M 
SR kadetiek a zo Spišskej Novej Vsi si spomedzi 
zhruba polstovky družstiev priniesli síce pek-
né, no trochu smoliarske piate miesto, keď o 
jediný set nepostúpili do finálovej štvorky. Naša 
smečiarku Veroniku Richweissovú (foto) vy-
hlásili za  najlepšiu smečiarku turnaja.          -pr-

VOLEJBAL PRED MAJSTROVSTVAMI SR

 Nové Mesto nad Váhom  po roku opäť
privíta účastníkov Bežeckého mítingu Petra 
Jakubéciho. Jeho XXIV. ročník, ktorý sa  pobeží 
v rámci seriálu slovenských atletických mítingov 
Grand Prix Slovensko 2011, sa  uskutoční 8. mája 
o 14,00 h na  štadióne  AFC.
 Tradičné atletické podujatie, venované pa-
miatke významného novomestského atléta a tré-
nera, usporadúva AFC,  atletický oddiel v Novom 
Meste  nad Váhom.
 Okrem hlavnej mužskej i ženskej disciplíny 

behu na 800 metrov, ktorá sa pobeží ako Memoriál 
P. Jakubéciho, sa  bude  pretekať v behu na 100, 
200 a 5000 m (muži aj ženy), 110 m prek. (100 m 
prek. - ženy). Mužskými i ženskými disciplínami 
budú:  beh na 400 m prek., diaľka,  guľa, oštep. 
Okrem  toho muži absolvujú i trojskok. 
 Na významnom atletickom podujatí v našom 
meste očakávame zastúpenie kvalitných atle-
tických špičiek. Vidieť ich „v akci“ môžete, ak 
využijete  popoludnie  voľného dňa na  návštevu 
nášho moderného športového areálu.             -r-

OPÄŤ MEMORIÁL PETRA JAKUBÉCIHO
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 Na majstrov-
stvách Slovenskej 
republiky v džude 
dorastencov a doras-
teniek  v druhej polovici 
marca v Pezinku sa 
medzi viac ako stov-
kou  pretekárov  z 20 
klubov  svojimi výkonmi 
nestratili ani zástupco-
via nášho mesta. 
Naša  odchovankyňa

Adela Jakubcová, za rok 2010 vyhodnotená ako 
najúspešnejšia reprezentantka SR v kategórii 
dorasteniek,  sa stala majsterkou republiky v ka-

tegórii do 70 kg a úspech  zaznamenal člen klubu 
Dako Nové Mesto nad Váhom Martin Lhotský.
 Napriek tomu, že vekom prísluší  ešte do ka-
tegórie starších žiakov, v dorasteneckej kategórii 
obstál veľmi dobre. V kategórii do 50 kg jediným 
prehratým zápasom si zahatal cestu do finále, 
avšak v boji  o tretie miesto zvíťazil postupne nad 
pretekármi z džudisticky známejších oddielov 
-  Považskej Bystrice a Kolárova a vybojoval si 
bronzovú medailu.   
 Martin bol úspešný i v prvý marcový víkend, 
kedy sa na medzinárodnej Veľkej cene Sokola 
Bratislava v kategórii starších žiakov do 50 kg 
umiestnil v silnej konkurencii za účasti zhruba 120 
pretekárov na výbornom druhom mieste.       (lý)

DŽUDISTA MARTIN USPEL V SILNEJ KONKURENCII

 Začiatkom  apríla sa v Hlohovci  konali maj-
strovstvá SR  masters vo vzpieraní. 
 Celkovo štartovalo 36 pretekárov. Zo 
Športového klubu vzpierania Považan Nové 
Mesto nad Váhom do súťaže nastúpila štvorica 
vzpieračov: kapitán družstva Ivan Solovic, Peter
Herák, Ľuboš Oravec a  Róbert Padač.
 V trhu I. Solovic zdolal  činku o hmotnosti 65 
kg, R. Padačovi  sa  podarilo trhnúť 80 kg, činku
rovnakej  hmotnosti zvládol i P. Herák. Ľ.  Oravec 
dostal nad hlavu činku vážiacu 113 kg.
 V nadhode I. Solovic  zdolal 80 kg, P. Herák 

zafixoval nad hlavu 101 kg,  R. Padač nadhodil 
činku s  hmotnosťou 100 kg. Ľ. Oravec pokoril 
uctyhodných 147 kg.
 V celkovom  hodnotení I. Solovic  výkonom 
v dvojboji 145 kg sa umiestnil na 2. mieste v kat. 
do 94 kg. Rovnako striebro v kat. do 85 kg získal 
Peter Herák, ktorý v dvojboji nadvíhal 181 kg.  Z 
lesku striebra sa  tiež tešil Róbert Padač v kat. do 
105 kg, ktorý v dvojboji dosiahol výkon 180 kg. 
Po najcennejšom kove  za dosiahnutých  260 kg 
v dvojboji v rovnakej  kategórii siahol náš  borec 
Ľ. Oravec.      M. Kubák, tajomník ŠK vzpierania

MEDAILOVÉ NÁVRATY Z MAJSTROVSTIEV SR

PO HOKEJOVEJ SEZÓNE O - HOKEJI
 O poslednej sezóne v hokejovom klube Stroj-
stav sme sa porozprávali s predsedom klubu
Radovanom Sahajom.
 Sezóna skončila, bola pre vás úspešnejšia 
ako tá predchádzajúca?
 Nakoľko sme trénovali bez trénera, myslím 
že výsledky boli viac ako dobré. Skončili sme v 
Oblastných majstrovstvách západoslovenského 
kraja na 3. mieste s rozdielom jedného bodu 
oproti víťaznej Dubnici n.V., s ktorou sme 1-x 
vyhrali a 1-x prehrali. 

Aké zmeny sa udiali v družstve hráčov?
 Prišli k nám 2 noví hráči z Piešťan a 2 z 
Trenčína odišli. Vrátili sa však aj hráči, ktorí v 
minulých sezónach hrávali len sporadicky a túto 
sezónu ich začal hokej viac baviť.

Ešte stále trénujete, aj keď je už po súťaži?

 Trénovali sme 2-x do týždňa a skončili sme 
na konci apríla. Pokračovať budeme od konca 
augusta, záleží to od toho, kedy bude pripravená 
ľadová plocha. Ďalšia súťaž začína v októbri, tak 
snáď budeme mať dosť času na prípravu.

Tento rok sa konal v Novom Meste n. V. 
Memoriál Juraja Konečného.
 Áno, tento rok bol jubilejný - 10. ročník, na 
želanie rodiny Juraja Konečného aj posledný. 
Svojou účasťou ho poctil i reprezentant Slovana 
BA Marek Uram a za rodinu i R. Kaliňák. Tak ako 
po minulé roky, okrem HK Strojstav sa ho zúčastnili
družstvá MHK Ružomberok a PHK 94 Pobedim.
 Touto cestou by som rád za náš klub poďako-
val Mestu Nové Mesto nad Váhom za vytvorenie 
kvalitných podmienok pre HK Strojstav. Vďaka
patrí aj sponzorom.                                       -jt-
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 Novomestský Cerberos Gym  (CG)  organi-
zoval  v OC Max Trenčín športové podujatie v 
thajskom boxe. Diváci si mali možnosť pozrieť
šesť profi zápasov a dva amatérske zápasy v 
thajskom boxe. 
 V prvom amatérskom zápase za CG vo 
váhovej kategórii do 65 kg nastúpil M. Kubáň
proti domácemu borcovi M. Tarbusovi. Pôvodne 
mal Miro nastúpiť do zápasu MMA, ale keďže sa 
mu na toto podujatie nepodarilo zohnať súpera, 
bol ochotný prijať i zápas v Muay Thai. Miro 
tento zápas prehral na body,  jeho súper bol na 
tom kondične lepšie. 

 V druhom  amatérskom zápase sa za CG vo 
váhe do 72,5 kg predstavil Ján Čajka opäť proti 
domácemu borcovi J. Dobiášovi.  Zápas bol 
podľa rozhodcov vyrovnaný a skončil remízou. 
Potom prišlo na rad šesť profi zápasov podľa
plných thajských pravidiel (okrem boxu, kopov 
a kolien sa používali aj lakte na hlavu). Za CG 
nastúpil do profi zápasu do 63,5 kg A. Morávek 
proti českému borcovi M. Kotlářovi. Andrej záčal
zápas tvrdo a agresívne a svojho súpera neus-
tále tlačil. Už to aj vyzeralo, že zápas vyhrá 
KO. Podľa divákov išlo o najlepší zápas celého 
športového podujatia. V ďalšom profi zápase za 
CG vo váhe do75 kg nastúpil S. Uharčík proti L. 
Rusovi z Huron Gymu Bratislava. Stano pekne 
kombinoval boxerské údery s kopmi a v prvom 
kole sa mu podarilo dať svojho súpera zadným 
direktom do počítania. Avšak v treťom kole 
dostal náš borec niekoľko kolien, po ktorých už 
nemohol pokračovať a zápas prehral. 
 Akcia v Maxe sa vydarila, na bojovníkov 
v thajskom boxe sa prišlo pozrieť množstvo 
ľudí nielen z Trenčína, ale aj z okolitých 
miest. Podobnú akciu bude CG organizovať aj 
v Novom Meste nad Váhom – o termíne a 
mieste konania vás budeme včas informo-
vať.                                   Veronika  Fraňová

MAX MUAY THAI CUP 2011

 Rybársku  sezónu členovia Miestnej organizá-
cie SRZ v Novom Meste  nad Váhom  odštartujú 
sériou pretekov. Po pretekoch družstiev funkci-
onárov Trenčianskeho kraja (1. mája) budú 7. má-
ja  preteky jednotlivcov -  dospelých rybárov,  ďalší
deň budú rybárčiť deti. 14. máj je  dňom  pretekov 
jednotlivcov v love  rýb udicou podľa CIPS.
 Pri dome rybárov na Zelenej vode,  kde budú 
preteky, sa občerstvením budú môcť posilniť
nielen rybári, ale aj diváci. Preteky dospelých a 
detí  obohatí tombola o zaujímavé vecné ceny i 
živých kaprov. Ťažko však niektorý z nich bude 
mať 120 cm a hmotnosť 17 kg, ako šupináč s 
prívlastkom  kapitálny, ktorý skončil  vlani na udici 
Ivana Hamaru. Táto i ďalšie  informácie odzneli na 
VČS rybárov, ktorá zhodnotila vlaňajšok a stano-
vila si ciele  na tento rok. 
 Organizácia  má viac ako tisíc členov. Vlani 

zaznamenala  pekné výsledky vo  výkone  rybár-
skeho práva. V kaprových vodách bola celková bi-
lancia 11 733 rýb s hmotnosťou 20 170 kg, čo pred-
stavuje  21,65 kg  na člena. V pstruhových vodách 
rybári ulovili 1696 rýb celkovo s  hmotnosťou 512 
kg, čo je 5,12 kg na  jedného pstruhára.
 Pre úspešné rybárčenie v tomto roku MO 
SRZ zakúpila  násady v celkovej  hodnote  51 
092,43 € (z toho MO dala 46 136,43 €) a zarybnila 
nimi vody  revírov MO.
 Našim členom, mimochodom, medzi ktorými 
z dôvodu  odsťahovania sa z mesta už  nie  je 
dlhoročný predseda organizácie a čestný člen
SRZ  Dr. Anton Solík, ako aj  sympatizantom 
želáme príjemné zážitky  pri  vode, lovení rýb  a 
hlavne dobré úlovky.
 S rybárskym Petrov zdar!   
            Ing. Jozef  Dvorštiak

ZAČÍNAJÚ SEZÓNU, PREDTÝM BILANCOVALI



zo vzorného publika, ktoré pozorne sledovalo 
inscenáciu hry K. Mišíkovej. Radi opäť prídu, 
keď  bude príležitosť, na  divadelný festival do 
Nového Mesta na Váhom. 
 Z našich súborov Divadielku galéria puto-
vala  cena za  najlepšiu scénogra ckú zložku 
divadelnej  hry pre Roba  Kočana.
 V podobnom duchu ako víťaz z Brezna sa 
o novomestskej divadelnej prehliadke  vyjadrili 
i ďalšie súbory bez  ohľadu na  to, ako sa na 

festivale umiestnili. 
  Takéto slová sú povzbudením 
pre jeho usporiadateľov, okrem 
riaditeľa festivalu, primátora mes-
ta i pre viceprimátorky mesta Ing. 
V. Vienerovú, manažérku festi-
valu (6 - vľavo) a PhDr. K. Hejba-
lovú (6 - druhá zľava) i riad. MsKS 
akad. mal. J. Mikušku (6), i pre-
to sa môžeme  odvážiť vyriecť
– dovidenia  o rok!

Titul LAUREÁTA Festivalu A. Jurkovičovej pre rok 2011 s odporúčaním  účasti v otvorenej 
časti Scénickej žatvy 2011v Martine získal: 

DS Jána Chalupku mesta Brezno za inscenáciu hry K. Mišíkovej: Zabudla som.
Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon udelila porota Alžbete Vagadayovej za posta-

vu Márie Sokolovej v inscenácii hry Zabudla som v naštudovaní DS Jána Chalupku Brezno.
Ocenenie za najlepšiu réžiu dostal Edo Šebian za réžiu inscenácie Deväť dioptrií v podaní 

Celkom malého divadla zo  Žemberoviec. 
Ocenenie za najlepšiu scénogra ckú zložku divadelnej hry porota udelila Robovi Kočano-

vi za scénu v inscenácii Ženba v podaní Divadielka galéria pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.
Ocenenie za talentovaný a pozoruhodný ženský herecký výkon porota udelila Martine 

Vlčekovej za postavu Plánky v inscenácii hry Triptych o túžbe v interpretácii Studia Poetica Tiso-
vec.

Ocenenie za talentovaný a pozoruhodný mužský herecký výkon udelili Danielovi Miklo-
šimu za postavu Oskara v hre Evanjelium podľa Oskara v podaní Malej múzy Ilava.

Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí  putovalo OD Kultúrno - informačné-
ho strediska Kysáč a Divadelnej skupine Štúdio v Srbsku.

Ocenenie za hereckú súhru v inscenácii Deväť dioptrií  získali manželia Meszárošovci z 
Celkom malého divadla Žemberovce.

Ocenenie za osobitý prístup k stvárneniu postavy Anny Kareninovej v inscenácii Hra o 
Anne(u) Kareninovej(ú) dostala Frederika Bartošová z DS AMOS pri ZUŠ Spišská Nová Ves.

Ocenenie za ženský herecký výkon získala Marta Vojtášová  za postavu tety Rózy v insce-
nácii hry Erica Emmanuela Schmitta: Evanjelium podľa Oskara v podaní Malej múzy Ilava.
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

 Archívna snímka  p. Jozefa Duhara  z r. 1947
 zachytáva stavbu vodárne pri železničnej stanici.

 Na pravej strane je teraz nová budova stanice a nástupište na  Myjavu.
 V strede stavba vodárne a na ľavej strane staničná nocľaháreň.


