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              Napriek očakávaniu 
Veľkej noci samospráva 
žije svojimi každodennými 
úlohami a povinnosťami. 
Porozprávali sme sa o nich  
s primátorom mesta Ing. 
Jozefom Trstenským.

     • Do akej miery hospo-
dárska kríza pribrzdí  roz-
voj  mesta? Na  stránkach 

NS ste  avizovali úpravu rozpočtu na aprílo-
vom zasadaní MsZ. Dá sa  byť v tejto chvíli 
konkrétnejší?
  Každý deň sa mení situácia, pribúdajú nové 
opatrenia vlády smerujúce k zachovaniu pra-
covných miest, ktoré majú priamy alebo nepriamy 
dopad na hospodárenie obcí.
 Najhoršie však je, že nevieme, s akými peniaz-
mi z podielových daní môžeme počítať. Máme 
síce schválený programový rozpočet mesta na 
roky 2009 - 2011, ale nevieme, ako sa budú 
vyvíjať podielové dane v najbližších mesiacoch. 
Tu by sme súrne potrebovali garanciu vlády so  
zákonom stanovenou minimálnou výškou po-
dielových daní pre miestnu samosprávu. Prijaté 
memorandum nestačí.
 V čase, keď nepoznáme nové východiská pre 
zostavenie rozpočtu mesta, je zbytočné ho meniť. 
Doplníme ho len o vecnú náplň, konkrétne o schvá-
lenie II. etapy výstavby ďalších 100 nájomných 
bytov na Ul. Čachtickej so začiatkom v júni a ter-
mínom ukončenia  v 10/2010. Z investícii  pre ten-
to rok pravdepodobne vypustíme rekonštrukciu 
Ul. železničnej, ale i kina na spoločenský dom. 
 • Do konca februára mali riaditelia mest-
ských podnikov, MsÚ a MsP  predložiť  návrhy 
na šetrenie bežných výdavkov, resp. na 
zvýšenie príjmov. Je  už známa cifra, ktorú pri-
nesie šetrenie, resp. ktorú chcete  dosiahnuť 
realizáciou predložených návrhov?  
 Uskutočnili sme dve pracovné porady. 
Kompetentní boli oboznámení so zámermi 
mesta v oblasti šetrenia bežných výdavkov a 
následne predložili vlastné návrhy šetrenia. Do 
dvoch týždňov sa s každým riaditeľom, resp. 
vedúcim stretnem a osobne si rozoberieme 
ich návrhy tak, aby sme dosiahli požadované 
hodnoty. Ak si niektorí myslia, že šetrenie bude 
založené na tom, že budeme menej robiť a fixné 

náklady nám zostanú, tak sa mýlia. 
 • Čo hovoríte na zhoršenie situácie so 
zamestnanosťou v našom regióne? Ako 
môže byť mesto v tomto smere postihnutým 
občanom nápomocné ?
      Čo mám na  to  povedať?! Je to nepríjemná 
situácia hlavne pre ľudí, ktorí chcú pracovať a 
prišli o miesto, a tým aj o určité sociálne istoty. 
Na druhej strane pri 3%-nej nezamestnanosti 
sme si pracovné miesta už nevážili a častokrát 
sme ich považovali za samozrejmosť. Zostáva 
nám len dúfať, že rast nezamestnanosti sa zas-
taví a ľudia už nebudú prichádzať o prácu. Na 
preklenutie dočasného nedostatku finančných 
prostriedkov mesto vždy vyplácalo jednorazové 
peňažné dávky a bude ich v oprávnených dôvo-
doch vyplácať i naďalej. Hlavnou úlohou mesta 
je spoluvytvárať dobré podmienky pre rozvoj 
podnikateľského prostredia, aby vznikali nové 
pracovné možnosti a pokiaľ je to možné, tak 
práca s vyššou pridanou hodnotou.     
 • V apríli sa uskutoční divadelný XII. 
Festival A. Jurkovičovej s dlhoročnou tradí-
ciou. Ovplyvní nejakým spôsobom jeho ko-
nanie súčasná nepriaznivá situácia?
 V podstate sa nič dôležité nemení, bude len 
o jeden deň kratší, nie  však na úkor  predstavení 
a jeho sprievodných akcií. Určite sa oplatí na 
festival prísť, bude sa na čo pozerať. Navyše,  di-
vácky záujem by bol pre organizátorov vzpruhou, 
a tiež i poďakovaním za vykonanú prácu.Festival 
A. Jurkovičovej sa robí pre ľudí, a preto Vás i touto 
cestou pozývam na príjemný kultúrny zážitok.
 • Napriek všetkému nepríjemnému a 
zlému, čo nás momentálne obklopuje, je tu 
jeden svetlý bod – Veľká noc, čo pre vás zna-
mená?
 Veľká noc ako najväčšie kresťanské sviatky  
je  pre mňa, rovnako ako  pre mnoho ďalšch 
ľudí, príležitosťou zamyslieť sa nad zmyslom 
života, na  tým, prečo  a na čo sme tu. Je  
príležitosťou i na  stretnutia s blízkymi ľuďmi, 
rodinou. Týmto prostredníctvom sa ako primá-
tor mesta pomyselne  stretávam i s veľkou 
rodinou Novomešťanov, ktorým chcem zaželať 
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veselú 
šibačku a po dňoch oddychu úspešný návrat 
do každodenného života s jeho radosťami, ale  i 
starosťami.

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA  PROGRAM XII. ROČNÍKA 
FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom 
5. – 7. apríla 2009

 
    Nedeľa 5. apríla  

 16,30 h  Položenie venca k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej 
               na rodnom dome na Komenského ulici
 17,00 h  Vernisáž výstavy D. Mezricky: 
    MEMOÁRE NA KRÍDLACH MOTÝĽOV    
    Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE Soni Valentovej - Hasprovej
17,45 h   Slávnostné otvorenie XII. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej
18,00 h   Celkom malé divadlo, o.z., Žemberovce:       
               Na motívy hry Ivana  Stodolu: Bačova žena
               P. Meszároš a E. Šebian: BALADA O EVE 

               Pondelok 6. apríla     

  8,30 h   DS Malá múza pri DK Ilava
    Miro Gavran: HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL
11,00 h   DS Jána Palárika pri DK v Čadci
    Vlado Mores: PREDPOSLEDNÝ SÚD
17,00 h   Divadielko galéria pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
   Slawomír Mrozek: LETNÝ DEŇ
19,30 h   DS KUS Zvolen  Kulpín, Srbsko 
               Na motívy hry J. Ortona:  Kľúčovou dierkou
   Ján Chalupka: DIERKOVOU KĽÚČOU
                 

   Utorok 7. apríla    
        

  9,30 h   Divadlo Normálka Trenčín
   Miroslav Ďuriš: SAMO Z LAZOV
11,00 h   Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi
15,00 h   Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov
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    O pár dní sa otvorí fes-
tivalová opona, začne XII. 
Festival A. Jurkovičovej v 
Novom Meste nad Váhom. 
Hospodárska kríza  sčasti 
zasiahla i celonárodnú 
divadelnú prehliadku ve-
novanú pamiatke a na 

počesť jednej z prvých slovenských herečiek  
-  Aničky Jurkovičovej, ktorej 185. výročie si tento 
rok pripomíname.  
 S krízou súvisiace nevyhnutné šetrenie sa 
odrazilo na skrátení   trvania  festivalu o jeden 
deň. Tradičná súťažná  prezentácia s medzi-
národnou účasťou  začne v nedeľu 5. apríla a 
skončí namiesto zaužívanej stredy už v utorok 
7. apríla. Organizátori sú presvedčení, že to  

nebude na úrok  kvality festivalu.
  O najvyššie kolektívne a individuálne ocene-
nia sa na divadelných doskách bude  uchádzať 
šesť divadelných súborov. Svoju festivalovú 
premiéru na  XII. ročníku zažije domáce Divadielko 
galéria, ktoré sa predstaví s Mrozkovým Letným 
dňom. Pätici zvyšných divadelných kolektívov nie 
je novomestský festival neznámy, už sa na  ňom 
v minulosti zúčastnili. Medzi súťažiacimi nebudú 
chýbať ani  nám  dobre známi zahraniční Slováci  
z Kulpína v Srbsku.
 Návštevníci festivalu napriek  redukcii dní 
neprídu o tradičné sprievodné podujatia. Aj ten-
toraz sa uskutoční výtvarná výstava  s vernisážou 
a  prezentáciou diel  Dagmar Mezricky a udele-
nie Kvetu Tálie – jeho v poradí  ôsmou držiteľkou  
sa stane Soňa Valentová - Hasprová.

OPÄŤ SA OT VORÍ FESTIVALOVÁ OPONA
 Je  všeobecne známe, že mesto sa v pro-
gramovacom období 2007 – 2013  uchádzalo  o 
finančné prostriedky z EÚ. O bližšie informácie 
sme požiadali  Ing. Dušana Macúcha, vedúceho 
oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy 
MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
 - Dosiaľ sme vypracovali a podali  niekoľko  
väčších i menších projektov a stále sa  uchádzame 
o ďalšie finančné zdroje z EÚ. A už teraz vieme, 
že  niektoré projekty  nám vyšli.  
 Prvým projektom, ktorý by sa mal  v našom  
meste realizovať z prostriedkov EÚ, - ak ne-
berieme do úvahy železnicu - je rekonštrukcia ob-
vodového plášťa ZŠ na Odborárskej ul.  Teší nás 
to o to viac, že v predchádzajúcom programova-
com období sa IV. ZŠ dostala len do zásobníka 
projektov a museli sme čakať na ďalšiu výzvu na 
podanie žiadostí. Tentoraz bolo mesto úspešné. 
V súvislosti s financovaním, ak mám byť presný, 
drvivá časť projektu pôjde z kasy EÚ, istou 
čiastkou sa na celkových  95 % bude podieľať štát 
a zvyšných 5 %  dá  mesto zo svojho rozpočtu.  
 Momentálne je situácia taká, že máme pod-
písanú zmluvu so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z 
verejnej súťaže a čakáme  na podpis zmluvy 
o nenávratnom finančnom príspevku  z EÚ zo 
strany riadiaceho orgánu, ktorým je  v tomto prí-
pade Ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja  SR  a následné pridelenie prostriedkov. Ak 
všetko pôjde podľa plánu a slovenská vláda kvôli 
úsporným opatreniam neprikročí k pozastave-
niu prísunu financií, projekt by sa mohol začal 
realizovať niekedy v júni. - 
 Podľa slov Ing. Dušana Macúcha celkový 
rozpočet projektu predstavuje takmer   38 mil. Sk 
(1,25 mil €),  objem  schválených prostriedkov vo 
výške  spomínaných 95 % činí  necelých  36 mil. 
Sk (1,19 mil €).  
 - Realizácia projektu bude prebiehať  v 
rokoch  2009 – 2010. V rámci neho  dôjde  k 
výmene všetkých  okien a k zatepleniu fasády. 
V minulosti sme z mestského rozpočtu opravili a 
zateplili strechu, takže tá  je v poriadku. Okrem  
fasády a okien  projekt ráta   aj s určitými   úpra-
vami  vnútorných priestorov menšieho charak-
teru,  s  doplnením  nábytku  a vybavenia  školy 
výpočtovou technikou. Realizácia projektu dá 
zelenú  modernizácii školy, zlepší sa nielen jej 
vonkajší vzhľad, ale i kvalita výučby. Vďaka za-

tepleniu  sa postupne dosiahnu  nemalé úspory 
energií  a ušetrené prostriedky sa budú môcť 
použiť na niečo iné. Spolu s predchádzajúcimi 
úpravami, vybudovaním moderného športového 
areálu bude mať škola vysoký štandard. -
 Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia výstav-
by, rozvoja mesta a dopravy MsÚ  mesto má pri-
pravené aj ďalšie projekty na zostávajúce základ-
né  školy a MŠ. 
 Hoci sa v súvislosti s hospodárskou krízou 
očakáva značný výpadok v príjmovej časti 
rozpočtu, mesto šetrí a bude šetriť v prvom  rade  
na bežných  výdavkoch. Ak by nepriaznivá  hos-
podárska situácia mala dopad i na kapitálové 
výdavky, išlo by sa cestou „priškrtenia“ čisto 
mestských akcií, nie projektov z veľkej časti fi-
nancovaných EÚ. Bolo by krátkozraké kvôli 5 % 
z výdavkovej časti mestského rozpočtu  prísť o 95 
% finančných prostriedkov z EÚ. 
 - Predpokladáme, že projekty, ktoré sa 
majú spolufinancovať z prostriedkov EÚ, sa 
uskutočnia.  
 Po realizácii tohto vôbec prvého projektu  
EÚ v našom meste by mala prísť na rad ZŠ 
Tematínska ul., kde  už tiež vieme, že sme uspeli 
s  projektom na rekonštrukciu obvodového plášťa 
tejto školy. 
 Zatiaľ sme  nepochodili  so  ZŠ kpt. Nálepku, 
i keď v žiadnom prípade tu nemožno hovoriť o 
neúspechu. Projekt vyhodnotili ako kompletný a 
dobrý, no zatiaľ ho  zaradili  do zásobníka pro-
jektov. No nič nie je stratené, príklad Odborárskej 
ul. hovorí za všetko. Ďalej sa budeme uchádzať o 
prostriedky z EÚ, budeme čakať  na  ďalšiu výzvu.  
Pôjdeme do nej s tým istým projektom, akurát ho 
aktualizujeme  po  finančnej stránke. 
 Skutočnosť, že  z troch  podaných projektov  
nám  zatiaľ dva vyšli,  možno pokladať za úspech.  
O to viac, že ide o projekty vzhľadom  na rozlohu 
budov a ich obvodových plášťov s väčším obje-
mom  finančných  prostriedkov ako v prípade  III. 
ZŠ. Ale ani v tomto prípade nešlo o žiaden zámer 
mesta. Projekty posudzuje a rozhoduje o nich 
komisia z riadiaceho orgánu čiže  MV a RR SR, 
a  nie mesto.-
 Pri príprave projektov, ako na záver zdôraznil 
Ing. D. Macúch, mesto  postupuje  rovnako zod-
povedne, s tým istým dôrazom a nerobí  medzi 
nimi žiadne rozdiely. 

PRVÝ PROJEKT Z EÚ NA PRAHU REALIZÁCIE

 V rámci pripravovanej investičnej akcie  
Bytové domy Ul. Čachtická mesto odpredá    
nadzemnú oceľovú konštrukciu skladu nachá-
dzajúcu sa v areáli vojenských skladov na Ul. 
železničnej.
 Plechový sklad má rozmery 78,9 x 8,5 m  a 
je možné si  ho aj obhliadnuť. Bližšie informá-
cie  získate na MsÚ: Ing. J. Kováč č. tel. 032 
7402318 alebo  p.  H. Mináriková  032 7402416. 
Minimálna kúpna cena, ktorú musí ponúknuť 
každý účastník, je 10 000 €.  Záujemcovia o kúpu 
musia  svoje ponuky  doručiť do 6.apríla v uzat-
vorenej obálke s označením SKLADY - PONUKA 
NEOTVÁRAŤ!  na adresu: Mestský úrad Nové 
Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1 alebo osobne 
do podateľne MsÚ, 1. posch. č.d.224. Bližšie na 
www:nove-mesto.sk .

PONUKA NA ODPREDAJ

NOVÉ ULICE 
 V Novom Meste nad Váhom pribudli nové 
názvy ulíc. Možno ste si túto skutočnosť po 
prvýkrát uvedomili, či všimli až pri prezidentských 
voľbách 21. marca v zozname volebných okrskov  
s uvedením volebných miestností a ulíc.
 Nové ulice pribudli v súlade s príslušnými 
paragrafmi zákona o obecnom zriadení vydaním 
všeobecne záväzného nariadenia. Konkrétne  
ich názvy určilo  VZN č.3/2008, ktoré poslanci 
schválili na sklonku vlaňajška. 
 Od nového roku v lokalite Športová 
– Stromová  ul. máme ulice Medňanského,
Riznerovu, Dubčekovu, Vichtovu, Cádrovu, 
Hrušovského a Pyšného ul.  V známej 
rekreačnej oblasti sú ulice s názvami Zelená 
voda I a Zelená voda II a v lokalite Mnešíc 
pribudli pomenovania ulíc Pri Klanečnici, Pod 
zvonicou a Pri záhradách.  

 Druhé kolo prezidentských volieb sa 
uskutoční 4. apríla v čase od 7,00 do 22,00 h  
v rovnakých volebných miestnostiach a k nim  
prináležiacim uliciam, tak ako  v 1. kole voľby 
prezidenta SR. Spôsob voľby je tiež rovnaký. 
Oprávnený  volič v štvorčeku pri mene jedného 
z  dvoch kandidátov na prezidenta SR krížikom 
označí svojho favorita, ktorému dáva svoj hlas.

DRUHÉ KOLO VOLIEB

 64. výročie oslobodenia nášho mesta si pri-
pomenieme 7. apríla o 14,00 h pri Pamätníku 
rumunským vojakom v Parku Dominika Štubňu 
– Zámostského pietnym aktom kladenia vencov. 
 Všetkých naň srdečne pozývame uctiť si 
pamiatku tých, ktorí padli za našu slobodu.

K OSLOBODENIU 
MESTA
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Môj svet sa mení, 
moja splátka nie

 Hypotéka s nemennou výškou splátky:
   nemenná splátka úveru počas prvých piatich rokov
   výhodná úroková sadzba
   bez poplatku za poskytnutie úveru
     kreditná karta VISA Classic bez poplatku v prvom roku a s limitom do 1 000 EUR*

POKÚSIME SA KRÍZU SKROTIŤ
   Svetová finančná a hos-
podárska kríza  zapríčiňuje 
aj v našom regióne rast ne-
zamestnanosti. Jej prvé 
negatívne dopady sa začali 
prejavovať v 2. polovici mi-
nulého roka. Vážnejš ie 
signály nastali v decembri 
2008, keď sa do krízovej si-
tuácie dostal automobilový 

priemysel najmä kvôli  výraznému poklesu od-
bytu. Nastalo obdobie nejasnej budúcnosti firiem 
a hlavne neistota v zabezpečení odbytu. Kríza 
sa prehĺbila a rozšírila aj na ďalšie odvetvia. 
Výsledkom je prepúšťanie pracovníkov, ktoré 
začalo už v posledných mesiacoch vlaňajška.
 Koncom roka 2008 bolo nahlásených  päť 
hromadných prepúšťaní v počte 450 pracovníkov. 
Za necelé prvé tri mesiace tohto roka pribudli 
nahlásenia ďalších 11 hromadných prepúšťaní,  
kde je ohrozených  takmer 700 zamestnancov. 
V súčasnom období dochádza k postupnému 
prepúšťaniu. 
 Najviac prepustených zamestnancov bolo nie 
v rámci hromadného prepúšťania, ale skončením 
pracovného pomeru dohodou alebo z iného titulu 
v zmysle Zákonníka práce.
 V súčasnom období úrad práce eviduje 3650 
nezamestnaných, kým koncom minulého roka to 
bolo 1300 uchádzačov. Miera nezamestnanosti 
stúpla z 3,4  percent v decembri  na 7,2 percenta 
v súčasnosti. Ak  vychádzame z aktuálnej situá-
cie  zamestnávateľov v súvislosti  s nedostatočne 
pokrytým  odbytom výroby,  nie je predpoklad  na 
výraznú pozitívnu zmenu.
 Z tohto dôvodu úrad práce  pristúpil k ofen-
zívnemu  nástupu  proti prejavom krízy. Cieľom 
je zastaviť negatívny vývoj, koordinovať spoločné 
postupy všetkých zainteresovaných a aktívne 
pomáhať tým, ktorí sú v ohrození straty zamest-
nania a  ktorí už o prácu prišli. Boj proti kríze 
odštartovalo stretnutie so zamestnávateľmi a  
starostami a primátormi miest a obcí regiónu. 
Ďalšími  krokmi boli  v priebehu marca  rokovanie 
Výboru pre otázky zamestnanosti a zriadenie 
Koordinačnej rady pre riešenie dopadov hos-
podárskej krízy v regióne,  ktorá bude pracovať 
pri úrade práce. K práci v rade vyzveme všetkých, 
ktorí môžu prispieť k riešeniu nežiaduceho stavu,  

napr. Sociálnu poisťovňu, inšpektorát práce, ob-
vodný úrad, políciu, zamestnávateľov, odborové 
organizácie, obce a mestá a i. 
 Ďalej sme pripravili komplexný projekt za-
meraný na pomoc zamestnancom ohrozeným 
prepúšťaním a tým, ktorí o prácu prišli. Jeho 
v ýs ledkom je zr iaden ie Prot ik r ízového  
intervenčného centra a Centra na pomoc zamest-
nancom ohrozeným prepustením.
 Všetko naše úsilie smeruje k tomu, aby sme 
zastavili negatívny vývoj v zamestnanosti. K 
tomu chceme využiť aj skúsenosti zo začiatku 90. 
rokov 20. stor., keď došlo k ešte výraznejšiemu 
prepúšťaniu napr. krachom Chirany  v St. Turej, 
Armatúrky v Myjave a pod. Nechceme sa  totiž len  
pasívne prizerať  na vyčíňanie krízy, nechceme 
dopustiť nárast nezamestnanosti až do takej 
miery, aká bola v uvedenom období.
 Hospodárskej krízy sa nesmieme báť a 
zatvárať pred ňou oči. Poraziť tohto spoločného 
nepriateľa môžeme  len tým, že  kríze budeme 
čeliť a voči nej  koordinovane postupovať. V 
neposlednom rade i tým, že  nenecháme napos-
pas zamestnancov, ktorých kríza ohrozuje a tých,  
ktorí už o prácu  prišli.
               dr. Marián Mesiarik, riaditeľ ÚPSVaR

V Ý H E R K Y Ň A
  Albína Hlinková z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom. 
Šťastnou majiteľkou sa stala 

Libuša SEEWALDOVÁ, 
Zelená 5, Nové Mesto nad Váhom. 

 Srdečne blahoželáme a ž iadame  
výherkyňu, aby si cenu prevzala v MsKS. 

     

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo 
osobne doručte do 21. APRÍLA na 
adresu: MsKS, redakcia Novomest-
ského spravodajcu, Hviezdoslavova 
4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
Na jedného z vás sa usmeje šťastie 
v podobe

výhry 16,60 €,
ktorú venuje:

APRÍL 2009

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

 • PROTI KRÍZE. 18. marca robili na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste 
nad Váhom  prognózu vývoja nezamestnanosti. 
Dospeli k záveru , že ak by proti hospodárskej 
kríze nepodnikli žiadne opatrenia, v decembri  
by sa miera nezamestnanosti v Novomestskom 
okrese  vyšplhala na hrozivých 21,5 %. Zmierniť 
dôsledky krízy má  napomôcť v marci zriadená 
Koordinačná rada pre riešenie dopadov hos-
podárskej krízy v regióne,  ktorá začne vyvíjať  
svoju činnosť začiatkom apríla.
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KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

           Námestie slobody 1/1
  Nové Mesto nad Váhom
  Tel.: 032/ 7401 450
  Fax: 032/ 771 6334-5

  Prevádzkové hodiny

 Pondelok     8,00 – 17,00
 Utorok     8,00 – 17,00
 Streda     8,00 – 17,00 
 Štvrtok     8,00 – 17,00
 Piatok     8,00 – 17,00

      Tešíme sa na vašu návštevu  
Banka pre život

   

 www.dexia.sk
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     Kvietok jari  a nádeje 
tohto roku rozkvitne 17. 
apríla. Do tohoročného 
Dňa narcisov sa tradične 
zapoja študenti nepovin-
ného predmetu onkologic-
kej výchovy na Gymnáziu 
M. R. Štefánika v Novom 
Meste nad Váhom i no-

vomestskí skauti.
 Význam 13. ročníka zbierky, ktorú pred rokmi 
odštartovala a dodnes organizuje Liga proti ra-
kovine, tohto roku podčiarkuje skutočnosť, že až 
do 19. októbra prebieha (od 20. októbra 2008) 
Celosvetový rok proti rakovinovej bolesti.  

 Cieľom je zvyšovať povedomie ľudí, zlepšovať 
liečbu a starostlivosť o pacientov a poskytovať im  
podporu a pomoc.
 - Jednou z možností je v Deň narcisov prispieť 
do finančnej zbierky organizovanej Ligou proti 
rakovine. Po celom Slovensku, i v uliciach Nového 
Mesta nad Váhom 17. apríla stretnete mladých 
ľudí i z našej školy  s pokladničkami, do ktorých 
môžete vložiť svoj príspevok, za čo dostanete 
žltý narcis, kvet nádeje, - upozorňuje Mgr. B. 
Barančinová. Vyzbierané finančné prostriedky 
podľa slov pedagogičky vyučujúcej onkologickú 
výchovu  pôjdu na projekty smerujúce k rozvoju 
prevencie, diagnostiky, liečby a rehabilitácie onko-
logicky chorých pacientov.                              -r-

 Okrúhle - šesťdesiate 
narodeniny s i  v  tomto 
školskom roku pripomenula  
novomestská „priemyslovka.“ 
A to je  príležitosť obzrieť sa 
za jej bohatou históriou.
 Za šesť desaťročí  prešla 

škola mnohými zmenami. Vznikla 1. septem-
bra 1949 pod názvom Odborná škola pre 
konštrukciu v Novom Meste nad Váhom ako 
2-ročná majstrovská škola bez maturity. O dva 
roky neskôr pribudlo aj 4-ročné štúdium s ma-
turitou. V tom čase škola sídlila v rôznych bu-
dovách a po niekoľkých sťahovaniach sa pred 
35 rokmi r. 1974 dočkala vlastného pôsobiska 
na Bzinskej ulici, kde sídli dodnes. 
 Školský komplex pozostáva z viacerých bu-
dov s  množstvom tried a moderne vybavených 
učební, laboratórií a školských dielní. Má dve 
telocvične, bazén, posilňovňu, vonkajšie ihriská, 
školskú kuchyňu s  jedálňou a internát.
 Takisto  i názov školy prešiel niekoľkými 
zmenami. Škola sa  zameriavala na strojárstvo 
a  niesla názov Stredná priemyselná škola stroj-
nícka. Keď s pokrokom vedy a techniky sa zme-
nili  požiadavky zamestnávateľov, škola zaviedla  
nové odbory ako automatizačná technika, elek-
trotechnika so zameraním na automatizačnú 
a oznamovaciu techniku. Stratila  prívlastok 
strojnícka a  stala sa  Strednou priemyselnou 
školou. R. 1989 pribudol ekonomicko-technicky 
zameraný študijný odbor hlavne pre dievčatá s 
názvom  technické a informatické služby. 
 Významným zlomom v živote školy bolo 
pred 15 rokmi (r. 1994)  jej zapojenie do projektu 
EÚ PHARE – Reforma odborného vzdeláva-
nia a prípravy. Vznikol študijný odbor základy 
techniky, kde po 1. ročníku sa žiaci špecializujú 
na strojárstvo a elektrotechniku a pokračujú 
v štúdiu v odbore technik v strojárstve alebo 
technik v elektrotechnike. V rámci tohto projektu 
škola navrhla a úspešne do života uviedla od-
bor informačné technológie. Ďalším medzníkom 
v profilácii školy, s ktorým súvisí aj zmena 
názvu, bolo rozšírenie vzdelania o 4-ročné 
študijné odbory, ktoré umožňujú popri maturite 
získať aj výučný list, a to mechanik nastavovač 

a mechanik elek-
trotechnik, ako aj 
3-ročné študi jné 
odbory s výučným 
l i s t o m  –  s t r o j -
ný  m e c h a n i k  a 
e lektromechanik. 
Odzrkadlilo sa to i 
v názve školy,  od 1. 
septembra 2001 bo-
la Združenou stred-
nou priemyselnou 
školou. Zatiaľ ostat-
ným  premenovaním  prešla škola nedávno, 
kedy sa zmenou legislatívy 1. septembra 2008 
stala Strednou odbornou školou.
 Dnes sú už oslavy za nami, prežívame 
všednú  každodennosť    s radosťami i  starosťami,  
ktoré  sprevádzajú súčasné školstvo,  novomest-
skú priemyslovku  nevynímajúc. Napriek tomu  
SOŠ  na Bzinskej 11 ide s dobou, ponúka 
štúdium v odboroch, po ktorých je v našom 
regióne dopyt. Preto je o našich absolventov na 
trhu práce stále  záujem. Naším cieľom je, aby 
boli pripravení tak na vstup na trh práce, ako i 
pre ďalšie štúdium. 
 Škola sa tiež zapája do množstva pro-
jektov a súťaží, v ktorých žiaci získavajú veľa 
ocenení a umiestňujú sa na popredných mies-
tach. Spomeňme aspoň  tie najvýznamnejšie 
- stredoškolskú odbornú činnosť, ZENIT v stro-
járstve a v elektronike, fotografické súťaže, 
projekt Euroscola, ale aj olympiády v cudzích 
jazykoch a literárne súťaže. Tento rok sa koná 
už 10. ročník súťaže o najlepšieho absolventa 
školy, kde na víťaza čaká finančná odmena.
 A čo dodať na záver? Snáď len popriať našej 
priemyslovke ešte veľa absolventov, ktorí rok čo 
rok opúšťajú  jej brány a rozletujú sa  za svojimi 
novými úlohami a  poslaním. Nám, učiteľom, by 
som chcela zaželať veľa entuziazmu a optimizmu 
do práce, aby  škola naďalej vychovávala, vzde-
lávala a pripravovala do života mladých ľudí, 
ktorí budú neskôr s radosťou spomínať na časy, 
keď „drali“ školské lavice. Veď roky strávené v 
škole patria k najkrajším v našom živote. 
          Mgr. Hana Blanárová

OBZRETIE S A ZA HISTÓRIOU ŠKOLY17. APRÍLA ROZKVITNE KVET NÁDEJE

 Dvadsaťjeden kľúčových zamestnávateľov  
okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava prijalo 
pozvanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Novom Meste nad Váhom na Raňajky 
so zamestnávateľmi.  Uskuočnili sa  5. marca  v 
súlade s Plánom aktivít siete EURES 2008/2009, 
aby si  neformálnej atmosfére  priblížili aktuálnu si-
tuáciu na trhu práce v týchto okresoch, ako aj ciele 
a plánované aktivity novomestského ÚPSVR.
 Po otvorení podujatia a privítaní prítom-
ných zástupcov firiem riaditeľom úradu práce 
dr. Mariánom Mesiarikom referentka EURES 
Ing. Patrícia Králiková  predstavi la za-
mestnávateľom európske služby zamestnanosti 
EURES. Dostali informácie o základných faktoch 
k zamestnávaniu  občanov EÚ/EHP a Švajčiarska 
a tiež i k zamestnávaniu cudzincov v SR.
 V ďalšej časti stretnutia riaditeľka odboru 

služieb zamestnanosti Ing. Judita Jakubeová in-
formovala účastníkov o nových nástrojoch aktívnej 
politiky trhu práce, ktoré od 1. marca priniesla 
novela zákona č. 5 / 2004 Z.z. o službách zamest-
nanosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
 V záverečnom vystúpení  ekonóm Slovenskej 
akadémie vied Ing. Peter Staněk, CSc.  oboznámil  
účastníkov Raňajok s príčinami a dopadmi hos-
podárskej krízy, o jej vplyve na naše regióny, i o 
tom,  ako postupovať v čase jej trvania  a čoho sa 
vtedy vyvarovať.
 Zamestnávatelia a zástupcovia ÚPSVaR si 
v rámci voľnej diskusie vymenili množstvo cen-
ných skúseností a poznatkov v oblasti trhu  práce, 
ocenili prezentované informácie a  ako sa zhodne 
vyjadrili, túto formu spolupráce by uvítali aj do-
budúcna.               ÚPSVaR

R A Ň A J K Y  S O  Z A M E S T N Á VA T E Ľ M I

 

  Tohoročný Deň Zeme, 
ako nás informoval Mgr. 
D. Hevery z MsÚ v Novom 
Meste nad Váhom,   prinesie 
so sebou tradičné aktivity a 
podujatia, ktoré sa nebudú 
orientovať len na 22. apríl, 

kedy má naša modrá planéta sviatok. Po výzve 
mesta  na školy čaká Týždeň jarného uprato-

vania, skauti tradične priložia ruku k dielu Za 
krajšiu Kamennú. Chýbať nebude ani vyhodno-
tenie výtvarno-literárnej súťaže Včela a príroda 
spojené s vernisážou  výstavy najlepších prác 
v Podjavorinskom múzeu a plavecké štafetové 
preteky žiakov základných škôl O pohár primá-
tora mesta v bazéne SOŠ na Bzinskej ul. 
 No popri spomínaných podujatiach k sviatku 
Zeme, ako na záver zdôraznil  vedúci oddelenia 
školstva, mládeže a telesnej kultúry,  je  dôležité 
správať sa environmentálne  a chrániť si životné 
prostredie po celý rok.          -r-

KU DŇU ZEME



 Najčastejšie kladená otázka detí v útlom veku 
a tiež dospelých, keď ich postihne tragédia, alebo 
ťažká nemoc, či rozpad rodiny. Príčin klásť túto 
otázku je iste viac. Nedávno celé Slovensko bolo 
otrasené správou o tragédii ľudí, ktorí zahynuli 
na železničnom priecestí v Polomke. Otázku 
„prečo“ si kládli najbližší príbuzní, priatelia, známi,
ale i všetci, ktorí sme s nimi súcitili. Veľmi inten-
zívne sa vynárala otázka „prečo práve im sa to 
prihodilo?“ Vyslovili sme túto otázku niekde do 
neznáma, možno k niekomu, kto by aj mohol dať 
odpoveď, ale odpoveď zatiaľ  nemáme. 
 O niekoľko dní si budeme pripomínať ďalšie z 
významných kresťanských sviatkov – Veľkú noc. 
Významné dni z pohľadu dokončenia Božieho 
plánu spasenia. Na kríži  potupnou smrťou zo-
miera mladý muž Ježiš Kristus, ktorý za svojho 

života mnohých potešil, uzdravil, pomohol, a 
predsa zomiera potupnou smrťou. I v jeho prípade 
v jeho dobe mnohí si kládli otázku „prečo takto 
musel skončiť svoj život?“ Biblia dáva odpoveď. 
Prorok Izaiaš už dávno pred jeho narodením 
hovoril o jeho smrti. Odpoveď znie: „On však bol 
prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše 
neprávosti“ (Iz.53k 5v). Sám Boh smrťou svojho 
Syna vyriešil náš najväčší problém, a to problém 
hriechu. V dnešnej dobe slovo „hriech“ sa vytráca 
z nášho slovníka, ale predsa sme konfrontovaní 
vo svojom svedomí, že sme hriešni. Pokoj do 
našej duše a odstránenie hriechu z našich životov 
smieme zažiť iba prijatím obeti Pána Ježiša, 
vierou, že práve pre mňa bol ukrižovaný. Ježiš 
prináša i dnes slobodu do našich životov a má 
odpovedať na každú otázku nášho života. Prajem 
Vám zažiť stretnutie s Ježišom Kristom i počas 
Veľkej noci! 
           J. Gabovič, pastor Apoštolskej cirkvi
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PREČO ?

VEĽKONOČNÉ POSOLST VÁ CIRKVÍ

 Všetci mi dáte za pravdu, že život je zápas, 
boj. Od chvíle počatia každý ľudský jedinec zá-
pasí o prežitie. Tento zápas bude ukončený až 
našou smrťou. Mohli by sme ho rozanalyzovať na 
zápas o existenčné podmienky, zápas o mravné 
hodnoty a zásady, zápas o zmysel a cieľ života a 
pod. Počas nášho života je tento zápas popret-
kávaný veľkými úspechmi, ale aj sklamaniami...
 Hoci sa tomuto zápasu všemožne vzpierame, 
chceme sa ho zbaviť, nie je možné z neho 
vystúpiť, uniknúť. Filozofia dnešnej doby nás chce 
presvedčiť, že sa nemusíme namáhať, zo všetkých 
strán na nás priam útočí reklama: človeče, užívaj 
si; dopraj si taký výrobok, takú pomôcku; jedz, pi, 
zabávaj sa, odpočívaj, relaxuj... To je aj jeden z 
dôvodov, prečo prišla finančná kríza – trh je už 
presýtený všetkými tými pomôckami, ktoré nám 
majú uľahčovať život – a keď nieto odbytu, niet 

ani práce. Všetci sme si chceli užívať, mať sa stále 
lepšie a lepšie...
 Pôstna doba a Veľká noc nám každoročne 
kladie pred oči Ježiša Krista. Písmo nám svedčí, 
že od jeho narodenia až po kríž bol jeho život zá-
pasom. Neprišiel tu zo slávy nebies si odpočinúť, 
užívať si. Naopak: prišiel slúžiť, dávať, rozdávať 
sám seba. Postavil sa do zápasu proti silám 
temna, proti nevere, proti formalizmu vtedajších 
náboženských ľudí. Vonkajšiemu pozorovateľovi 
sa zdalo, že v týchto zápasoch prehral. Lenže 
na kríži zvolal: Je dokonané! A tretí deň jeho ab-
solútne víťazstvo len potvrdil. Dnes je na nás, aby 
sme v tomto vedomí a čerpajúc z jeho víťazstva 
aj my zostali, „vytrvalí v zápase, ktorý máme 
pred sebou“ (Žid 12,1). Nie utiahli sa, nie prijí-
mali všetko, čo je nám servírované. Nebojme sa 
bojovať za to, čo je správne, mravné a spravod-
livé. Tento zápas nemožno prehrať, lebo Kristus 
už zvíťazil.
   Ľubomír Ďuračka, ev. farár

VYTRVAŤ V ZÁPASE

M i l í  č i t a t e l i a , 

 v mene vydavateľa, redakčnej rady a redakcie Vám želáme  

príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech Vás ich posol-

stvo sprevádza nielen v týchto  dňoch, ale i po celý rok.

 Odkaz Ježiša z veľkonočného rána platí 
stále. Je potrebné ísť tam, kde nás posiela Ježiš a 
robiť to, čo od nás očakáva. Každý z nás má svoju 
vlastnú cestu, ktorú mu určil Boh. Keď nerozu-
mieme, čo a prečo to Boh na nás dopúšťa, či žiada, 
máme si vzbudzovať v srdci túžbu plniť Božiu vôľu.
Boh môže aj našu vôľu zmeniť, ako pri bráne 
Damasku zo Šavla sa stáva Pavol, ktorý mení 
svoj vzťah k Bohu. Svoju vôľu podriaďuje Božej a 
keď s ňou spolupracuje, rastie v jeho živote aj dar, 
čnosť nádeje. Táto čnosť pre neho samého a pre 
mnohých, ktorým ohlasuje priamo  ukrižovaného 
a zmŕtvychvstalého Krista, stáva sa istotou pre 
večný život. Pavlove slová sú aj pre nás výzvou 
osvojiť si a prijať zmŕtvychvstalého Ježiša ako 
nádej. Boha sa telesne nedotýkame, nevidíme 
ho, nepočujeme, a predsa už pri krste každého 
z nás Boh obdaroval nádejou. Krst je začiatok 
nového života. V ňom sa zmyl z našej duše každý 
hriech. 

 Byť kresťanom a nemať nádej, žiť v beznádeji 
sa nezhoduje s Ježišovým evanjeliom. Kristov 
prázdny hrob je dôkazom, že vstal z mŕtvych. 
Snažme sa odstrániť zo svojho života radikálne a 
rozhodne všetko, čo je prekážkou nádeje. 
 Veľkonočné ráno nám ponúka to, čo nikto 
nemôže dať. Zmŕtvychvstalý Ježiš nám dáva 
nádej, a preto všetkým čitateľom s radosťou 
ohlasujeme, že: náš Vykupiteľ prijal smrť, aby nás 
oslobodil od strachu zo smrti. Zjavil nám svoje 
vzkriesenie, aby v nás vzbudil pevnú nádej, že 
aj my vstaneme z mŕtvych. Ako prvý zaklopal na 
bránu Otcovho domu, aby sme spolu s ním mohli 
vojsť a stretnúť Lásku.
 Nech Vám Pán daruje horiace a veľkodušné 
srdce schopné v každej situácii svedčiť, že Kristus, 
Boží syn, je Svetlom sveta, že jedine On má slová 
Života, a že jedine v budovaní Jeho kráľovstva 
spočíva pokoj pre všetkých ľudí.
 Ježiš Kristus vstal z mŕtvych – radujme 
sa, aleluja!
                                  Dr. Jozef Gábriš, dekan,
Mgr. Vladimír Kiš a Ing. Juraj Schindler, kapláni

VEĽKONOČNÉ RÁNO

MANNA ŽIJE I  VEĽKOU NOCOU
 Veselo a živo je  v 
Rodinnom centre Manna 
na Gábrišovej ulici č.2.
 Nielen deti si prídu na 
svoje v detskej herni, ale 
aj mamičky majú možnosť 
realizácie.
 Každú prvú nedeľu v 
mesiaci o 15,00 h tvoria 
rôzne krásne veci.
 V e ľ k á  n o c  s a 
neúprosne blíži, a tak 
tu aktuálne ozdobovali 
vajíčka, kvetináče a pripravovali veľa ďalších veľkonočných ozdôb. Aktuálne 
info najdete na www.skalanm.sk. Každý je srdečne vítaný!

Viete o tom, že ...
 ... po prezidentských voľbách, po ich II. kole 
4. apríla, najbližšie voľby budú (ak neberieme 
do úvahy voľby do samosprávy obcí v určených 
obciach 25. apríla)  6. júna, a to do Európskeho 
parlamentu (EP)? Z nich vyjde 13 europos-
lancov, ktorí budú na pôde europarlamentu  
zastupovať záujmy Slovenska.

 ... od 1. apríla platí nová vyhláška, v inten-

ciách ktorej podľa návrhu MZ SR lekárničky 
prvej pomoci  pre osobnú, nákladnú a hromad-
nú dopravu už nemusia obsahovať dezinfekčný 
roztok s rozprašovačom a PVC rúška?
 Za to od 1. júla v každej z nich musí byť 
karta prvej pomoci s návodom na správne 
poskytnutie prvej pomoci. Farba lekárničky sa 
tiež mení  - na oranžovú. Doterajšie lekárničky 
bielej farby však možno používať naďalej - do 
konca júla 2012.
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VLAK S POSOLSTVOM RÔZNYCH KULTÚR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M e d z i n á r o d n ý  d e ň  R ó m o v ,
ktorý pripadá na 8. apríla, priam volal po stret-
nutí s Milošom Ondrášikom, niekdajším 
dobrovoľníkom, dnes projektovým manažérom  
Osvetového centra Rómov so sídlom na  ZŠ 
Odborárska ul. v Novom Meste n. V. Tento študent 
UCaM v Trnave nedávno ukončil spolu s bývalou 
asistentkou Evou Balažovičovou medzinárodný 
projekt novomestskej rómskej mládeže. Nás zau-
jímalo, čo bolo cieľom tohto projektu.
 - Najprv treba objasniť úlohu a pôsobe-
nie Osvetového  centra Rómov.  OCR sa za-
meriava na informačno – poradenskú činnosť 
spojenú s rozvojom mobility rómskej mládeže. 
Ako nástroj pre prácu s mladými využívame  ne-
formálne vzdelávanie. V OCR pôsobia aktivisti, 
medzi ktorými sú študenti VŠ A SŠ, rómski a 
nerómski dobrovoľníci, ktorí  majú skúsenosti  
z medzinárodných tréningov orientovaných na 
projektový manažment a majú  tiež  znalosti so 
zážitkovými  hrami a vedením aktivít. Jedným z 
hlavných cieľov OCR je do spoločnosti zaradiť 

znevýhodnených mladých Rómov, vzbudiť v nich 
záujem o aktívne občianstvo a vytváranie nových 
možností vo svojom okolí, zlepšovanie vzťahov 
miestnej komunity a v neposlednom rade vlastný 
osobnostný rast, ktorý má napomôcť  vytváranie 
nových a  lepších horizontov spolužitia.
 Nedávno naše OCR úspešne realizovalo 
medzinárodnú výmenu v Bratislave,  zúčastnilo 
sa nej desať členov centra z Nového Mesta nad 
Váhom. Partnerské skupiny sme mali z Nemecka, 
Poľska a Talianska. S talianskou skupinou sme 
spolupracovali na medzinárodnej výmene už v 
minulosti. Všetci účastníci výmeny, okrem ve-
dúcich  skupín, boli mladí ľudia vo veku od 15 
do 18 rokov. Hlavným cieľom bolo dievčatám  
a chlapcom prostredníctvom  fotografovania a 
fotiek, na ktoré  sami zachytávali rozdielnosti  
napr.  kultúr bývania, farby pleti,  v obliekaní, v 
emóciách a pod.,  ukázať rozmanitosť Európy a 
dôležitý prínos každého jej národa a kultúry pre 
vytvorenie multikultúrnej  spoločnosti, ktorá je 
bohatá práve vďaka svojim špecifickým črtám. 
Fotografiu sme zvolili ako najprijateľnejší pros-
triedok pre komunikáciu medzi mladými, aj keby 
sa  zrovna nevedeli vyjadriť v cudzom jazyku. 
Výstupom celého projektu je symbolický vlak s  
vagónmi  -  štyrmi  veľkými  drevenými panelmi 
s  nalepenými fotografiami z každého dňa našej 
medzinárodnej výmeny a video z posledného 
dňa výmeny o priamych pocitoch účastníkov 
v ich rodnom jazyku s titulkami. Vlak bude 
cestovať po školách v SR s cieľom ukázať, aké 
môže byť prínosné stretnutie rôznych kultúr. -

OSTEŇ ALEBO Č O S A NÁM PRIHODIL O . . .
 A u t o m o b i l 
a súčasnosť  sú  už  
nadobro minulosťou, 
tak ako XIV. ročník 
Novomestského ostňa, 
ktorému náležala táto 

téma. Pred nami je jubilejný – XV. ročník  celo-
slovenského bienále kresleného humoru a satiry. 
Uskutoční sa v jeseni, s vernisážou tradične v 
úvodný deň Novomestského jarmoku. 
 No a s  akou témou sa karikaturisti môžu 
tentoraz pohrať ? Kým vám prezradíme jej názov, 
iste vás poteší jej tematická širokospektrálnosť. 

Veď  téma  Čo sa nám prihodilo 2007 – 2009? 
(euro, hospodárska kríza, energetická kríza, pre-
zidentské voľby ...) ponúka široké možnosti na 
vyjadrenie sa v kresliarskej skratke  k aktuálnemu 
spoločenskému dianiu ohraničeného obdobím 
medzi dvomi ročníkmi Novomestského ostňa. 
 Tvorivej invencii  a fantázii sa medze nekladú. 
Jedinou podmienkou pre autorov je doručiť o-
sobne alebo poštou  práce spracované zhruba 
vo formáte A4, najviac A3 do konca augusta 
do Mestského kultúrneho strediska v Novom 
Meste nad Váhom ( Hviezdoslavova 4, PSČ 915 
01)  s výrazným označením NO ’09.             -r-

KEĎ NÁMESTÍM VOŇALA KÁVA 
 Spomínanie a čítanie o uličkách starého 
mesta - s hudbou a pesničkami.          
 Skupina PREMENY v spolupráci s MsKS 
uvedie 14. apríla o 18,00 h v Divadielku galéria   
akustický hudobný program.  
 Hudobno - literárny večer je kombináciou 
príbehov zo starého „Nového Mesta“, zachy-
távajúcich atmosféru strateného sveta starých  
uličiek, židovských obchodíkov, nedeľného  korza  
v nažltlom  svetle  plynových lámp a ľudových i 
baladických piesní. Hovorené slovo doplnia vi-
zuálne obrazy a akustická hudba.  
 Srdečne Vás pozývajú PREMENY.

JA A MOJE EMÓCIE
 Centrum pedagogicko – psychologického 
poradenstva a prevencie, čo je podľa nové-
ho školského zákona nový názov pedagogicko 
– psychologickej poradne, uskutočnilo  18. mar-
ca pokračovanie preventivných aktivít Pre – ši 
– ag podporovaných Radou vlády pre prevenciu 
kriminality v Bratislave, zameraných na riešenie 
agresivity detí rozvojom emocionálnej inteligen-
cie. Na 1100 výkresoch dodaných do všetkých 
základných škôl Novomestského okresu mali  
žiaci 4. – 6. ročníkov nakresliť, alebo napísať 
príbehy o štyroch základných ľudských emóciách 

– strachu, hneve, smútku a radosti.
 Vyhodnotenie a vernisáž celookresnej súťaže 
Ja a moje emócie sa uskutočnilo v nových 
priestoroch CPPPaP na Ul. športovej 40 za 
účasti predstaviteľov KŠÚ v Trenčíne a nášho 
MsÚ. Práce  detí prítomných prekvapili a zaujali 
svojou úprimnosťou i výtvarnou úrovňou.
 Centrum bude i naďalej v spolupráci s 
koordinátormi prevencie na ZŠ venovať pozornosť 
aktivitám zameraným na prevenciu šikany a agre-
sívnych prejavov detí.
         PaedDr. Jarmila Škodová, riad. CPPPaP 

PODCHOD POD DOHĽADOM KAMIER
 Pomaly, ale iste, sa nový podchod pre cyklis-
tov a peších  na Piešťanskej ul. stával nočnou  
morou. Nedávne dve napadnutia v jeho priestore 
za bieleho dňa spôsobili, že ľudia sa báli cezeň 
prechádzať a  jazdiť na bicykli. Ale čo s tým, 
keď podchod je jediný spôsob, - ak nechceme,
či nemôžeme absolvovať relatívne veľkú obchádz-
ku, - ako sa dostať do zamestnania, do školy, ob-
chodov, resp. do iného cieľa svojej cesty (a späť) ?
 Problém prepadov by mali pomôcť vyriešiť  v 
prvej polovici marca inštalované štyri kamery v 
podchode. Od ich prítomnosti sa očakáva  nielen  
eliminovanie útokov na ľudí, ale aj pokles van-
dalizmu, ktorému sa tu dosiaľ  darilo a doslova v 
podchode  prekvital.  Napriek technike, ktorá je 
proti týmto nežiaducim  protispoločenským javom 
veľkým, no nie všemohúcim pomocníkom, by 

nemal absentovať záujem ľudí o dianie v okolí,  
pozorne ho sledovať a nepristupovať k nemu s 
ľahostajnosťou.                                             -r- 
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 P O N Ú K A M EP O N Ú K A M E

 
Najnovšie melírovacie 

a farbiace techniky

 Dámske, pánske 
a detské strihy

  
Poradenské 

a vizážistické 
služby

Predaj kozmetiky Wella

Tešíme sa na Vašu 
návštevunávštevu  

     

ÔÔ

Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:

Pondelok    10,00 - 18,00 hPondelok    10,00 - 18,00 h
Utorok, streda, štvrtok        Utorok, streda, štvrtok        
       8,00 - 18,00 h       8,00 - 18,00 h
Piatok        10,00 - 17,00 h Piatok        10,00 - 17,00 h 
Sobota        9,00 Sobota        9,00 - - 12,00 12,00 hh 

Branislav Baláž - BAREC
    

Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 
    Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

       tel.:  0918 565 209                                 tel.: 0905 163 856

 OCEĽOVÉ DVERE
 

Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm. 

Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok
 a sú opatrené tromi závesmi skrytými do zárubne. 

Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky 
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny. 

Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia) 
v štruktúre dreva. 

Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie. 

Dvere sú dodávané s  kľučkou, kukadlom a piatimi kľúčmi. 

Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
 

Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub 

Dvere si môžete prísť pozrieť do predajne na Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)

 PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL 
InnoNova _70.M5 
 
Päťkomorový systém

Najvyššia odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii

Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii

Vysoká odolnosť proti vlámaniu

Znamenitá ochrana proti hluku

Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie a pohľadovej šírky 

Možnosť mechanického alebo elektronického systému trvalého vetrania 

Bezolovnatý profil

DŽEZOVÝ KLUB S REŠTAURÁCIOU BLUE NOTE
1. apríla o 20,00 h  -  slávnostné otvorenie 

P. Hammel a A. Bartošová
4. apríla o 20,00 h    

NOTHING BUT SWING  Trio (SK)

11. apríla o 20,00 h  
„3+1“ a Remedios (SK)
18. apríla  o 20,00 h    

Petr Zelenka Quartet (CZ) 
22. apríla  o 20,00 h 

 B-Double-U,  Organ Trio Featuring 
a  Mark Mc Knight (A,GB,USA)      

24. apríla o 20,00 h  
   Michal Borbély Quartet (H)

  M A S Á Ž E
Ponúkame rašelinové zábaly

0904 614 396
www.odbornemasaze.szm.sk

Inzerujte v Novomestskom spravodajcovi !
MsKS: č.t.: 771 06 40, mail: redakcia@msks.sk



Navštívte Navštívte 
novootvorené kaderníctvonovootvorené kaderníctvo

DENISADENISA
Ul. M.R. Štefánika 811Ul. M.R. Štefánika 811
(bývalý dom služieb 2. posch.)(bývalý dom služieb 2. posch.)
Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad Váhom

pondelok - piatok od 10,00 do 18,00 hpondelok - piatok od 10,00 do 18,00 h
   sobota  - na  objednávky   sobota  - na  objednávky

KONTAKT: 0907 630 25KONTAKT: 0907 630 2577

Tešíme sa na Vašu návštevu!Tešíme sa na Vašu návštevu!

 
 
 

 Do 60. rokov 20. storočia, do neopakovateľnej 
atmosféry  tej doby  i v našom meste,  sa vrátime   
prostredníctvom muzikálu Boli sme takí. Jeho 
premiéra sa  chystá, ako nám prezradila riaditeľka 
Centra voľného času v Novom Meste nad Váhom 
PhDr. Jana Heveryová, na 23. apríla o 19,00 h.
 -Jedenásť účinkujúcich prostredníctvom 
retropesničiek, tanca a hovoreného slova pamät-
níkom oživí a mladým zase priblíži život a dianie 
v mestečku takmer pred polstoročím.-
 Hudobné podklady zhotovil  tradičný spolu-
pracovník  centra Peter Šíma vo svojom  štúdiu 
MUSAE POLYMNIA v Moravskom Lieskovom.
O spevákov po stránke hlasovej a speváckeho 
prejavu sa stará  Mgr. Miriam Klimentová, choreo-
grafie má  pod palcom  skupina YOUNG PEOPLE 
pri CVČ,  pod scenár, réžiu a produkciu je pod-
písaná  PhDr. J. Heveryová.
 Súčasťou scény, ako ďalej uviedla riaditeľka 
CVČ, budú i projekcie dobových fotografií Nového 
Mesta nad Váhom z toho obdobia. Počas premiéry 
muzikálu si návštevníci mestského kultúrneho 
strediska budú môcť  vo vestibule pozrieť i foto-
grafickú výstavku zachytávajúcu, ako napovedá 

podtitul, Nové Mesto a zlaté šesťdesiate.
 -Touto cestou chceme vyzvať tých, ktorí túto 
dobu  hudobne alebo inak prežívali, napr. sku-
piny, ktoré v tom čase hrávali na čajoch vo 
Vzduchotechnike, VUM-e (Resonet, Silver...) a 
majú z tohto obdobia nejaké fotografické ma-
teriály a  požičali by ich na  pripravovanú výstavku,
aby ich priniesli do CVČ na Štúrovej ul., resp.  
ozvali sa telefonicky na č. t. 7712420, alebo 
0915745698. Aj ich prostredníctvom si budú 
môcť návštevníci zaspomínať a spolu s orga-
nizátormi muzikálu 23. apríla si povedať: 
Boli sme takí  ....                                          -r-

 Vlani najviac horelo počas sobôt. Zo 63 
požiarov, pri ktorých zasahovali novomestskí 
hasiči, pätnásť ich bolo v šiesty deň týždňa. 
Vyplýva to z prehľadu požiarovosti v katastrálnom 
území nášho meste za rok 2008. Počas nedieľ 
horelo jedenásťkrát. V súvislosti s požiarmi a ich 
hasením rovnocenné boli utorok, streda a piatok, 
kedy bolo po 8 požiarov. Najmenej „horľavý“ bol 
štvrtok , kedy plamene vzbĺkli štyri razy, o tri viac 
požiarov hasili príslušníci jednotky Hasičského 
a záchranného zboru, Okresného riaditeľstva 
HaZZ v Novom Meste nad Váhom  v pondelky.  
Z hľadiska času sa ako najrizikovejší ukázal byť 
časový interval medzi 16. až 17. hodinou, kedy  
hasiči zasahovali sedemkrát. Po šesť požiarov 
bolo v čase medzi 18,00. – 19,00.h a 22,00. 
– 23,00. h. V piatich prípadoch plamene vyšľahli 
medzi druhou až treťou hodinou nadránom. Je 
zaujímavé, že v čase od piatej hodiny rannej 
do 9,00. h požiarnici neevidovali žiaden požiar. 
Najčastejšie – až 14-krát – horeli kontajnery, v 
9 prípadoch sa plamene „pustili“ do áut a po 
štyrikrát táto nezvaná horúca  „návšteva“ za-
klopala na dvere bytov a rodinných domov a tu 
šarapatila. Vypaľovanie  malo na svedomí sedem 

požiarov, 13 požiarov spadalo do kategórie iný.
 Výjazdy hasičov neboli len k požiarom, na 
svoje konto si pripísali aj  69 technických zásahov, 
z toho v 28 prípadoch k dopravným nehodám. 
Sedemnásťkrát asistovali pri otváraní bytu, tri razy 
čerpali vodu, v rovnakom počte si museli poradiť 
so včelami a pri výškovej pomoci. Raz hasiči 
pomáhali v prípade, kedy človek prehral  boj s 
iným  živlom  - vodou. Do kategórie iných spadalo 
14 technických zásahov.
 Z celkového počtu 292 výjazdov  hasičov 
rovná polovica pripadala na Nové Mesto nad 
Váhom. Z pohľadu obtiažnosti zásahov bol 
vlaňajšok priemerný, no z hľadiska požiarov OR 
HaZZ zaznamenalo mierny nárast. Okrem áut, 
trávnatého porastu či nepovolenej skládky  horeli 
napr. spálňa v rodinnom dome, digestor a nad 
ním skrinky linky, stropná konštrukcia pri komíne 
rodinného domu či plynový prietokový ohrievač a i.
 Prvý požiar vlaňajška vypukol hneď na Nový 
rok na Komenského ul. v starom dome určenom 
na demoláciu. O  ostatný požiar roka  sa posta-
rala 31. decembra 2008 neznáma osoba, ktorá 
úmyselne zapálila plastový kontajner na odpadky 
na Ul. J. Gábriša.                                         -kp-
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NAJHORĽAVEJŠIE DNI- SOBOT YBOLI SME TAKÍ . . .

 Práve začínajúci Mesiac lesov, Medzinárodný 
deň vtáctva 1. apríla,  Svetový deň zdravia 7. 
apríla,  o necelý týždeň  na  to Medzinárodný 
deň rastlín (13. apríla), o deväť  dní neskôr Deň 
Zeme, potom  Deň stromov (24. apríla) a 28. 
apríl ako Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri 
práci, všetky tieto dni a dátumy, a hlavne sedem 
požiarov, ktoré vlani spôsobilo vypaľovanie, hovo-
ria jasné NIE!  vypaľovaniu trávnatých a lesných 
porastov. 
 S príchodom jari ruch na záhradkách a chalu-
pách ožil, ich majiteľov či užívateľov neraz  láka 
zapáliť zápalku či zapaľovač pod nahromadeným 
odpadom. Skôr ako tak spravia, apelujeme na 
nich, aby si to riadne rozmysleli, ak nechcú 
dostať mastnú pokutu (fyzické osoby až do výšky 
331,93.€ (10 000 Sk), právnické osoby do 16 
596,95 € (500 000 Sk) , alebo , čo je ešte horšie 
a môže to mať tragické následky, oheň sa im 
vymkne spod kontroly a  nechcený požiar  mô-
že hroziť škodami na majetku či zdraví a ži-
votoch ľudí.                                                 -v-

NIE VYPAĽOVANIU !

 Na svete by bolo menej zla a viac dobra, 
keby sa človek pridržiaval skautského sľubu, 
zákona,  denného príkazu vykonať denne aspoň 
jeden dobrý skutok  a hesla: Buď pripravený!. Veľa 
napovedá i skautský pozdrav podaním ľavých 
rúk s prekríženými malíčkami, pretože ľavá ruka 
je bližšie k srdcu i to, že symbolom skautingu je 
ľalia. Zakladateľ  tohto celosvetového apolitického 
hnutia lord Baden-Powell si zvolil spomínaný  
kvet z  dôvodu, že  oddávna ukazoval na mapách 
sever, a tým aj  správnu cestu. Navyše,  ľalia je i 
symbolom  čistoty.
 Týmito zásadami  sa snaží riadiť i  Slovenský 
skauting - 15. zbor Javorina v Novom Meste nad 
Váhom, ktorý si o rok  pripomenie dve desaťročia 
od  svojho znovuobnovenia.
 No história novomestského skautingu sia-
ha oveľa ďalej. Dokonca Novému Mestu nad 
Váhom, zdá sa, patrí v čomsi celoslovenský 
primát. Podľa dosiaľ dostupných informácií   
roku 1913, kedy sa skauting rozšíril na územie  

dnešného Slovenska, v našom meste vznikol 
pravdepodobne 1. židovský oddiel na terajšom  
území SR vtedajšieho Rakúsko-Uhorska s náz-
vom Kadimah. Z neho následne r. 1914, teda 
práve pred 95 rokmi, vznikol Hašomer kadi-
mah, predchodca medzinárodne uznávaného 
skautského židovského hnutia Hašomer hacair.
  Ono vôbec  štvorky a deviatky na konci  
štvorčíslí letopočtov boli významnými rokmi pre 
novomestský skauting. Popri uvádzanom roku 
1914 spomeňme rok 1999 – vo februári toho roku 
Ústredie  Slovenského skautingu pridelilo zboru 
novomestských skautov číslo, platné dodnes 
– 15.  O mesiac neskôr oddiel Nibowaka   získal  
grafický znak. V decembri pred 10 rokmi sa zrodil 
názov zboru – Javorina. Ten v marci 2004   dostal 
do vienka  grafický znak ... 
 Ale  dosť   bolo štvorkovo – deviatkových 
čísiel. Máme  pre vás čosi nemenej zaujímavé. Pri  
príležitosti Dňa skautov 24. apríla, na sviatok sv. 
Juraja,  „stretnutie“  s  vodcom zboru 

V DUCHU SV. JURAJA CHYSTAJÚ RYTIERSKE JAZDY



LEKÁR ĽUDOMIL -  JÁN HRUŠOVSKÝ
  V apríli uplynie 
65 rokov od smrti 
M U D r .  J á n a 
H r u š ov s k é h o ,  
j e d n é h o  z 
príslušníkov výz-
namnej novomest-
skej  rodiny,  ktorá 
sa  už za Rakúsko 
–  U h o r s k a 
angažovala za 
slovenskú národ-
nú otázku a v 
20. storočí dala 
Slovensku viace-
rých  významných 
reprezentantov 

vedy, umenia, literatúry a filozofie.
 Novomestský lekár MUDr. J. Hrušovský sa 
narodil  16. októbra 1892 v rodine garbiara – 
kožušníka, neskoršie roľníka. V rodnom meste zís-
kal základné vzdelanie, tu i r. 1911 maturoval. Na 
doktora medicíny promoval r. 1917 v Budapešti, 
kde až na dva mesiace pobytu na berlínskej 
univerzite študoval. Počas vojenskej služby v 
srbskom meste Užice na poste šéfa vojenskej 
nemocnice sa zoznámil so svojou nastávajúcou 
- Darinkou Karakaic (zosobášili sa po vojne r. 
1920), s ktorou mal dve deti. Ešte pred tým – po 
prevrate r.1918 sa stal tajomníkom Národnej  rady 
v Novom Meste nad Váhom a bol i organizátorom 
slovenských dobrovoľníkov v okolí.
 Ako lekár pôsobil vo viacerých mestách ČSR 
a zoznámil  sa s významnými kapacitami v odbore 
( MUDr. Švejcar, Kostlivý, Koch, Trapl...). V našom 
meste ako praktický lekár zakotvil r. 1920.  Roku 
1926 ovdovel. O tri roky neskôr sa znovu oženil – s 
Emíliou Žarnovickou. Vnučka J.  Ľ. Holubyho  bola  
pre Ivana a Zoru dobrou mamou a spoľahlivou 
oporou rodiny.
 MUDr. J. Hrušovský ako povestný  ľudomil sa 
medzi pacientmi  tešil veľkej obľube. Patrili k nim  
i významné osobnosti, napr. básnici  J. Čietek 
– Smrek a M. Rázus, spisovateľka Ľ. Riznerová 
– Podjavorinská, riaditeľ novomestského gymná-
zia J. Kraus či novomestský prepošt A. Pongrácz. 
Keď r.  1943 gardisti sústredili v Klčovom Židov z 
východného Slovenska,  liečil aj ich a vydával im 
potvrdenia o neschopnosti cestovať. Po  lekár-

ske  potvrdenia chodil k nemu i rabín Frieder. 
Všetci poznali Hrušovského nesúhlas s ľudáckym 
režimom. Vo vzácnych chvíľach voľna rodinu  
navštevovali príslušníci novomestskej inteligen-
cie – ev. farár J. Martiš, advokát dr.J. Tomáška, 
riad. Roľníckej vzájomnej pokladnice J. Vavrovič, 
verejný notár dr. D. Hrúz, Ľ. Podjavorinská a i. .
 Dr.J. Hrušovský  bol činný aj v evanjelickej 
cirkvi. Takmer dve desaťročia pôsobil ako zborový 
dozorca v Horných Bzinciach, r. 1938 ho zvolili za 
senoriálneho dozorcu nitrianskeho senoriátu.
 Osudným sa mu stal tajný operačný zá-
krok na prestrelenom stehne ruského utečenca z 
koncentračného tábora koncom marca 1944.  
 Operácia za asistencie židovskej lekárky 
MUDr. I. Baumovej sa podarila, MUDr. J. 
Hrušovský zachránil Rusovi život, no sám si pri 
zákroku poranil prst na  pravej ruke. To bolo zrej-
me príčinou prudkého infekčného zápalu mozgu. 
19. apríla 1944 MUDr. J. Hrušovský na bratislav-
skej neurologickej klinike zomrel. Na poslednej 
ceste prišlo lekára odprevadiť množstvo osobností 
verejného života, ľudácky režim označil pohreb za 
demonštráciu proti režimu. R.1946 ocenili zásluhy 
dr.J. Hrušovského udelením Radu SNP I.tr. in me-
moriam.                                                      -ľf-

POZDRAV K VÝROČIU
 Novomešťan akad. soch. Milan Struhárik 
„pozdravil“ výročie priemyslovky zaujímavou 
výstavou, na ktorej sa  v areáli školy prezentoval 
17 sochárskymi portrétmi významných osob-
ností, medzi inými napr. G. Dusíka, J. Smreka, 
Ľ. Podjavorinskej, J. Kréna, P. Matejku ... a  do  
40 drevenými plastikami. Výtvarnú prezentáciu 
návratistu dotvárali umelcove sochárske kresby.

Adriánom Dedíkom. Človekom, ktorý stál pri 
obnovení skautingu v našom meste,  ktorý za  19 
rokov existencie skautingu ani raz  nechýbal na 
pravidelných mesačných stretnutiach v klubovni, 
človekom, pre ktorého je skauting filozofiou i 
štýlom života zároveň a bol  - a keby bolo treba,  
stále je -  preň ochotný znášať  i perzekúciu. 
 -Dúfam, že to sa už nestane, skauting totiž 
vždy prekážal totalitným systémom a dnes, 
našťastie, žijeme  v iných podmienkach. 
 Náš zbor vznikol v máji 1990. Veľkú zásluhu 
na znovuobnovení skautingu v našom meste mali 
bratia (pozn. red. – skauti používajú oslovenie  bra-
tia a sestry)  Lumír Sládek a dnes už zosnulý Milan 
Gulán, za čo im patrí veľká vďaka. Prvé stretnutie 
skautov sa uskutočnilo  18. februára 1990 na rím-
skokatolíckej fare. Prvý letný tábor sa uskutočnil 
v auguste 91 v Hôrčanskej doline – Helbuši. Ako 
vďaku za to, že nás Hôrčania „prichýlili“,  v duchu 
rytiera sv. Juraja usporadúvame  rytierske jazdy 
orientované na pomoc obyvateľom Hôrky nad 
Váhom. V tom istom roku nám pridelili klubovňu 
na tzv. Žabej  – Gábrišovej ul., ktorú r. 1996 vys-
triedali terajšie klubové priestory na Ul. 1. mája 1, 
kde sa dodnes  schádzame. -
 V zbore v súčasnosti   pôsobia  dva oddiely. 
Prvý oddiel skautiek s vodkyňou G. Žitňanskou 
sa volá Slnečnice a má  tri družiny - Lienok 
(skautky), Veveričiek (skautky) a Hviezdičiek 
(včielky). Druhý oddiel skautov Nibowaka, čo v 
jazyku severoamerických Indiánov – lakotčine  
znamená Rozumný, vedie Patrik Dedík a  tvoria  
ho družiny Sokolov (skauti),  Pavúkov (skauti)  a 
Rysov (vĺčatá). Môže sa pochváliť tým, že  je dvoj-
násobným držiteľom celonárodného ocenenia 
Kvalitný oddiel. Je to veľká pocta, keďže titul 
vyhlasuje náčelníctvo Slovenského skautingu a  
novomestský oddiel ho získal (dokonca dvakrát) 
spolu s niekoľko málo ďalšími oddielmi spomedzi 
zhruba 300 oddielov na Slovensku. Oddiel má   
o tom  certifikáty, jeden z nich  dokonca s pod-
pisom amerického skauta S. Fosseta, dnes  už 
zosnulého známeho miliardára, dobrodruha a  
svetobežníka. Popri skautských oddieloch v zbore 
funguje aj roverský kmeň Čokiwanga.
  - Pre našich členov  pripravujeme  formou  a 
metódami zážitkového učenia pestrý  celoročný 
program  s množstvom  akcií, výletov, výprav, 
exkurzií, súťaží a pod.  Veľkému záujmu sa  teší 
letný tábor, ktorý  každoročne orientujeme vždy 
na inú tému. Zúčastňujeme sa i medzinárod-
ných skautských stretnutí, tzv. stredoeurópskeho 

Jamboree, doteraz  v Poľsku, Maďarsku a Česku. 
Ku Dňu Zeme 22. apríla  už niekoľko rokov  us-
poradúvame akciu Za krajšiu Kamennú, tento rok 
to bude už 12. ročník.  R. 2005 sme sa zúčastnili 
najväčšej dobrovoľníckej akcie organizovanej 
Slovenským skautingom -  Dobrovoľníci pre Tatry,  
ešte predtým predajom skautských pohľadníc  
zbierky Povodne 97. V  súčasnosti máme plné 
ruky  práce so žabím taxi čiže prenosom žiab cez 
komunikácie v lokalitách Hrádok – Lúka a Beckov 
– Bodovka  a tzv. odklínaním hradu Čachtice. Ide 
o patronát nad Čachtickým hradom a z toho pre 
nás vyplývajúcimi úlohami. Do tohto projektu sme  
sa zapojili vlani a zmluvu máme podpísanú do 
roku 2013. - 
 Na obmedzenom priestore nie je šanca 
vymenovať všetky akcie, do ktorých sa novomest-
skí skauti zapájajú. To ani nie je naším cieľom. 
Tým je, a to sa nám azda i podarilo,  na príkladoch 
ilustrovať, ako 15. zbor Javorina v praxi napĺňa 
zásady  skautingu a jeho hymny s textom: Hej, 
skauti, hor sa, volá deň, s nádejou na nás hľadí 
zem. Slnko už na cestu žiari, kráčajme s úsmevom 
v tvári. Hej, skauti, hor sa, volá deň, volá nás naša 
rodná zem. Hej, skauti, hor sa, váľa vlasť, buď 
pripravený v každý čas! K obrane pravdy a krásy 
mladosť sa o slovo hlási! Hej, skauti, hor sa, volá 
vlasť, hej, skauti, volá všetkých nás!
 Ak niektorí z vás pocítite volanie prísť  medzi 
členov 15. zboru Javorina, stačí prísť do klubovne 
na Ul. 1. mája  vždy v prvú stredu v mesiaci od 
17,00 h. Vítaní sú všetci mladí ľudia či už vekom, 
alebo duchom. Poslaním skautingu, ako na záver 
zdôraznil A. Dedík, je prispievať k plnému  rozvoju 
mladého človeka, rozvíjať jeho vedomosti, schop-
nosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, 
sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.

• Z pasovania na rytierov
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 Veľkonočné obdobie v minulosti  spre-
vádzali  tradičné zvyky a obyčaje. Na Kvetnú 
nedeľu si ľudia  do kostola na posvätenie 
nosili rozkvitnuté vŕbové prútiky. Doma si ich 
zastokli za obrazy alebo hradu na povale, aby 
ich chránili pred búrkami. Pri búrkach konárik 
položili do okna, alebo kúsok z neho hodili do 
ohňa. Bahniatkami  okiadzali aj chorých, aby 
sa čo najskôr uzdravili. Naši predkovia verili, 
že počas pašií, ktoré sa v kostole čítali od 
Kvetnej nedele po Veľký piatok, bolo možno 
odkryť poklady ukryté v zemi. Poklad sa však  
musel vykopať skôr, ako sa dočítali pašie, 
inak sa stratil. Aj pokrmom  v tomto období  
prikladali čarovnú moc. Väčšinou sa jedli dlhé 
cestoviny s makom, aby na obilí narástli dlhé 
klasy s množstvom zrna. Zo zeleniny požívali 
len tie druhy,  u ktorých chceli, aby čím skôr kvitli. 
Kapustu napr. vôbec nejedli, aby nevyhnala hneď 
do kvetu. Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa 
muži, ženy a dospievajúca mládež chodili  ešte 
pred ranným zvonením umývať do potoka. Dievky 
verili, že vďaka tomu budú čerstvé ako lastovičky, 
nebudú mať pehy a vlasy im budú  rýchlejšie 
rásť (nie náhodou sa hovorí  „rastie ako z vody“). 
Veľkonočnú vodu ľudia zamurovávali do základov 
nového domu, aby sa jeho stavba i život v ňom 
vydarili. Keď sa krava otelila, vykropili ňou stajňu. 
Pred východom slnka museli gazdiné  poumývať 
všetok riad, najmä nádoby na mlieko, aby kravy 
dobre dojili. Bolo treba všetko vyzametať a 
vyniesť smeti, aby sa v dome nedržal hmyz. 
Tradičné procedúry sa robili aj s dobytkom. V noci 
zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa údajne 
schádzali strigy, aby škodili najmä dobytku. Ľudia 
preto večer natierali dvere stajní kolomažou 
alebo cesnakom. Vydajachtivé dievky hádzali 
do vody jedľové vetvičky. Ak ich niesla voda po 
prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci, ak vetvičku 
stočilo iným smerom, mali sa za nevesty dostať 
inam. 
 Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vare-
niu a pečeniu obradných jedál, zväčša to bola 
šunka z bravčoviny. Masť zo šunky odkladali 
na liečenie rán. Niekde pripravovali na Veľkú 
noc  jahňa, v južných častiach stredného a 
západného Slovenska dosiaľ pečú baránka z 
masy pripravenej z vajec, žemlí a klobásy. Po 
zamiesení cesta si gazdiná nešla umyť ruky, ale 

s neumytými išla pohladiť stromy, ktoré mali v 
tom roku po prvý raz zarodiť, alebo ktoré dávali 
málo ovocia. Z jedál sa najviac konzumovali 
vajíčka. Magickú moc prisudzovali ohňu, ktorý  sa 
zapaľoval na Bielu sobotu a od ktorého sa i dnes 
v kostoloch zapaľuje veľkonočná svieca, tzv. 
paškál.   S uhlíkmi z tohto ohňa sa trikrát obehol 
dom  kvôli ochrane pred povodňami. Popol sypali 
na oziminy, aby ich nezničili búrky. Bielu sobotu 
považovali naši predkovia za vhodný deň  na 
sadenie  a siatie.
 Na Veľkonočnú nedeľu zakladali do-
spievajúcim dievčatám po prvý raz partu. Pri 
prekročení kostolného prahu každá prehodila 
cez seba peniaz pre šťastie. Počas sv. omše 
sa posväcovali veľkonočné jedlá. Z kostola sa 
každý ponáhľal domov, lebo ako rýchlo prišiel, 
taký šikovný mal byť pri žatve. Prvým chodom  
veľkonočného menu bolo vajíčko, ktoré gazda roz-
delil medzi všetkých. Hlavným jedlom bolo mäso 
z hydiny.  Všetci sa mali dobre najesť, aby boli  sýti 
po celý rok. Na Veľkonočný pondelok sa niekde 
len šibalo, inde aj polievalo. Starší mládenci 
začali dievčence kúpať už v nedeľu popoludní a 
končili nadránom. Na Veľkonočný pondelok v tom 
pokračovali. V každom dome ich bohato pohos-
tili, neraz obdarili aj peniazmi, za ktoré mládenci 
večer pripravili zábavu. Po nej odprevadili svoje 
vyvolené domov, za čo dostali vyšívané šatôčky. 
V utorok sa dievky a ženy chystali na odplatu 
– od rána striehli s vedrami  vody za plotmi a 
oblievali každého muža, ktorý mal menej ako 50 
rokov.                                                        P-N

Z  D Á V N YC H  V E Ľ KO N O Č N Ý C H  Z V Y KOV
 Sú slávnostné i všedné. Veselé i vážne. 
Ľudsky hrejivé i ľahostajné. Tak plynú dni nášho 
času v našom meste.
 Apríl s druhým kolom prezidentských vo-
lieb  je plný očakávania dobrého a pokojného 
občianskeho života, s bohatstvom kultúry ducha i 
tela, ktoré stavia naše mesto na vysoký piedestál.
 Sama jarná príroda svojím prebúdzaním k 
novému životu akoby  v nás, ľuďoch, prebúdzala 
túžbu po jase v duši. Prvé teplé lúče  slnka nás 
obrodzujú a postupne „roztápajú“  náladu ponu-
rých daždivých dní.
 Zem sa dostatočne  napila, prajme jej to, veď 
je  našou  živiteľkou. Je vzkriesená, ako je  symbol 
Vzkriesenia v chrámoch veriacich. Buďme  k sebe  
dobrí, všetci občania  bez rozdielu náboženského 
vyznania či úplne bez neho, nedeľme sa,  ctime 
sa navzájom. Príroda nerozlišuje, je tolerantná 
a ku všetkým rovnako spravodlivá.  Z jej živých 
prúdov pociťujeme a prežívame obnovu krásy 
jednotlivých ročných  období. 

 K aprílovým jarným lúčom slnka, na ktoré  
všetci túžobne čakáme - od  škôlkárskych 
štrúdličiek v parku cez  ponáhľajúcich sa do 
práce či hľadajúcich si prácu až po seniorov - si 
úprimne zaželajme veľkonočný vinš radosti, zdra-
via a šťastia k denným úlohám i k sviatočnému 
oddychu. 
 My, gazdinky, zasaďme  do jarných kvetináčov 
spolu s  muškátmi i veľa nehy a lásky k deťom, ro-
dine a servírujme ich priehrštím na raňajky, k obe-
du i na večeru. Nezabudnime v týchto aprílových 
dňoch vrelo pozdraviť i vzácnych hostí – vtáctvo z 
teplých krajín nad poľami, záhradami či hladinami 
riek a jazier ... Aj ono neraz trpí nepriazňou,  a 
predsa vždy sa vracia obšťastniť nás.
 Pozdravme v duchu i našich poľnohospodárov, 
nemajú to ľahké. Zaželajme im síl a zdravia i dob-
rý čas k sejbe zrna na nový chlebík, nech nás 
jeho vôňa a chuť prevedú do lepších čias bez 
ostrých  pazúrov  rozšírenej hospodárskej krízy.          
     M. Ch.

A P R Í L OV É  Z A S TAV E N I A

 Hrad Beckov je honosná zrúcanina na 
strednom Považí. Nikto z laických návštevníkov  
nevedel, ako vyzeral  pôvodne za čias Stibora I. 
Až do roku 2003. V tomto roku dobudovali malý 
skanzen vytvorený z jednoliateho kopca. Kopec 
sa delí na terasy. Na prvých dvoch sa nachádza   
maketa  hradu z kameňov o rozmeroch: výška: 
1, 5 m a  šírka 2 m.
  Okrem tejto zaujímavosti tu možno spoznať 
históriu Beckova, povesti, listiny od Žigmunda 
Luxemburského, ale i od Stibora I., ďalej sú tu 

archeologické nálezy, rôzne druhy minerálov, 
fotografie a v neposlednom rade pohanský hrob 
z doby bronzovej. 
 V tomto malom, ale na informácie a nemých 
svedkov minulosti  bohatom múzeu sa návštevník 
dozvie všetky zaujímavé historické poznatky o 
Beckove a jeho okolí. Dobrý tip , ako  a kde prežiť 
chvíle voľna v čase, keď počasie nepraje na 
návštevu  skutočnej historickej pamätihodnosti.

     Dana  Bubeníková

T I P  N A  VO Ľ N É  C H V Í L E

ZVESTI - RADY - POSTREHY
  3. apríl – Deň darcov krvi
Deň darcov krvi si na Slovensku pripomíname 
v deň narodenia profesora Jana Jánskeho, a to 
od jeho oficiálneho schválenia Najvyššou radou 
Slovenského Červeného kríža 25. septembra 
1993. Tento objaviteľ krvných skupín a propa-
gátor darcovstva krvi sa narodil 3. apríla 1873 
a sú po ňom pomenované vyznamenania pre 
bezpríspevkových darcov krvi SČK - plakety.
  7. apríl – Svetový deň zdravia
13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných
22. apríl – Deň Zeme
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SPOMÍNAME

  
Matúš Arbecík

Sebastián Málik 
Katarína Bohunická

Izabela Kubišová

{{{
Milan Pokopec
Anna Hodulíková
Paulína Ferancová
Mária Vystrčilová
Ján Oravec
Ernest Poláček
Jozef Prečuch
Marta Zichová
Eliška Uhlíková
Ľudmila Imrišková
Anna Kozicová
Emília Švarková
Jozef Duhar
Ľudovít Zámečník
Emília Kolníková
Mária Šulganová
Jaroslav Konečný

Mária Šimovičová
Jozef Kunc

{{{
Božena  Krajčovičová 
Irena Vernerová
František Hejda
Miloslav Naď 
Anna Steinbauerová
Marta Zrebényová
Marko Minarech
Štefan Kozáček
Anton Hynek 
Judita Mornárová 
Mária Mišiková
Lívia Sélešiová
František Gál 
Anna Nováková

Aurélia Solovičová
{{{

Elena Barátová
Pavel Florian
Anna Revayová

{{{
Anna Škratková
Július Řiha 

{{{
Eva Mitanová

{{{
Mária Hrudková
Mária Kurpelová

{{{
Pavel Jurčo
Pavel Babuška
Pavlína Vatrtová
František Janíček

{{{
Vladimír Turkovič
Ing. Ľubomír Glasnák
Miroslav Hochman
Milada Durecová
Oľga Kukučková
Pavel Vrba
Drahomíra Wernerová
MUDr. Igor Plánovský
Samuel Ferík 
Anna Slížová
Elena Vráblicová
Ján Meravý
Božena Kňašková
Jozef Michalčík
Michal Ďuriš
Edita Riecka
Rudolf Behul 

BLAHOŽELÁME

Agata Bačová        (1925)  U6.1. 
Martin Arbecík               (1924)
Štefan Chovanec           (1939)
Štefan Hargaš               (1928)
Igor Janega                   (1959)
Kristína Drobenová        (1926)
Ľudmila Macejková        (1928)
Ing. Juraj Mosný            (1950)
Ján Mucha                    (1943) 
Ján Paar                       (1922)
Emil Paulen                   (1937)
Jiřina Pelikánová            (1915)
Mária Štefková               (1918)

Peter Juriš a Mgr. Oľga  Babošová
Daniel Kukučka a Mária Augustová

Miroslav Stieranka – Jana Popelárová
Matúš Makara – Eva Zapletalová

Michal Matejka – Miroslava Kyselicová

UVÍTANIA A KRSTY - FEBRUÁR

ÚMRTIA VO FEBRUÁRI

SOBÁŠE VO FEBRUÁRI

V apríli oslávia životné jubileá  títo naši spoluobčania:

Unavené srdce prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohol žiť.

Oznamujeme všetkým priateľom, že mi zomrel 
2. marca vo veku nedožitých 60 rokov môj syn 

Ing. Peter DOLINSKÝ.
Pochovaný je v Bardejove, kde žil. 

Smútiaci otec  s rodinou 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

V hlbokom zármutku ďakujeme 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s naším milovaným 

 Lukáškom VALOM 

 z Trenč. Bohuslavíc, 
ktorý nás náhle opustil 4.marca

vo veku 13 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 

Smútiaca rodina 

SMÚTOČNÉ 
POĎAKOVANIE

2. apríla si pripomenieme 5. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, babičky a prababičky 

Terézie PASTORKOVEJ. 
Kto ste ju poznali a mali radi,

venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Synovia Peter a Jaroslav s rodinami 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach zostáva bolesť a tiché spomínanie ...

Sú to tri roky, čo nie si s nami,  
zabudnúť nemôžu Tvoje deti s rodinami.

 6. apríla uplynú tri roky od smrti nášho drahého otca a dedenka   
JUDr. Viliama SABU.

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Judita a Beáta s rodinami 

 
Čas plynie, smútok zostáva, 

sviečky zapálime a kytice kvetov na hrob dávame, 
pritom si na Teba s láskou spomíname. 

 9. apríla si pripomenieme  päť rokov od úmrtia
 nášho drahého manžela, otca  a dedka 

Ivana ŠTEFKU. 
 Kto ste ho poznali,  venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Manželka, dcéra Ivana s rodinou, syn Ľuboš a  ostatná rodina 

 Keď navždy stratíte to najdrahšie, svoju mať,
môžeme na ňu už iba spomínať. 

11. apríla uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša mama a babka 
Mária BAJDÍKOVÁ.

S úctou spomínajú deti s rodinami

  
  14. apríla si pripomenieme 10. výročie úmrtia 

nezabudnuteľného otca, manžela, dedka, priateľa 
pána Pavla JURIKA.

   S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, Boža s rodinou 

 20. apríla si pripomenieme 10. výročie úmrtia 
nášho drahého otca a starého otca 

Štefana ROHÁČKA.
 Kto ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Deti s rodinami 

Karolína Rácová
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 23. apríla ai pripomenieme 20. výročie úmrtia 
milovaného manžela, otca, dedka, pradedka a brata 

Jána BROKEŠA.
 Chýbaš nám. S úctou a láskou spomínajú 

     manželka Božena, dcéra Danka s rodinou, syn Jozef s rodinou 
a sestry Oľga, Gabriela a Idka s rodinami. 

 Hoci si odišla, niet  Ťa medzi nami, 
v našich srdciach budeš stále s nami. 

26. apríla si pripomenieme 1. výročie úmrtia 
našej drahej maminky, babičky, sestry a tety

Dagmar GÓRNEJ.
Všetci, ktorí ste ju poznali,

 venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
                                S úctou smútiaca rodina

Mama, otec, Vaše srdcia prestali biť, 
no v našich srdciach budete stále žiť.

 28. apríla si pripomenieme 1. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, babičky a dcéry 

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

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

Ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ. 
I keď nie si medzi nami, v našich srdciach  žiješ s nami.

 30. apríla uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
Rudolf KOZÁČEK. 

 Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína  celá rodina 

 PES ÚTOČIL A JEHO MAJITEĽ - PIL. 
2.februára oznámili na mestskú políciu (MsP), 
že na neznámu ženu na  Dukelskej ulici zaútočil 
pes. Hliadka na mieste zistila, že 34 – ročnú 
Novomešťanku  Danu Ž.  napadol pes, ktorého  
majiteľom  je  59 -  ročný Benjamin M z Piešťan. 
Obyvateľ známeho kúpeľného mesta sa podro-
bil dychovej skúške na alkohol s prekvapivým 
výsledkom  - 2,46 promile alkoholu v dychu. 
Prípad je v štádiu riešenia.  
 RECIDIVISTKA PRE FĽAŠU VODKY. 3. feb-
ruára oznámili z obchodného domu na Ul. M. R. 
Štefánika, že  pri krádeži fľaše vodky v hodnote 

6,64 € prichytili  neznámu ženu. Hliadka na mieste 
zistila, že išlo o 36 -  ročnú Nadeždu P. z Nového 
Mesta n. V. Vzhľadom na to, že páchateľka  mala 
už záznam z predchádzajúcej krádeže,  prípad si 
na  doriešenie prevzalo OO PZ.
 DLHOPRSTÝ FAJČIAR? 18. februára  ozná-
mili na Palkovičovu ul. vykradnutie novinového 
stánku  na Ul. Dr. I. Markoviča. Pri presune 
na miesto hliadka MsP skontrolovala podozrivú 
osobu, ktorá v ruke niesla papierovú tašku. O 
tom, že mala „dobrý nos“ , svedčí nález  v taške, 
v ktorej  bolo veľké množstvo škatuliek cigariet 
rôznej značky.  Lup mal na svedomí  28 -  ročný 
Ľubomír B. z nášho mesta, ktorý sa hliadke 
priznal k vykradnutiu stánku. Pre  podozrenie z 
trestného činu prípad prevzalo OO PZ.

NA LINKE MsP

    PREVENTÍVNO – BEZPEČNOSTNÁ AKCIA.
 27.februára vo večerných hodinách vykonalo 
Obvodné oddelenie PZ v Novom Meste nad 
Váhom v spolupráci s MsP v  Novom Meste 
nad Váhom a Colným úradom  v Trenčíne pre-
ventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na 
podávanie alkoholických nápojov mladistvým a 
ich  požívanie  mladistvými. Akcia sa tiež orien-
tovala  na zisťovanie držania omamných a psy-
chotropných látok. Za týmto účelom sa uskutočnili  
kontroly vo viacerých objektoch – pohostinských 
zariadeniach a  miestnych parkoch. Počas nich 
sa všetky osoby mladšie ako 18 rokov museli  
podrobiť dychovej skúške za pomoci elektronic-
kých meračov na zistenie množstva alkoholu v 
dychu.
 V Parku D. Štubňu - Zámostského  skontro-
lovali vyše pol druha desiatky  osôb, pričom u 9 
mladistvých  zistili požitie alkoholu. Za zmienku 
stoja dve 15-ročné dievčatá s nameranou hod-
notou takmer 1,7 ‰ a 1,04 ‰ alkoholu v dychu.

 V pohostinských zariadeniach na autobusovej 
stanici, v centrálnej zóne  mesta a priamo v centre 
mesta kontrola zistila požitie alkoholu celkovo 
u 12 mladých ľudí. Z nich napr. 16 -  ročnému 
mládencovi  namerali hodnotu nad 1,30 ‰, 16 
- ročnej slečne takmer 1,3 ‰ a 17-ročnému 
dievčaťu  hodnotu takmer 1,5 ‰. V priemere sa  
zistilo požitie alkoholu v intervale od 0,5 ‰ do 0,9 
‰ v dychu.
 Našťastie, držanie omamných a psychotrop-
ných látok ani porušenie zákona na úseku colnej 
správy zo strany prevádzkovateľov pohostinských 
zariadení sa nezistilo.
 Určite však stojí za zamyslenie, ako a či vôbec  
rodičia kontrolujú svoje deti, ako  trávia svoj voľný 
čas najmä cez víkendy. Je ťažko predstaviteľné, 
že si  u svojich ratolestí nevšimnú  bezpochyby 
viditeľné známky požitia nemalého množstva 
alkoholu. Zarážajúce a alarmujúce   zároveň je 
zistenie, že alkohol viac chutí dievčatám ako 
chlapcom.       Mjr. Ing. M. Ovšák, náčelník MsP

      Kvalitné za-
rybnenie v roku 
2007 prinieslo 
č l enom MO 
Slovenského 
r y b á r s k e -
ho zväzu v 
Novom Meste 
n a d  Vá h o m 
dobré ovocie 
v podobe bo-

hatých úlovkov. Rybári z vyše 1000 – člennej 
organizácie  v kaprovitých vodách  vlani ulovili 
13 868 kaprov s hmotnosťou 21 030 kg, čo pred-
stavuje priemerne 21,93 kg na člena.  Pstruhové 
vody vydali 1898 rýb s hmotnosťou 565 kg, čo 
predstavovalo priemerne 5,71 kg na „hlavu.“
 Medzi rybami boli i kapitálne úlovky. Mohli sa  
nimi pochváliť Ján Karvay so 17-kg šupináčom, 
Rudolf  Denko, ktorého kapor vážil 15,5 kg (na 
foto), Jozef Blaško s 13,5-kg šťukou, Ján Michalík 
s 28,5 kg vážiacim amurom a Viliam Drobný s 
tolstolobikom  s hmotnosťou 31 kg.
 Členovia organizácie sa orientovali nielen 
na rybárčenie, okrem iného ryby prikrmovali, 
prevzdušňovali vody, zorganizovali štyri preteky, 
zarybňovali, vykonávali záchranné práce pri vy-
sychaní potokov Bošáčanky a Klanečnice a 

úspešne prevádzkovali Dom rybárov na Zelenej 
vode.
 Pre úspech budúcej sezóny rybári vytvorili 
dobré podmienky zarybnením vôd revírov rôzny-
mi druhmi rýb v celkovej hodnote  50 292,47 € (1 
515 111 Sk) v kaprovitých vodách a    2 217,15 € 
(66 794 Sk) v pstruhových vodách.  
S rybárskym Petrov zdar!   Ing. Jozef Dvorštiak

S  KAPITÁLNYMI ÚL OVKAMI NA UDICI

IHRISKÁ VOLAJÚ
 Ihriská na sídliskách a pri základných 
školách príchodom jari volajú zašportovať si, 
nechcú zívať prázdnotou.



 21. apríla o 19,00 h sa v di-
vadelnej sále MsKS uskutoční 
zábavný program s Jiřinou 
Bohdalovou a jej hosťami - 
spevákmi Jitkou Zelenkovou 
a Stanislavom Hložkom, kla-
viristom Pavlom Větrovcom, 

podujatie spestrí aj  majster hovoreného slova 
Petr Salava. Predaj vstupeniek v hodnote 14 € v 
pokladni MsKS, bližšie na č.tel. 771 0640 alebo 
771 2770.

PROGRAMY MsKS

apríl 2009

 V dňoch 5. – 7. apríla sa v mestskom kul-
túrnom stredisku uskutoční XII. celoslovenská 
divadelná  prehliadka i so zahraničnou účasťou 
s tematikou ženy. Jej súčasťou budú zaujímavé 
sprievodné akcie (bližšie v  prílohe).

 5. apríla o 17,00 h sa vo výstavnej sieni 
uskutoční vernisáž výstavy D.Mezricky: Me-
moáre na krídlach motýľov, ktorá je sprievod-
nou akciou XII.divadleného festivalu. Pozrieť si 
ju bude možné do 30. apríla (viac vo festiva-
lovej prílohe).

 5. apríla po vernisáži výstavy (okolo 17,20 
- 17,30 h) sa uskutoční slávnostné odovzdanie 
Kvetu Tálie. V poradí ôsme ocenenie pre úspeš-
nú slovenskú herečku dostane Soňa Valentová 
- Hasprová.

KVET TÁLIE

 25. apríla o 18,00 h sa vo výstavnej sieni 
MsKS uskutoční v poradí 12. samostatný kon-
cert  Malého komorného orchestra pri MsKS 
za účasti hostí. 

 
1. apríla  o 17,00 h bude v MsKS na  1. 

posch. č.dv. 11 pokračovať projekt Bezplatnej 
právnej poradne vďaka spolupráci Mestského 
úradu v Novom Meste nad Váhom a advokátskej 
kancelárie JUDr. A. Ručkayovej.

 
Záujemcom advokát poradí v oblasti trest-

ného, pracovného a občianskeho práva.  Po r a -
denstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupo-
vanie klienta pred súdom.  Služby bezplatného 
poradenstva sú určené osamelým matkám s 
deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodne-
ným občanom a dôchodcom.

 MsKS organizuje 16. mája zájazd do Prahy 
do Divadla Broadway na nový muzikál MONA 
LISA. Účinkujú: Mona Lisa – Marta Jandová, 
Monika Absolonová alebo Dasha, Leonardo da 
Vinci - Petr Muk, Jozef Bohouš alebo Marian 
Vojtko, Caterina de‘ Gherardini -  Helena Von-
dráčková, Hana Zagorová alebo Linda Finková 
a  iní.   
 Vstupné:  24,30 € ( 732,06 Sk), 18,68 € 
(562,75 Sk) + cestovné. Bližšie v MsKS, č.tel. 
771 0640. 

PRIPRAVUJEME ZÁJAZD

XII.  FESTIVAL
 A. JURKOVIČOVEJ

VÝSTAVA D. MEZRICKY
PRÁVNA PORADŇA

 Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopa-
tom J. Dedíkom bude 14. apríla od 12,30 do 
17,30 h v MskS, 1. posch., č.d. 11.  

JIŘINA  BOHDALOVÁ 
A JEJ  HOSTIA M O N A  L I S A

12. KONCERT MKO

 Vďaka bratislavskej atletickej hale Elán mohli 
slovenskí atléti  trénovať a pretekať aj v zimnom 
období, keď  vonkajšie ovály prikrýval sneh a 
štípajúci mráz zaliezal až pod kožu.
 Januárové víkendy v hale patrili súťažiam 
oblastí. Západoslováci, kam patrí aj atletický 
oddiel (AFC) Nové Mesto nad Váhom, súťažili 17. 
januára od rána do neskorého večera vo všetkých 
vekových kategóriách  a dosiahli   nasledujúce 
umiestnenia  a výkony.
 V žiactve: 60 m - 6.  J. Miklánek - 8,12, 50 
m - 2. P. Mucska - 19,04, 300 m - 6. M. Hladký 
- 46,47,  600 m - 4. D. Černý - 1,57,34, diaľka - 4. 
M. Adamko - 520, 5. P. Mucska - 518, 60 m - 8. K. 
Vallášová - 8,94, diaľka - 2. A. Malinová - 464, 300 
m  3. A. Malinová -  49,07.  V doraste: 60 m - 2. 
M. Pisca - 7,55, 200 m - 3. F. Parák - 24,79, 800 
m - 2. M.Antal - 2,10,03, 1 500 m - 5. R. Čavojský 
- 5,01,46, diaľka - 4. M.Pisca - 537, 800 m - 1. 
B. Doskočilová - 2,26,06, diaľka - 4. D. Pappová 
- 457.  V dospelých: 200 m - 7. T. Hulínek - 
24,47, 60 m - 1. I. Chrebetová - 8,01, 200 m - 1. I. 
Chrebetová - 26,03, 400 m  - 2. A. Nemá - 65,55, 
diaľka - 2. I. Chrebetová - 572.                    
 Február patril halovým majstrovstvám SR. 
Prvý súťažil 8. 2. dorast. Z našich si najlepšie 
počínala B. Doskočilová, víťazka v  behu  na 800 
m, keď zabehla svoj osobný rekord 2, 21, 05. 

Spomedzi chlapcov na rovnakej trati bronz získal 
M. Antal  časom 2, 05,79. Zemiaková medaila  sa 
ušla štafete 4 x 200 m – 1,40,41. Na 5. mieste 
so 175 cm skončil vo výške P. Kolečanský a 6. 
priečku si 568 cm v diaľke zaistil M. Pisca.
 22. februára sa súťažilo v juniorskej kategórii. 
Naša I. Chrebetová zvíťazila v diaľke v osobnom 
rekorde 598 cm. Na 200 m bola tretia (26,00) a 
štvrtá na 60 m – 7,91. T. Hulínek bol na 200 m  
piaty- 23,83 a na 400 m siedmy – 53,04. Piata 
bola štafeta 4x400 m – 3,43,47.
 28. februára súťažilo v hale žiactvo. 
Najúspešnejším bol P. Mucska, keď si v diaľke 
doskočil po 3. miesto výkonom 538 cm a na 150 m 
skončil štvrtý (19,00). K. Vallášová bola v diaľke 5. 
so 470 cm a M. Adamko v diaľke siedmy s 519 cm.
 Na súťažiach sa zúčastnil rad ďalších našich 
pretekárov, ale v silnej konkurencii súperov z 
celého Slovenska sa im nepodarilo prebojovať až 
do finálových bojov o medaily. Mnohým zmarili 
ich očakávania zdravotné problémy. Dúfajme, že  
s príchodom jarného slniečka, ktoré z tela vy-
tiahne  všetky  neduhy a tréningovým úsilím budú 
výkony v letnej sezóne  podstatne  lepšie ako v 
hale a AFC v Novom Meste n. V. si v roku 2009 
zlepší svoje postavenie z vlaňajška, keď skončil v 
bodovom hodnotení na 12. mieste a tentoraz sa 
prebojuje medzi najlepšiu desiatku.    J. Juráček
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Sobota 4.4. o 10,00 h 
St. žiaci A – Lok. Trnava 

o 12,00 h 
Ml. žiaci A – Lok. Trnava
Sobota 11.4. o 15,30 h 

Dospelí – FC Nitra B 
Nedeľa 12.4. o 10,00 h 

St. dorast – Senica 
o 12,30 h 

Ml. dorast – Senica 
Sobota 18.4. o 10,00 h 
St. žiaci A – Levice B

 o 12,00 h 
Ml.žiaci A – Levice B 

Nedeľa  26.4. o 10,00 h 
St. dorast – Nové Zámky 

o 12,30 h 
Ml. dorast – Nové Zámky 
Sobota 25.4. o 16,00 h 

Dospelí – Vrbové 

TIP NA CYKLOTURISTIKU
Názov    Výška            Dĺžka úseku  
Nové Mesto nad Váhom  195 m n.m.              5 km  
Bzince pod Javorinou  227 m n.m.              4 km  
Lubina    273 m n.m.            3.5 km
Stará Turá   279 m n.m.              4 km  
Brezina pod Javorinou  509 m n.m.              8 km  
Javorina    967 m n.m.              6 km  
Cetuna    320 m n.m.              7 km  
Bzince pod Javorinou  227 m n.m.              5 km  
Nové Mesto nad Váhom  195 m n.m.
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štvrtok 2., piatok 3.   o 19.00 h 
2 DNI V PARÍŽI 
Vracajúc sa z nevydarenej romantickej dovolenky v 
Benátkach, sa mladá Francúzska a jej americký priate ,
žijúci spolu už dlhšiu dobu v New Yorku, zastavia u jej 
rodi ov v Paríži. No medzi neustálym vtipkovaním 
podarenej rodinky pôvabnej Parížanky a jej náhodnými 
stretnutiami s bývalými milencami to jej neurotický partner 
vôbec nebude ma ahké...
FR, Nem.            romantická komédia                     96 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 4., nede a 5.   o 19.00 h  
RUŽOVÝ PANTER 2 
Inšpektor Jacques Clouseau (Steve Martin) sa spojí s 
medzinárodnou skupinou detektívov, aby zastavili zlodeja, 
ktorý kradne po celom svete historické artefakty.
USA                            komédia                                 92 min. 
slovenské titulky                               vstupné: 2 €   60,25 Sk  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 9., piatok 10.   o 19.00 h 
FALCO 
Strhujúci príbeh legendárnej popovej hviezdy Hansa 
Hölzela, známeho po celom svete ako FALCO. Príbeh 
za ína a kon í 6. februára 1998 vo Falcovom aute v 
Dominikánskej republike. Za iatok, vzostupy a pád kariéry, 
svetové hity Der Kommisar, Jeanny, Rock me Amadeus. 
Nem., Rak.            autobiografická dráma            109 min. 
eské  titulky                                   vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 11., nede a 12.   o 19.00 h 
AUSTRÁLIA  
Dlho o akávaný melodramatický epos režiséra Baza 
Luhrmanna ( Moulin Rouge) o osude anglickej aristokratky 
(Nicole Kidmanová), ktorá sa koncom 30. rokov vyberie 
do Austrálie prevzia  dedi stvo po manželovi a … stretne 
kovboja a bushmana Hugha Jackmana.
USA                  romantický ve kofilm                   170 min. 
slovenské titulky                              vstupné: 2 €   60,25 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 16., piatok 17.   o19.00 h                                   
VÝMENA
Napínavý príbeh ženy, ktorej sa po zmiznutí jej syna polícia 
snaží vnúti  cudzie die a. Pod a skuto nej udalosti z roku 
1928  v réžii Clinta Eastwooda hrá  Angelina Jolie, John 
Malkovich, Colm Feore … 
USA                 dráma                                140 min. 
eské titulky                                      vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 18., nede a 19.   o 19.00 h 
ŽENY
Estrogén pre stredne pokro ilé, alebo o v sexe v meste 
nebolo! o spraví s partiou priateliek zistenie, že manžel 
jednej z nich je neverný? “All Women Show” v ele s Meg 
Ryanovou a Annette Beningovou. 
USA                               komédia                            115 min.
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 23., piatok 24.   o 19.00 h 
NEBEZPE NÝ CIE
Nájomný zabijak Joe (Nicholas Cage) po práci v Prahe 
berie na prilepšenie džob v Thajsku, hoci nepriate  tunajšej 
mafie nebol naj ahší oriešok. No m kvy žoldnier smrti sa 
dostane do nevídanej situácie, ke  mu v náru í ostáva 
hluchonemé diev a, ku ktorému za ína ne akane 
prejavova  city a dostáva sa do ažkej situácie...
USA                            ak ný thriller                        99 min. 
slovenské titulky                               vstupné: 2 €   60,25 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 25., nede a 26.    o 19.00 h  
SN ŽENKY A MACH I PO 25 LETECH
Dnes už dospelí hrdinovia si aj so svojimi de mi vyrážajú 
na staré známe miesto na výlet, na ktorý len tak 
nezabudnú.

R, SR                          komédia                            104 min. 
eská verzia                       vstupné: 2,20 €   66,27 Sk tento 

film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

štvrtok 30.4.   o 19.00 h    piatok 1.5.   o 17.00 h 

KOZÍ PRÍBEH – POVESTI STAREJ PRAHY 
Prvý celove erný 3D  animovaný film vo východnej Európe. 
Do stredovekej Prahy prichádza sedliak Kubo s vernou ale 
prostorekou kozou. Pod a starých pražských legiend. 

R animovaná komédia                            80 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je vhodný pre maloletých  

piatok 1.5.   o 19.00 h
SEDEM ŽIVOTOV Will Smith v romantickej dráme!

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

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Pondelok 
14,45 h - Hudobný kurz klavír 
17,00 h - Kurz jogy
18,00 h - Cvičenie pre ženy  
19,00 h - Cvičenie pre ženy  
Streda
17,00 h - Kurz angličtiny
18,00 h - Cvičenie pre ženy 
              - ZŠ Tematínska ul.  
Štvrtok
17,30 h - Kurz jogy 
Piatok
14,45 h - Hudobný kurz klavír 

KURZY V MsKS
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 – 14,00 h 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
20.4. o 15,00 h – SZ invalidov
Utorok
14.4. od 12,30 h – 17,30 h 
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda
1.4. o 17,00 h  - Výbor MO MS
8.4. o 14,00 h – Klub chorých na SM
Štvrtok
od 18,00 h – Klub filatelistov 
Každý párny štvrtok od 16,00 h  A klub

KLUBY V MsKS

 Pomaly končiace pôstne obdobie a blížia-
ca sa Veľká nás pozývajú zhotoviť si na spest-
renie veľkonočnej tabule tradičného barančeka. 
Ponúkame vám hneď niekoľko receptov na jeho 
zhotovenie:

BIELKOVÝ BARANČEK
 8 bielkov, 180g práškového cukru, 160g hru-
bej múky, 70g rozpusteného masla, 300 ml kandi-
zovaného ovocia zmiešaného so sekanou čokolá-
dou, mandľami a orieškami, čokoládová poleva a 
sekané oriešky na posypanie.
      Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, pridáme cu-
kor a ešte prešľaháme. Potom striedavo po lyži-
ciach pridávame múku a vychladnuté roztopené 
maslo a ľahko premiešavame. Nakoniec do cesta 
vmiešame zmes (ovocie, oriešky, mandle, čoko-
ládu a pod). Pečieme pomaly vo vymastenej a 
strúhankou vysypanej forme. Po upečení vyklopí-
me, necháme vychladnúť, polejeme čokoládovou 
polevou a posypeme orieškami.

PERNÍKOVÝ BARANČEK
 150 ml mlieka, 50 ml oleja, 1polievkovú lyži-
cu (PL) džemu, 1PL rumu, 1 vajce, 1PL kakaa, 1 
škoricový cukor, 50g cukru, 150g hladkej múky, 
1/3 prášku do perníka, 1/3 prášku do pečiva, 3PL 
čokoládového pudingu (prášok);
      Vymiešame cesto a pečieme v malej forme 
barančeka asi 30 minút.

SNEHOVÝ BARANČEK
 2 vajcia, 2 žĺtky, 100g práškového cukru, 2PL 
oleja, 4PL vody, 120g hladkej múky, 1 vanilkový 

cukor, 1/3 prášku do pečiva;
    Snehová poleva: 4 bielky, 200g kryštálového 
cukru;
     Z bielkov spolu s cukrom ušľaháme tuhý sneh, 
pridáme žĺtky vymiešané s vodou a olejom, na-
koniec múku s práškom do pečiva. Dáme do vy-
mastenej, múkou vysypanej formy a pečieme asi 
30 minút pri 180°C. Ešte teplé vyklopíme a po 
vychladnutí ozdobíme nad parou ušľahaným sne-
hom z bielkov a cukru.

ŠĽAHAČKOVÝ BARANČEK
  4 vajcia, 1 šľahačková smotana, 10PL polo-
hrubej múky, 1⁄2 kypriaceho prášku, 10PL kryštá-
lového cukru, 100g sekaných mandlí, citrónová 
kôra, 50g strúhanej čokolády;
  Z bielok 
ušľaháme sneh, 
pridáme cu-
kor a opatrne 
p r i m i e š a m e 
šľahačku, žĺtky, 
múku zmiešanú 
s kypriacim 
práškom, ci-
trónovú kôru, 
mandle a pose-
kanú čokoládu. 
Formu vyma-
žeme maslom, 
vysypeme strú-
hankou a upe-
čieme.

V E Ľ K O N O Č N É  B A R A N Č E K Y



Našu  veľkonočnú filmovú pozvánku  tvorí  pätica  filmov 
z programovej ponuky kina Považan na apríl:

 2 DNI V PARÍŽI – štvrtok 2. a piatok 3. apríla o 19,00 h:
 Mladá Francúzska a jej americký priateľ,  ktorí spolu žijú  už dlhšiu dobu v New Yorku,  sa 
pri návrate z nevydarenej  romantickej dovolenky v Benátkah  na pár dní zastavia u jej rodičov v 
Paríži. No medzi vtipkovaním rodinky pôvabnej Parížanky a jej stretnutiami s bývalými milencami 
to jej neurotický partner nebude mať vôbec ľahké... 
       Ocenenia a nominácie: Cesar (2008) - Najlepší pôvodný scenár,  nominácie:J. Delpy.
       Trpká romantická komédia plná nonšalantného šarmu o strete dvoch kultúr vo vzťahu fran-
cúzsko-amerického páru  z produkcie  Francúzska a Nemecka z r.  2007 trvá  96 minút a je MN 
do 12 rokov.

AUSTRÁLIA – sobota 11. a nedeľa 12.  apríla o 19,00 h:
     Lady Ashly je bohatá anglická aristokratka, ktorá sa rozhodla vzdať sa všetkého svojho 
komfortu a presťahovať sa do Austrálie, kde práve zdedila statok veľkosti Marylandu a k tomu 
2-tisícové stádo dobytka. No nie všetci jej nový majetok prajú, a tak lady Ashly musí za pomoci 
statného, i keď trochu hrubého dobytkára  presunúť celé stádo na druhú stranu Austrálie. Ibaže 
zúri vojna a japonské bombardéry nemajú za cieľ iba Pearl Harbor...
        Dobrodružný film USA/Austrália v réžii B. Luhrmanna v hlavných úlohách s N. Kidman a H. 
Jackmanom trvá 166 minút a je MN do 12 rokov.

VÝMENA – štvrtok 16. a piatok 17. apríla o 19,00 h:
       Ide o nový film C. Eastwooda s Angelinou Jolie a Johnom Malkovichom, nakrútený podľa 
skutočných udalostí.
         V ňom sa prenesieme do  Los Angeles roku 1928. Christine Collins‘ zmizne jej 9  - ročný 
syn. Ten, ktorého následne nájde skorumpovaná polícia, nie je jej. To však tvrdí iba ona sama.
          Film USA trvá 140 minút a je MN do 15 rokov.

ŽENY  -  sobota 18. a nedeľa 19. apríla o 19,00 h:   
         Mary (Meg Ryan) má ideálny život: krásny dom, rozkošnú dcéru, úspešného  manžela a 
čiastočný úväzok návrhárky v odevnej firme. A naviac sa môže spoľahnúť na svoje úžasné kama-
rátky, predovšetkým na svoju najlepšiu priateľku Sylviu. Táto žena s veľkým šmrncom a ostrým 
humorom je šťastne slobodná a práve ju  povýšili na šéfredaktorku uznávaného ženského časo-
pisu Cachet. Do ich vernej trojice patrí ešte Edie, výstredná žena, ktorá robí matku kamarátkam 
i svojmu stále sa rozrastajúcemu potomstvu. Je tu  I humoristická esejistka Alex, okúzľujúca lady 
so zvláštnym darom hovoriť ľuďom veci, ktoré rozhodne nechcú počuť. 
        Komédia USA o súčasných ženách a sile ženského priateľstva  trvá 114 minút a je MN do  
12 rokov.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 ROKOCH – sobota 25. a nedeľa 26. apríla o 19,00 h:
        Náhodným stretnutím Kardu a Vikyho po 25 rokoch pri lanovke v Krkonošiach sa začína 
pokračovanie   úspešného filmu Sněženky a machři. Podnikavý Viky hneď zorganizuje stretnutie 
bývalej 1.B v penzióne bývalého profesora telocviku Kardu. Nostalgické spomínanie na minulé 
roky do hôr pritiahnu Karla Máchu, z ktorého sa stala televízna hviezda, Radka Převrátila, kniž-
ného vydavateľa, a je tu aj stále krásna Marika, Kardova dcéra. 
 S bývalými stredoškolákmi prichádzajú aj ich deti - súčasní stredoškoláci, a tak sa minulosť 
konfrontuje so súčasnosťou, deti s rodičmi a spomienky s realitou.
 Česká komédia trvá 100 minút a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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 Archívna snímka p. Rudolfa Mikušku zachytáva dom na rohu  Námestia 
slobody a Gábrišovej ulice za reštauráciou Elán, 

kde sa nachádza oprava obuvi.
      


