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IZOTECH Group, spol. s. r. o.
Piešťanská 25
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón - sekretariát: 032/771 2497
Stavbyvedúci - stavebný dozor: p. Štefan Hruštinec, mobil: 0905 888164

ZAMERANIE:
► Kompletná stavebná činnosť
► Rekonštrukčné práce
► Kúrenárske práce
► Vodoinštalačné práce
► Plynárenské práce
► Inžinierska činnosť
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 Netypicky nezimné počasie v januári 
umožnilo pracovníkom TSM, ktorí majú na 
starosti odstraňovanie následkov zimnej kala-
mity, venovať sa stavbárskym prácam, restom 
z vlaňajška.
 Priaznivé počasie im umožnilo začať s re-
alizáciou spevnených odstavných plôch pre o-
sobné automobily na sídlisku  Rajková - Klčové.  
V sídlisku boli navrhnuté už minulý rok na mieste 
nevyužívaného viacúčelového detského ihriska 
v asfaltovom povrchu, ale pre zaneprázdnenosť 
sa k tomu vtedy nedostali.
 V tomto roku sa vďaka priaznivým  klimatic-
kým podmienkam mohli pustiť do práce. Zbúrali 
jednu z dvoch jestvujúcich bariérových stien 
a v porovnaní s pôvodným  ihriskom o čosi rozšíri-
li plochu s perspektívnymi 16 odstavnými plocha-
mi  pre osobné autá a príjazdovou komunikáciou.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu s parkovaním 
na sídlisku  nové odstavné plochy vybudované 
v jeho  vnútrobloku prispejú  k zlepšeniu, i keď 
úplne nevyriešia problém obyvateľov sídliska, 

kam  odstaviť svojich štvorkolesových miláčikov. 
Dokončenie odstavných plôch závisí od počasia.
 Ich realizácia nebude jedinou akciou na tom-
to sídlisku. Mesto v tomto roku  ráta s opravou 
jestvujúceho ihriska, ktoré osadenstvo lokality 
využíva na športové a voľnočasové aktivity.

Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ

NA SÍDLISKU PRIBUDNÚ NOVÉ ODSTAVNÉ PLOCHY

 Od 1. februára 
funkciu podpredsedu 
TSK  ako dlhodobo 
uvoľnený poslanec TSK 
vykonáva Ing. Jozef 
Trstenský, primátor  
nášho mesta, spolu 
s ďalším zvoleným 
vicežupanom a uvoľ-
neným  poslancom TSK
Ing. Richardom Taká-
čom. 

 Noví podpredsedovia TSK boli zvolení na II. 
zasadnutí Zastupiteľstva TSK v závere  januára  
na  návrh predsedu TSK Jaroslava Bašku.
 Ing. Jozef Trstenský sa vo svojej novej funkcii 
bude opierať o svoje bohaté dlhoročné skúse-
nosti z práce primátora nášho mesta, regionálne-
ho poslanca vo všetkých doterajších funkčných 
obdobiach, ako aj predsedu Združenia miest 
a obcí stredného Považia. Ako novozvolený pod-
predseda TSK uviedol bezprostredne po svojom 
zvolení, orientovať sa  bude  predovšetkým na 
oblasti financií a školstva. 

PRIMÁTOR MESTA PODPREDSEDOM TSK

 Primátor mesta na základe Príkazu č. 2/2014 
vyhlásil z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov 
a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mesta číslo 5/1999  
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia 
v meste

CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
 Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky 
právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením 
k podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch 
v meste v termíne 

OD 17. MARCA DO 6. APRÍLA. 
 Právnické osoby a fyzické osoby s oprávne-
ním k podnikaniu sú povinné Mestský úrad 
v Novom Meste nad Váhom o vykonaní deratizá-
cie písomne informovať do 30. apríla. 
 V záujme ochrany zdravia a pre prípad 
náhodného požitia návnady upozorňujeme na 
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je 
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu 
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno, 
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.

Ing. Jozef Trstenský

DERATIZÁCIA V MESTE
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 V minulosti mesto získalo od Ministerstva 
obrany SR za symbolické euro do vlastníc-
tva vojenské kasárne s výnimkou niekoľkých 
objektov. V dvoch zostalo vojsko a ďalšia bu-
dova vrátane garáží a časti priestoru, ktorému 
sa  kedysi pejoratívne hovorilo „buzerplac“, 
patrí MV SR a sídli v ňom OR PZ SR. Zvyšná 
časť niekdajších  kasární patrí mestu. O ich 
plánovanom využití sme sa porozprávali 
s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 
v Novom Meste  nad Váhom.
 - V minulosti mesto uvažovalo, že sem  
umiestni vysunuté pracovisko vysokej školy. 
Ďalšia z úvah bola, že sa sem presťahujú tech-
nické služby mesta. To by však obmedzilo ďalší 
rozvoj územia. TSM sú malým priemyselným 
podnikom, jeho umiestnenie v tejto lokalite by 
pochovalo možné úvahy o realizácii bytových 
domov. Padlo teda rozhodnutie, že TSM sa 
z Ul. Klčové perspektívne presťahujú do býva-
lých vojenských skladov a voľné objekty bý-
valých vojenských kasární sa začnú re-
konštruovať na byty. - 
 Prvý takýto objekt na rohu Ul. J. Kollára 
a J. Kréna sa už rekonštruuje.
 - Išli sme do toho po novom; spôsobom, ktorý 
nám od 1. januára v porovnaní s minulosťou za 
lepších podmienok umožňuje novela príslušného 
zákona. 
 Mesto objekt odpredalo záujemcovi, ktorý 
vyšiel víťazne z verejnej súťaže. Konkrétne firme 
Stabilit, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, ktorá ho 
na základe uzavretej zmluvy o budúcej zmluve 
po rekonštrukcii spätne odpredá mestu. Treba 

však dodať, že ho odkúpime len v prípade, ak 
získame dotáciu a úver na túto výstavbu. 
 Objekt sa rekonštruuje na 49 jeden - až troj-
izbových nájomných bytov. K nemu, samozrej-
me, bude aj príjazdová komunikácia, parkovacie  
plochy, menšie detské ihrisko a chýbať nebude 
ani zeleň. Rekonštrukcia by mala byť dokončená 
spolu s vydaním právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia do 30. septembra 2014, čo je vcelku 
šibeničný termín.-
 Ako ďalej  uviedol vedúci oddelenia výstav-
by, mesto Stabilitu  predalo len budovu a poze-
mok pod týmto objektom.
 - Vedľajší pozemok, na ktorom budú par-
koviská, príjazdová komunikácia a zeleň, má 
firma v prenájme počas doby výstavby. O tom, 
či po zdokladovaní žiadosti dostaneme od štátu  
úver a dotáciu, sa rozhodne v priebehu výstavby 
budovy. Ako som už spomínal, jedine po získaní 
úveru a dotácie odkúpime od súčasného vlast-
níka zrekonštruovaný objekt. Ak by sme dotáciu 
a  úver nedostali, budeme môcť o ne opätovne 
požiadať na ďalší  rok.- 
 Podľa slov Ing. D. Macúcha bytovka  bude 
prístupná z Ul. J. Kréna. Bývalý kasárenský plot 
sa postupne odstráni. V lokalite už prebehol 
nevyhnutný výrub stromov okolo budúcej by-
tovky a pri vjazde. 
 - Predpokladáme, že niekdajšie vojenské 
kasárne sa v budúcnosti v časti zmenia na by-
tovú zónu, pravda,  ak sa mestu podarí zámer 
zrekonštruovať jednotlivé vojenské objekty na 
byty. 
 V súčasnosti pripravujeme už ďalšiu re-
konštrukciu objektu na bytový dom na Ul. 
Bzinskej. Je vypracovaný realizačný projekt, 
momentálne je v štádiu posudzovania. Chceli 
by sme pri ňom postupovať rovnako ako 
v predchádzajúcom prípade. Pre mesto je to 
výhodnejšie finančne i z časového hľadiska. 
V prvom rade však treba nájsť záujemcu - inves-
tora, ktorý by do toho išiel a hlavne, ktorý by bol 
schopný náročnú prerábku  aj reálne zvládnuť. -
 Prvé nevyhnutné kroky k rekonštrukcii už 
mesto spravilo schválením uznesenia mest-
ského zastupiteľstva. Dokonca už bola vypísaná 
aj obchodná verejná súťaž na predaj tejto bu-
dovy, no dosiaľ sa nikto neprihlásil.

Z ČASTI BÝVALÝCH KASÁRNÍ BYTY



3

V POLOVICI MARCA PREZIDENTSKÉ VOĽBY

 Zo soboty 29. na nedeľu 30. marca bu-
deme  spať o hodinu menej. 30. marca  o 2,00 
h nadránom sa hodiny posunú na  tretiu 
hodinu. 
 Letný čas potrvá do 25. októbra, kedy sa zo 
soboty 25. na  nedeľu 26. októbra posunú hodi-
nové ručičky z tretej na  druhú rannú hodinu.

PRECHOD NA LETNÝ ČAS

 Po piatich rokoch sú tu opäť prezidentské voľ-
by. Predseda NR SR vyhlásil voľbu prezidenta SR 
na sobotu 15. marca. Ak ani jeden z kandidátov 
na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo 
sa uskutoční v sobotu 29. marca. 
 Právo voliť prezidenta majú občania SR, ktorí 
v deň voľby dovŕšili 18 rokov a v deň volieb sa 
zdržiavajú na území SR. Oprávnený volič, ktorý 
má trvalý pobyt v SR, hlasuje v mieste svoj-
ho trvalého pobytu vo volebnom okrsku (VOk), 
v ktorého zozname oprávnených voličov je
zapísaný, alebo v ktoromkoľvek VOk na Slo-
vensku, a to na základe voličského preukazu, ak 
si ho vyžiadal. Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý 
pobyt v SR a dostaví sa v deň voľby do ktorej-
koľvek volebnej miestnosti na území SR, bude 
po predložení platného slovenského cestovného 
dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených vo-
ličov, čo okrsková volebná komisia  (OkVK) za-
znamená v jeho cestovnom doklade.

O spôsobe hlasovania
 Po príchode do volebnej miestnosti je volič 
povinný preukázať svoju totožnosť predložením 
preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil 
do volebnej miestnosti s voličským preukazom, 
dopíše OkVK do zoznamu oprávnených voličov. 
Voličský preukaz komisia pripojí k zoznamu 
oprávnených voličov.
 Volič po preukázaní totožnosti a po zázname 
v zozname voličov dostane od OkVK prázdnu 
úradnú obálku opatrenú štátnym znakom SR 
a hlasovací lístok (HL). Potom vstúpi do priestoru 
určeného na úpravu HL. Za  zástenou označí vo-
lič na HL kandidáta, za ktorého hlasuje, a to tak, 
že pri vybranom kandidátovi urobí „X“ v rámčeku 
pred priezviskom kandidáta a  dá  HL do obálky. 
Po opustení priestoru určeného na úpravu HL 
vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý 

sa neodoberie do tohto priestoru, okrsková voleb-
ná komisia  hlasovanie neumožní.
 Volič, ktorý si z objektívnych dôvodov nemôže 
sám upraviť HL, má právo vziať si so sebou do 
priestoru určeného na úpravu HL iného voliča, 
aby zaňho podľa jeho pokynov HL upravil a vložil 
do obálky. Nesmie to byť nikto z členov OkVK.  
Za voliča, ktorý nemôže sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, ju môže na jeho požiadanie 
a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, ale 
opäť nie člen OkVK.
 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, 
v ktorej má trvalý pobyt alebo má voličský preu-
kaz, má právo požiadať OkVK o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky. OkVK 
k nemu vyšle aspoň dvoch svojich členov 
s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a HL. 

Voličský preukaz
 Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt 
na území SR a v deň konania voľby nebude 
môcť hlasovať v mieste svojho trvalého po-
bytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať 
obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského 
preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek 
VOk.  Oprávnený volič môže požiadať o vydanie 
voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby 
prezidenta SR súčasne.
 O vydanie voličského preukazu môže 
požiadať osobne alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby. Obec, ktorá oprávnenému 
voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto 
oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených 
voličov vyčiarkne.

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR
 Pri voľbe prezidenta SR 15. marca sa voliči 
budú rozhodovať medzi týmito kandidátmi:
 Gyula Bárdos, Jozef Behýl, Ján Čarno-
gurský, Robert Fico, Viliam Fischer, Pavol 
Hrušovský, Ján Jurišta, Andrej Kiska, Mi-
lan Kňažko, Stanislav Martinčko, Milan Mel-
ník, Helena Mezenská, Radoslav Procházka 
a Jozef Šimko. 
  V prípade, ak v 1. kole nezíska  nadpolovič-
nú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov 
žiaden z nich, o prezidentovi SR sa rozhodne 
v  2. kole 29. marca.
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K D E  B U D E M E  V O L IŤ
 Pre voľby prezidenta sa v našom  meste vy-
tvorí 15 volebných okrskov (VOk.), v ktorých budú 
môcť občania s právom voliť uplatniť  svoje voleb-
né právo podľa  miesta svojho trvalého bydliska. 
Oproti minulosti dochádza k zmene volebnej  
miestnosti  pre  volebný okrsok  č. 6. Namiesto 
MŠ na  Kollárovej  ul. budú voliči z tohto okrsku 
voliť v SOŠ Weisseho ul. 1. Prinášame vám zoz-
nam volebných okrskov s volebnými miestnosťa-
mi a ulicami patriacimi do jednotlivých VOk.
 VOk. č. 1 - volebná miestnosť (VM): ZŠ, 
Kpt. Nálepku č. 12: Ctiborova, Fándlyho, Južná, 
Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, 
Vysoká, Zelená. 
 VOk. č. 2 - VM: ZŠ, Kpt. Nálepku č. 12: 
Ul. Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, 
Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, 
Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela 
Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, 
Železničná.
 VOk. č. 3  -  VM: ZŠ Tematínska 1: Tematínska 
ul.
 VOk. č. 4 - VM: Bilingválne gymnázium,
 Štúrova 31: Ul. Langfeldova, Považská, 
Sasinkova, Šoltésovej.
 VOk. č. 5 - VM: SOŠ, Jánošíkova 4: 
Ul.Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Já-
nošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, 
Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, 
Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, 
Vichtova.
 VOk. č. 6 - VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul. 
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.
 VOk. č. 7 - VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul. 

Javorinská, SNP.
 VOk. č. 8 - VM: ZUŠ, Štúrova 31: Ul. Bajzova, 
Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, Fraňa 
Kráľa, Jesenského, Jilemnického, M.R. Štefáni-
ka, Michala Chrásteka, Nová, Svätoplukova, 
Škultétyho, Štúrova.
 VOk. č. 9 - VM: Klub dôchodcov, 1. mája 
12: Ul. 1. mája, Čsl. armády + voliči s pobytom 
v N.M.n.V., D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, 
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, 
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, 
Partizánska, Petra Matejku. 
 VOk. č. 10 - VM: MsKS, Hviezdoslavova 4: 
Ul. Benkova, Dibrovova, Dukelská.
 VOk. č. 11 - VM: MŠ Hviezdoslavova 12: Ul. 
Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, 
Kpt. Uhra, Železničný uzol. 
 VOk. č. 12 - VM: SOŠ, Bzinská 11: Ul. 
Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, Ondreja 
Plachého, Royova, Severná, Tajovského.
 VOk. č. 13 - VM: TSM, Klčové 34: Ul. 
A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Holubyho, 
Vajanského, Záhradnícka. 
 VOk. č. 14 - VM: ZŠ, Odborárska 10:
Ul. Košikárska, Malinovského, Odborárska,
Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená
voda I., II.
 VOk. č. 15 - VM:  ZŠ Odborárska ul. 10: Ul. 
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, 
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. 
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Poľná, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, 
Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná, 
Pod zvonicou, Pri Klanečnici, Pri záhradách. 

 Do 1. ročníka ZŠ pre škol. rok 2014/2015 sa 
zapísalo 206 žiakov (vlani 221), z toho 171 (vlani 
173) do verejných ZŠ a 35 (vlani 48) do ZŠ v SŠ 
sv. Jozefa. Podľa evidencie obyvateľstva si 13 
zákonných zástupcov detí ešte nesplnilo povin-
nosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádz-
ku.  160 zapísaných žiakov má trvalé bydlisko 
v Novom Meste n. V. (vlani 187), 46 v iných ob-
ciach (vlani 34).
 Z celkového počtu bol 31 žiakom navrhnutý 
odklad povinnej  školskej  dochádzky o jeden rok 
(vlani 29 žiakov), alebo možnosť navštevovať 

nultý ročník Základnej školy na Oborárskej ul. 
 Do 1. ročníka by malo byť v škol. roku 
2014/2015 prijatých 145 žiakov v 7 triedach ve-
rejných škôl a 30 žiakov v cirkevnej škole  s dvo-
ma  triedami. V ZŠ na Odborárskej ul. sa plánuje 
otvoriť jedna trieda nultého ročníka pre 10 až 16 
detí.
 Najväčší záujem prejavili Novomešťania o ZŠ 
na Tematínskej ul. (65 zapísaných detí), záujem-
covia z iných obcí o ZŠ na Ul. kpt. Nálepku (25 
záujemcov).        Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd.
           školstva, mládeže a telesnej  kultúry MsÚ

DO LAVÍC ZASADNE MENEJ PRVÁČIKOV AKO VLANI
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 V júni by mala firma Emerson prepustiť 
viac ako stovku zamestnancov. Rušia prevádzku 
PlantWeb Solution Group a plánujú ju presunúť 
do Rumunska.
 Spoločnosť Emerson má vo svete už viac
ako storočnú históriu. V Novom Meste nad 
Váhom pôsobí od roku 1994. „Tak ako každá 
firma, aj my sa neustále musíme prispôsobovať 
trhovému a konkurenčnému prostrediu. V prie-
behu rokov cítime zvyšujúci sa tlak vo všetkých 
oblastiach života firmy, a to vyžaduje neustále 
zefektívňovanie v oblasti nákladov s cieľom zos-
tať konkurencieschopnými a hľadanie riešení, 
ako týmto výzvam čeliť,“ povedal o meniacom sa 
podnikateľskom prostredí na Slovensku hovorca 
spoločnosti Zoltán Stráňovský.
 Firma s prevádzkou v našom meste sa 
rozhodla k máju tohto roka prepustiť 111 

zamestnancov spomínanej prevádzky PlantWeb 
Solution Group. Prevádzku plánujú presunúť do 
Rumunska, kde spoločnosť už má svoje zázemie.
 „Aj napriek tomuto ťažkému rozhodnutiu, ktoré 
sme v minulých dňoch boli nútení urobiť, je našou 
snahou, aby Emerson a.s. napĺňal očakávania 
zainteresovaných strán a aj vďaka tomu naďalej 
zostal významným zamestnávateľom v Novom 
Meste nad Váhom,“ pokračuje Stráňovský. Firma 
chce podľa neho takto konsolidovať výrobu 
a udržať výšku prevádzkových nákladov. 
„V súčasnosti zamestnávame 1 400 zamestnan-
cov,“ vysvetľuje Stráňovský. „Otázku otvárania 
nových pracovných miest a posilnenia kapacít 
riešime vždy pružne podľa potrieb jednotlivých 
prevádzok a dá sa povedať, že získavanie zamest-
nancov je v našej spoločnosti neustálym proce-
som,“ uzavrel hovorca.        Henrieta Mihalková

E M E R S O N  P R E P U S T Í  1 1 1  Z A M E S T N A N C O V

 K Radu Ľudovíta 
Štúra I. triedy za 
mimoriadne zásluhy 
v oblasti rozvo-
ja slovenského 
divadelného ume-
nia a kultúry, ktorý 
Eve Kristínovej 1. 
septembra 2008 
prepožičal prezident 
SR I. Gašparovič, 
pribudne  rodáčke 
z Trenčína v úvodný 
deň Festivalu Aničky 

Jurkovičovej Kvet Tálie.
 Vlani  táto Grande Dame slovenského divadla 
oslávila vzácnych 85 rokov (* 5. augusta 1928 
Trenčín). Štyri desaťročia bola členkou činohry 
SND. Prvú slovenskú profesionálnu scénu hereč-
ka, známa svojím silným vlasteneckým cítením, 
opustila a odišla do dôchodku  v r. 1988 po tom, 
čo vedenie SND z repertoáru stiahlo Ferkovu 
hru Pravda Svätoplukova. Za roky  pôsobenia 
v divadle stvárnila širokú škálu ženských postáv, 
od dievčenských, rozohratého Roku na dedine 
a Felice v Goldoniho Štyroch grobianoch, cez 
jej vari najmilšiu Evu v Stodolovej Bačovej žene 
a Shakespearovu Lady Macbeth až po Matku 

Guráž. Spolu zhruba 80, zväčša dramatických 
postáv.  
 Mladosť budúcej herečky poznačil tvrdý osud 
jej otca, odsúdeného na smrť nemeckým vo-
jenským súdom (ako veliteľ vojenského okruhu 
v Trenčíne odmietol r. 1939 Nemcom vydať 
vojenské sklady) cez povýšenie na brigádneho 
generála v r. 1946 až po degradovanie, prepus-
tenie z armády a opätovné väznenie, keď v 1948 
odmietol vstúpiť do komunistickej strany.
 Ako mladá dievčina sa v štyridsiatom štvrtom  
pridala k SNP, za jej dolapenie ako spojky bola 
vypísaná  finančná odmena.
 V r. 1950 absolvovala Odborný divadelný 
kurz v Bratislave. Množstvo zaujímavých postáv 
vytvorila aj v rozhlase, televízii a filme. Je zná-
mou recitátorkou. Repertoár poézie E. Kristínovej  
je veľmi široký, ovláda spamäti veľkú časť 
Hviezdoslavovej tvorby. 
 K 80. narodeninám spísal Ján Čomaj jej 
pamäte vydané pod názvom Spomienky herečky. 
 Nie spomienkami, ale prítomnosťou bude 
6. apríla Eva Kristínová žiť pri odovzdávaní 
Kvetu Tálie do jej vlastných rúk. Ako nám prezra-
dila v telefonickom rozhovore, už sa teší, že 
zavíta do kraja, ku ktorému má hlboký vzťah 
a bude pre  ňu cťou prevziať ocenenie určené pre 
významnú slovenskú herečku.  

K V E T  T Á L I E  P R E  E V U  K R I S T Í N O V Ú
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 Po vlaňajšnom odovzdaní moderného la-
boratória inteligentných elektroinštalácií mali 
v Strednej odbornej škole na Športovej ulici 
v Starej Turej opäť dôvod na radosť. V utorok 
11. februára tu slávnostne otvorili laboratórium 
automatizácie a riadenia, vybudované v spo-
lupráci so staroturianskou firmou orientujúcou sa 
na výrobu plynomerov, vodomerov a regulátorov.
 Na otvorení boli prítomní o. i. podpredseda 
TSK Jozef Trstenský, poslankyne Zastupiteľstva 
TSK Anna Halinárová a Kvetoslava Hejbalová, 
vedúca Odboru školstva TSK Daniela Hilčíková, 
primátor mesta Stará Turá Ján Kišš, riaditeľ firmy 
Elster, s. r. o., Peter Valko a ďalší hostia.
 Počas vlaňajška, kedy sa začalo s prípravou 
a budovaním laboratória, firma ELSTER dodala 
škole potrebnú techniku v hodnote viac ako 
4 000 € a zaškolila učiteľov i žiakov na obsluhu 
zariadení. Postupne vznikli dve meracie pra-
coviská. Meranie na plynomeroch s diaľkovým 
odpočtom bude slúžiť na oboznámenie študentov 
s diaľkovým odpočtom plynomerov.  Na druhom 
pracovisku sa nachádza EK280 - kompaktný, 
batériou napájaný prepočítavač množstva ply-

nu, ktorý sa dá pripojiť k membránovému, tur-
bínovému a rotačnému piestovému plynomeru. 
 Prínos novovybudovaného laboratória ocenil 
aj podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský.  
 „Trenčiansky samosprávny kraj pozitívne 
hodnotí spájanie teórie s praxou. Tiež fakt, že 
podnikatelia si uvedomili nevyhnutnosť takýchto 
krokov a spoluvytvárajú podmienky na skvalit-
nenie vzdelávania tak, aby sa absolventi školy 
mohli jednoduchšie uplatniť buď v ďalšom štúdiu 
alebo v reálnej práci,“ uviedol.                            
                       -pč-

V SOŠ STARÁ TURÁ ĎALŠIE NOVÉ LABORATÓRIUM

 Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom 
Meste nad Váhom pripravuje k Mesiacu knihy 
pre rôzne vekové skupiny detí a mládeže okrem 
klasických besied aj súťažno-zábavné kvízy. 
 Najmenšie deti si v tradičných rozprávkových 
dopoludniach pre MŠ zaspomínajú Od jari do zimy 
na Máriu Rázusovú Martákovú, so Štvornohými 
priateľmi Jozefa Pavloviča si pripomenú spiso-
vateľove 70. výročie narodenia  a Nataša Tánska 
sa Nezahrá s dievčiskom z príležitosti svojich 85. 
narodenín.
 Pre deti 1. - 3. ročníka ZŠ je pripravený 
súťažno-zábavný kvíz Rozprávkové všeličo, 
v ktorom budú odpovedať pomocou terčíkov vo 
farbách semaforu. Deti od 4. ročníka ZŠ budú  
v súťaži Ahoj, Európa  prostredníctvom známych 
osobností spoznávať krajiny Európskej únie, 
ktorej členom je Slovensko už 10 rokov. 
 Spomínané podujatia a tradičné informačné 
a tematické besedy, ako i besedy o jubilujúcich 
spisovateľoch pripravila MsK Ľ. V. Riznera 
v období od marca až do júna pre deti všetkých 

MŠ a ZŠ z nášho mesta a aj okolia. Srdečne ich 
pozývame do priestorov knižnice.

                 Marta Stuparičová, 
vedúca  knižnice

V MESIACI KNIHY OKREM BESIED I KVÍZY

 23. január bol pre Mestskú knižnicu Ľ. V. 
Riznera výnimočný. V tento deň sa spustilo elek-
tronické požičiavanie dokumentov a do činnosti 
sa tiež  uviedol on-line katalóg. Týmto sa naša 
knižnica zaradila medzi množstvo obecných, 
mestských a verejných knižníc, ktoré už vý-
požičný protokol a on-line katalóg knižničného 
systému CLAVIUS používajú.    
 Elektronickým požičiavaním dokumentov 
a vyhľadávaním v on-line katalógu sa urýchlil 
a zvýšil komfort knižničných služieb, čo už použí-
vatelia knižnice aj v priebehu tejto krátkej doby 
postrehli a ocenili.                                                    -ms-

ELEKTRONIZÁCIA MsK
SKUTOČNOSŤOU
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 V našom meste je 56 poberateľov 2 % 
z dane. Sú to: Občianske združenia: 56. 
PRIESKUMNÁ SKUPINA KLUB VOJENSKEJ 
HISTÓRIE A SÚČASNOSTI, IČO: 42145988, 
Ul. 1. mája 5; ACTIV KLUB, IČO: 36122734, 
Júliusa Gábriša 60/21; Agronovaz CAVALLI, IČO: 
42026148, Priemyselná 2; Ateliér nápadov,o.z. 
IČO: 42278511, Zelená 2022/10; Basketbalový 
klub Nové Mesto n. V., IČO: 42272947, Rybárska 
1, pp 87D; Bora Racing Team, IČO: 42147247, 
Podjavorinskej 1614/1; BOX - CLUB, IČO: 
34017810, Športová 22; CANTABILE, zmiešaný 
spevácky zbor, Nové Mesto n. V., IČO: 36131431, 
Dukelská 14; Cerberos Gym, IČO: 36118559, 
J. Kollára 10; DAKO Nové Mesto n. V., IČO: 
42019290, Dr. I. Markoviča 8; Dobrovoľný kol-
kársky klub, IČO: 34005811, Hostinec a kolkáreň 
u Komanov, Poľná 12; Futbalový klub Nové Mesto 
n. V., IČO: 42015031, Športová č. 22; HOKEJ 
BULLDOGS MLÁDEŽ o.z., IČO 42278031, Ru-
žová 9; Challenge-Me, IČO: 42142091, Športová 
31; Karate klub Goju-ryu Nové Mesto n. V., IČO:  
36129101, Tematínska č. 13, Klub železničnej 
nostalgie Bratislava východ, IČO: 42145341, 
Piešťanská 1207/51; Materské centrum BAMBI, 
IČO: 42148189, Štúrova 31; Mestská liga v malom 
futbale Nové Mesto n. V., IČO: 42277302, Tema-
tínska 9; Nádej pre komatóznych pacientov,
IČO: 42150825, Javorinská 17; NODAM - Zdru-
ženie detí a mládeže, IČO: 37918095, Klčové 
87; Novomestská kultúrna spoločnosť, IČO: 
42145317, Hviezdoslavova 4;  Občianske združe-
nie „Srdiečka“ pri Materskej škole Hollého 3, 
IČO: 42145554, Hollého 3; Poľovnícke združe-
nie - LES Stará Turá, IČO: 31117805, Weisseho 
č. 20; Rasion, IČO: 42274222, M. R. Štefánika 
820/26; Rodičovské združenie pri IV. ZŠ, IČO: 
17319617, Odborárska ul.; Rodičovské združenie 
pri Materskej škole, IČO: 17319617, Dibrovova 
13; Rodičovské združenie pri Základnej škole na 
Ul. kpt. Nálepku č. 12 v Novom Meste n. V., IČO: 
36120367, Ul. kpt. Nálepku č. 12; Rodičovské 
združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO: 
17319617, Štúrova č. 590/31; Rodinné centrum 
MANNA, IČO: 42018803, J. Gábriša č. 2; Slovenská 
rada rodičovských združení Rodičovské združe-
nie pri Gymnáziu sv. Jozefa, IČO: 17319617, 
Klčové 87; Slovenská rada rodičovských združení 
Rodičovské združenie pri Základnej škole sv. 
Jozefa, IČO: 17319617, Klčové 87; Slovenská ra-

da rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri Bilingválnom slovensko - španielskom gymná-
ziu, IČO: 17319617, Športová 41; Slovenská ra-
da rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri Materskej škole, IČO: 17319617, Poľovnícka 
12; Slovenská rada rodičovských združení Rodi-
čovské združenie pri Materskej škole, IČO: 
17319617, Hurbanova 6; Slovenská rada rodičov-
ských združení Rodičovské združenie pri Základ-
nej škole, IČO: 17319617, Tematínska č. 2092; 
Slovenský skauting, 15. zbor Javorina, IČO: 
36120511, Partizánska č. 317/1; SLOVENSKÝ 
ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH - Okresné 
centrum Nové Mesto n. V., IČO: 36122343, Te-
matínska 7; SLUHA, IČO: 42020395, Čulenova č. 
2338/21; Spoločnosť Joga v dennom živote, po-
bočka Nové Mesto n. V., IČO: 34015647, 1. mája 
21;  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 
v Novom Meste n. V., IČO: 42013607, Kollára č. 
3; Spolok dychová hudba BUČKOVANKA, IČO: 
35593105, Športová 30; SRRZ-RZ pri Materskej 
škole, IČO: 17319617, J. Kollára 25; STREET 
TEAM, IČO: 42273277, J. Kollára č. 351/22; Telo-
výchovná jednota RIO team Nové Mesto n. V., 
IČO: 42018404 Záhradná 1; Tenisový klub „KLI-
MATECH“ Nové Mesto n. V., IČO: 31201326, 
Piešťanská 55, Tenisový klub Zelená Voda, IČO: 
42018595, Izbická 29; TK NOVÁ GENERÁCIA, IČO: 
42145741, Sasinkova  č.545/21; ÚTULOK „NÁ-
DEJ“ pre opustených a týraných psíkov, IČO:
36123072, Klčové 41; VIDLOMET, IČO: 42016550,
Karpatská 26; Volejbalový klub, IČO: 34005668, 
Javorinská č. 19; Združenie rodičov a priateľov 
Špeciálnej základnej školy Nové Mesto n. V., 
IČO: 42272815, Ul. J. Kollára 3; Združenie rodi-
čov a priateľov pri Centre voľného času, IČO: 
42144761, Štúrova č. 31; Združenie rodičov pri 
Strednej odbornej škole, Bzinská 11, Nové Mesto 
n. V., IČO: 42147590, Bzinská 11. Neinvestičný 
fond: „ZDRAVIE V NÚDZI n.f.“, IČO: 36119351, 
Štefánikova č.1; Nezisková organizácia posky-
tujúca všeobecne prospešné služby: Považská 
akadémia vzdelávania n.o., IČO: 36119172, 
Trenčianska 1880/20; Účelové zariadenie cirkvi 
a náboženskej spoločnosti: KONGREGÁCIA 
ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME, IČO: 
00677574, Klčové 87.
 VIac  o postupe na poukázanie príslušných 
% z dane nájdete na: www.rozhodni.sk  . Pozor, 
v kolónke ROK píšte 2013!

DO ŠESŤDESIAT POBERATEĽOV 2 % Z DANE



8

ÚSPEŠNÝ SLOVÁK ZO SILICON VALLEY
 P o n ú k n u ť 
mladým ľuďom 
niečo viac ako 
bežný vyučovací 
deň je nielen prí-
jemným vybočením 
zo stereotypu, ale 
aj krokom k naplne-
niu internej školskej 
koncepcie neformál-
neho vzdelávania. 
Takýto vzdelávací  
prístup je zaujímavý 

faktami aj spôsobom ich podania. V našej škole 
sa dlhodobo uplatňuje najmä vďaka iniciatíve 
a podpore riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, 
PhD. V duchu životnej filozofie „Človek svojím 
tvorcom“ organizujeme u nás prednášky, besedy 
a stretnutia so zaujímavými osobnosťami, ktoré 
svojimi ľudskými vlastnosťami a odbornými schop-
nosťami sú pre mládež pozitívnymi vzormi. Stáva 
sa i to, že niektorí mladí ľudia pod ich vplyvom 
prehodnotia svoje plány a vydajú sa na inú 
profesionálnu dráhu. Byť v správnom čase na 
správnom mieste je dôležité. K tomu je potrebná 
aj štipka šťastia a ochota kompetentných tomu 
napomôcť.
 Práve preto sa na Piešťanskej ul. v Novom 
Meste n. Váh. 23. januára  v aule SOŠ usku-
točnila prednáška spojená s besedou so sku-
točným odborníkom a profesionálom v softvéro-
vom inžinierstve Ing. Romanom Kiššom.
 Rodák z Piešťan, autor prvého 8-bitového o-
sobného počítača PMD-85 u nás, legenda 
v oblasti čsl. vývoja mikropočítačov, 10-násob-
ný nositeľ ocenenia Microsoft Most Valuable 
Professional, charizmatický a energiou sršiaci 
človek prijal pozvanie riaditeľa našej školy aj pre-
to, lebo ich cesty sa už pred rokmi stretli.
 Na stretnutie s naším hosťom sa tešili aj 
pozvaní hostia z ďalších dvoch novomestských 
SOŠ, Spojenej školy sv. Jozefa, trenčianskeho 
a novomestského gymnázia i SOŠ v Starej Turej. 
Ing. R. Kišš pochádza z podnikateľskej rodiny, 
ktorá v minulom režime bola politicky prenasle-
dovaná, čo mu samozrejme život neuľahčova-
lo. Napriek prekážkam a ťažkostiam sa mu 
podarilo vyštudovať vtedajšiu Elektrotechnickú 
fakultu SVŠT v Bratislave a po krátkej skúsenosti 
s učiteľovaním v Banskej Štiavnici, počas ktorej 

pracoval aj na automatizačných riešeniach pre 
jadrové elektrárne, sa zoznámil s riaditeľom pod-
niku Tesla Piešťany. Ten mu ponúkol príležitosť 
podieľať sa na vývoji počítačov pre potreby 
štátnych a verejných inštitúcií, ako sú školstvo 
či zdravotníctvo. Bola to práve Tesla Piešťany, 
kde vznikli dnes už legendárne PMI-80, PMD-
85, krátko na to PC-88, IQ-151 a Didaktik Alfa. 
Piešťanský displejový mikropočítač 85 bol prvý 
počítač s výstupom na klasický televízor. Tieto 
počítače sa v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia masívne rozšírili do škôl, školských 
zariadení a domovov mládeže po celom Česko-
Slovensku. Dnešní programátori a počítačoví 
odborníci určite na ne s vďačnosťou a nostalgiou 
spomínajú. Boli to prvé počítače, ktoré môžeme 
nazvať osobnými, aj keď od dnešných PC majú 
ďaleko. 
 V r. 1989 Ing. R. Kišš emigroval do Kanady. 
Pochopil, že po revolúcii to s výrobou počítačov 
v Česko-Slovensku nebude dobré. Ich dovoz 
zo zahraničia bol totiž lacnejší ako ich domáca 
výroba. A tak v štyridsiatke začínal od nuly. 
Musel získať západnú prax, pretože len tá bola 
v jeho situácii relevantná. Začal bez nároku na 
finančnú odmenu pracovať pre torontskú univerzi-
tu, za to mohol zadarmo navštevovať prednášky. 
Takto si vo svojom vzdelaní vyplnil medzery, 
dobehol to, čo sa za socializmu nemohol naučiť. 
V tom čase mu zásadným spôsobom pomohla 
staršia sestra, ktorá emigrovala do Kanady už 
v r. 1972. Postupne sa preorientoval z hardvé-
ru na softvér. Bol úspešný a mohol si ísť plniť 
pracovné sny do USA, do Silicon Valley - me-
kky svetového počítačového a technologického 
priemyslu. Posledných pätnásť rokov pracuje na 
technológiách Microsoftu. Zaoberá sa tvorbou 
enterprise aplikácií, píše články o programovaní 
a publikuje. Najnovšie uvažuje aj nad tým, že 
pomaly s vývojom skončí. Chce učiť a naďalej 
pracovať na sebe.
 Pre nás, jeho poslucháčov, bola hodina 
s ním strávená neoceniteľnou skúsenosťou. Ing. 
Roman Kišš je príkladom toho, že keď človek 
veľmi chce, dokáže aj nemožné. Určite sa musel 
všeličoho vzdať, aby sa presadil a stal profe-
sionálom vo vede, bez ktorej si prítomnosť, ale 
ešte viac budúcnosť nevieme predstaviť. O to 
viac si vážime, že zavítal medzi nás.

PaedDr. Zdenka Andréziová
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 Ako žiaci sme mali viacero dní v školskom 
roku, kedy sme na našich učiteľov vyťahovali 
rôzne finty. Mali slúžiť k tomu, aby sme sa vyhli 
učeniu a skúšaniu. Jednou z takých príležitosti 
bol v marci aj Deň učiteľov. Katedru sme pekne 
ozdobili, na tabuľu napísali citáty a hneď pri 
vstupe sme učiteľom pekne zablahoželali. Na 
niektorých to zobralo, iní povedali, že sviatok 
učiteľov je potrebné osláviť učením.
 To je len jedna moja malá spomienka 
na školu. Ale myslím, že každý jeden z nás 
sa počas školských rokov stretol s učiteľom 
s veľkým U, na ktorého nedáme dopustiť 
a radi na neho spomíname. Prečo? Lebo okrem 
predpísaného učiva nás učil čosi viac. Učil nás 
žiť, učil nás správnym postojom, bol pre nás 
príkladom, bol profesionál, no zároveň blízky 
človek, priateľ, dôverník. Ak bolo potrebné, utrel 
aj slzu a v tej chvíli bol najbližším človekom.
 Kto je vlastne učiteľ? Učiteľ je človek, ktorý 
vidí ďalej, aby ťa mohol viesť bezpečne po ces-
te. Ježiš Kristus má tiež titul učiteľ. A vlastne to 
nie je len titul. On je učiteľ. Už pri prvom stretnutí 
s budúcimi apoštolmi Jánom a Andrejom ho oni 
oslovia: „Rabii – čo v preklade znamená Učiteľ 
-, kde bývaš? (Ježiš im) odpovedal: „Poďte 
a uvidíte!“ (porov. Jn 1,38-39). A na inom mieste, 
keď Ježiš poumýval nohy svojim učeníkom, 
povedal: „Chápete, čo som Vám urobil? Vy ma 
oslovujete: Učiteľ a Pane a dobre robíte, lebo to 
som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy 
vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako 
som ja urobil vám“ (Jn 13, 12-15).         
 V Ježišovi sa skutočne stretávame 
s učiteľom, ktorý učí príkladom vlastného života. 
A vidí ďalej. Podstatné je, či mu veríš. Či dáš 
na jeho slovo. Či zariadiš svoj život podľa jeho 
slova. Niekedy sa stáva, že pravda bolí, ale ona 
je očisťujúca. Sme niekedy v pokušení vymeniť 
učiteľa, ak od nás veľa vyžaduje. Ale on vie, 
prečo to robí. On vidí ďalej. Sv. apoštol Pavol 
svojho priateľa a duchovného syna Timoteja 
v liste upozorňuje: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod 
i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so 
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde 
čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú 
si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im štek-

lili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa 
k bájkam“ (2 Tim 4, 2-4).      
 Vymeniť učiteľa, ktorý od nás veľa vyžaduje, 
nie je riešenie. On vidí ďalej a vie, prečo to robí. 
Na jednom letisku lietadlo rolovalo k štartovacej 
dráhe. Po chvíli sa ale obrátilo a vrátilo sa späť. 
Až po hodine sa opäť vybralo k štartovacej dráhe 
a odletelo. Cestujúci, ktorí v lietadle nespokojne 
čakali na štart, sa pýtali letušky, čo sa deje. Ona 
im odpovedala, že pilotovi sa nepozdával zvuk 
motora, preto sa vrátil späť a žiadal kontrolu, 
prípadnú opravu. A trvalo nám celú hodinu, kým 
sme našli iného pilota, dokončila letuška. Aj tak-
to sa dá vyriešiť situácia, ale otázne je, či lietadlo 
doletelo šťastne do svojho cieľa. 
 Ježiš od nás,- ako dobrý učiteľ,- nevyžaduje 
práve najľahšie veci, ale on vidí ďalej. Je naj-
lepší učiteľ, lebo pozná celý náš život. Otázka 
bohatého mladíka položená Ježišovi Kristovi: 
„Učiteľ dobrý, čo dobré mám robiť, aby som 
mal večný život?“ (Mt 19,16), nám dáva priestor 
k rozmýšľaniu, čo robiť, aby môj život fungoval 
správne a došiel som do cieľa. Myslím a hádam 
mi dáte za pravdu, že počas života človek musí 
robiť veľa opráv. Poopraviť svoje názory, svoje 
správanie či celkový životný postoj. Ježiš sa 
v odpovedi na veľmi dobre položenú otázku 
snaží mladíka upriamiť na to, čo je cestou, ale 
aj brzdou v jeho životnom nasledovaní. Čo mi 
ešte chýba? Opýta sa mladík. A pýtam sa aj ja. 
 Ak budeme dobre počúvať učiteľa, v svojom 
srdci spoznáme, aké opravy musíme urobiť. On 
nám to určite naznačí. Zostaňme verní učiteľovi 
nášho života Ježišovi Kristovi, nevymeňme ho 
za vymyslené bájky.   
 Deň učiteľov, ktorý si každoročne pri-
pomíname, je sviatkom a oslavou práce všet-
kých pedagogických pracovníkov, ktorých práca 
je poslaním. Zaslúžia si úctu i poďakovanie za 
svoje znalosti, trpezlivosť a obetu. Môže však 
byť aj pre nás, ktorí sme školské lavice opustili 
už dávno, príležitosťou k zamysleniu sa, kto je 
učiteľom môjho života. Podľa akého slova žijem, 
čo počúvam, koho počúvam a čo to vo mne 
spôsobuje. Nemusím náhodou niečo opraviť?                                                                                           

 Igor Cingeľ
gréckokatolícky farár Trenčín, 

filiálka Nové Mesto nad Váhom

O UČITEĽOCH ...
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 Posledný januárový štvrtok rokovali členovia 
a sympatizanti miestneho Klubu Zväzu voja-
kov Slovenskej republiky (KZV SR). Cieľom 
bolo zhodnotiť činnosť organizácie od bilančnej 
schôdze v januári 2013.
 Správa o činnosti, ktorú predniesol podpred-
seda klubu plk. v. v. Ing. J. Dvorštiak, konšta-
tovala, že organizácia a plnenie jednotlivých úloh 
boli na dobrej úrovni. Najväčšou mierou k tomu 
prispela aktívna práca Rady KZV SR, ale aj jed-
notlivých členov a sympatizantov klubu. 
 Bývalých aktívnych profesionálnych voja-
kov môžeme vidieť pri spomienkových oslavách 
pri príležitosti významných výročí SR, regiónu 
i mesta (oslobodenie mesta a vlasti, SNP, výročie 
ukončenia I. sv. vojny ...). Položenie vencov, ak-
tívna príprava pozdravných prejavov i samotná 
účasť v slávnostných uniformách sú výrazom 
ich kladného postoja k štátnosti a prejavom úcty 
k nášmu regiónu i mestu v pokrokovej histórii.
 Hodnotenie plnenia plánu práce potvrdilo, 
že bývalí muži v zelenom majú byť  na čo hrdí. 
A to i v záujmovej činnosti. Strelecký krúžok na 

streleckých podujatiach úspešne reprezentoval 
doma, na Slovensku, ale i v Českej republike 
i  Rakúsku. Dobrých výkonov bolo neúrekom. 
Správa podčiarkla 1. miesto a získanie Pohára 
prezidenta ZV SR a Pohára predsedu Klubu ZV 
SR Levice. V súťaži jednotlivcov získal 2. mies-
to v dvojboji nrtm.v.v. P. Paška a pozoruhodný 
výsledok - 1. miesto v streľbe zo samopalu vz. 58 
dosiahol pplk.v.v Vl. Ješko. 
 Významná je i spolupráca novomestského 
Klubu ZV SR s mestom, Oblastnou organizáciou 
SZPB v Novom Meste  nad Váhom,  ale hlavne 
s organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, 
s ktorou zorganizovali kurz práce na počítači. 
Jeho absolventi sa zdokonalili hlavne v práci 
s textom a e-mailom. Správa o činnosti vyzdvihla 
spoluprácu s p. M. Lovásovou  a A. Balkovicovou. 
 Na výročnom rokovaní bola zvolená nová 
Rada Klubu ZV SR. Odstupujúci predseda plk. 
v.v. PaedDr. Štefan Bumbál  poďakoval všetkým 
za dlhoročnú plodnú spoluprácu. Novým predse-
dom Klubu ZV SR sa stal pplk. v.v. Dr. Kamil Kriš-
tofík.                   Dr. Josef Putirka 

VOJENSKÍ DÔCHODCOVIA ROKOVALI

 Po období fašiangov  Popolcovou stredou sa 
začína pôstne obdobie.   
 Názov Popolcová streda pochádza zo 
zvyku páliť palmy, v našich končinách bahniatka 
z Kvetnej nedele minulého roka. Takto získaný 
popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej 
stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na 
čelo. 

 Tento symbol sa vzťahuje na tradíciu našich 
predkov sypania si popola na hlavu na znamenie 
pokánia pred Bohom. I dnes  zvykneme hovoriť, 
keď človek urobí chybu, že teraz si „sype  popol 
na hlavu", aby napravil, čo spôsobil, a vyprosil si 
tak od Pána odpustenie. 
 Popolcová streda tento rok pripadá na 5. 
marca. 

POPOLCOVOU STREDOU SA ZAČÍNA PÔSTNE OBDOBIE

 Do 7. marca si občania a návštevníci Piešťan  
môžu v Galérii Domu umenia  pozrieť výber z prác 
medzinárodného Novomestského ostňa, ktorú 

usporiadali DU v Piešťanoch, 
Galéria P. Matejku a MsKS 
v Novom Meste  nad Váhom.
  Pozoruhodná výstava do-
plnená o dielka nedávno 
zosnulého PhDr. Vojtecha  
Haringa je poctou niekdaj-
šiemu autorovi, neskôr  po-
rotcovi jednotlivých ročníkov 

bienále  kresleného humoru a satiry. Za prítom-
nosti jeho manželky M. Haringovej a syna si 
na  klinického psychológa, vysokoškolského 
pedagóga,  publicistu a humoristu zaspomínali 
jeho priatelia. Okrem riaditeľky Domu umenia 
PhDr. Edity Bjeloševičovej z Novomešťanov to 
bol priateľ a kolega Ing. Vladimír Pavlík. Vrátil 
sa do obdobia 90. rokov, 
kedy sa  spoznali a zrodila 
sa ich vzájomná spolupráca 
a prečítal zopár z myšlie-
nok V. Haringa zo spoločného 
dielka Prípitky, ktoré riaditeľ 
Novomestského ostňa ilus-
troval.

OSTEŇ V PIEŠŤANOCH
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 Beckovská brána je pomyslená spojnica 
Beckovského hradného brala a Tureckého vrchu. 
Tu sa pod hradným bralom narodil Dušan Čikel, 
budúci významný ľahký atlét.  Mimochodom,  jeho 
bratrancom bol o.i. i známy Beckovčan, priemy-
selný výtvarník Ján Ondrejovič.  
 Keďže Beckov patrí do nášho okresu, uveď-
me si čo-to o jeho rodákovi, o ľahkoatletickej 
osobnosti Dušanovi Čikelovi, zvlášť keď  Sloven-
sko doteraz dosiahlo v ľahkej atletike skromné 
medzinárodné úspechy. I z týchto dôvodov je viac 
ako zarážajúca skutočnosť, že o tomto vynikajú-
com atlétovi, bývalom dvojnásobnom svetovom 
rekordérovi, členovi bežeckých šta et 4 x 800 
m a 4 x 1500 m akoby sa zľahla zem! Napr. ani 
v jednej z dvoch našich najznámejších encyklo-
pédií sa pre neho nenašiel žiadny priestor.
 V Beckove sa narodil 18. októbra 1929 Karo-
lovi Čikelovi a Márii, rod. Ilavskej. K sestrám Ľub-
ke a Vierke tak pribudol brat Dušan Eduard Čikel. 
 Prežil neľahké detstvo, bolo však bohaté na 
športové aktivity. Po absolvovaní Obchodnej školy 
v Bratislave sa zamestnal ako účtovník v Trenčí-
ne, kde hrával i futbal. Tu sa  v r. 1950 oženil s Má-
riou, rod. Mituchovou, rodáčkou z Trenčína, ktorá 
mu povila dvoch synov a dcéru, Ľuboša, Dušana 
a Janku. Tu žije dodnes. 
 Atletické previerky nováčikov na vojne v  r. 
1951 v Českých Budějoviciach zmenili celé jeho 
životné smerovanie. Postúpil cez všetky kolá Ar-
mádnych športových hier až do  nále na praž-
skom Strahove, kde skončil hneď za vtedajšími 
bežeckými esami. V rokoch 1951 až 1958 prešiel 
Dušan Čikel všetkými formami armádneho vrcho-
lového športu od ATK cez ÚDA až po Duklu Pra-
ha. Patril k postavám Zátopkovej éry, úspechmi 
dodnes neprekonanej. Sám bol dlhoročným pria-
teľom fenomenálneho Emila Zátopka a okrem 
tréningov  a súťaží prežil s ním i jeho povestné 
humorné fígle. V skupine trénera Dr. Ladislava 
Fišera na čele so Stanislavom Jungwirthom sa 
vypracoval na výborného míliara. Jeho osobné 
rekordy ešte i dnes majú svoju hodnotu.
 Športovú vizitku D. Čikela doplňme faktami, 
akými sa môže málokto, - ak vôbec,- zo sloven-
ských ľahkých atlétov pochváliť v bežeckých 
disciplínach. Svoju vlasť reprezentoval v 15 me-
dzištátnych stretnutiach, celkovo absolvoval 38 
zahraničných štartov. Na našich šampionátoch 

získal 8 medailí, z nich po tri 
zlaté a strieborné a dve bron-
zové. Prekonal čs. rekord na 1 
míľu a 34-krát posunul sloven-
ské rekordy v deviatich disciplí-
nach. Vrcholom jeho kariéry bolo 
členstvo v štafete ÚDA Praha, 
keď v r. 1953 na 4 x 800 m, ktorá  
zabehla svetový rekord v zložení 
Čikel - Stržínek - Liška - Jungwirth časom 7:28,0 
a v r. 1954, tiež ako  člen štafety ÚDA Praha na 
4x1500 m, ktorá v zložení Čikel - Ullsperger - Zvo-
lenský - Jungwirth dosiahla čas 15:26,4, čo bol 
tiež svetový rekord!
 Na olympijské hry v  roku 1956 do Melbour-
ne mal splnené limity na dvoch tratiach - 1 500 m 
i 5 000 m, avšak v nominácii do Austrálie chýbal. 
Zapracovala pražská administratíva! Veľké skla-
manie urýchlilo rozhodnutie ukončiť aktívnu čin-
nosť a odísť z Prahy! D. Čikel však nezanevrel 
na armádny šport. Vyštudoval Fakultu telesnej 
výchovy a športu na Karlovej univerzite v Prahe 
a začas  sa venoval futbalu. Najprv bol kondičným 
trénerom futbalistov v Trenčíne a  Banskej Bystri-
ci. Po r. 1969 budoval ASVŠ Dukla Trenčín, kde 
sa stal napokon veliteľom. Posledných päť rokov 
pred odchodom do dôchodku (od r. 1988) praco-
val na veliteľstve Východného vojenského okruhu.
 Športové gény v rodine sa prejavili u jeho 
vnuka Ľuboša Čikela, ktorý v zápasení v r. 2004 
na olympijských hrách v Aténach štartoval za 
Rakúsko! To, čo sa nepodarilo dedovi, podarilo sa 
vnukovi – bol olympionikom!       Ing. G. Rumánek

Z PRÍBEHU DUŠANA ČIKELA

KARNEVAL S PRÍVLASTKOM KARIBSKÝ
 Vrcholiace fašiangy Materské centrum Bambi  
zakončí karnevalom. Tento rok bude prežiarený 
slnkom s prívlastkom KARIBSKÝ! 
 V sobotu 1. marca od 15,00 do 17,00 h pre-
meníme spoločenský dom, ktorý deťom poskytli 
Mesto a MsKS Nové Mesto nad Váhom, na horú-
cu pláž. Bude možné odfotiť sa pod palmami, 
zaskákať si na veľkom morskom nafukovacom 
hrade, obdivovať hawaiské tanečnice či horúcu 
salsu a vyblázniť sa na diskotéke v rytme samby. 
 Vítaní sú všetci (skvelé bude, ak prídete 
v karibskom, morskom či pirátskom štýle), mas-
ku, aspoň symbolickú, musí mať každý, bez roz-
dielu veku. Vstupné je dobrovoľné!     MC Bambi
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 Voľby prezidenta Slovenskej republiky rozhodnú o tom, kto bude zastávať veľmi dôležitý post 
v našom štáte. Sme presvedčení o tom, že o víťazovi týchto volieb by mali rozhodnúť profesionálne 
schopnosti a politické skúsenosti kandidátov. S ľútosťou však sledujeme, že kampaň, ktorá prebie-
ha, nie je súťažou schopností, programov a vízií, ale v prevažnej miere je jednostranným bojom 
väčšiny kandidátov proti kandidátovi Robertovi Ficovi. 
 Netajíme sa tým, že podporujeme práve Roberta Fica, pretože ho považujeme práve 
z hľadiska jeho schopností a politických i životných skúseností za najlepšie pripraveného na výkon 
funkcie prezidenta. O to viac nás znepokojuje, keď zaznievajú hlasy, že hlavným kritériom na to, 
aby sa niekto stal prezidentom, má stačiť to, že to nebude Robert Fico. 
 My sme presvedčení o tom, že na to, aby sa človek uchádzal o post prezidenta Slovenskej 
republiky nestačí, aby sa nevolal Robert Fico. 
 Ak niekto takto pristupuje k voľbám a vyzýva ľudí, aby sa rozhodovali len podľa tohto čierno-
bieleho kritéria, je to neúcta nielen voči funkcii prezidenta, ale predovšetkým voči ľuďom, pretože 
je to podcenenie ich schopnosti rozhodnúť sa na základe vecných argumentov. 
 Vyzývame preto kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, aby sa prezentova-
li predovšetkým svojimi schopnosťami a svojím programom a aby prestali navzájom súťažiť 
v tom, kto z nich bude väčší kritik Roberta Fica. Len tak si môžu občania Slovenskej republiky 
v marci zvoliť za prezidenta najlepšieho z nich.

Ing. Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom
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ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!

MASÁŽE
Jaroslava Koštialová

Nové Mesto n.V. Holubyho 2
▪ Klasická, športová, 
▪ Reflexná - chodidiel, 
▪ Medová - detoxikačná,

 ▪ Breuss masáž, ▪ Tehotenská masáž,
 ▪ Manuálna lymfodrenáž, 

▪ Rašelinový zábal, ▪ Bankovanie
Tel.: 0904 614 396

www.odbornemasaze.szm.sk

MASÁŽE

www. katkatours.sk

 Ján CHORVÁT (2. 3.1869 - 11. 6. 1941) – 
pedagóg, náboženský spisovateľ. Narodil sa vo 
Višňovom. Zomrel v Starej Turej. Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie - 145. výročie narodenia;
 Martin HOLLÝ ml. (11. 8. 1931 - 18. 3 2004) 
významný filmový a televízny režisér a scenárista, 
spolupracoval so špičkovými tvorcami, o. i. napr. 
i s Novomešťanom - scenáristom T. Vichtom. 
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - štúdium na 
novomestskom gymnáziu - 10. výročie  úmrtia.
 Silvia PULMANNOVÁ (22 . 3 . 1939) - ma-
tematička, vedkyňa, nositeľka viacerých vyz-
namenaní. Pracuje v SAV. Nové Mesto nad 
Váhom: rodáčka - 75. výročie narodenia;
 Pavol KULÍŠEK (2. 3. 1859 - 25. 3. 1915) 
- pedagóg, účtovník. Narodil sa vo Vrbovciach. 
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie - 155. 
výročie narodenia;
 Fedor MATEJKA (28. 3. 1944) - výtvarník. 

Mladší syn akademického maliara Petra Matejku. 
Žije v Nemecku. Nové Mesto nad Váhom: rodák - 
70. výročie narodenia;
 Róbert HREBENÁR (25.5.1916 - 29.3.1999) 
- hudobný skladateľ, právnik. Nové Mesto nad 
Váhom: rodák, pôsobenie, úmrtie - 15. výročie 
úmrtia;
 Gabriela SCHILLEROVÁ (30.3.1924 - 1993)
- maliarka. Zomrela v Bratislave. Nové Mesto nad 
Váhom: rodáčka – 90. výročie narodenia.

* V NOVÝCH PRIESTOROCH. Slovenský 
zväz telesne postihnutých v Novom Meste 
nad Váhom, ktorý sa od nového roka presídlil 
do priestorov na Ul. Komenského 9 (oproti fa 
Ludoprint), uskutoční 27. marca o 14,00 h
v Spoločenskom dome v Novom Meste nad 
Váhom výročnú členskú schôdzu. Termín každo-
mesačných schôdzok SZTP je o 14,00 h, naj-
bližšie 12. marca, potom 7. apríla, 5. mája 
a 23. júna.                                      J. Kubánová, 

predsedníčka SZTP v Novom Meste  n. V.

OSOBNOSTI MESIACA

KLUBOM ROKA  BLUE NOTE!    
 Zväz autorov a interpretov populárnej  hudby  
(ZAI) 13. februára v známom bratislavskom V – 
klube odovzdal  výročné ceny za  rok 2013 - sošky  
mikrofónov v ôsmich kategóriách. Do užšieho kola 
zo 144 nominácií a 127 nominovaných postúpi-
lo a  až  v dvoch kategóriách figurovalo Nové 
Mesto nad Váhom, konkrétne Blue Note  ako 
KLUB ROKA a jeho majiteľ Tibor Zelenay ako 
USPORIADATEĽ ROKA.
 Na  našu  radosť ZAI za Klub roka  vyhlásil  
Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Vskutku 
pekný darček k nadchádzajúcim 5. narodeninám 
klubu. Srdečne  blahoželáme!



PROGRAMY MsKS
 marec 2014

JAN POHRIBNÝ

TOMU VER

 7. marca o 18,00 h v sále  MsKS vystú-
pi VESELÁ TROJKA Pavla Kršku. Tvoria ju 
hudobníci Pavel Krška, Lubomír Peterka a Miro-
slav Hrdlička. 
 Piesne  týchto kamarátov sú určené pre  
všetkých, ktorí radi počúvajú ľudové pesnič-
ky. Hosťom programu bude hudobná skupina 
BLACK BAND.
 Vstupenky si  môžete  zakúpiť v pokladni  
MsKS po 6 €.

NA HRANICI RAJA

 Stretnutie s irisdiagnostikom Jánom De-
díkom sa uskutoční 11. marca od 12,30 do 
16,30 h v MsKS.

 Do 28. marca  je vo výstavnej  sieni  MsKS 
sprístupnená výstava fotografi í Jana Pohribné-
ho z ČR s názvom: Na hranici raja. 
 Výstavu organizuje MsKS - Galéria Petra 
Matejku v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne.
 Fotografi e J. Pohribného sú okrem Českej 
republiky zastúpené vo významných zbierkach 
v USA, Francúzsku, Švajčiarsku a Číne. Pozrieť 
si ich môžete v pracovných dňoch od 8,00 do 
15,30 h.

VESELÁ TROJKA

 23. marca o 15,00 a 16,00 h Divadielko 
galéria  uvedie vo  svojich priestoroch reprízu 
bábkovej hry Šťuka patrí na  pekáč.

 4. marca o 19,00 h  sa v divadelnej  sále 
MsKS uskutoční bláznivá komédia M. Schisgala 
v réžii M. Spišáka, v ktorej sa  predstavia: M. 
Majeský, L. Lapišáková, alt. L. Barlíková a M. 
Mňahončák. Vstupné je 11 €.

  22. marca o 15,00 h v sále MsKS SDOS 
- DSD Javorina, SDOS - MDS Javorinka  a FS 
Otava pri MsKS v Novom Meste nad Váhom pri 
príležitosti 165. výročia narodenia Ľ. V. Riznera 
uvedie inscenáciu hry Jána Juráka: Céder a lim-
ba v úprave PaedDr. M. Kubovicovej, T. Blaťá-
kovej a Š. Psotného

BÁBKOVÉ DIVADLO

 11. marca o 17,00 h  v Galérii P. Matej-
ku sa uskutoční poeticko-hudobné pásmo 
s názvom Poézia môjho srdca. Verše Mirosla-
va Válka zarecituje Daniela Arbetová, zhudob-
nené poetove verše ponúknu: L. Trautenberger 
- klávesy, K. Godálová, M. Janečková  - gitara,  
spev. Technická spolupráca: I. Radošinský, T. 
Bačo a F. Pastorek.

POÉZIA MÔJHO SRDCA

LÁÁÁSKA

DIVADELNÉ 
CENTRUM MARTIN

 14. marca  o 8,30 h Divadelné centrum 
v Martine  odohrá pre študentov muzikál  TOMU 
VER. Muzikál je  o priateľstve, o láske, o chao-
tických pocitoch medzi detstvom a dospelosťou, 
i o tom, ako alkohol môže zmeniť životné plány 
mladého človeka.

VÝSTAVA

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

CÉDER A LIMBA



HODINY, ČO IŠLI 
TAK KRÁSNE POMALY

 MsKS, oddelenie  ZUČ, výstav a  vážnej 
hudby organizuje 3. marca zájazd do SND 
v Bratislave na operu G. Pucciniho Bohéma.

 25. marca o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa  môžete  tešiť na  pokračovanie cyklu 
pesničiek a  rozprávania so skupinou Premeny.
 V pásme akustickej hudby a rozprávania 
o hodinách, minútach a čase, čo kedysi išiel 
tak krásne pomaly, popri HS Premeny účinkujú: 
Oľga Nápokyová (čítanie  textu) a Mária Mize-
ráková (cimbal). Z hudobných nástrojov ďalej 
zaznejú : gitary, cajon (kachon), klávesy a ústna 
harmonika.

Pondelok                15,45 h do 18,00 h klavír
                             16,15 a 18,00 h         joga
                                  18,30 h cvičenie pre ženy 
                                             - spoločenský dom 
Utorok                      15,45 h - 18,00 h     klavír
Streda                                      18,15 h       joga 
                                     18,30 h cvičenie pre  ženy 
                                             - spoločenský dom            
Štvrtok                          15,45 - 18,00 h           klavír 
                                  16,15 h a 18,00 h      joga
Piatok                       15,00 h - 17,30 h     klavír

KU R Z Y  V  M A R C I

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej 
poradne. 
 Najbližšie termíny stretnutia s advokátom  
sú 6. a 27.  marca o 17,00 h. 
 V mestskom kultúrnom stredisku na 
1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblas-
ti trestného, pracovného a občianskeho práva. 
 Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide 
o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené 
osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, 
sociálne znevýhodneným občanom a dôchod-
com.

PRÁVNA PORADŇA

 31. marca o 18,00 h sa uskutoční posledný 
koncert jarného abonentného cyklu, na ktorom 
sa predstavia renomovaní umelci:
 Dalibor Karvay - husle, Zuzana Bouřová - 
viola, Jozef Podhoranský - violončelo, Ján Kri-
govský - kontrabas, Eva Cáhová - klavír, Ulrich 
Ulmann - umelecké slovo. V programe odznejú 
skladby Hummela a Schuberta.

VEČERNÝ KONCERT

KLUBY V MARCI
Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
                  Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci 
                        11. 3. od 12,30 - 16,30 h  
       Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda               5. 3. o 17,00 h - Výbor MO MS
           12. 3. o 14,00 h - Klub chorých 
                                         na sklerózu multiplex
Štvrtok              od 18,00 h     - Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h          - A klub 

ZÁJAZD NA OPERU

JAN POHRIBNÝ:
NA HRANICI RAJA

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
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Predjarno – jarnú pozvánku do kina tvorí niekoľko  lmov:
 ATOMIC AGE - streda 5. marca o 19,00 h ( ASFK):
 Victor a Rainer sa v sobotu večer vydávajú za zábavou do centra Paríža. Pri potulkách noč-
ným mestom prichádza jedno stretnutie za druhým. Pouličné bitky, odmietnutia zo strany dievčat, 
dlhé rozhovory…Tvárou v tvár dezilúzii nadránom mesto opúšťajú a v melancholickom pokoji lesa, 
za svitu mesiaca sa z  priateľstva rodí nový deň. 
 Francúzska dráma trvá 86 minút a je  MN do 12 rokov. 
 EXPEDIČNÁ KAMERA: FILMY, KTORÉ VÁM ZRÝCHLIA TEP - streda 12. marca od 17,00 
do 21,00 h:
 Pre pocit krvi tuhnúcej v žilách si nemusíte zlomiť nohu uprostred amazonských pralesov, či 
nechať sa v pampe uštipnúť hadom, hovoria organizátori fi lmového festivalu Expedičná kamera. 
Stačí zájsť do kina a môžete vidieť napínavé príbehy – od pešej púte jednou z najdrsnejších púští 
sveta po BASE jump vo Vysokých Tatrách. 
 Štvorhodinové fi lmové pásmo odkrýva divokú prírodu, extrémne zážitky a športy, na ktoré si 
väčšina z nás osobne netrúfne ani v najdivokejších snoch. Nie všetky fi lmy sa končia happyendom 
a nie všetky prekážky môžu byť pokorené. Platí tu pravidlo dobrodruhov: „Zážitok nemusí byť 
kladný, hlavne, že je silný“.
 Základ programu tvoria snímky ovenčené cenami z medzinárodných outdoorových festiva-
lov. Uvidíme i horolezecké šialenstvo A. Honnolda v Yosemitoch. Jedinečnými zábermi prispeli 
aj slovenskí fi lmári. Z dielne P. Barabáša pochádzajú Pygmejovia - deti džungle, fi lm zobrazujúci 
pátranie po najmenších obyvateľoch planéty z afrického Konga. Extrémne výkony slovenských 
vrcholových športovcov zase zachytávajú Tatry bez limitov.
 KRÁSKA A ZVIERA  - sobota 15. a nedeľa 16. o 15,00 h:
 Píše sa rok 1810. Zámožný kupec si žije v bohatstve a hojnosti. Jedného dňa však príde 
o všetko a musí opustiť mesto aj so svojimi šiestimi deťmi. Je medzi nimi aj pôvabná Bella, naj-
mladšia dcéra plná života a radosti. Pri jednej z dlhých a úmorných ciest kupec objaví nádherné 
kráľovstvo Zvieraťa, ktoré ho odsúdi na smrť za krádež ruže. Bella, viniac sa za nešťastný osud 
rodiny, chce obetovať svoj život výmenou za otcov. Na zámku ju však nečaká smrť, ale nevšedný 
život plný kúziel, potešenia a melanchólie. Vďaka odvahe a otvorenému srdcu sa Belle nakoniec 
podarí vyslobodiť Zviera zo spárov zla a objaviť pravú lásku.
 Francúzsky romantický  lm trvá 112 minút a je MN do 12 rokov.
 ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM - streda  19. marca o 19,00 h:
 Dokumentárny fi lm režisérky a scenáristky O. Záblackej divákom približuje nesporne pozo-
ruhodnú osobnosť Mons. Bezáka - kňaza, ktorý svoj život zasvätil Bohu a cirkvi a mapuje jeho 
nevšedný životný príbeh. Predstavuje človeka jednými milovaného a druhými odmietaného. Od-
haľuje súkromné aj verejné momenty jeho života. Uvidíte Róberta Bezáka očami verejnosti, ale aj 
jeho najbližších. Spoznáte ho nielen ako arcibiskupa, ústrednú postavu medializovanej kauzy, ale 
aj ako syna, brata či priateľa.
 Dokumentárny  lm SR trvá 90 minút a je MN do 12 rokov.
 ROZBITÝ SVET - streda 26. marca o 19,00 h (ASFK):
 Najlepší britský nezávislý fi lm r.2012 prináša príbeh 11-ročnej Skunk. Začali sa jej letné práz-
dniny a jej dni vypĺňajú  bezstarostné chvíle. Ale len do okamihu, kedy sused Oswald surovo zmláti 
milého, ale labilného mladíka Ricka. Skunk je toho svedkom a vzápätí začína strácať nevinnosť 
takou závratnou rýchlosťou, až sa jej to začne vymykať z rúk. Domov, okolie i škola sa stávajú 
miestom zrady a zložitý, „rozbitý“ svet začína tvoriť jej budúcnosť. 
 Anglická dráma trvá 90 minút a je MN do 12 rokov.

  POZVÁNKA DO KINA
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 Neodmysliteľnou súčasťou histórie našich 
miest a obcí sú aj vojny. Väčšina z nich si vy-
brala svoju krutú daň a bolestne zasiahla do ži-
vota obyvateľov aj nášho podjavorinského kraja 
a obce Lubina. Písali sa v nich jedinečné príbehy 
obyčajných ľudí, priamych účastníkov bojov, ale 
aj ich rodín, neraz márne čakajúcich na svojich 
blízkych. Roztrúsené sa zachovali v spomien-
kach potomkov, ktoré sa odovzdávali z pokolenia 
na pokolenie, v dnes už zažltnutej vojnovej ko-
rešpondencii a zápiskoch, rodinných kronikách, 
úradných dokumentoch a fotografi ách. Dá sa 
z nich vysledovať nielen putovanie vojakov na 
frontoch a v zajatí, ale aj úžasné puto rodinných 
zväzkov, mravná sila, životná fi lozofi a, kultúra my-
slenia a konania vtedajších ľudí.
 A práve z týchto prameňov čerpali autori pri 
zostavovaní výnimočnej publikácie Lubina vo voj-
nových príbehoch (2013). Vďaka mravčej práci 
a obrovskému úsiliu sa im podarilo poskladať pes-
trú mozaiku príbehov a neraz krutých osudov ľudí, 
odohrávajúcich sa na pozadí vojnových udalostí 
19. a 20. storočia. Zaznamenali v nej účasť lubin-
ských predkov  v rakúsko-uhorskej armáde, v od-
boji v revolučnom roku 1848,  ale najmä v dvoch 
svetových vojnách.
 Z frontov tej prvej sa nevrátila takmer stovka 
lubinských vojakov, ktorí našli miesto svojho pos-
ledného odpočinku ďaleko od rodnej obce. Kniha 
prináša ich zoznam, ako i mená lubinských legio-

nárov, účastníkov ozbrojeného odboja v zahraničí.
 Najrozsiahlejšia časť knihy je venovaná 
2. svetovej vojne a SNP. Sú v nej zachytené desiat-
ky nevšedných príbehov civilistov a vojakov, mu-
žov i žien,  s tragickými i šťastnými koncami, ktoré 
vypovedajú o hrdinstve, ľudskosti a spolupat-
ričnosti, ale aj o ľudskej zlobe, nenávisti a zrade, 
ktoré sa podpísali pod osud nejednej rodiny nielen 
počas vojny, ale aj dlho po nej. Hlavnými protago-
nistami nie sú iba domáci obyvatelia,  ale aj ľudia 
z rôznych kútov sveta, ktorých okolnosti zaviali 
do tohto kraja pod Javorinou, aby spojili svoje sily 
a v partizánskom odboji bojovali proti spoločnému 
nepriateľovi - fašistickým okupantom. Zdokumen-
tované osudy sú dôkazom, že odvaha a statoč-
nosť ľuďom tohto kraja nechýbali ani v najťažších 
dobách. Preto autori vyjadrili presvedčenie, že by 
sme nemali zabúdať na to, čím pokolenia pred 
nami žili a za čo aj zomierali.
 Vďaka skúseným autorkám, akými sú  prof. 
Ľudmila Fraňová a Ing. Oľga Hrabovská, ktorým 
výdatne pomáhal pán Milan Ostrovský, pribudlo 
do fondu historických publikácií o obci Lubina 
ďalšie hodnotné dielo, ktoré tentokrát upriamilo 
erudovaný a zároveň čitateľsky príťažlivý pohľad 
na najsmutnejšie úseky regionálnej histórie, keď 
sa ľudia oberali o právo na slobodu i na život, ale 
keď aj „malí“ ľudia robili veľké činy a v konečnom 
dôsledku rozhodovali  o svojej i našej budúcnosti.                                                       
                                                         Eva Berková

LUBINA VO VOJNOVÝCH PRÍBEHOCH

K SVETOVÉMU DŇU SPOTREBITEĽOV
 Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľov 
(15. marca) vás  chceme  upozorniť na webovú 
stránku Slovenskej  obchodnej  inšpekcie (http://
www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi), kde nájdete 
odpovede na  najčastejšie  otázky spotrebiteľov. 
Jednou z aktuálnych je, či môže spotrebiteľ 
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na pre-
zentačnej akcii a vrátiť tovar predávajúcemu späť.
 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvo-
du písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do 7 
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri 
odstúpení od zmluvy musí vrátiť predávajúce-
mu všetko, čo od zmluvy dostal - aj darčeky. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, 
ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá 
najneskôr posledný deň lehoty na poštovú pre-

pravu. Spotrebiteľ v lehote 7 pracovných dní odo 
dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predáva-
júcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý 
alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; 
primeraná starostlivosť o tovar musí byť zacho-
vaná.  Predávajúci je povinný prevziať tovar späť 
a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar 
alebo za službu, alebo vrátiť spotrebiteľovi pred-
davok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpe-
nia od zmluvy.
 V prípade potreby sa spotrebitelia z nášho 
mesta môžu obrátiť na Inšpektorát SOI v Prievidzi 
s pôsobnosťou pre Trenčiansky kraj, Ul. A. 
Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor tech-
nickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, 
č. tel. 046/5422 771.



15

HALEY, MEDZINÁRODNÝ PROJEKT PRIEMYSLOVKY

 Na doterajšie medzinárodné projekty part-
nerstiev škôl v rámci programov Leonardo da 
Vinci a Comenius  v SOŠ Bzinská 11 nadviaza-
li ďalším projektom s názvom Happiness and 
Luck of European Youth - HALEY. Zapojilo sa 
do neho sedem škôl zo SRN, Portugalska, ČR, 
Rumunska, Španielska, Turecka a SR. Hlavnou 
myšlienkou je šťastie ako základná ľudská potre-
ba a otázka: „Dokážeme sa skutočne naučiť žiť 
šťastný život?“ 
 Cieľom projektu je ukázať mladým, že naučiť 
sa žiť šťastnejší život je možné, že šťastie 
a spokojnosť prichádzajú menej z materiálneho 
bohatstva a viac zo vzťahov, menej zo zamerania 
sa na seba a viac z pomáhania druhým. Tiež 
sa zaoberá otázkou úspechu, pretože úspech 
je súčasťou šťastného života. Žiaci sa učia, ako 
žiť so staršími ľuďmi, ako búrať bariéry medzi 
ľuďmi. Projekt umožňuje účastníkom pochopiť 
ich identitu a príslušnosť k ich národu i Európe, 
získať porozumenie vlastnej historickej, kultúrnej, 
etnickej identity, aby boli schopní pochopiť 
a oceniť aj ostatné národy. Projekt má tiež 
pomôcť mládeži riešiť  životné situácie a naučiť 
ich, ako čeliť výzvam pozitívnym spôsobom, zvý-
šiť schopnosť konfrontácie mladých ľudí s prob-
lematickými situáciami a presvedčiť ich, že sú 
schopní prekonať ich a nájsť také riešenia, 
ktoré prispievajú k zvýšeniu ich sebavedomia 
a celkového šťastia. 
 Prvé stretnutie partnerských škôl sa kona-
lo v októbri 2013 v španielskom Las Palmas 
na pôde školy INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA „LA MINILLA". Po prílete účast-
níkov čakalo priateľské privítanie učiteľov z hosťu-
júcej školy. Hostí privítal riaditeľ školy a špalier 
detí piesňou k téme projektu HALEY - šťastie 
mladých ľudí v Európe. Hostitelia predstavili svoju 
krajinu, mesto a španielsky vzdelávací systém. 
Pokračovalo sa prácou na projektových aktivitách. 
Súčasťou programu bolo aj spoznávanie histórie, 
prehliadka pamiatok a zaujímavostí - domu K. 

Kolumba, kde býval pri príprave jeho 
ciest do „Nového sveta“, múzea naj-
významnejšieho umelca Gran Canaria 
- Néstora Martína-Fernándeza de la 
Torre, ako aj zoznámenie sa s tradí-
ciami a zvyklosťami. Zážitkom bola 
cesta do vnútrozemia ostrova Gran 
Canaria, návšteva botanickej záhrady, 

historického mestečka a pútnického miesta Teror 
a Maspalomas. Projektové stretnutie potvrdi-
lo, že musíme rešpektovať jeden druhého bez 
ohľadu na vek, sociálne a kultúrne prostredie, 
geografický pôvod. V akej Európe budeme žiť, 
môžeme ovplyvniť my všetci. 
 Partneri sa nelúčili nadlho. Už v januári 2014 
sa uskutočnilo stretnutie učiteľov a žiakov na pôde 
SOŠ, Bzinská 1. Príprava stretnutia bola náročná. 
Konalo sa krátko po vianočných prázdninách. 
Projektového stretnutia sa zúčastnilo  27 učiteľov 
a 35 študentov. Venovalo sa práci na projek-
tových aktivitách, ale aj vzájomnému spoznávaniu 
histórie, tradícií a národných špecifík. Program 
zahŕňal spoločné rokovanie učiteľov a študentov 
i samostatné aktivity. Jednotlivé tímy sa zoznámili 
a vzájomne predstavili svoju krajinu a školu, 
prehliadli si priestory školy, študenti prezentovali 
tradície, povery a symboly jednotlivých krajín. 
Okrem práce na projekte účastníci spoznávali 
regióny nášho mesta a Trenčína. U nás si  pozreli 
historickú časť mesta, múzeum a starobylý rím-
skokatolícky kostol. Študenti si počas prehliadky 
pripravili fotografie pre vytvorenie „fotonovely“ 
z projektového stretnutia. Spoznávaniu Trenčína 
prialo aj počasie. Hostí zaujal rímsky nápis na 
skale, páčil sa im aj samotný hotel Elizabeth. 
Prehliadli si historické pamiatky mesta,  krásnym 
záverom bola návšteva Trenčianskeho hradu 
a vyhliadka z Matúšovej veže. Partnerov 
z Turecka prekvapilo v meste množstvo názvov 
s menami Fatima a Omar a boli prekvapení 
povesťou o láske Omara k Fatime. Príjemnou 
bodkou za pobytom bola spoločná večera so slo-
venskými špecialitami. Stretnutie malo pozitívne 
ohlasy. Za všetkých hovoria slová partnerov 
z Portugalska: „All of us enjoyed a lot to be with 
you again, mainly our students. They were so 
„Happy" and they felt really „Lucky" to have this 
experience.“         G. Perejdová a H. Chlebanová, 
                                        koordinátorky projektu
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     8. februára, v predve-
čer 100. výročia narode-
nia Ing. I. Institorisa,  sa 
pri jeho hrobe  na novo-
mestskom cintoríne v pie-
te zišli, položili veniec  
kvetov a zo sviec  spravili 
symbolickú stovku jeho 
bývalí študenti z ,priemy-
slovky´, odbor jemná me-
chanika – optika.

 Z niekdajších 26 študentov, ktorých  viedol 
od prvého ročníka (1. B) až po maturitu (4. B), 
sa  prišli pamiatke svojho triedneho pokloniť se-
demnásti dnes už sedemdesiatnici. Na  budúci 
rok si pripomenú okrúhlych 50 rokov od maturity. 
Návštevu Nového Mesta  nad Váhom využili  i na 
prehliadku výstavy prác svojho spolužiaka - dre-
vorezbára Ferdinanda Bolebrucha v MsKS.
 I. až IV. B z rokov 1961 - 65 bola jedinou trie-
dou, ktorej bol  Ing. I. Institoris na  priemyslovke 
triedny, keďže potom už výlučne  vykonával fun-
kciu zástupcu riaditeľa školy. 
 Na svojho triedneho študenti nezabudli ani po 
tom, čo sa rozpŕchli do rôznych kútov Slovenska. 
Zašli za  ním, i keď už bol na dôchodku. Vždy sa 
ich návšteve potešil.
 14. januára 2012 ich zastihla smutná správa, 
že svieca života rodáka z Hýb (*9.2. 1914), ktorý 
podstatnú časť svojho života  prežil v našom mes-
te, dohorela. Zomrel deň pred 72. výročím svojho 
príchodu do nášho mesta.
 Na  pietnom mieste zosnulých i počas spoloč-
ného posedenia zvyšku triedy si bývalí žiaci Ing.
I. Institorisa zaspomínali na životnú púť svojho 
triedneho.
 K Spojovaciemu práporu v Novom Meste nad 
Váhom I. Institoris nastúpil 15. januára 1940, 
o dva roky išiel na front. Dostal sa na Kaukaz, od-
tiaľ na Krym. Domov sa mladý nadporučík vrátil s 
podlomeným zdravím. Po uzdravení z malárie sa 
vrátil k Spojovaciemu práporu  ako veliteľ rádio-
roty. V čase SNP pod krycím menom Ivo zabez-
pečoval rádiové spojenie s Londýnom. Priamo do 
Povstania sa npor. I. Institoris zapojil ako veliteľ 
telegrafi ckého práporu I. ČSA. Zaisťoval spojenie 
na oslobodenom území. V jeseni 1944 pod Pra-
šivou padol do zajatia. Nasledovalo väzenie v Tr-
nave, prepustenie z armády a čakanie na verdikt 

vojenského súdu. Našťastie, front bol už blízko. 
R. 1945 sa opäť vrátil do nášho mesta, tentoraz 
vo funkcii veliteľa novomestskej posádky. Po 
oslobodení mesta dostal rozkaz MNO založiť 
v Martine 4. spojovací pluk. Stal sa jeho veli-
teľom. O päť rokov neskôr  prevzal velenie Spo-
jovacieho učilišťa v Novom Meste n. V. Popritom 
zvládal štúdium na VŠ v Brne i pôsobenie v Prahe 
na VŠ válečnej. Na sklonku r. 1954 Ing. I. Insti-
torisa preložili do Brna, na VTA zastával funkciu 
náčelníka katedry organizácie spojenia. V čase 
kultu osobnosti  ho ako 46 - ročného prepustili 
z armády. Vrátil sa k svojmu pôvodnému povola-
niu. Až do penzie bol zástupcom  riaditeľa SPŠS. 
I  po odchode do dôchodku sa angažoval ako 
mestský poslanec (bol ním 17 rokov). Aj jeho pri-
činením v r.1975 pribudla v meste moderná škola. 
 Aktívne pracoval v rôznych funkciách SZPB 
v okrese, kraji i ústredí. Bol čestným preds. Ob-
lastného výboru SZPB v Novom Meste n. V.
 Prácu a prínos od r. 2004 brigádneho gene-
rála v.v.  pre naše  mesto ocenila samospráva  
v r. 2004 udelením titulu Významná osobnosť 
Podjavoriny. O tri roky neskôr  sa  stal Osobnos-
ťou mesta. 

 SYMBOLICKÁ STOVKA ZO SVIEC 

NÁDEJ 
PRE  ÚTULOK NÁDEJ

 Kto má rád zvieratá, nemôže byť zlý človek, 
hovorí sa. Ľudí, ktorých srdcia bijú aj pre ne, 
oslovuje útulok Nádej.
 Obracia sa na  nich s prosbou, aby  pomohli 
naplniť misky  psíkom z útulku, môžu tak spraviť 
napr. darovaním dvoch percent z daní. Viac 
k tomu nájdu na: www.utuloknm.szm.sk.
 - Ďalšou z foriem pomoci je darovať útulku 
staré, ale čisté koberce, deky, postelné prádlo, 
poťahy, uteráky, vlnené a bavlnené ošatenie. 
Použijeme ich ako výstelku do búd psíkov, - 
upresňuje  vedúca  útulku Oľga Áčová a  ďalej 
dopĺňa:
 - Prosíme o ich dovezenie, lebo nemáme 
žiadne auto. Pre skrášlenie  prostredia  útulku 
neodmietneme ani prebytočné cibule kvetov, 
trvalky a popínavé kvety (ruže) na plot, trávové 
semeno.
 Bližšie informácie Vám radi poskytneme 
na  č. tel: 0907 594664, 0905 729710 alebo na: 
utuloknm@szm.sk .             
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K ZLOŽENIU ZÁBEZPEKY PRI REGISTRÁCII PRE DPH
 Inštitút zábezpeky na daň z pridanej hodnoty 
(DPH) bol zavedený zákonom č. 246/2012 Z.z., 
ktorým sa menil  zákon 222/2004 Z.z o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon").
 Podľa § 4c Zákon stanovuje povinnosť zlo-
žiť zábezpeku pri registrácii pre DPH (ďalej len 
„zábezpeka"). Povinnosť zložiť zábezpeku má 
žiadateľ o registráciu pre daň v prípade, ak tento 
žiadateľ je:
 1. fyzická osoba, ktorá je, alebo bola ko-
nateľom  alebo spoločníkom právnickej osoby 
 *ktorá má, alebo mala nedoplatky na dani 
1000 € a viac a tieto nedoplatky na dani vznik-
li v období, v ktorom táto fyzická osoba bola 
konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej o-
soby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu 
pre daň neboli zaplatené, alebo
 *ktorej bola zrušená registrácia pre daň 
z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku 
nepodala daňové priznanie, opakovane v kalen-
dárnom roku nezaplatila daň, opakovane ju nie 
je možné zastihnúť na adrese sídla, miesta pod-
nikania ani na adrese prevádzkárne a opakovane 
porušuje povinnosti pri daňovej kontrole;
alebo
 2. právnická osoba, ktorej konateľom alebo 
spoločníkom je fyzická osoba
 *ktorá má nedoplatky na dani 1000 eur a viac, 
ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre 
daň neboli zaplatené, alebo
 *ktorej bola zrušená  registrácia  pre daň z dô-
vodu, že opakovane v kalendárnom roku nepoda-
la daňové priznanie, opakovane v kalendárnom 
roku nezaplatila daň, opakovane ju nie je možné 
zastihnúť na adrese prevádzkárne a opakovane 
porušuje povinnosti pri daňovej kontrole;
alebo
 3. právnická osoba, ktorej konateľ alebo 
spoločník je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá je, alebo bola konateľom alebo spoloční-
kom právnickej osoby
 *ktorá má, alebo mala nedoplatky na dani 
1000 € a viac, pričom tieto nedoplatky vznikli 
v období, kedy  táto osoba bola konateľom alebo 
spoločníkom právnickej osoby a ktoré ku dňu 
podania žiadosti o registráciu pre daň neboli 
zaplatené, alebo
 *ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dô-

vodu, že opakovane v kalendárnom roku nepoda-
la daňové priznanie, opakovane v kalendárnom 
roku nezaplatila daň, opakovane ju nie je možné 
zastihnúť na adrese sídla, miesta podnikania ani 
na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje 
povinnosti pri daňovej  kontrole.
 Povinnosť zložiť zábezpeku platí aj pre 
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá 
v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu 
pre DPH neuskutočňuje tuzemské dodanie to-
varov alebo služieb, ale vykonáva prípravnú 
činnosť na podnikanie. 
 Vo všeobecnosti možno povedať, že povin-
nosť zložiť zábezpeku sa vzťahuje na: 
 *žiadateľa, zdaniteľnú osobu, ktorý je 
rizikovým subjektom s určitou daňovou minu-
losťou, a 
 *žiadateľa, zdaniteľnú osobu, ktorý síce 
právne existuje, avšak ešte nevykonáva žiadnu 
ekonomickú činnosť z pohľadu Zákona.
 Daňový úrad vykoná registráciu pre daň 
najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti 
o registráciu pre daň, a to za predpokladu, že 
žiadateľ zloží  riadne a včas zábezpeku určenú 
v rozhodnutí daňového úradu o zložení zábez-
peky na daň (ďalej len „rozhodnutie“).
 Ak ide o povinnú registráciu pre daň a žia-
dateľ nezloží riadne a včas v určenej lehote odo 
dňa doručenia rozhodnutia stanovenú zábez-
peku, daňový úrad  bude vymáhať sumu zábez-
peky primerane podľa ustanovení Daňového po-
riadku o daňovom exekučnom konaní. 
 Ak žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre daň  
v lehote určenej v rozhodnutí zábezpeku nezloží 
riadne a v určenej výške, daňový úrad žiadosť 
o registráciu pre daň zamietne. 
 Povinnosť zložiť zábezpeku by sa  vo všeo-
becnosti nemala vzťahovať na žiadateľa o dobro-
voľnú registráciu pre daň, zdaniteľnú osobu, vyko-
návajúcu ekonomickú činnosť podľa § 3 zákona 
o DPH, ktorý sa nepovažuje za rizikový subjekt 
a ktorý súčasne splní nasledovné podmienky:
 *preukáže, že začal vykonávať ekonomickú 
činnosť, napríklad že dosiahol čo i len jeden prí-
jem z ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom 
jeho podnikania, 
 *predloží  vypracovaný podnikateľský plán,
 *predloží komplexnú žiadosť o registráciu pre 
daň.                             (Pokračovanie na str. 18)
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 Čas letel a modré oči zo školskej  lavice sa 
stratili v nenávratne. Keď máte  sedemnásť, vždy 
sa ale nájde niečo, na čo sa dá tešiť. Zvlášť, keď 
tomu trochu pomôžete, tak ako som to robil ja. 
 - Chlapče, ty budeš ešte rád, keď budeš mať 
jednu košeľu. -
 - To boli otcove dobre mienené vyhrážky pri 
mojom pravidelnom utrácaní peňazí na  handry 
- ako to znevažujúco a posmešne nazýval. Ako 
umelec patričného formátu dal som si  ušiť krátky 
jesenný a dlhý zimný kabát z tenšieho a hrubého 
 aušu. Aby toho nebolo málo, aj tri obleky. Jeden 
zelený  športový s veľkým módnym golierom,  šedý  
v klasickom spoločenskom strihu a letný, piesko-
vo bledý, ku ktorému sedeli pastelové košele.
 Otec, ktorý bol triezvo založený a vždy šetrný 
človek, nemal príliš zmysel pre moje umelecké 
sklony a už vôbec nie dôveru ku všetkému, čo sa 
s nimi spájalo.           
 - Bože, Milanko, vyzeráš v tom obleku
jako Žérar Filip, - vedela sa naopak nad tým 
šviháckym výzorom oduševnene nadchnúť
mama. Zastávala ma a vždy pohotovo opo-
novala: - Veď si na to zarobí -.
  Veď aj som. Tisíctristopäťdesiat brutto. Písa-
ním technologických postupov za jedným 
z kancelárskych stolov, kde som sa nikdy neve-
del dočkať fajrontu a nad papiermi a výkresmi  
plných čísiel tak často sníval o sláve a penia-
zoch.                                                                                                                                       
 Slávny som už tak trochu vlastne aj bol. 

A tou maličkou okresnou slávou som si do-
kázal i privyrobiť. Sem tam ma niekto na zá-
bave uznanlivo potľapkal po pleci: - Dobre 
spievaš,  človeče, čo sa niekde neprihlásiš!  -                                                                                                                                            
A tak som sa prihlásil.
 Zlatá kamera bola istá televízna obdoba
rozličných dnešných Talentov a Superstar. Aj 
keď ani zďaleka tá dnešná nafúknutá show 
amerického strihu, za ktorou je predovšet-
kým množstvo reklám a vychytralej podni-
kavosti. Aj preto je to dnes presne tak, ako 
kedysi predpovedal Andy Warhol: - Príde 
čas, keď slávny bude každý len štvrť hodinu. -                                                                                                                                    
Hviezdy, hviezdičky a celebrity  všetkých rozme-
rov sa dnes vyrábajú ako na bežiacom páse.                          
 A vtedy, aj keď to predsa len bolo trochu 
inak, chcel som si tú svoju štvrťhodinku vy-
brať aj ja. Tri vyraďovacie kolá a živé vysie-
lanie z Mlynskej doliny.
 Kto chce vystupovať a dokonca súťažiť, ne-
smie byť trémista. Aspoň nie taký veľký, aby 
trému v sebe nedokázal potlačiť. V tomto smere 
ma tá naživo vysielaná súťaž nadobro vyliečila 
zo snov. Pamätám, že na chodbe boli tri pán-
ske záchody a desať minút pred vysielaním boli 
všetky obsadené. Zo šiestich súťažiacich traja 
sedeli vnútri  a traja  netrpezlivo  čakali vonku. 
Dodnes sa vidím stáť v šere a tichu za obrovskou 
televíznou kamerou a čakať, až sa v poradí  ozve 
moje meno. V osudovú chvíľu potom spraviť asi 
päť krokov a suverénne vstúpiť do osvieteného 
kruhu. Takto nejako vstupoval  Ľudovít šestnásty 
na popravisko. Tabletka Diazepamu mi nebola 
vôbec k ničomu. V tej chvíli  by mi asi nebolo 

MINÚTA SLÁVY

 V danom prípade príslušný daňový úrad 
má povinnosť vykonať dobrovoľnú registráciu 
pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň.
 Zábezpeku pre DPH možno zložiť:
 *formou zloženia peňažných prostriedkov na 
účet správcu dane, kedy takto zložené peňažné 
prostriedky budú viazané na účte daňového úra-
du po dobu 12 mesiacov a 30 dní a správca dane 
je oprávnený ich použiť na úhradu nedoplatku na 
akejkoľvek dani (nielen na úhradu nedoplatku na 
dani z pridanej hodnoty), alebo
 *poskytnutím bankovej záruky bez výhrad, 
pričom finančné prostriedky nie sú viazané 
na účte daňového úradu, ale správca dane je 
oprávnený ich použiť na úhradu nedoplatku na 
dani z pridanej hodnoty.
 O použití zábezpeky alebo jej časti je daňový 

úrad povinný vydať rozhodnutie. Za obdobie 
zloženia peňažných prostriedkov nemá zaregis-
trovaný platiteľ dane nárok na poskytnutie úrokov.
  Výška zábezpeky je v rozmedzí od 1000 
do 5000 €. Sumu výšky zábezpeky určí daňový 
úrad, pričom výška zábezpeky  je určovaná 
automatickým vygenerovaním prostredníctvom 
aplikácie ( t.j. softér finančnej správy), ktorá obsa-
huje niekoľko desiatok kritérií a zohľadňuje najmä 
rizikovosť daného žiadateľa o registráciu pre daň. 
Zábezpeku, ktorú určí daňový úrad vo svojom 
rozhodnutí, je žiadateľ  povinný zložiť do 20 dní 
od doručenia tohto rozhodnutia. V prípade, ak 
žiadateľ nesúhlasí so stanovenou výškou sumy 
zábezpeky, môže podať do 8 dní od doručenia 
rozhodnutia odvolanie, ktoré však nemá odkladný 
účinok.      JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
                                                              www.akr.sk
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 Novomestskí kriminalisti pri domovej pre-
hliadke v byte v Novom Meste nad Váhom našli 
a zaistili metamfetamín a konope.
 7. februára policajný vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom 
obvinil 32-ročného Róberta a 49-ročného Ivana 
zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držania a obchodovania s nimi. Obvinený Róbert 
z Nového Mesta nad Váhom si  minimálne od 
decembra minulého roka do konca januára zado-
važoval pervitín a tento následne ďalej predával. 
Jeho cena bola 10 € za jednu dávku drogy.  Kri-
minalisti vykonali u Róberta domovú prehliadku 
v jeho prenajatom byte (viď foto). Pri prehliadke 
našli a zaistili zatavenú striekačku, ktorá obsaho-
vala metamfetamín. Uvedené množstvo zodpove-
dá minimálne 50 obvykle jednorazovým dávkam 
drogy.  Policajti taktiež našli a zaistili plastové 
vrecká s obsahom konope. Policajti zaistený ma-
teriál zaslali na expertízne skúmanie do KEÚ. 
Expertíza potvrdila, že ide o psychotropné látky 
zaradené do I. a II. skupiny omamných látok.
  Obvinený Ivan predával pervitín viacerým 

ľuďom. Stanislavovi z Nového Mesta nad Váhom 
predal 5 dávok pervitínu a namiesto peňazí mu 
Stanislav dal svoj  tablet. Obvinený Ivan si od ob-
vineného Róberta zadovažoval pervitín, ktorý pre-
dával ďalej. Róbertovi platil v „naturáliách“. Napr. 
za opravu, resp. inštaláciu rôznych elektrických 
zariadení. Ivan drogy následne predával ďalším, 
minimálne siedmim ľuďom. Či bude obvinenie 
vznesené aj ďalším osobám, je v štádiu vyšetro-
vania.
 Sudca Okresného súdu v Novom Meste nad 
Váhom 9. februára rozhodol, že obvinení Róbert 
a Ivan budú na súd čakať vo väzbe. V prípade 
preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 
štyri až desať rokov.                                             -ea- 

pomohlo ani kilo tohto  omamujúceho narkoti-
ka. V rozsvietenom červenom očku kamery som 
v sekundách  zazrel mamu, otca, babku, suse-
dov, známych ...Všetkých, ktorým som sa pred-
tým stačil pochváliť a ktorí teraz tam, kdesi na 
druhom konci  s napätím čakali, že nesklamem. 
Že ukážem, čo viem, neurobím hanbu a vyhrám. 
Že budú môcť byť na mňa na druhý deň  pyšní 
a hovoriť: 
  - Ten chlapec má pred sebou kariéru.  -
 Nevyhral som. A  ani  veľmi neoslnil.  Ale, ako 
sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.                                                                                                                                            

 S akou úľavou na duši  som sa vrátil domov 
ku kapele  a už v nasledujúcu  sobotu z chuti vy-
spevoval na hodovej zábave, nad ktorými som 
predtým tak  často ohŕňal nos. S odstupom času 
som zistil, že nikto z tých, čo tam so mnou súťa-
žili, sa známym spevákom nestal. Ba keď som 
niektorého z nich cestou náhody  po rokoch stre-
tol, už dávno mal  spievanie a muziku  povesené 
na klinci.
 No a ja -  ja si tie  minúty maličkej pochybnej 
slávy po troške  vyberám dodnes.
                                                              Milan Hurtík  

POLICAJTI ZAISTILI DROGOVÝCH DÍLEROV

ZVESTI - RADY - POSTREHY
8. marec      Medzinárodný deň žien
9. marec      Deň paniky
11. marec     Európsky  deň na pamiatku obetí 
                   terorizmu
15. marec    Svetový deň spotrebiteľských
                   práv
                   Európsky deň spotrebiteľov
20. marca Svetový deň divadla pre deti 
                   a mládež
                   Medzinárodný deň šťastia
21. marca Medzinárodný deň boja proti 
                   rasovej diskriminácii
            Svet. deň Downovho syndrómu
                   Medzinárodný deň lesov
                   Medzinárodný deň bábkárstva
                   Medzinárodný deň invalidov
                   Svetový deň zdravého spánku
                   Svetový deň poézie
22. marca    Svetový deň vody



Juraj Malíček a Martina Durdíková

Ján Atalovič             (1958)
Helena Bunčáková   (1930)
Denis Cibulka          (1954)
Pavol Dovina           (1949)
Michal Engler           (1942)
Ing. Emil Gábor        (1928)
František Juriga       (1954)
Milan Kačic              (1939)

Albína Klčová           (1926)
Ladislav Kolínek       (1933)
Ľudovít Kollár           (1923)
Silvia Kopolovičová   (1972)
Mária Kozáková        (1926)
Ivan Mackovič          (1946)
Marta Pokorná          (1944)
Vladimír Ševčovic     (1927)
Boženka Švorcová    (1955)

ÚMRTIA JANUÁR

SOBÁŠ V JANUÁRI

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí prišli 24. januára odprevadiť na  poslednej ceste 
nášho drahého manžela, otca, starého otca a brata

Vladimíra ŠEVČOVICA,  
ktorý nás navždy opustil 21. januára vo veku 86 rokov.

Ďakujeme za prejavy  sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa  snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Zároveň  chceme poďakovať za veľkú zdravotnú starostlivosť p. primárovi interného oddelenia 
a JIS MUDr. Miroslavovi Dostálovi, MUDr. Martine Žaludkovej i ostatným lekárom v NsP Nové 

Mesto nad Váhom, ako i MUDr. Muthovej. Naša veľká vďaka patrí za obetavú starostlivosť 
i celému kolektívu sestier a ošetrovateľov na internom oddelení B tunajšej nemocnice 

v posledných dňoch jeho života.
Smútiaca manželka a synovia s rodinou

Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré spomíname.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa  prišli 8. februára rozlúčiť s naším manželom, otcom a starým otcom

Milanom HARGAŠOM.   
Zároveň ďakujeme za  kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I A

UVÍTANIA A KRSTY 
V JANUÁRI

Jakub Hošo
Ivana Púryová

Lenka Kolníková  

Matej Valenčík
Filip Holíček
Šimon Miho
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97 rokov
Mária Pristachová  

    93 rokov
Emília Malíčková  
Jozefína Žigová  

91 rokov
Jaroslav Kouřil  

 Jozefína Štauderová  
 Milada Vallášová  

90 rokov
Ján Šido  
85 rokov

Emília Benechová  
 Emília Horňáková  
 Anna Koreňová  

Samuel Plesník  
80 rokov

Anna Jašková  
 Jozefa Macková  
Emília Naďová  
Oľga Oravcová  

 Daša Prekoppová  
Marta Šinková  
Edita Vavřinová  

75 rokov
Josef Adam  

 Ida Adamovičová  
 Jozef Berec  
Jozef Čapoš  

 Vlasta Dujková  
 Elena Gašparová  
 Johana Haluzová  

 Jozef Janega  
Ing. Anna Králiková  
 Emília Kubíčková  

Mgr. Zita Mastráková  
Jozef Mihala  

 Anna Miklovičová  
 Mária Radošinská  

70 rokov
Ján Balaj  

 Dušan Bartovič  
 Zita Čámerová  

 Anna Durdíková  

 Veronika Glasnáková  
Božena Hargašová  
Ľudmila Hodulíková  

Stanislav Kališ  
 Anna Lahvičková  

Ing. Bohuslava Macková  
 Emil Melicher  

 Marta Schmidtová  
 Libuša Skovajsová  

  Jarmila Slezáková  
Viliam Sukop  
 Anna Tinková  

Mária Trúsiková   
 Jozefína Vojtechová  

 Viera Žuchová 

V marci oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 



S P O M Í N A M E
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16. februára uplynul rok od  úmrtia nášho milovaného
Petra KYSELICU.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami, hlavne vnúčatká Rebeka a Lukáško 

a brat Palino s rodinou

27. februára sme  si  pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho drahého
Gejzu SLÁVKU.  

Kto ste  ho poznali, venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

4. marca  uplynie 10 rokov od úmrtia 
nášho drahého manžela, otecka a deduška

Jozefa MAKATU.  
S láskou na Teba spomíname, zostávaš navždy v našich srdciach.

Manželka Anna, deti Darina, Alena, Jozef a Janka s rodinami

Bez rozlúčky…
 6. marca uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý

Ján EVINÍC.
Spomínajte spolu s nami.
Dcéra Markéta s rodinou

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

8. marca uplynie osem rokov od úmrtia nášho drahého 
Jaroslava HEBERA.

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

                         

                       ... v srdciach našich žiješ ...
                      11. marca uplynie osem rokov, čo nás navždy opustila 

                          naša drahá mamička a babička
                        Helena PČOLÁROVÁ.

                   Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
                S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú 

dcéry Emília, Marcela s rodinami, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnučka a ostatná rodina

Odišiel si tíško, nie  si  medzi nami, ale  v našich srdciach žiješ spomienkami.
 20. marca uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš  milovaný 

manžel, otec a starý otec
František HULINSKÝ.

 Kto ste ho poznali,  venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
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AFC S AMBÍCIAMI DOSTAŤ SA DO II. LIGY!
 Druhý marcový víkend (8. - 9. marca) AFC 
Nové Mesto nad Váhom majstrovským zápasom 
so Slovanom B na  domácej  pôde odštartuje 
jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014.
 - Termín zápasu závisí od toho, kedy  bude  
hrať Slovan A - ak v sobotu, „Béčko“ bude  hrať 
v nedeľu a naopak, - upresňuje  prezident AFC 
Ing. Dušan  Današ a ďalej hovorí:
 - Príprava na jar sa začala 13. januára. Po 
tréningoch zameraných na kondičku  pokračova-
la prípravnými zápasmi. V čase rozhovoru (pozn. 
red.: 10. januára) máme  za sebou tri prípravné 
zápasy, dva sme prehrali a jeden vyhrali. Do 
začiatku súťaže nás každý týždeň čaká nejaký 
prípravný zápas. -
 Vlani bol začiatok prípravy na jar netradičný, 
namiesto hrania sa rokovalo...
 - Oproti scenáru  z ročníka 2012/2013 napriek 
istým paralelám je tu istý posun. Vtedy po jesen-
nej časti sme zostali hráčom dlžní nejaké pe-
niaze, časť mužstva odišla. Tentoraz skôr ako 
sa začala príprava, sme sa stretli so zostáva-
júcim kádrom, z ktorého odišli 9 hráči, ktorým sa  
skončilo hosťovanie a vrátili sa štyria hráči: bratia 
Šebekovci, Pavol Šupka a Juraj Vlado. Prezento-
vali sme im výsledok rokovania s primátorom 
mesta, s ktorým sme sa dohodli na splátkovom  
kalendári s tým, že prvú čiastku sme hráčom splatili 
v januári, ďalšia by sa mala zlikvidovať koncom 
marca  a ostatná v júni. -
  Vráťme  sa  k nadchádzajúcej  súťaži...
 -  Na rozdiel od  jesene v jarnej  časti 
máme výhodu prevahy domácich zápasov. Hneď  
úvodné dva  zápasy  budeme hrať v domácom 

prostredí – prvý so Slovanom B a druhý so 
Šúrovcami. V súčasnosti sa profiluje káder. Časť  
hráčov sa vrátila z hosťovaní, okrem toho  roku-
jeme  s Trenčínom, do ktorého vkladáme veľké 
nádeje, ale i s Myjavou a ďalšími klubmi. Ide  
nám o konkrétne posty, ktoré podľa trénera  
Vladimíra Hyžu potrebujeme  doplniť, resp. posil-
niť. Asistenta  mu bude  robiť tajomník AFC  Peter 
Škátek, ktorý má  na to potrebnú licenciu.-
 Novomešťania v tabuľke prezimovali na 
7. priečke, s akými ambíciami vstupuje AFC do 
jarnej časti III. ligy západ 20132014?
 - V jesennej časti sme začali dobre, potom 
nastal istý prepad a až posledné tri kolá sme 
sa  vzchopili a skončili na 7. mieste so stratou 
štyroch bodov na štvrtého. 
 Čo sa  týka ambícií, musím povedať, že sú 
veľké. Po reorganizácii súťaží, podľa  ktorej sa od  
jesennej  časti ročníka 2014/2015 bude  hrať ako 
najvyššia  Corgoň liga, za  ňou dve  II. ligy - jed-
na východ a druhá západ, kde územne patríme 
aj my, a napokon štyri regionálne ligy, sme si 
dali za cieľ skúsiť prebojovať sa do II. ligy západ, 
riadenej Úniou futbalových klubov Slovenska. 
Znamenalo by to po jari umiestnenie do štvrtého 
miesta, bolo by pre  nás istotou. 
 Preto sa usilujeme poskladať silnejší káder. 
Účasť v druhej lige by znamenala atraktívne 
vyššie súťaže, v pohároch v hre  by  bola dokon-
ca európska liga... Ak sa  nám to nepodarí, 
skončíme v regionálnej, kvázi v tretej  lige.  Práve  
teraz, v jarnej časti  súťaže sa  o tom rozhoduje. 
Chceme zabojovať, a veríme, že podporu náj-
deme aj u našich  fanúšikov.- 

21. marca  uplynie 25 rokov od  úmrtia nášho drahého
Dušana BÍLIKA.

Kto ste  ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manželka a dcéry Monika, Sylvia a Lucia

27. marca uplynie päť rokov, čo od nás navždy odišiel 
náš milovaný syn a brat

Michal PORUBSKÝ.
Kto ste  ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

  Smútiaca rodina
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  Po čosi vyše  dvoch rokoch od otvorenia 
skatepaku (28. októbra 2011) na  Banskej  ul. sa  
jeho brány v polovici  februára zatvorili. Správu 
skate haly mesto odňalo OZ Street team, s.r.o., 
a od 1. apríla  prejde pod  správu TSM v Novom 
Meste  nad Váhom (viac v budúcom čísle).

KORČUĽOVANIE PRE NAJMENŠÍCH
 Materské centrum BAMBI zaplnilo 2. februára 
novomestské klzisko  smiechom maličkých 
korčuliarov. Akcia Korčuľovanie pre najmenších 
organizovaná s podporou Mesta Nové Mesto nad 
Váhom a v spolupráci s Penguin sport clubom sa 
naozaj vydarila. 
 Prvotná myšlienka vznikla pri diskusiách 
s rodičmi, že je ťažké nájsť malým deťom počas 
tohoročnej zimy-nezimy zmysluplnú športovú ak-
tivitu.  Mnohých drobcov  láka zimný štadión, no 
v rámci verejného korčuľovania majú mamičky 
obavy pustiť ich na ľad. Predsa len, hustota 
a tempo korčuliarov na ňom nie sú pre niekoho, 
kto má sotva meter a neisté nôžky, najbez-
pečnejšie a stret s bezohľadným „rýchlikom" 
nie sú ničím výnimočným.  Preto sme u nás 
v MC BAMBI dali hlavy dohromady a pripravili 
zaujímavú akciu na  ľade. Nešlo len o to, aby na 
klzisku boli len menšie deti v sprievode rodičov. 
Pod odborným vedením tu prebiehala zábavná 
výuka korčuľovania a tiež veselé súťaže pre tých, 
ktorých už korčule trocha poslúchajú. Navarili 
sme horúci čaj, pripravili diplomy i ceny pre 
víťazov a keďže u nás je víťazom každý, kto sa 
pridá, čokoládové sladké medaily sa ušli všetkým 
malým korčuliarom...  
 Projekt sa nám podarilo zorganizovať  vďa-
ka pozitívnemu stanovisku  mesta, osobine p. 
viceprimátorky Ing. V. Vienerovej  a riaditeľa 
TSM Ing. M. Porieza. Spriaznené duše sme tiež 
našli v inštruktoroch zo športového klubu, ktorí 

s ľahkosťou, zábavne a pritom profesionálne 
viedli dianie na ľadovej ploche.
 Úprimne nás pri srdci hreje chvála, ktorou 
zúčastnení nešetrili.  Verejnosť ocenila našu sna-
hu i postoj mesta spolupodieľať sa na takýchto 
akciách. I jeho prispením môže naše materské 
centrum - vďaka dobrovoľníkom, nadšencom 
a ľuďom, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre pes-
trosť a kvalitu komunitných aktivít vo svojom 
okolí -  plniť svoju hlavnú funkciu a presvedčenie: 
prinášať deťom  edukačné a športové činnosti, 
rozširovať obzory, spájať... a tiež zabávať .
                                                MC BAMBI, o.z

Športová hala
Sobota 8. marca o 11,00 a 13,00 h

Juniorky - Doprastav
Sobota 22. marca. o 15,00 a 17,00 h

Muži - Skalica
Sobota 29. marca o 11,00 a 13,00 h

Juniorky - Levice
IV. ZŠ

Sobota 15. marca o  10,00 a 14,00 h
St. žiačky - Nové Zámky

Nedeľa 23. marca o 10,00 a 14,00 h
Ml. žiačky - Nové Zámky

Sobota 29. marca o 10,00 a 14,00 h
St. žiačky - Piešťany

VOLEJBAL

SKATEPARK 
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 Sobota 11. januára  BK AŠK Slávia Trnava 
– BK Nové Mesto nad Váhom 6:57 (0:13, 0:16, 
2:10, 4:18 a  6:70 (4:16, 0:22, 2:10, 0:22).
  V oboch stretnutiach naše družstvo jasne 
prevýšilo súpera vo všetkých smeroch a príleži-
tosť zahrať si dostali všetky hráčky. Sobota 
18. januára BK Nové Mesto nad Váhom – BK 
Petržalka 131:0 (44:0, 34:0, 30:0, 23:0)  a 110:0 
(26:0, 38:0, 20:0, 26:0).
 Žiaľ, toto stretnutie nemalo parametre ani 
tréningového zaťaženia a opäť si zahrali všetky 
hráčky.
 Sobota 25. januára BK Nové Mesto nad 
Váhom – BK Šamorín 69:28 (8:6, 26:3, 17:4, 
17:15)  a 50:18 (10:2, 16:8, 8:4, 16:4).

 Toto dvojstretnutie prinieslo vcelku zaujímavý 
priebeh, v ktorom sa však prejavila väčšia herná 
a kondičná vyspelosť nášho družstva, ktoré na-
pokon zaslúžene vysoko vyhralo, keď si opäť 
zahrali všetky hráčky.
 Sobota 8. februára  BK Nové Mesto nad 
Váhom – Klokani  Ivanka p. D. 34:49 (8:14, 8:8, 
14:13, 4:14)  a  27:40  (9:12, 4:9, 6:13, 8:6).
 Odvetnú časť nezačalo družstvo šťastne. Po 
dobrom výkone v prvej časti v Ivanke, kde jedno 
stretnutie vyhrali, sa nepredpokladal takýto prie-
beh a predovšetkým výsledky.  Domáce družstvo 
vybuchlo predovšetkým strelecky, keď ani v jed-
nom stretnutí nedala žiadna hráčka ani 10 bodov 
a aj preto sme iba v jednej štvrtine dali viac ako 
10 bodov. S týmto vysvedčením našich strelkýň 
sa nedá vyhrávať. 
 Za Ivanku opäť v súlade s pravidlami pre túto 
vekovú kategóriu nastúpili štyria chlapci, z ktorých 
dvaja sú výborní. Nielen kraľovali v obrane, ale 
v oboch stretnutiach nám nastrieľali spolu 58 z 89 
bodov a dievčatá všetky spolu 31 bodov!  
 Súťaž však pokračuje, čaká nás ešte dosť 
stretnutí na vylepšenie si bilancie a tým priblíže-
niu sa k vytúženému  postupu do finálového tur-
naja majstrovstiev SR. Veríme, že sa nám to po-
darí.                                 Milan Šustík, tréner 

 Turnaj RIVAL CUP  vo fl oorbale o putovný po-
hár RIVAL sa konal vo vynovenej novomestskej 
športovej hale prvú februárovú nedeľu. Priebeh 
II. ročníka nám priblížil Ján Podolan, jeden z or-
ganizátorov tohto turnaja.
 -Turnaja sa zúčastnilo osem tímov z nášho 
mesta a okolitých dedín: obhajca z minulého roka 
– MLADÉ PUŠKY z Považian, Čachtice, RIVAL 
BIKE, 22 BIKES, POVAŽANY A, PRIEMYSLOV-
KA NM, GOLONKOVCI z NM a nováčik OVB.
  Z dvoch základných skupín postúpili vždy 
dvaja víťazi do ďalšieho boja.  O 3. miesto bojo-
vali dva považanské tímy, a to Mladé pušky a tím 
Považany A, kde po peknom dynamickom zápo-
lení nakoniec zvíťazili  POVAŽANY A - 2 : 4. 
 O vítazovi turnaja sa rozhodlo vo vysnívanom 
a vyrovnanom zápase medzi družstvami   22 BI-
KES  a RIVAL BIKE s  výsledkom 4 : 6. 
 Aj do hľadiska sa prišlo pozrieť zopár divákov, 
ktorým je tento šport blízky a hlavne nový, avšak 

veríme, že 
ak sa nám 
v budúcom 
roku podarí 
zorganizovať 
ďalší ročník, 
divákov pri-
budne. Kuli-
su v hladisku 
dotváralo zo-
pár divákov, 
ktorých  ten-
to šport zaujal a je pre nich  novým. Veríme, že 
v  budúcoich  rokoch  divákov a záujemcov o ten-
to šport pribudne, nakoľko je naším cieľom tento 
turnaj organizovať pravidelne.  
 Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii turnaja, aby Novomešťania mohli byť 
svedkami tohto vydareneho športoveho poduja-
tia, v našich končinách zatiaľ málo reprezentova-
ného športu.
 Výsledky: 1 - RIVAL BIKE, 2 - 22 BIKES, 3 - 
POVAŽANY A .

 VÍŤAZ MEDZI BIKERMI

BASKETBALISTKY V PLNEJ PERMANENCII



  V minulom vydaní sme vám predstavi-
li Významné osobnosti Podjavoriny, dnes sa 
pristavíme  pri ďalších oceneniach.
 Ďakovný list organizátori podujatia Javorina, 

Javorina… udeli l i  
Viliamovi Harušťákovi 
za dlhoročný rozvoj kultúry 
a uchovávanie ľudových 
tradícií v obci Lubina - 
Miškech Dedinka. 
   Na čele Osvetového 
domu Dr. Milana Hodžu  
stojí už viac ako 50 rokov. 
V tomto centre vzdeláva-

nia a kultúry organizuje prednášky, besedy, 
výstavy, kurzy, podujatia, ako sú fašiangové 
zábavy spojené s pochovávaním basy, plesy, 
stavanie májov, mikulášske zábavy a iné. 
V r. 1972 stál pri zrode FS Javorinka, ktorý ve-
die dodnes. Je členom redakčnej rady lubinské-
ho Informátora. Za dlhoročnú kultúrno - osvetovú 
činnosť ho viackrát ocenili, o.i. Medailou D. G. 
Licharda, od  r. 2007 je Významnou osobnosťou 
Podjavoriny.

   Ďakovný list Milan 
Séleši dostal za ce-
loživotmú úspešnú prá-
cu konštruktéra v oblasti 
strojárenstva.
     Celý profesijný život 
tohto uznávaného kon-
štruktéra  sa spája s no-
vomestským Strojstavom.
Pracoval na generálnych

opravách lanových bagrov, postupne sa vypra-
coval na samostatného konštruktéra. Po tom, 
čo spoločnosť odkúpila licenciu na výrobu do-
pravníkov betónových zmesí a maltovín, stal 
sa hlavným konštruktérom. Zodpovedal 
za výkresovú dokumentáciu, podľa ktorej sa 
v závode  vyrábali čerpadlá na betón a maltu. Po 
vzniku novej spoločnosti Strojstav Nové Mesto 
nad Váhom v r. 1994 ho menovali za vedúce-
ho oddelenia konštrukcie. Popritom sa venoval 
aj výchove mladých konštruktérov. Ako autor 
mnohých zlepšovacích návrhov získal vyzname-
nanie Najlepší pracovník podniku.  
 Titul Kvalitný produkt Podjavoriny dostalo 
Divadielko galéria (DG) pri MsKS za tvorivú 

činnosť v oblasti divadelného a literárno - dra-
matického umenia a úspešnú reprezentáciu mes-
ta doma i v zahraničí. Vzniklo 1.decembra 2006. 
Dnes DG pod vedením Ivana Radošinského 
vyvíja činnosť v niekoľkých  oblastiach.
 Bábkové divadlo in-
scenovaním rozprávok 
oslovuje najmenších divá-
kov. Každý rok DG  pre 
nich nacvičí novú roz-
právku, ktorú odohrá na 
domácej scéne i v blíz-
kom i vzdialenejšom okolí.
Prezentuje sa i v zahraničí 
na festivale Zlatá brána v 
Srbsku. Za každou kolektívnou činnosťou sto-
ja konkrétni ľudia, spomeňme režiséra pred-
stavení a výrobcu bábok I. Radošinského, Ing. E. 
Ončákovú, zanieteného bábkára a technického 
poradcu divadla I. Rimarenka z Bratislavy 
a Ľ. Ivanovskú, ktorá bábky oblieka. 
 Činohra DG sa doteraz predstavila v šty-
roch projektoch, 1. raz v r. 2008. Divácky ohlas 
a úspešné hodnotenia odborných porôt jej pri-
niesla spolupráca s mladým režisérom Robom 
Kočanom. Pod jeho taktovkou sa zrodila in-
scenácia Letný deň od S. Mrožeka, s ktorou 
DG na XII. ročníku FAJ získalo titul laureáta, 
ceny za individuálne herecké výkony, ako aj 
víťazstvo na Festivale Z. Kardelisovej v srbskom 
Kysáči. Kočan DG režisérsky viedol aj pri 
Gogoľovej Ženbe i poslednej inscenácii z r. 2013 
Stroskotanci od S. Mrožeka. K stabilným hercom 
činohry patria I. Radošinský, J. Kincel, J. Kazda, 
v minulosti aj K. Eriksonová-Čechvalová.
 Poetická scéna (PS) má na svojom konte 
niekoľko premiér, zväčša tematických literár-
no-hudobných večerov s prezentáciou poézie 
našich a svetových autorov. Napr. poetické 
pásma s témou Vianoc, lásky, jesene, ženy 
a autorské večery venované poézii M. Válka, R. 
Dobiáša, M. Rúfusa, Shakespeorovým sonetom 
i tvorbe regionálnych autorov. Základ súboru tvo-
ria B. Kincelová, E. Sélešiová, J. Kazda, J. Kincel 
a D. Arbetová, ktorá predstavenia režijne, dra-
maturgicky a scenáristicky zabezpečuje. Tech-
nickú stránku majú pod palcom I. Radošinský, 
T. Bačo a F. Pastorek. K prioritám PS patrí aj 
výchova mladých talentov a  spolupráca so ZUŠ.

JAVORINA  ROZDALA ĎALŠIE OCENENIA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Snímka stáda kráv vedeného cez dnešnú Ul. Klčové z paše z roku 

1952 je od Ing. Petra Kazdu zo Starej Turej. Fotografia zachytáva dnešnú 
križovatku Ul. Čs. armády a Klčové. V popredí je dnes už nejestvujúca

budova Komunálnych služieb - oblastné riaditeľstvo (pred bývalou 
predajňou Blaženka, oproti je sídlisko Klčové - Rajková).

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?


