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MsKS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 17. – 20. APRÍLA 2011

NEDEĽA 17. apríla

 14,00 h    Vernisáž výstav: SLOVENSKÝ MALIARSKY AKT 
                 zo zbierok GMAB v Trenčíne – výstavná sieň
                      HEREČKA EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ  VO FOTOGRAFII  - výst. sieň
                    Petra Jureňová Vlhová: MAĽBA - SKLO - GPM  Nové Mesto n.V.     
                  Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE Emílii Vášáryovej
 15,30 h    Položenie venca k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej
                      na rodnom dome na Komenského ulici
 16,00 h    Slávnostné otvorenie XIV.  Festivalu A. Jurkovičovej - divadelná sála
                  Divadielko galéria pri MsKS Nové Mesto nad Váhom:
                 Nikolaj Vasiljevič Gogoľ: ŽENBA

PONDELOK 18. apríla

   8,30 h    OD KIS Kysáč a Divadelná skupina  Štúdio 
                  Angelo Beolco Ruzante: KOMÉDIA O LÁSKE
 11,00 h    DS AMOS pri ZUŠ Spišská Nová Ves
                 HRA  O ANNE(U) KARENINOVEJ(Ú)
                       na motívy románu L. N. Tolstého
 17,00 h     Celkom malé divadlo  Žemberovce - DG
                      DEVÄŤ DIOPTRIÍ
                      na motívy Jiřího Císlera
 19,30 h    SDOS-DS Javorina Nové Mesto nad Váhom
                  Štefan Králik: TRASOVISKO

UTOROK 19. apríla
 

   8,30 h    DS Dominus pri Obci Močenok
                  Július Barč-Ivan: MATKA
      17,00 h    Studio Poetica Tisovec
                 Jaroslav Lacko: TRIPTYCH O TÚŽBE
 19,30 h    DS Malá múza Ilava - DG
                 Eric Emmanuel Schmitt: EVANJELIUM  PODĽA OSKARA

STREDA 20. apríla
 

   8,30 h    DS Jána Chalupku mesta Brezno
                 Katarína Mišíková: ZABUDLA SOM
      11,00 h    Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi
 14,30 h    Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov
 17,30 h    Milka Zimková: DO LESÍČKA NA ČEKANOU (monodráma) - DG

PROGRAM XIV. FESTIVALU A. JURKOVIČOVEJ
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N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
 Radová číslovka prvý dominovala  marcové-
mu zasadaniu Mestského zastupiteľstva (MsZ) 
v Novom Meste  nad Váhom:  prvého marca sa 
uskutočnilo prvé snemovanie novozvolených 
poslancov.
 Keďže  v marcovom vydaní Novomestského 
spravodajcu sme sa v rámci informácie 
z 1. schôdzky MsR podrobnejšie venova-
li väčšine zo 17 bodov programu mestského 
parlamentu, dnes sa pristavíme len pri niek-
torých prerokovávaných materiáloch. 
 Podľa odporúčania poradného orgánu pri-
mátora mesta poslanci o. i. v 5. bode programu 
MsZ (nakladanie s majetkom mesta) schválili 
zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam. 
Spočíva v povinnosti mesta využiť zakladané 
nehnuteľnosti na účely nájomného bývania 
v intenciách záložnej zmluvy podpísanej medzi 
mestom a Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Na  jej základe 
mesto získalo finančné prostriedky vo výške 
1 274 220,00 € / 38 387 151,72 Sk na výstav-
bu nájomných bytov Čachtická - II. etapa.
Mesto sa podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na 
obstaranie nájomných bytov zaviazalo využiť
Bytové domy Čachtická -  II. etapa minimálne na 
dobu 30 rokov pre účely nájomného bývania.
    Poslanci rovnako dali „zelenú“ zriadeniu 
záložného práva k nehnuteľnostiam na základe 
záložnej zmluvy medzi mestom a Štátnym fon-
dom rozvoja bývania na výstavbu nájomných 
bytov  Čachtická II. etapa. Zriadené je  na roz-
sah poskytnutého úveru, t. j. 2 954 040,00 €/
88 993 409,04 Sk.
 V rámci  toho istého bodu MsZ schválilo 
odkúpenie pozemkov parc. č. 3112/2,  ostatné 
plochy o výmere 1459 m² a parc. č. 3110 za-
stavanej  plochy a nádvoria o výmere 496 m² 
za cenu 199 996,50 € od NsP Nové Mesto 
nad Váhom  n. o. s tým, že kúpna zmluva bude 
uzatvorená až po úspešnom ukončení procesu 
verejného obstarávania (viac v samostatnom 
príspevku).
 Po schválení Štatútu mesta sa na rokovací 
stôl na posúdenie dostal miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
– sankčný úrok (pozri NS č.3/2011). MsZ  uložilo 
od mája vyrubovať sankčný úrok z dlžnej sumy 

u miestneho poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. Vyrubenie  sankčného 
úroku sa týka rokov 2005 – 2010, ak jeho čiastka 
presahuje  sumu 3,32 €. 
 Jedným z ďalších bodov snemovania pos-
lancov  bol návrh na zloženie redakčnej rady 
Novomestského spravodajcu  na  obdobie  ro-
kov 2011 – 2014, ktorý poslanci schválili (pozri 
tiráž na  zadnej  strane  obálky).
 Opačné stanovisko zaujal poslanecký zbor 
v bode  rôzne  k ponuke Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru  v Trenčíne  na odpredaj 
pozemku a  administratívnej  budovy na Ul. J. 
Kollára  - bývalé OO PZ -  za  polovicu  pôvodnej 
ceny, t.  j.  za 210 152,50 €.
 Po tom, čo mesto neprijalo túto ponuku, 
KR PZ ju posunie vyššiemu územnému celku. 
Ak ani TSK neprejaví o ňu záujem, potom 
tieto nehnuteľnosti možno previesť do vlastníc-
tva právnickej alebo fyzickej osoby,  ktorá sa 
zúčastnila osobitného ponukového konania a 
ponúkla v ňom najvyššiu cenu, najmenej však 
210 152,50 €.
 V rámci  bodu  rôzne odzneli okrem iné-
ho  návrhy  umiestňovať na  webovej  stránke 
mesta materiály  predkladané v MsR a MsZ a 
na  zriadenie e-mailových adries poslancom 
o. i. i pre  kontakt s  občanmi.  Opätovne sa 
vyskytla  otázka, v akom štádiu je v minulosti 
predložený návrh na  výmenu lavíc v dome smút-
ku za  nové,  s operadlami. Predložený návrh na 
zmenu času  konania MsZ na neskoršiu hodinu 
neprešiel. Ďalej zarezonovali požiadavky v prí-
pade možností riešiť osvetlenie na  Ul. tehelnej 
(bývalý majer) a na kontroly zo strany MsP 
ohľadne porušovania zákazu jazdy  na bicykloch 
po chodníku pri rímskokatolíckom kostole  cez 
Park Petra  Matejku.
 Hlasovaním poslanci udelili slovo občanovi 
Ing. V. Mísařovi, ktorý prišiel s viacerými pri-
pomienkami a podnetmi, o. i. upraviť asfaltový 
chodník zo severnej strany NsP, ktorý je už 
dlhšie rozkopaný, vybudovať chodník oproti 
pošte na Weisseho ul. Dal tiež na zváženie 
možnosť umiestnenia jednostranného  zábradlia 
pri mestskej knižnici. 
 Snemovanie poslancov skončilo prijatím 
uznesení.                               (Spracovala red.)
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KVET TÁLIE PRE EMÍLIU VÁŠÁRYOVÚ
    V našom meste 
sa  apríl už niekoľko ro-
kov nerozlučne spája

 s Festivalom A. Jurko-
vičovej (FAJ). Tohto 
roku sa  uskutoční už 
jeho XIV. ročník. 
       O festivalové  vav-
ríny  bude bojovať deväť 

divadelných súborov, ktoré do tohoročného di-
vadelného zápolenia vybrala programová ko-
misia. Po jubilejný – desiatykrát  sa uskutoční 
slávnostné odovzdávanie prestížnej ceny - 
Kvetu Tálie. Tentoraz  poputuje do rúk herečky  
par excellens p. Emílie Vášáryovej.
 Súčasťou tradičného divadelného podujatia 
budú sprievodné výstavy – v Galérii P. Matejku 

výstava ženy – výtvarníčky Petry Jureňovej 
Vlhovej a vo výstavnej  sieni MsKS bude  žena 
objektom umeleckého stvárnenia výtvarníkov  
v aktoch. V malej  miestnosti výstavnej  siene 
si budú môcť jej  návštevníci pozrieť fotografie  
p. E. Vášáryovej. 
 Sviatok Tálie do  Divadielka galéria  prinesie 
Milka Zimková so svojou monodrámou: Do 
lesíčka  na  čekanou  (viac v prílohe FAJ). 

KLADENIE VENCOV
 66. výročie oslobodenie nášho mesta si 
pripomenieme pietnym aktom kladenia ven-
cov 7. apríla o 14,00 h pri Pamätníku rumun-
ským vojakom v Parku Dominika Štubňu 
– Zámostského.

 Návrh na odkúpenie pozemkov pri poliklini-
ke od Nemocnice s poliklinikou v Novom Meste  
nad Váhom bol predmetom ostatného snemova-
nia poslancov v marci.  
 Tento návrh nie je nový. Odznel v zasa-
dacej miestnosti mestského zastupiteľstva na  
Palkovičovej ul. už vlani v októbri, na 24. za-
sadaní MsZ, keď sa hovorilo o nevyhnutnosti  
rekonštrukcie nemocnice. 
 Obnova hlavnej  budovy NsP  je možná jedine 
v prípade získania grantu z fondov Európskej 
únie. Jednou z podmienok na to, aby vedenie 
NsP uspelo, je získanie  finančných prostriedkov  
na  kofinancovanie  projektu hradeného z fondov 
EÚ vo  výške  päť percent z celkovej čiastky. 
Tie  by  mohlo získať odpredajom pozemkov pri 
poliklinike. 
 NsP spolu s ďalšími vlastníkmi pozemkov 
pôvodne navrhovali v tejto  lokalite mesta výstav-
bu obchodného zariadenia. Tento zámer je v  
súčasnosti v rozpore s platným územným plánom 
(ÚP) mesta. Zmenu ÚP je potrebné posúdiť 
a pripraviť, čo je veľmi náročné i z časového 
hľadiska.     
 Mesto si uvedomilo závažnosť situácie a 
dôležitosť, aby  NsP získala finančné prostriedky 
na spolufinancovanie  projektu s grantom od EÚ. 
Navrhlo NsP, aby mu  pozemky odpredala. Tým 
by získala nielen potrebné financie, ale  zbavila 

by sa i ďalšieho bremena. Procesu posudzovania 
vhodnosti lokality na výstavbu  by  sa zúčastňovalo 
už mesto ako vlastník pozemku, nie NsP. Po 
prerokovaní aj s vlastníkmi ďalších pozemkov  
následne by došlo k predloženiu návrhu na 
začatie prerokovacieho procesu zmeny ÚP mes-
ta z občianskej vybavenosti nekomerčného cha-
rakteru na občiansku vybavenosť komerčného 
charakteru.
 Mesto teda oslovilo NsP so žiadosťou o od-
kúpenie pozemkov pri poliklinike. Vedenie nemoc-
nice v januári samospráve oznámilo, že súhlasí s 
odpredajom svojich pozemkov za 102,30 €/ m². 
Súhlas poslancov s návrhom na odkúpenie uve-
dených pozemkov v celkovej výmere 1 955 m² za 
cenu 199 996,50 €  sa premietlo do prijatia uzne-
senia MsZ doplneného o návrh primátora mesta 
Ing. J. Trstenského, že  kúpa  sa  realizuje  až po 
úspešnom zavŕšení verejného obstarávania NsP 
v Novom Meste nad Váhom.
 Niet pochýb. Nemocnica potrebuje rekon-
štrukciu ako soľ. Len tak sa zmení v mo-
derné zdravotnícke zariadenie zodpovedajúce 
súčasným potrebám a nárokom na zdravotnícku 
starostlivosť v prospech občanov - pacientov  
spádovej oblasti. Preto klobúk dole pred podanou 
pomocnou rukou mesta a prístupom  poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad 
Váhom.                                                        -r-

POMOCNÁ RUKA NÁŠMU ZDRAVOTNÍCTVU
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Prevádzkové hodiny

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

Námestie slobody 1/1
Nové Mesto nad Váhom

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

Tešíme sa na vašu návštevu
 www.dexia.sk

Autoúver 
pre malých
podnikateľov

Banka pre život

www.dexia.sk

  výhodné úrokové sadzby

   možnosť kúpy nového aj ojazdeného automobilu

  automobil je vlastníctvom podnikateľa
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Kupón
vystrihnite
a pošlite, 

alebo osobne 
doručte do 
20. apríla

 na adresu:

MsKS,
redakcia

Novomestského
spravodajcu,

Hviezdoslavova 4, 
915 01 

Nové Mesto n. V.

Na jedného 
z vás sa
 usmeje 
šťastie

v podobe 
výhry

16,60 €,
ktorú venuje:
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 Po desiatich ro-
koch bude opäť
sčítanie obyvateľov, 
bytov a domov 
(ďalej len sčítanie).
Toto  najrozsiahlejšie 
štatistické zisťovanie
v SR sa uskutoční
v čase od 13. mája 
do 6. júna, pričom

pre zachytenie aktuálnych údajov sčítania je roz-
hodujúci termín z piatku 20. na sobotu 
21. mája.
 Oproti minulosti prináša súčasné sčítanie
niekoľko noviniek. Predovšetkým o nich sme  sa 
porozprávali s prednostom Obvodného úradu 
v Novom Meste nad Váh. Tiborom Hlobeňom.
 - Opíš  prítomnosť, ovplyvníš  budúcnosť,
- takto jednoducho, pritom výstižne možno 
charakterizovať význam nadchádzajúceho sčí-
tania. Údaje, ktoré poskytne, nie  je  v súčasnosti
možné získať z iných zdrojov. Dôsledné sčítanie
obyvateľov má zásadný význam i z ďalšieho
dôvodu - pre výšku financií, ktoré vo forme 
podielových  daní  budú plynúť do obcí v závis-
losti od počtu obyvateľov. Ak  teda hovoríme 
konkrétne  o Novom Meste  nad Váhom, občania
mesta  by  mali  v záujme jeho ďalšieho rozvoja 
a napredovania pristupovať k sčítaniu nanajvýš 
zodpovedne, nepodceňovať ho.-
 Štatistický úrad ako garant sčítania vydal 
metodický pokyn na prípravu, priebeh a vyko-
nanie  sčítania.
 - Jednu etapu príprav máme za sebou, 
keď sme v súlade s týmto pokynom do 14. 
marca ukončili tvorbu sčítacích obvodov. Pre 
zaujímavosť, v Novom Meste nad Váhom bude 
70 sčítacích obvodov. Každý maximálne so 400 
obyvateľmi, pričom  ideálny je počet 350 osôb 
v jednom obvode. Pred samosprávou teraz sto-
jí úloha do 18. apríla dokončiť výber sčítacích
komisárov.- 
 Prejdime  k avizovaným novinkám  súčasného
sčítania 2011. 
 - Na  rozdiel  od  minulosti možno sčítacie
tlačivá, - mimochodom, sú tri,- po prvý raz 

vyplniť okrem listinnej podoby  i elektronicky cez 
počítač. Ak si občan zvolí túto možnosť, oznámi 
to sčítaciemu komisárovi. Na základe  toho 
mu bude pridelený identifikátor pre právoplatné 
elektronické sčítanie. V prípade, ak tak  do stano-
veného termínu nespraví, sčítací komisár ho opä-
tovne  navštívi a formuláre A, B, C, poskytujúce 
obraz o sociálnych a ekonomických charakte-
ristikách ľudí a domovom a bytovom fonde, vyplní 
ručne perom.

Ďalšou významnou novinkou je  popri trvalom 
pobyte zisťovanie obvyklého bydliska obyvateľa,
teda miesta, kde  sa najčastejšie  zdržuje. Cieľom
toho je spoznať skutočný počet obyvateľov. Je  to 
dôležité,  ako som už spomínal, pre  stanovenie 
výšky podielových daní pre obce, a teda ich ďalšie
zveľaďovanie. Pre zachytenie  verného stavu v 
počte obyvateľov budú mať sčítací komisári napr. 
v prípade bezdomovcov za  úlohu vytvárať tzv. 
virtuálne  adresy, kde  sú zastihnuteľní.
 Po prvý raz v histórii, - a to je treťou novinkou 
tohto štatistického zisťovania, - sa budú sčítavať
obyvatelia, byty a domy vo všetkých členských
krajinách  EÚ s využitím rovnakých, resp. podob-
ných definícií zisťovaných údajov. Tým sa  vytvorí 
možnosť porovnávania  úrovne vyspelosti jednot-
livých štátov EÚ.
 Sčítanie je, - a to by  som rád  zdôraznil, - 
pre každého obyvateľa SR príležitosťou,  právom 
prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demo-
grafickej a sociálnej situácii i životných  podmien-
kach obyvateľov SR, v našom konkrétnom prí-
pade - mesta. Dôležité je poznať ho i z pohľadu
ďalšieho  prognózovania vývoja  spoločnosti.
 Obraciam sa preto na  občanov mesta, aby 
k tomuto aktu pristupovali zodpovedne, seriózne 
a pravdivo. Ide  o anonymné vyplňovanie, nemu-
sia sa  teda  obávať  úniku  informácií. 
 Jediné, na čo si  musia  dávať pozor,  je, aby si 
preverili, či sčítací komisár, ktorý ich navštívi, má 
oficiálne úradné poverenie, a zabránili tak prípad-
ným návštevám falošných sčítacích komisárov a 
s tým spojenými možnými problémami. -
 Ale  o tom a ďalších podrobnostiach k sa-
motnému sčítaniu obyvateľov, bytov a domov si 
povieme  v budúcom čísle.

ÚČASŤ NA SČÍTANÍ OVPLYVNÍ ROZVOJ MESTA

O NOVINKÁCH ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA
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 Nastanú časy, že keď sa rozhodnete ísť
do kina, vaše kroky nebudú smerovať na 
Hviezdoslavovu ul. 1, ale o kúsok ďalej – na 
Hviezdoslavovu  ul. 4, do MsKS.  Pôvodné kino sa 
časom zmení na viacúčelovú  spoločenskú sálu a 
veľká sála stánku kultúry bude slúžiť i na  filmovú 
projekciu.
 O druhej najrozsiahlejšej investícii mesta v 
tomto roku sme sa porozprávali s Ing. Dušanom 
Macúchom, vedúcim oddelenia výstavby,  roz-
voja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  nad 
Váhom.
 - Ťažko teraz predpokladať, kedy sa tak 
stane, - ohľadne začiatku rekonštrukcie kina ho-
vorí Ing. Macúch. 
 - Závisí to od spracovania projektovej do-
kumentácie, získania povolenia na stavebné 
úpravy a výsledku verejného obstarávania na 
zhotoviteľa. Až po podpise zmluvy zo strany re-
alizátora bude možné uskutočniť presťahovanie
premietacej  techniky do MsKS, skôr nie. 
 Súbežne so sťahovaním začne aj rekon-
štrukcia kina. Naším zámerom je zriadiť tu malé 
reštauračné zariadenie s trvalou prevádzkou  asi 
pre 40 ľudí a výhľadom do parku. V prípade potre-
by  ho bude možné rozšíriť o terajšiu balkónovú 
časť s kapacitou cca 80 ľudí. Terajšia prízemná 
časť sály kina bude mať kapacitu cca 150 ľudí.
Celková kapacita viacúčelového objektu  bude 
zhruba 270 ľudí. Sedenie dole a na balkóne 
bude spojené jestvujúcimi schodmi. Vnútorným 
schodiskom bude možné zísť z balkóna priamo 
do sály a naopak. 
 Podľa našich zámerov malé reštauračné za-
riadenie vrátane prípravných priestorov, keďže
o kuchyni nemôžeme hovoriť, by prevádzkoval 
súkromný subjekt. U spoločenskej sály zvažujeme 
ako prevádzkovateľa súkromný subjekt alebo 
MsKS. -
 V spomínaných priestoroch podľa vedúce-
ho výstavby bude možné robiť výdaj jedál a 
umývanie riadu. Pri väčších akciách by sa strava 
mala dovážať.
 - Projekt s kuchyňou neráta. Ak všetko pôjde 
hladko, rekonštrukcia by mala začať v prvom 
polroku t. r. V rozpočte mesta máme na ňu
vyčlenených 1 mil. €. -
 Na  stavbu   je vydané  stavebné  povolenie a 
prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

 - O verejnú súťaž je záujem, podklady si pre-
vzali viacerí  potenciálni  zhotovitelia, dúfame, že 
sa nám spomedzi nich podarí vybrať zhotoviteľa.
S rekonštrukciou mienime začať  hneď po podpise 
zmluvy so zhotoviteľom a v nej deklarovaným 
termínom dokončenia rekonštrukcie.  Môže  to byť
v závere tohto, ale i v budúcom roku.  Záleží od 
zhotoviteľa, ako to dokáže zabezpečiť. -
 Rekonštrukcia si vyžiada  i zásahy do okolia.  
 - Budova  novej  spoločenskej sály je  už ar-
chitektonicky dotvorená. Súčasťou projektu je vy-
tvorenie cca  30 parkovacích  miest. Ich realizácia 
si  vyžiada  výrub  niekoľkých stromov. Hodnotnú 
vysokú zeleň však ponecháme. Menej hodnotná 
pôjde  preč. Nielenže prekáža uskutočneniu  zá-
meru s parkovaním, ale padaním suchých konárov 
ohrozuje  okoloidúcich. Výrub tzv. pyramidálnych 
topoľov pred kinom už prebehol. -
 Podľa slov Ing. Macúcha by mal bývalé 
kino kuchynským zariadením a nábytkom vybaviť
prenájomca.
 - V celom priestore vrátane balkóna pre-
dĺženého do terajšej kinosály budú stoly a stoličky. 
Zrekonštruuje sa aj jestvujúce javisko. Bude slúžiť
na prezentáciu menších súborov, resp. programov 
zo stužkových a pod. V prípade  potreby bude 
možné stoly a stoličky odložiť do jestvujúcich 
skladov. To umožní robiť vystúpenia skupín, na 
koncertoch ktorých mladí ľudia väčšinou stoja, čo
doteraz  absentovalo. -
 Rekonštrukcia  sa  bude týkať tak vnútrajška, 
ako  i vonkajška budovy.  
 - Bude  kompletne zrekonštruovaná, navyše, 
časť budovy smerom do parku sa pristaví. 
Prístavbou sa objekt zväčší. Rekonštrukciou 
sa vyrieši i problém toľko kritizovanej absencie 
prístupnosti sociálnych zariadení  počas  podujatí 
v parku. V čase ich  konania môže byť otvorená 
predná časť budovy so sociálnymi zariadenia-
mi. Nezávisle od toho v prevádzke bude malé 
reštauračné zariadenie prístupné zvnútra, ale i 
vonkajším schodišťom z parku. Cez presklenú 
stenu  bude  možné  sledovať dianie vonku. -
 V rámci rekonštrukcie sa podľa Ing. D. 
Macúcha  v parku  vybudujú nové chodníky, ktoré 
sa napoja na  už jestvujúce  tak, aby  prístup do 
spoločenskej sály bol možný  priamo z hlavného 
chodníka  v parku.  
 Po zavŕšení akcie pribudne v meste 
ďalší spoločensko – kultúrny stánok s malým 
reštauračným zariadením a sálou, ktorá v meste 
doteraz veľmi chýbala. 

K REKONŠTRUKCII KINA
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 *Novomešťan Juraj Koutný (16.4.1941), 
niekdajší spolumajiteľ vydavateľstva Alfa plus  v 
Bratislave stál pri  zrode knižiek  mnohých  auto-
rov i z nášho regiónu. Sám bol literárne a publi-
cisticky činný.  
 S príchodom jari niekdajší absolvent no-
vomestského gymnázia, čo nevidieť sedemde-
siatnik, sa zvyčajne vracia z rušnej  Bratislavy  do 
svojho „kráľovstva,“ rodnej  chalupy zo 17.  stor. 
pri rímskokatolíckom  kostole.
 *Fedor Cádra (18.4.1926 - 10.2.1998). 
Novomestský rodák absolvoval tunajšie  gymnázi-
um. S diplomom  inžiniera  ekonómie  v rukách 
(štúdium  v Prahe) sa  svojmu pôvodnému  po-
volaniu  nikdy  nevenoval. Pôsobil ako publicista, 
redaktor a scenárista  v rôznych  médiách, až 

kým totalitná moc  nezasiahla. Od  r. 1975 až do 
odchodu na  dôchodok pracoval  na oddelení ve-
deckotechnických  informácií Výskumného ústavu 
hydinárskeho priemyslu. Zomrel vo veku 71 rokov, 
po sebe nám zanechal mnohé články,  poviedky 
a dielka. Poslednou z nich je  kniha  poviedok V 
jame  levovej z roku 1996.

 14. marec  bol významný deň pre  MUDr. 
Pavla Kamenského a jeho pani manželku 
Mariannu Kamenskú. A vôbec  nevadilo, že  sa 
aj v našom  mesačníku pôvodne  avizovaný termín 
slávnostného aktu odovzdávania titulu Významná 
osobnosť Podjavoriny na  Veľvyslanectve  SR vo 
Švédsku  z organizačných dôvodov posunul zo 7. 
marca  o týždeň.
 Podľa  vyjadrenia  p.  M. Kamenskej išlo  o 
veľmi príjemné stretnutie, manžel Pavol sa  z ne-
ho i ocenenia  úprimne  tešil. Podjavorina  má pre 
neho veľký  a symbolický význam, zarezonovali 
v ňom spomienky spred  niekoľkých desaťročí.
Pán veľvyslanec s manželkou  sú veľmi milí ľudia
a prisľúbili, že  manželov Kamenských prídu 
počas  niektorého víkendu navštíviť k nim domov 
do Uppsaly. 
 Podobné pocity  zdieľal i pán veľvyslanec SR 
vo Švédsku Peter Krnec.
 „Som veľmi rád, že veľvyslanectvo SR vo 
Švédsku sa podieľalo na akte odvzdávania 
ocenenia Významná osobnosť Podjavoriny pá-
novi MUDr. Jánovi Kamenskému za jeho aktívnu 
účasť v národno-oslobodzovacom boji počas 
2. svetovej vojny. So záujmom a úctou  som si 
vypočul rozprávanie vášho významného rodáka 
nielen z čias odboja, ale i z obdobia jeho bohatej 
kariéry pediatra na Slovensku a vo Švédsku.    

 Zaznelo tiež veľa spomienok na Nové Mesto 
nad Váhom zo strany  manželov Kamenských i 
mojej manželky Moniky, rodenej Bobockej, keďže
všetci traja sú Novomešťania.“    V tú chvíľu bola 
na švédskej  ambasáde prevaha Novomešťanov. 
Mali si teda čo  povedať a v rozprávaní  i  o 
našom meste  budú môcť pokračovať počas
chystanej neformálnej návštevy u Kamenských.

N A  Š V É D S K O M  V EĽV Y S L A N E C T V E
P R E V A H A  N O V O M E ŠŤA N O V

Milí  Novomešťania,
 S blížiacou sa Veľkou nocou dovoľte  
mi zaželať Vám príjemné prežitie týchto 
najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Vám a 
Vašim blízkym prajem veľa  zdravia, spokoj-
nosti, Božieho požehnania, pohody a šťastia v 
kruhu rodiny a všade tam, kde  Vás život pos-
taví.

Ing. Jozef TrstenskýIng. Jozef Trstenský, primátor  mesta

 *Na foto zľava: veľvyslanec SR vo Švédsku 
Peter Kmec, jeho manželka Monika Kmecová, 
Dr. Pavel Kamenský a Marianna Kamenská.

OSOBNOSTI MESIACA
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 V apríli TSM  uskutočnia podľa  schváleného 
harmonogramu zber biologicky rozložiteľného 
odpadu, a to  na  určených zberných miestach 
vždy  v čase  od 8,00 do 18,00 h:

11. apríla: preluka medzi ulicami Slnečná a 
Vinohradnícka, 12. apríla: Ul. lesnícka, parko-
visko medzi materskou školou a ZŠ Tematínska, 
13. apríla: dolná časť Ul. Kukučínovej a 
14. apríla: Ul. Slovanská.
   Obraciame sa na občanov, aby mali v tomto 
čase pred svojimi domami pripravený biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad. Upozorňujeme ich 
však, aby  ho nevykladali s veľkým predstihom, 
pretože v takom prípade ide o znečisťovanie 
životného prostredia. Odpad treba nachystať
jeden – dva  dni pred samotným termínom zberu. 
Ďalšou z možností  je priniesť  ho na stanovené 
zberné miesto. 
 Mimo uvedených termínov je možné konáre, 
lístie, trávu, burinu a pod. bezplatne odovzdať na 
prekládkovej stanici v Mnešiciach, Ul. tehelná v 
pracovných dňoch  v čase 8,00 – 15,00 h.
 Chceme apelovať na ľudí, aby pri vy-
hlásenom zbere dôsledne dodržiavali druh od-
padu, ktorý sa aktuálne zbiera. Svojvoľnosť
k zberu odpadu nepatrí. Máme nie najlepšie 
skúsenosti z minulých  zberov, kedy  sme 

napr. vo veľkoobjemových kontajneroch prista-
vených v marci nachádzali nahádzané konáre. 
Ľudia nimi zaplnili kontajnery a druhí občania 
už nemali šancu dať do nich  nepotrebné veci a 
ďalšie zbytočnosti z domácnosti, na zber ktorých 
boli veľkoobjemové kontajnery v marci  vlastne 
prichystané. Žiadame preto občanov, aby sa 
správali zodpovedne a  v spojitosti so zberom 
odpadu dôsledne  sa  pridržiavali pokynov TSM.
Ak majú iný odpad, ktorého sa potrebujú zbaviť,
môžu tak bezplatne spraviť na prekládkovej  sta-
nici na Ul. tehelnej, v prípade odpadu  škodlivín 
(ich  najbližší  organizovaný zber  bude  v máji) 
dopraviť ich do  objektu TSM v Novom Meste 
nad Váhom  hociktorý utorok alebo stredu v čase 
od 8,00 do 15,00 h.

 Ing. Anton Veselka, zástupca  riaditeľa TSM

K ZBERU ODPADU SVOJVOĽNOSŤ NEPATRÍ

Milí čitatelia,
 Prajeme Vám príjemné prežitie veľko-
nočných sviatkov, veselú šibačku, ale 
predovšetkým veľa pokoja a spokojnosti 
v kruhu rodiny a  pre kresťanov hlavne s Tým,
ktorého posolstvo Veľká noc v sebe nesie.          
       Vydavateľ, redakčná rada a redakcia

D EŇ  Z E M E  S O  S É R I O U  P O D U J A T Í
 Sú  sviatky a dni, na ktoré by sme ne-
mali zabúdať. K takým rozhodne patrí 22. apríl 
- Deň Zeme. Človek, pán tvorstva, za ktorého 
sa pasoval, si konečne začína uvedomovať - pre 
záchranu Zeme a života na nej, a teda i seba, 
-  dôležitosť environmentálneho  správania sa.
 V našom meste sa každoročne pri tejto 
príležitosti koná séria podujatí, ktorá prekračuje
horizont  jedného dňa. S ekológiou úzko súvisia 
i aktivity ZŠ v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta 
spojené s predkladaním projektov. Prvý s náz-
vom ENVIROPROJEKT 2011 museli predložiť do 
polovice  marca. O pár dní dlhšie, do 21. marca, 
bol termín  na  predloženie projektu ZDRAVIE V 
ŠKOLÁCH 2011.
 Z príležitosti  Svetového dňa  vody 22. marca 
TVS  a.s. Trenčín  vyhlásila  4. ročník projektu Daj 
si vodu z vodovodu.  Zahŕňal o. i.  súťaž žiakov 
o najlepšiu prezentáciu, exkurzie zamerané na 

výrobu  a kontrolu  vody, čistenie odpadovej vody 
a pod.

K jarnému upratovaniu školských areálov 
a okolia škôl si žiaci vyhrnú rukávy v dňoch 18.
– 30. apríla. Okrem toho v ZŠ  priebežne pre-
bieha separovaný zber papiera a PET – fliaš.
 Podujatím, ktoré má  v našom meste tradíciu, 
je okrem každoročného čistenia Kamennej od 
odpadkov (pravdepodobne 16.4.) aj výtvarná a 
literárna súťaž Včela v prírode. Vernisáž výstavy 
spolu s vyhodnotením súťaže sa uskutoční 
28. apríla. výst. sieni ZUŠ. O deň  neskôr budú 
plavecké štafetové preteky žiakov ZŠ O pohár 
primátora  mesta v bazéne SOŠ na  Bzinskej  ul.
 Environmentálne cítiacim stredoškolákom, 
ale i vysokoškolákom z nášho mesta dávame 
do pozornosti možnosť zapojiť sa do súťaže
o najlepšiu fotoreportáž z podujatia zorgani-
zovaného pri príležitosti Dňa Zeme.             -dh-
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    Milí priatelia, napriek uponáhľanosti našich dní, 
a možno práve pre ňu, si môžeme uvedomiť potre-
bu prežívať sviatočné chvíle. Sú medzi nimi také, 
čo majú pôvod v našom osobnom živote a slávime 
ich s priateľmi. Robíme pri tom radosť iným,
alebo sami sme obdarovaní, nielen materiálnymi 
hodnotami, ale najmä láskou a pozornosťou. Sú 

však sviatky, ktoré nám opäť umožňujú byť so 
svojimi najbližšími, no zároveň nás otvárajú pre 
iných, možno až nečakane, a rozširujú naše 
srdce, aby nebolo obmedzené a zahľadené akosi 
príliš do seba. A tak, hoci sú napríklad Vianoce 
pre niekoho sviatkami rodinnej pohody, predsa 
aspoň trošku myslíme na núdznych a prispie-

LÁSKA VEĽKEJ NOCI – TAKÁ OZAJSTNÁ

V EĽK O N OČN É  P O S O L S T V Á  C I R K V Í

  Po dlhšom zimnom období sme vstúpili do ob-
dobia jari. Vôkol nás pulzuje život. Príroda sa pre-
búdza a aj nás napĺňa nová radosť. Nastala zme-
na, ktorá nás posunula dopredu. Aj v kresťanskom
svete si budeme pripomínať významnú zmenu, 
ktorá sa udiala počas Veľkej noci. Ježiš Kristus 
sa stal jej stredobodom. Bol ostro sledovaný 
od svojho narodenia i počas svojho verejného 
pôsobenia, ktorého vyvrcholením je uväznenie, 
ukrižovanie a nakoniec slávne zmŕtvychvstanie.
Bol zatknutý na základe falošných dôkazov, 
zbičovaný, opľuvaný, ponížený. Ľudské práva, na 
ktoré sa dnešný svet tak často odvoláva, mu boli 
odoprené. Keď stál pred cisárom, ktorý rozhodo-
val o jeho vydaní na smrť, nemal právnika, ktorý 
by ho obhajoval. Pilátovi odpovedal veľmi málo, 

ale i to stačilo na to, aby videl, že je nevinný. 
Väčšinu času mlčal. Naplnilo sa predpovedané: 
,,...neotvoril ústa ako baránok vedený na zabi-
tie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred 
strihačom“ (Iz. 53,7). Jeho mlčanie hovorilo o 
poslušnosti v napĺňaní Otcovho plánu. Bol Boží 
Syn, ale nevyužil možnosti, ktorými disponoval. 
Jeho mlčanie hovorilo o láske voči ľudstvu i voči
tým, ktorí ho pribili na kríž. Jeho mlčanie má silu 
hlasu, ktorý hovorí i dnes. Zomrel a vzal na seba 
hriechy celého sveta. Nie len vtedajšieho ľudstva,
ale i ľudí tohto tisícročia. V tom množstve ľudstva
je i tvoje meno, milý čitateľ. Stretnutie s Ním cel-
kom zmení smerovanie Tvojho života. 
 Prajem Vám počas sviatkov viac chvíľ tichého 
zamyslenia i mlčania pod krížom, kde budete 
môcť počuť hlas Toho, ktorý Vás volá do života 
s Ním. Boh Vás žehnaj!

Jozef Gabovič, pastor Apoštolskej cirkvi 

HLAS MLČIACEHO

NAŠA (NE)PODRIADENOSŤ
 Sme v polovici pôstneho obdobia a s celým 
kresťanským svetom si pripomíname cestu utr-
penia Ježiša Krista. Biblia nám vydáva svedec-
tvo, že On vo všetkom hľadal vôľu svojho Otca. 
Tak končil aj modlitbu v Getsemanskej záhrade: 
„...nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja“. Vo 
všetkom bol podriadený a poslušný Otcovi.
 V súčasnej dobe počuť stále viac a viac 
volanie každého jednotlivca po nezávislosti. Už 
malé deti sa búria a odmietajú poslúchať svojich 
rodičov. Žiaľ, dnešné zákonodarstvo neposlušnosť
a nepodriadenosť detí iba podporuje. Situácia 
v rodinách sa ďalej násobí v školskom pros-
tredí. Mnohí žiaci a študenti nedokážu potlačiť
svoje vlastné „ja“ a vôbec sa nevedia podriadiť
vyučujúcim. Hrozné, priam tragické následky 
sa dostavujú, keď takíto nezávislí mladí ľudia

prichádzajú do pracovného procesu, alebo si 
zakladajú vlastné rodiny. Nepodriadenosť cítiť v 
celom našom národe. Každý chce konať, čo sa 
páči len jemu.
 Vôbec nevieme odhadnúť, ako si takýmto 
počínaním škodíme sami sebe. Nikto z nás totižto 
nie je nezávislý. Naše životy sú navzájom pospá-
jané. Ak sa nebudeme navzájom rešpektovať,
zničíme jeden druhého a vyhladíme aj život na 
Zemi. Napokon všetci sme závislí na Bohu. Aj tí, 
ktorí Ho popierajú a odmietajú. On nám život dal 
a príde deň, keď sa budeme Jemu zodpovedať.
Zastavme sa, prestaňme sa búriť voči autoritám, 
ktoré nám boli dané. Prestaňme sa búriť voči
Bohu. On nám dal jasné pravidlá pre náš život. 
Kristus svojím utrpením je pre nás príkladom 
poslušnosti.             Ľubomír Ďuračka, ev. farár
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Čo robí polícia?  Napriek zdaniu  nejde  o otáz-
ku na  margo činnosti mužov zákona, ale o názov 
jednej z 10 tém preventívneho projektu Správaj 
sa  normálne. Ďalšie témy,  ktorým  sa  vlani vo 
svojich  prednáškach pre  žiakov  piatych ročníkov
ZŠ venovali vyškolení lektori, sú: pravidlá cestnej 
premávky, doprava  pre každého, gamblérstvo 
maloletých, alkoholizmus, násilie a vandalstvo, 
drogy a závislosť, kto kradne, je zlodej, dis-
kriminácia a rasizmus a zábavná pyrotechnika. 
Uvádza sa vo vyhodnotení činnosti mestskej 
polície (MsP) za rok 2010, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo na  svojom 1. zasadaní 1. marca.
 Prevencia je dôležitá. Zdôrazňuje  predklada-
teľ správy, zástupca náčelníka MsP v Novom 
Meste  nad Váhom kpt. Milan Kubák a dodáva, 
že  holandský program nie je jediný v preventívnej 
činnosti MsP. Nie  vždy však  stačí. Svedčí o tom 
i obsah správy. 
 - Príslušníci MsP za rok 2010 riešili celkovo 
1181 priestupkov, z toho najviac (1093)  bolo proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Proti 
verejnému poriadku sme riešili 9 priestupkov, 
o štyri viac bolo priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu. Tridsaťjeden priestupkov bolo 
proti VZN mesta, o štyri viac sme  zaznamenali 
priestupkov proti majetku.         
 Poväčšine MsP riešila priestupky blokovým 
konaním (1026). V priebehu  vlaňajška zamest-
nanci MsP zistili  9 podozrení z naplnenia skut-
kovej podstaty trestného činu. Zistili, resp. zadržali 
pri  nich 10 podozrivých. Sedem  páchateľov malo 
prsty v šiestich krádežiach. Poškodzovanie cu-
dzej veci mala na svedomí jedna osoba. Rovnako 

tak aj zistené výtržníctvo a  marenie  výkonu úrad-
ného rozhodnutia. 
 K 31. decembru 2010 bolo k pultu centrál-
nej  ochrany pripojených celkovo 116 objektov. 
MsP k nim vykonala 576 výjazdov, pričom signál 
narušenia v 433 prípadoch spôsobila neznáma 
príčina, jedenkrát páchateľ.
 V rámci  inej  činnosti MsP predviedla  na 
Palkovičovu ulicu 12 osôb, na OO PZ o štyri 
menej. Na obvodný úrad „odprevadila“ troch 
ľudí. Desaťnásobok tohto čísla predstavovala 
spolupráca s LSPP. Trikrát zaisťovala miesto na 
pristátie vrtuľníka  záchrannej služby. Rovný tucet 
bol odchyt psov, 112 – krát MsP  doručila zásielky. 
Donucovacie  prostriedky voči osobe MsP použila 
tri razy, 137-x na  vozidle. Priebežne  spolupraco-
vala s 00 PZ a Železničnou políciou.
 Kamerový systém v monitorovaní bezpečnosti
v meste mal svoju premiéru v roku 2002. Z 
vtedajších dvoch kamier sa  ich počet postupne 
zvyšoval až na súčasných dvadsaťšesť. 1. de-
cembra 2006 začalo prevádzku chránené pra-
covisko na obsluhu kamerového systému, kde 
svoje uplatnenie našli občania so zníženou pra-
covnou schopnosťou.
 Vlani v dennej  zmene hliadkovú činnosť
vykonávala 2 – členná realizačná hliadka, v 
noci  hliadkovali dve  2 – členné hliadky: PCO a 
realizačná hliadka.
 Všetka činnosť MsP vlani a podobne i tento 
rok bude  smerovať k vyššej bezpečnosti a kvalite 
života v Novom Meste nad Váhom,- ubezpečuje
na záver zástupca náčelníka MsP kpt. Milan 
Kubák.

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ, NIE VŽDY STAČÍ

vame na rozličné charitatívne ciele. Viete, chcem 
sa práve na pozadí Vianoc kratučko zamyslieť
nad krásou a dôležitosťou Veľkej noci.
 Ak sa, verím, neuspokojíme iba s povrchným 
pohľadom, ktorý dovidí len na prebúdzajúcu sa jar 
a veselosť šibačky, tak zahliad-
neme skutočnosti, ktoré nie sú 
až také veselé ani romantické. 
V základoch veľkonočných 
sviatkov stojí umučenie, smrť
a zmŕtvychvstanie historického 
Ježiša a zároveň naša účasť
na tom všetkom. Jedným 
slovom, my sami prežívame 
lásku aj cez utrpenie, to je 

skúsenosť každého človeka. A keď nás niečo
stojí, vtedy si to oveľa viac vážime. Ako viac sa 
potom mohla ukázať láska Boha k človeku, ak 
nie cez utrpenie. Kristus však vstal z mŕtvych,
aby ani nás žiadne utrpenie nezničilo, ale poz-

dvihlo k novému životu. V 
tomto všetkom je skryté moje 
úprimné veľkonočné prianie 
pre každého: aby vás ťažkosti
viedli k bohatstvu života – 
vášho a kohokoľvek, kto má 
miesto vo vašom živote. Lebo 
Bohu stálo za to, aby z lásky 
zomrel a vstal z mŕtvych…                
           Vladimír Kiš, kaplán
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 V našom meste ako stredoškolský pedagóg 
pôsobil František Loubal, spisovateľ - historik, 
publicista.
       Narodil sa 3. apríla 1893 v Chrudichromoch 
v ČR manželom Františkovi a Márii, rod. Na-
vrátilovej. Z frontu I. sv. vojny  si absolvent FF 
KU v Prahe  priniesol hodnosť poručíka v zálohe 
a dvojité zranenie hrude. Do konca r. 1919 slúžil 
v novovzniknutej čsl. armáde. 
 Po I. sv. vojne  vyvíjal bohatú politickú a 
spolkovú činnosť. Stal sa členom Realistického klu-
bu v Prahe. 1. 9. 1920 nastúpil ako stredoškolský 
profesor do novomestského reálneho gymná-
zia. Ovládal niekoľko jazykov, no vyučoval de-
jepis a zemepis. V meste sa spoznal s budúcou 
manželkou Jozefou, rod. Ružičkovou, rodáčkou
z Plzne, ktorej starí rodičia z matkinej strany 
žili v Piešťanoch. Z manželstva sa narodili dve 
deti: Ljuba (nar. 1923 ) a o rok  neskôr  Ladislav 
(pozn.: viac o členoch rodiny  inokedy).
 V r. 1922 sa  ako sympatizant Národno – so-
cialistickej strany zúčastnil schôdzky v Novom 
Meste n. V., kde ho poslanec Buřival vyzval, 
aby založil odbočku tejto strany. Stal sa jej dô-
verníkom a túto funkciu zastával až do r. 1928.
Štyri roky predtým kandidoval do mestského 
zastupiteľstva v Novom Meste n. V., stal sa 
jeho členom i mestskej rady. V r. 1925 kan-
didoval do poslaneckej snemovne za Žilinský 
kraj. V Novom Meste n. V. vykonával funkciu 
vzdelávateľa Sokola, bol členom cvičiteľského
zboru, okrskovým náčelníkom a redaktorom 
časopisu Sokol. Publikoval v Považských hla-
soch, Slovenskom slove, prispieval článkami 
do pražského Času a Lidových novín v Brne. 
V Moravskom legionárovi vyšli brožúry Ľudáctvo
na Slovensku, Pohľad zo Slovenska, Tukov 
proces a ď. Z poviedky o vzbure vojakov 102. 
pochodového práporu rakúsko-uhorskej armády, 
kde bol veliteľom 5. čaty a ďalších  prác sa  dá 
vydedukovať, že bol pacifistom. Z vojnového 
prostredia pochádza aj Loubalova práca V kraji 
Doberda, Rovereta a Tridentu. V nej z vlastných 
zážitkov opisuje boje v severnom Taliansku a 
Srbsku.
 F. Loubal pôsobil v našom meste do r. 
1928, kedy ho na vlastnú žiadosť preložili a do 
februára 1936 pôsobil v Gymnáziu v Boskoviciach 
a Husoviciach. V čase, kedy zastával funkciu 

člena, neskôr predsedu  Zemského výboru zeme 
moravsko - slezskej (do 1.9.1939) mu minister-
stvo školstva udelilo dovolenku. Za podporu 
protifašistického ilegálneho  hnutia ho zatklo ges-
tapo. Do 8.11.1940 bol internovaný v koncentrač-
nom tábore. Po návrate  z  Buchenwaldu sa usadil 
u  brata na statku v Chrudichromoch. Od jesene 
1941 učil na Gymnáziu v Brne - Žideniciach. No 
už  o pár  mesiacov neskôr dostal zákaz  v Brne 
učiť. Denne preto musel dochádzať do Přerova.
Po odvolaní sa na zranenie z I. sv. vojny úrady 
jeho žiadosti vyhoveli a do r. 1945 opäť stál za 
katedrou brnianskej školy. 
 F. Loubal bol pred II. sv. vojnou i po nej výz-
namným politikom. Ako predseda najvyššieho 
orgánu Moravy vítal (na foto vpravo) za veľkých
ovácií v Brne príchod prezidenta exilovej vlády 
E. Beneša (vľavo) s manželkou a sprievodom. 
No čakali ho aj  závažné rozhodnutia, ako napr. 
požiadavka na odsun nemeckého obyvateľstva a i.
 Politická situácia sa radikálne zmenila po 
februári 1948. Medzi nežiaducimi  politikmi sa oci-
tol aj F. Loubal. Začiatkom marca 1948  odovzdal 
svoju funkciu novému predsedovi, odišiel z ve-
rejného života a uchýlil sa na hospodárstvo 
statkára Haška v Okarci (okres Třebíč), kde 
manuálne pracoval, odlúčený od rodiny. Tu ho 
navštívili funkcionári bývalej Čsl. národno-socia-
listickej strany a nabádali ho k založeniu ilegálnej 
organizácie. Tajne sa v Brne stretol s národným 
socialistom JUDr. Jaroslavom Stránskym, ktorý 
ho vyzval k spolupráci. Po emigrácii bývalého 
ministra spravodlivosti štátna bezpečnosť za-
tvorila všetkých, ktorí s ním prišli do styku. F. 
Loubal dostal 2 roky ťažkého žalára. Najvyšší 

POHNUTÝ OSUD FRANTIŠKA LOUBALA
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POOTVORME DVERE DO SVETA AUTISTOV
Otvorme dvere do sveta autizmu. Pod  týmto 

heslom sa uskutočňuje  informačná kampaň pri 
príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, 
ktorý si pripomíname 2. apríla.
 SPOSA-NM pootvorí dvere do  uzavretého 
sveta  autistov 7. apríla prednáškou Integrácia 
detí s autizmom vo vyučovacom procese. Určená
je  rodičom autistických detí, odborným pra-
covníkom, pedagógom, ale aj  ostatnej verejnosti 
(čas a miesto konania upresníme).
 V našom meste  existuje na  Kollárovej ul. 
3 v rámci ŠZŠ  trieda s autistickými  deťmi.  Pred 
šiestimi rokmi vznikla Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom v našom meste - SPOSA-
NM. Vyvíja činnosť na pomoc týmto ľuďom a 
ich rodinám. Mnohé aktivity mohla  realizovať
vďaka spoločnosti určeným 2 % z dane  z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Viac  nám o nich 
povedala  Dagmar Bohovicová zo SPOSA-NM.
 - Vlani SPOSA-NM takto získala finančný
príspevok  v hodnote 3 765 €. O ich  použití  roz-
hodnú členovia SPOSA-NM na členskej schôdzi. 
V r. 2009  predstavoval  čiastku 3316 €, ktorá sa 
musela  vyčerpať  do konca roka 2010. Z týchto 
peňazí sme podporili viaceré projekty ŠZŠ v 
Myjave a  Novom Meste.-
 Nás zaujímajú predovšetkým novomestské 
projekty a akcie ...
 - Vytvorenie viacúčelového miesta pre deti 
autistickej triedy financovala SPOSA-NM spolu 
so ŠZŠ v Myjave. SPOSA-NM prispela finančne
i na nákup stoličiek pre  deti. V autistických trie-
dach  v meste a na Myjave  pribudli i nové školské 
pomôcky. V  šatni pavilónu pre autistické deti  v 
novomestskej  ŠZŠ nové lavičky, vešiak a skrinky 
na odkladanie vecí. 
 Projekt Skvalitnenie vzdelávania autistických 
detí vypracovala SPOSA-NM. Financoval sa z 
prostriedkov SPOSA-NM (2% daní) a príspev-
ku z verejnej finančnej zbierky. Jeho cieľom
bolo umožniť prácu na počítači a osobný roz-

voj autistov v rámci voľnočasových aktivít pri 
práci s počítačom, ale hlavne nákup špeciálneho 
programu Altík, ktorý sa zameriava na tvorbu 
komunikačných tabuliek pre deti, ktoré kvôli prob-
lémom s písaním, čítaním a rozprávaním môžu 
komunikovať len alternatívnymi spôsobmi.-
 Z ďalších akcií, ktoré financovala SPOSA-
NM, D. Bohovicová spomenula výlet autistic-
kých tried  z nášho mesta  a  Myjavy  na konci 
školského roka 2009/10 v Podkylave,  kde sa deti 
venovali jazde na koníkoch – hipoterapii, plávaniu 
v bazéne a na záver bola opekačka.
 - Z prostriedkov SPOSA-NM sa financovalo 
i  školenie k problematike autizmu, ktoré absol-
vovali učiteľky autistických tried ŠZŠ v Novom 
Meste  nad Váhom a  Myjave. Išlo o akreditované 
vzdelávanie VŠ pracovníkov v oblasti autizmu  a 
špeciálnym  pedagogičkám prinieslo nové vedo-
mosti a ďalšie praktické zručnosti, ktoré využijú 
pri práci s deťmi.-
 Hoci autstické deti žijú vo svojom uzavre-
tom svete, my by sme sa nemali uzatvárať pred 
možnosťou pomôcť im, trebárs i darovaním dvoch 
percent z dane, čo v prípade zamestnancov 
možno spraviť do konca apríla.

● SÚCITIME S JAPONSKOM.  Nešťastie
spojené s prírodnou katastrofou a jej dôsledkami 
v ďalekom Japonsku nás nenecháva ľahostajný-
mi. Súcitime s krajinou vychádzajúceho Slnka 

a jej oby-
v a t e ľ m i . 
Viacerí z 
nás cítime 
p o t r e b u 
otvoriť nie-
len  svoje 
srdcia, ale 
vo finančnej
zbierke i pe-
ňaženky.

súd jeho odvolanie v  r. 1949 zamietol. Loubala z 
Jáchymova previezli do Všeboříc. Tu 17. 12.1950 
vo  veku 57 rokov zomrel. 
 F. Loubal  sa vo svojich dielach venoval 
histórii a politológii. V čase pôsobenia na 
Slovensku napísal Nové Mesto nad Váhom 
v národnom vývoji slovenskom, v ktorom 
zachytil históriu od najstarších čias, ďalej Malá

kronika národa československého, Pomer 
Sokola k fašizmu, Milan Rastislav Štefánik
a i. Prispieval do Považských hlasov.
     Prínos stredoškolského profesora F. Loubala 
je z pohľadu vlastenectva, občianstva a huma-
nizmu  významný. Právom sa radí k významným 
osobnostiam mesta.                     
                    Anna Černochová
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk

www.zse.sk
www.eon.com

...aby futbal spájal celé rodiny

Zima končí, rodinný futbal znova začína!

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

partneri mediálni partneri

DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
INZERUJTE  V  NOVOMESTSKOM  SPRAVODAJCOVI!

BLAHOŽELANIA, SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA, SPOMIENKY,
 DROBNÉ OZNAMY, KÚPA – PREDAJ, PRÁCA.

TEL.: 032 771 0640
 E-MAIL: redakcia@msks.sk 

KÚPIM jačmeň ,  pšenicu a kukuricu. Tel.  :  0908 833 000
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KNÍHKUPECTVO  CODA – ART, spol. s r.o.
      Internetové kníhkupectvo       
       www.codaart.sk                     

   Weisseho 15
   915 01 Nové Mesto nad Váhom
   tel.: +421 32 771 8525
   codaart@codaart.sk

SME V NOVÝCH PRIESTOROCH 
NA ULICI WEISSEHO 15,  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
(NA NÁMESTÍ VEDĽA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU,

ZHRUBA 50 m OD NÁŠHO SÚČASNÉHO MIESTA PÔSOBENIA !!!) 

SERVIS, MONTÁŽ A DODÁVKA TELEKOM. ZARIADENÍ
TEL/FAX: 032/ 771 79 10

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

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

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

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

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

PRI PODPISE ZMLUVY DARČEK V NAŠEJ PREDAJNI !

Partner



  Po jubilejný - 10. raz sa uskutoční odovzda-
nie prestížneho ocenenia KVETU TÁLIE.
      Tentoraz významnej slovenskej herečke
pani Emílii Vášáryovej.

 V dňoch 17. – 20. 4. bude na divadelných 
doskách MsKS o festivalové trofeje zápoliť
9 divadelných súborov z rôznych kútov SR a 
srbského Kysáča (viac - vo festivalovej prílohe).

PROGRAMY MsKS
apríl 2011

 Z príležitosti konania XIV. Festivalu A. Jur-
kovičovej sa 17. apríla  o 14,00 h vo výstavnej 
sieni MsKS uskutoční vernisáž výstav: SLO-
VENSKÝ MALIARSKY AKT a HEREČKA EMÍ-
LIA VÁŠÁRYOVÁ VO FOTOGRAFII. V Galérii 
P. Matejku bude svoje dielo pod názvom MAĽBA 
- SKLO prezentovať Petra Jureňová Vlhová.

VÝSTAVY

K XIV. FESTIVALU 
A. JURKOVIČOVEJ

KVET TÁLIE

VEČERNÝ KONCERT

6. apríla  o 8,30 a 10,00 h v MsKS Divadlo 
Actorec uvedie pre najmenšie deti muzikál na 
motívy troch rozprávok Márie Ďuríčkovej.
 Príbeh  hovorí  o hlúposti, pýche i horlivosti, 
ale i o  láske krásnej čarodejnice a Pipandela. 
Dvojica prichádza do sveta ľudí, aby zachránila 
svoju rozprávkovú  ríšu pred ľudskou zlobou.

PIPANDELO
PRÁVNA PORADŇA

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. A. 
Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.
 Najbližšií termín stretnutia s advokátom  je 
14. apríla o 17,00 h. V MsKS  na 1. posch. č. dv. 11
vám advokát poradí v oblasti trestného, pracov-
ného a občianskeho práva. Poradenstvo neza-
hŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta 
pred súdom. Jeho služby sú určené osamelým 
matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne 
znevýhodneným občanom a dôchodcom.

XIV. FESTIVAL 
A. JURKOVIČOVEJ

RND: RADOŠINSKÝ VÝBER

26. apríla o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS 
sa so svojím klavírnym recitálom v rámci KPH 
predstaví klavirista Norbert Daniš s umeleckým 
slovom U. Ulmanna.
 Na koncerte odznejú skladby W. A. Mozarta, 
L.van Beethovena, F. Chopina a F. Liszta.

 V sobotu  9. apríla o 19,00 h vás pozýva-
me do MsKS na nový kabaretný program RND. 
Uvidíte v ňom to najatraktívnejšie z repertoáru 
RND, doplnené o  lmové úkážky a  piesne Jána 
Melkoviča a  Petra Mankoveckého v interpretácii 
živej kapely.
 Hrajú: S. Štepka, M. Nedomová, A. Martvo-
ňová alebo P. Humeňanská, M. Vilhanová, M. 
Szöcsová, M. Kubovčík, R. Felix, M. Caban, J. 
Haško, V. Svítek a L. Hubáček.
 Vstupenky: 12 €, inf.: na č.t. 771 0640.

PRIPRAVUJEME - 13. mája o 18,00 h 
KONCERT

BRATOV NEDVĚDOVCOV

STRETNUTIE S J.  DEDÍKOM 
12.4. od 12,30 do 17,30 h



 Galéria Petra Matejku  (GPM) v našom mes-
te  pripravila  k XIV. Festivalu A. Jurkovičovej
hneď dve výstavy. Obe budú prezentovať rôzne 
pohľady na ženu. 
 Prvá,  pod názvom PETRA JUREŇOVÁ
VLHOVÁ: MAĽBA - SKLO, predstaví v GPM 
tvorbu mladej umelkyne z Púchova. Druhá, 
pomenovaná SLOVENSKÝ  MALIARSKY AKT,
priblíži ženu v  umeleckých aktoch  slovenských 
umelcov zo zbierok GMAB v Trenčíne.
 Rodáčka z Považskej Bystrice Mgr. Art. P. 
Jureňová Vlhová  po maturite na Sklárskej škole 
úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, 
odbor výtvarné spracovanie skla, maľovanie a 
leptanie skla pokračovala v ďalšom štúdiu a v 
r. 2005 promovala na VŠVU  v Bratislave, odde-
lenie sklárskeho výtvarníctva. Venuje sa tvorbe 
umeleckého a úžitkového skla, dizajnérskej a 
interiérovej tvorbe zo skla, maľbe na sklo, tvorbe 
sklenených šperkov a voľnej maľbe. Pripravila 
viacero samostatných výstav a zúčastňuje sa 
kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby 
v SR i zahraničí. Na svojom konte má niekoľko
domácich i medzinárodných ocenení.
 Originalitou svojho prejavu sa P. Jureňová
Vlhová radí k pozoruhodným autorom najmlad-
šej generácie sklárskeho umenia v SR. 
 Vlhovej sklenené substancie ožívajú najmä 
prostredníctvom farieb, ktorými ich autorka do-
tvára. Preferuje kontrastné kombinácie farieb a 
drahých kovov. Práve platina či zlato - vo vzá-
jomnej kombinácii dramatickej červenej a čiernej
- mení bežné sklenené médium v tajomné exklu-
zívne objekty. Svoje tvorivé vízie koncentruje do 
originálne spracovaných a divácky atraktívnych 
objektov, napr. mís, váz, pohárov a svietnikov a 
i.. Zaujímavé sú jej farebne odvážne a tvarovo 

členité 2- rozmerné reliéfy z taveného skla. Pre 
P. Vlhovú je farba nesmierne dôležitá. 
 Popri skle sa venuje aj abstraktným, často
3 - rozmerným maliarskym kompozíciám, v kto-
rých uplatňuje svetlo a tieň a tajomnosť nezná-
mych hĺbok.
  Výstava SLOVENSKÝ MALIARSKY AKT
predstaví 25 diel  slovenských umelcov, ktorí sa 
vo svojej tvorbe venovali aj ženskému aktu.           
 Ženský akt, či už v realite, alebo štylizovanej 
podobe, sa objavuje v tvorbe mnohých umel-
cov, žien nevynímajúc. Aj v pripravenej kolekcii 
z  23 umelcov sú  štyri ženské predstaviteľky
– V.  Žilinčanová, V.  Kraicová, B. Kolčáková a 
E.  Mišáková Abelová. 
 Za pozoruhodné možno považovať najmä 
akty – gvaše M.  A. Bazovského zo 40. rokov 20. 
stor., v ktorého tvorbe sa táto téma vôbec neob-
javuje. Popri dielach z 2. polovice 20. stor., kto-
rých autormi sú významní umelci B. Hoffstädter, 
V. Hložník, I. Weiner Kráľ, J. Jakoby, E. Zme-
ták, Juraj Krén, Ivan Vychlopen  a i., nájdeme 
aj  autorov z trenčianskeho regiónu. Medzi nich 
patria E. Mišáková Abelová  a R. Moško. 
 V čase prevládajúcich nových alternatívnych 
médií a rôznych umeleckých smerov výstavná 
prezentácia akoby dýchala starosvetskou nostal-
giou. Ale  kultivovanosťou umeleckého stvárne-
nia a kvalitou zastúpenia  maliarskych osobností 
patriacich k najvýznamnejším predstaviteľom
slovenského výtvarného umenia je zaujímavou 
a neočakávanou sondou nielen do intímneho 
sveta ich ateliérov a modeliek, ale aj fantázie, 
úvah a duchovného prežívania umelcov. 
 Žena pre autorov vždy bola, je a určite aj 
zostane nekonečnou umeleckou inšpiráciou aj 
výzvou.  Ela  Porubänová 

ŽENA PROTAGONISTKOU STVÁRNENIA I JEHO OBJEKTOM

Po 14,45 h              Hudobný kurz klavír
      16,15 a 18,00 h    Joga
  18,00 a 19,00 h    Cvičenie pre ženy
Ut  18,30 h              Brušný tanec pokr.
St 18,30 h                 Cvičenie pre ženy

      telocvičňa CVČ
  18,30 h                 Kalanetika
Št 16,15 a 18,00 h    Joga 
  18,00 h                Brušný tanec zač.
Pi 14,45 h                 Hudobný kurz klavír
So   9,00 h                 ZumbaK
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Každý pondelok 

 od 8,00 - 14,00 h - Únia nevidiacich a  
              slabozrakých SR
           18. 4. o 14,00 h - SZ invalidov

Utorok  12. 4. od 12,30 - 17,30 h
 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík

Streda   6. 4. o  17,00 h - Výbor MO MS
                13. 4.  o  14,00  h  - Klub chorých 
                             na sklerózu multipex
Štvrtok od 18,00 h - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok  od 16,00 h - A klubK
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štvrtok 31.3. piatok 4.4.   o 19.00 h 
PREMENA                                                           
Jeanne (Sophie Marceau), pohltená písaním svojho 
prvého románu, začína na sebe pozorovať znepokojujúce 
zmeny. Jej telo sa začína meniť, ale nikto z jej blízkych to 
nevníma. V dome svojej matky objaví fotografiu, ktorá ju 
privedie na stopu ženy žijúcej v Taliansku. Až tu odhaľuje 
zvláštne tajomstvo o svojej skutočnej identite. Hrajú: 
Sophie Marceau (Jeanne), Monica Bellucci (Jeanne), 
Andrea Di Stefano (Teo/Gianni), Augusto Zucchi
(Fabrizio) … 
Belg., Franc., Lux., Nem.    mysteriózny triler       111 min.             
eské titulky                                                       vstupné: 2 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 2., nedeľa 3.   o 17.00 h 
GULLIVEROVE CESTY 
Gulliver v búrke na mori stroskotá pri Bermudskom 
trojuholníku a preberie sa na ostrove Liliput plnom 
maličkých ľudí, medzi ktorými pôsobí ako obor. Klasická 
rozprávka o Gulliverovi a Liliputánoch je zasadená do 
súčasnosti, spisovateľ zoznamuje obyvateľov ostrova s 
výdobytkami modernej doby ako je PDA alebo hudobné 
videohry.
USA                       rodinná komédia                        84 min. 
eský dabing                                                vstupné: 2,30 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 2., nedeľa 3.   o 19.00 h 
TRON: DEDI STVO
Dobrodružstvo  zasadené do digitálneho sveta, ktorý je 
úplne odlišný od ohoko vek, o ste kedy videli na 
ve kom plátne. Sama Flynna prenasleduje zmiznutie jeho 
otca Kevina, ktorý bol kedysi známy ako najväčší svetový 
tvorca videohier. Sam objaví záhadný signál poslaný zo 
starej Flynnovej arkády a zisťuje, že je v digitálnom svete, 
kde bol jeho otec uväznený dvadsať rokov. S pomocou 
odvážnej bojovníčky Quorry sa otec a syn  vydávajú na 
cestu po fantastickom kyber-vesmíre, ktorá im môže 
priniesť život  alebo  smrť.
USA                                   sci-fi                              126 min. 
slovenské  titulky                                          vstupné: 2,30 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                      

len v piatok 8.   o 19.00 h 
BIBLIOTHÉQUE PASCAL                       (ASFK) 
Hrdinka Mona s rumunsko-maďarskou krvou, ktorá chce 
získať do opatery svoju dcérku, rozpráva úradníkovi zo 
„sociálky“ svoj bizarný príbeh. Keď sa vydala z Rumunska 
na Západ hľadať „šťastie“, ocitla sa v exkluzívnom 
liverpoolskom bordeli pre intelektuálov s menom 
„Pascalova knižnica“, kde prostitútky predstavujú literárne 
postavy. Mona je nútená „hrať“ úlohu „Svätej Jany“ 
z Arcu... 
Maď., Nem.                   road movie                        111 min. 
slovenské titulky                                                vstupné: 2 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 9., nedeľa 10.   o 19.00 h 
VARIETÉ
Divácky úspešný príbeh z varieté vo hviezdnom obsadení: 
Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Peter Gallagher, … 
USA                                romantický                      119 min. 
slovenské  titulky                                          vstupné: 2,30 €  
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                     

len v piatok 15.  o 19.00 h 
VOJDI DO PRÁZDNA                               
(ASFK)
Po tragickej smrti rodičov pri autonehode súrodencov 
Oscara a Lindu rozdelia. Stretnú sa až po čase v Tokiu. 
Oskar pracuje ako drogový díler, Linda v striptízovom bare. 
Sľúbia si, že sa už za žiadnych okolností neopustia. Keď je 
Oscar pri policajnej razii zastrelený, sľub, ktorý dal sestre, 
mu nedovolí opustiť tento svet. Jeho duch blúdi nočným 
Tokiom a realita stráca pevné obrysy. Prítomnosť sa začína
miešať s minulosťou i budúcnosťou a vytvára vizuálne 
úchvatný a zároveň desivý koktejl. 
Franc., Nem., Tal.     experimentálny                    162 min. 
eské titulky                                                       vstupné: 2 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 16., nedeľa 17.   o 19.00 h 
AKO VIEŠ? 
Vo svojich 27 rokoch má bývalá športovkyňa pocit, že je už 
za zenitom slávy a život len beží okolo nej. Nečakane sa 
ocitá uprostred milostného trojuholníka, keď stretne 
bývalého priateľa Georga. Okamžite na neho začne žiarliť
Lisin súčasný priateľ Matty, hráč baseballu a egocentrický 
sukničkár. Ako to všetko môže dopadnúť…?
USA  romantická komédia                     112 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov                      

len v piatok 22.  o 19.00 h 
SAMA V AFRIKE                                      (ASFK)
Vynikajúca Isabelle Huppert stvárňuje postavu Marie, 
ktorá sa snaží udržať pri živote kedysi prosperujúcu kávovú 
plantáž. Afrika je však celkom iná ako pred dvadsiatimi 
rokmi. Zmietajú ňou občianske vojny a dediny sa hemžia 
detskými vojakmi so samopalmi. Na rozdiel od ostatných 
francúzskych usadlíkov sa Maria s rodinou rozhodnú ostať
na plantáži a zachrániť úrodu. Pre domorodých obyvateľov
sa tak stanú „bielym mäsom“, ktorého dni sú zrátané. 
Vizuálne krásny a magický svet Claire Denis skvele 
kontrastuje s drsnosťou reálnej historickej situácie. 
Franc.                   psychologický                           106 min. 
eské  titulky                                                      vstupné: 2 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 23., nedeľa 24.   o 19.00 h 
TRI DNI K SLOBODE 
Život sa Johnovi Brennanovi zdá perfektný až do chvíle, 
kedy jeho ženu Laru zatknú kvôli vražde, ktorú údajne 
nespáchala. Po troch rokoch a po zamietnutí posledného 
odvolania začne mať Lara samovražedné sklony a John sa 
rozhodne pomôcť jej pri úteku z väzenia. Ponára sa do 
nebezpečného sveta a riskuje naozaj všetko, aby zachránil 
ženu, ktorú miluje.
USA, Franc.,                krimi-dráma                        122 min. 
eské titulky                                                 vstupné: 2,20 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov           

piatok 29., sobota 30., nedeľa 1.5.   o 19.00 h 
SPRÁVCOVIA OSUDU 
Ambiciózny triler s Matt Damonom v hlavnej úlohe 
naznačuje, že svet môže byť miestom, kde náhoda 
neexistuje a s osudmi ľudí sa zahrávajú „páni v klobúkoch“  
USA                                    triler                             106 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,30 €   
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov    

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

Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Milovníkov kvalitných kinematografických diel a klubových filmov 
upozorňujeme na niektoré filmy uvádzané v apríli v kine Považan. 

štvrtok 31. marca, piatok 1. apríla o 19.00 h
PREMENA 
 Jeanne (Sophie Marceau), pohltená písaním svojho prvého románu, začína pozorovať okolo 
seba, no najmä na sebe, znepokojujúce zmeny. Jej telo sa začína meniť, ale nikto z jej blízkych 
to nevníma. Rodina jej obavy považuje za výsledok stresu pri dokončovaní románu, ale Jeanne 
si uvedomuje, že je za tým niečo viac, čo by ju malo znepokojovať. V dome svojej matky objaví 
fotogra u, ktorá ju privedie na stopu ženy žijúcej v Taliansku. Až tu odhaľuje zvláštne tajomstvo o 
svojej skutočnej identite.
 Hrajú: Sophie Marceau (Jeanne), Monica Bellucci (Jeanne), Andrea Di Stefano (Teo / Gianni), 
Augusto Zucchi (Fabrizio), Brigitte Catillon (Nadia / Valérie)

piatok 8. apríla o 19.00 h
BIBLIOTHEQUE PASCAL                                                                 (ASFK)
 Roadmovie s prvkami mágie, tragikomédie, melodrámy i thrilleru rozpráva o tom, že ak život 
nestojí za nič, geogra ckým presunom sa to nezlepší... Hrdinka Mona s rumunsko-maďarskou
krvou, ktorá chce získať do opatery svoju dcérku, rozpráva úradníkovi na „sociálke“ svoj bizarný 
príbeh. Keď sa z Rumunska vydala na Západ hľadať „šťastie“, nedobrovoľne sa ocitla v exklu-
zívnom liverpoolskom bordeli pre intelektuálov s menom „Pascalova knižnica“, kde prostitútky 
predstavujú literárne postavy. Mona je nútená „hrať“ úlohu „Svätej Jany“ z Arcu...

piatok 15. apríla o 19.00 h
VOJDI DO PRÁZDNA                                               (ASFK)
 Film enfant terrible súčasnej francúzskej kinematogra e Gaspara Noého sa pohybuje na 
pomedzí halucinácie a reality. Snímka Vojdi do prázdna z prostredia tokijských nočných klubov 
rozpráva o láske, živote i smrti. Po tragickej smrti rodičov pri autonehode súrodencov Oscara a 
Lindu rozdelia. Stretnú sa až po čase v Tokiu - v rušnom, tajomnom a pre dvoch mladých ľudí
nebezpečnom meste. Oskar pracuje ako drogový díler, Linda v striptízovom bare. Obaja si sľúbia,
že sa už za žiadnych okolností nikdy neopustia. Počas jednej noci je však Oscar pri policajnej razii 
zastrelený. Lenže sľub, ktorý dal sestre, mu nedovolí opustiť tento svet. Jeho duch blúdi nočným
Tokiom a realita stráca pevné obrysy. Prítomnosť sa začína miešať s minulosťou i budúcnosťou a 
vytvára vizuálne úchvatný a zároveň desivý koktejl.

piatok 22. apríla o 19.00 h
SAMA V AFRIKE                                                                    (ASFK)
 Vynikajúca Isabelle Huppert stvárňuje postavu Marie, ktorá sa snaží udržať pri živote kedysi 
prosperujúcu kávovú plantáž Café Vial. Postkoloniálna Afrika je však celkom iná ako pred dvad-
siatimi rokmi. Zmietajú ňou občianske vojny a dediny sa hemžia detskými vojakmi so samopalmi. 
Na rozdiel od ostatných francúzskych usadlíkov sa Maria s rodinou rozhodne ostať na plantáži a 
zachrániť úrodu. Pre domorodých obyvateľov sa tak stanú „bielym mäsom“, ktorého dni sú zráta-
né. Vizuálne krásny a magický svet Claire Denis skvele kontrastuje s drsnosťou reálnej historickej 
situácie.

POZVÁNKA DO KINA



 Je  to už niekoľko rokov. Konal  sa  8. ročník
Festivalu A. Jurkovičovej. Vtedy  som si   dovolil 
malé kúzlo. Číslo v ročníku som pomyselne poo-
točil o 90 stupňov  a  z obyčajnej  osmičky  sa  stal 
- s istou dávkou predstavivosti -  znak  nekoneč-
na. Znak, ktorý mal  symbolizovať, že  náš  fes-
tival nekončí, bude  pokračovať ďalej, z roka  na 
rok.
 Na  tomto mojom  želaní ako riaditeľa festivalu 
sa  nič nezmenilo ani po rokoch, platí stále. Neko-
nečný divadelný príbeh pokračuje.
 Vďaka tomu dnes stojíme  na  prahu  už  XIV. 
ročníka  celoslovenského divadelného poduja-
tia. V počte súťažných  kolektívov je  dnes číslo
deväť.
 Spomedzi  týchto deviatich súťažných kolektí-
vov vzíde len  jeden  hlavný víťaz  s titulom laure-
áta  festivalu vo vrecku a odporúčaním zúčastniť
sa  otvorenej časti Scénickej  žatvy v Martine.
 Verím, že o festivalové vavríny sa budú usilo-
vať všetci účastníci. Tak naši starí známi, ako aj 

úplní  festivaloví nováčikovia. Som  rád, že  medzi 
nimi bude  participovať  i Nové Mesto nad Váhom. 
Dokonca dupľovane.
 Novomestské farby  budú  teda  hájiť  dvaja 
zástupcovia – Divadielko galéria a SDOS – DSD 
Javorina v Novom Meste  nad Váhom. Oba  súbo-
ry už v minulosti okúsili slasť festivalového víťaz-
stva a iste  by  si  ju  s radosťou zopakovali ...
 Nik z Novomešťanov so srdcom lokálpatriota 
by určite  nenamietal, ak  by aj v zbieraní laure-
átskych  titulov  u domácich  súborov pokračoval
nekonečný príbeh ...
 Rozhodnú o tom len a len výkony hercov na 
javisku. Až do  stiahnutia opony  po poslednom 
predstavení nie  je  nič  isté. Jedno však  predsa 
– v Novom Meste  nad Váhom  na festivale zví-
ťazí  - divadlo. Verme, že  so svojím nekonečným
príbehom.

PhDr. Alexander Koreň,  riaditeľ  festivalu

Je apríl. S obľubou sa  tomuto mesiacu dáva 
prívlastok bláznivý. Ako o bláznoch, krásnych 
bláznoch,  sa hovorí o divadelných  ochotníkoch. 
Hercoch, ktorí sa  celým srdcom upísali divadlu.

Je  apríl. Ako k nemu náleží jar, v Novom Mes-
te  nad  Váhom takmer už pol druha  desaťročia
k štvrtému mesiacu roka okrem  pani Vesny patrí 
i Festival  Aničky  Jurkovičovej.
 Naša divadelná  prehliadka  sa  natrvalo 
zapísala  do kalendára  podujatí v Novom Meste 
nad Váhom i do povedomia ľudí, predovšetkým 
vyznávačov divadla  a priateľov Tálie.

Je apríl, festivalová opona sa chystá otvoriť,
aby pozvala  účastníkov XIV. ročníka  k súťažné-
mu zápoleniu na  divadelných  doskách stánku 
kultúry o titul laureáta  a ďalšie ocenenia.

Je  apríl. Výročie  narodenia v jeho šiesty deň
(* 6. 4. 1824)  má naša  významná rodáčka, jedna 
z prvých slovenských  herečiek  - Anička Jurko-
vičová; na jej počesť sa festival v r. 1998 zrodil. 
Dcéra národovca, zakladateľa družstevníctva a 

divadla  v Sobotišti S. Jurkoviča. V tomto roku si 
pripomíname 215 rokov od  jeho narodenia.

Je apríl. Po jubilejný – 10. raz odovzdáme 
v úvode  festivalu prestížne  ocenenie  KVET
TÁLIE - doslova a dopísmena  PANI  herečke  - 
p. Emílii Vášáryovej.

Je  apríl. Žena zarezonuje nielen v divadle, ale 
i  v sprievodných, tentoraz až v dvoch výstavách: 
Galériu Petra  Matejku si  prostredníctvom vysta-
vených  diel na  čas  privlastní  žena – výtvarníčka
Mgr. Art. Petra Jureňová Vlhová. Vo výstav-
nej  sieni sa žena  objaví v zaujímavej  podobe 
umeleckých  aktov v dielach takmer  štvrťstovky
autorov.

Je  apríl. Bude  Festival A. Jurkovičovej, tešte 
sa! A  hlavne -  príďte, Tália  má v našom  meste 
sviatok v dňoch 17. – 20. apríla.

Ing. Jozef  Trstenský, primátor  mesta

XIV.  ROČNÍK FESTIVALU A .  JURKOVIČOVEJ

JE  APRÍL ,  BUDE FEST IVAL !

NEKONEČNÝ (DIVADELNÝ) PRÍBEH POKRAČUJE



 DIVADIELKO  GALÉRIA (DG) pri 
MsKS v Novom Meste nad Váhom 
v závere  roka oslávi malé jubileum 
– päť rokov svojej existencie. Vznik-
lo 1. decembra 2006 a je  nováči-

kom, najmladším DS  v dnes  už vyše 140 - roč-
nej histórii  novomestského divadla.
 No nie  je festivalovým  nováčikom. Po prvý-
krát sa domáci DS v čele s jeho vedúcim I. Ra-
došinským   predstavil na  XII. ročníku divadel-
nej  prehliadky. Dvanástka činohernej zložke DG 
(má aj bábkársku zložku)  priniesla  evidentne 
šťastie, keď s Mrozkovým Letným dňom z cien 
zobrala väčšinu. Okrem titulu laureáta festivalu a 
individuálnej ceny  pre  najlepšiu herečku i ďal-
šie  ceny.  
 Ako pochodí tentoraz s klasikou – Gogoľovou
Ženbou, sa necháme prekvapiť.

OD KIS KYSÁČ  z vlaňajška má 
na svojom konte titul laureáta festi-
valu.  Pôsobí od r. 1993, no začiat-
ky divadelníctva v srbskom Kysáči
siahajú  do r. 1881, kedy učiteľ Ján 

Mičátek urobil prvé detské predstavenie. 
 S cieľom zapojiť slovenských vojvodinských 
divadelníkov do nových divadelných sfér vzniklo 
v r. 2007 občianske združenie Divadelná skupina 
Štúdio,  zoskupuje umelcov rôznych  zameraní i 
národností. Zaoberá sa výskumom a edukáciou 
v nekonvenčnom  audiovizuálnom  umení. Za 
sebou má divadelné predstavenia Rad, Snilec 
snil o dverách,  Metamorfózy a Alegória. 
 OD KIS Kysáč a DS Štúdio sa  predstaví 
Komédiou o láske, v ktorej budú hľadať odpo-
vede na  to, čo všetko človek dokáže urobiť pre 
lásku.

DS AMOS Spišská Nová Ves vo 
svojom  názve skrýva Ambiciózny - 
Mládežnícky - Ochotnícky - Súbor 
s dlhou a na úspechy bohatou tradí-
ciou. Od r. 2003 pracuje  ako súčasť

odboru  ZUŠ. Získané znalosti  z výučby  tvorivej 
dramatiky  a  umeleckého slova  sa snaží preta-
viť do inscenačnej podoby. A že sa  mu to darí, 
nasvedčujú úspechy v rôznych súťažiach: od 

detskej dramatickej  tvorby,  divadla  poézie  cez 
činohry,  bábkohry,  pantomímy  až  po pohybové 
divadlo a muzikály. 
 DS AMOS, doteraz s prívlastkom detský, 
disponuje  základňou talentov od 5 do 18 rokov. 
Každoročne  naštuduje priemerne päť  inscená-
cií. Jeho najskúsenejší členovia sa predstavia 
inscenáciou Hra o Anne(u) Kareninovej(vú), kto-
rá je  debutovou v divadle dospelých.

CELKOM MALÉ DIVADLO o. z. 
Žemberovce. Manželia Mészáro-
šovci sa tentoraz predvedú v 
crazyetude Deväť dioptrií. Oproti 
Balade o Eve, kde stvárnili tragic-

ký príbeh manželov, v tejto inscenácii stvárnia 
komickú situáciu bývalých manželov, ktorí si 
dojednali „rande“ cez inzerát. Obaja  krátkozrakí 
kvôli imidžu si  na svoje prvé stretnutie nedali 
okuliare.
 Inscenácia  je plná  gagov a vtipných dialógov. 
Jednoduchá  pôsobivá scéna, perfektná práca s 
osvetlením a výborná  hudba dávajú  tejto insce-
nácii vysokú umeleckú úroveň, hoci ide o  „ľahký
žáner“.  Zásluhu na tom  okrem  hercov má ich 
dlhoročný režisér Edo Šebian.
 Deväť dioptrií nie je inscenáciou v pravom 
zmysle slova. Je to crazyetuda o krátkozrakos-
ti pre dvoch hercov v rytme argentínskeho tan-
ga...

SDOS - DSD  JAVORINA Nové 
Mesto nad Váhom  sa  predstaví 
inscenáciou hry Š. Králika: Traso-
visko v  úprave Dr. M. Kubovicovej 
a v réžii Š. Psotného.

Ťažisko príbehu je v duševnom stave  Hany, 
ktorá sa životným trasoviskom neodpustenia 
brodí medzi vlastnými preludmi a realitou.
 Novomestská Tália  si vlani pripomenula 140 
rokov od prvého predstavenia v Novom Meste 
nad Váhom. V r. 1870 sa v našom meste hrala 
fraška: Kocúrkovský bál od V. Paulínyho Tótha. 
Po vyše 40 rokoch odmlky sa 27. mája 1912 
uskutočnilo vo veľkej dvorane Neubauerovho 
hotela 2. verejné divadelné predstavenie v mate-
rinskom jazyku: Márnotratný syn od J. Hollého.

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV FESTIVALU



 Na 140 – ročnú tradíciu nadväzujú  súčasní
novomestskí divadelníci.

DS DOMINUS  pri Obci Moče-
nok má viac ako 80 - ročnú históriu. 
Ochotníci však pôsobili oveľa skôr. 
Na svojich predchodcov nadviazal 
DS  pri kultúrnom stredisku obno-

vený v r.1989. V jeho repertoári sú prevažne 
veselohry. S naštudovanými „kusmi“ zožal via-
ceré úspechy. V r. 2008 začalo divadlo pôsobiť
pod názvom  Divadlo DOMINUS. Vlani močenskí
divadelníci naštudovali drámu Júliusa Barča Iva-
na MATKA pod režisérskou taktovkou Vladimíra 
Sadíleka. S divadelnou hrou sa predstavili i na 
festivale Gorazdov Močenok, kde spomedzi 14 
súťažiacich zvíťazili. S Matkou sa zúčastnili aj 
Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedin-
skou tematikou v Trebišove, kde obsadili 2. mies-
to, odniesli si cenu za najlepší ženský herecký 
výkon a taktiež cenu diváka. Uspeje DOMINUS 
aj v Novom Meste  nad Váhom?

STUDIO  POETICA TISOVEC 
vzniklo v r. 2010 pri DS Daxner  na 
realizáciu komornejších projektov 
členov súboru. Už v 1. roku svojej 
existencie naštudovalo  dve mono-

drámy, s ktorými zaznamenalo výrazné úspechy: 
1. miesto na  prehliadke hier s  dedinskou tema-
tikou v Trebišove a  Gorazdov Močenok priniesol 
Studiu poetica 2. miesto.
 Do novej sezóny súbor pripravil ojedinelý pro-
jekt  vychádzajúci  opäť  z poetiky divadla jedné-
ho herca. Sú to tri monodrámy troch herečiek na 
motívy troch diel slovenskej a svetovej klasiky: F. 
Švantner: Nevesta hôľ, F.  G. Lorca: Plánka a E. 
Zola: Nana.
 Monodrámy sú prepojené scénogra cky a 
spoločným prológom a epilógom do jednej insce-
nácie s  názvom Triptych o túžbe.  Spoločným
motívom  je túžba – túžba po šťastí, láske, po 
slobode... Túžba, ktorá zostáva väčšinou nena-
plnená, ale bez nej by bol náš život  všedný. 

    MALÁ MÚZA  Ilava vznikla pred 
15 rokmi  pod dojmom  festivalu 
duchovných a biblických hier  - 
Gorazdov Močenok. Tu sa  začala
rozvíjať myšlienka pokračovať v 

hraní divadla  aj na domácej pôde - v Ilave. 
 Hrdinom Evanjelia podľa  Oskara je  10 – roč-
ný chlapec s nevyliečiteľnou leukémiou, ktorému 
zostáva len pár dni života. Teta Róza, dobrovoľ-
níčka, ktorá dochádza za ním do nemocnice, 
otvára chlapcovi nové cesty  prežívania  záveru 
jeho pozemského života. Otvára mu svet duchov-
na a nabáda ho, aby písal Pánu Bohu. Na Oska-
rovu otázku, prečo by  tak  mal robiť, odpovedá: 
„Aby si sa necítil taký osamelý.“ A tak začína jeho 
písomné zhodnotenie každého dňa adresované 
Bohu s tým, že  podľa  rady tety prežíva  jeden 
deň ako 10 rokov.

DS JÁNA CHALUPKU MESTA 
BREZNO  nadväzuje na históriu 
divadla  z konca XVIII. stor. a novo-
dobú tradíciu z r.1923, odkedy ten-
to DS nepretržite  pôsobí. Pôvod-

ne  pracoval pri Dome kultúry v Brezne a dnes 
vystupuje ako občianske združenie  zhruba  s 35 
členmi. Na  svojom  konte  má desiatky ocene-
ní z divadelných festivalov  v SR i z Jiráskovho 
Hronova - bývalej čsl.  prehliadky do r. 1990. Je 
3 - násobným držiteľom  Ceny za tvorivý čin roka 
na Scénickej žatve v Martine. Úspešne  sa pre-
zentoval na festivaloch v zahraničí -  Taliansku, 
Belgicku, Gruzínsku, Dánsku, Poľsku, ČR, Srb-
sku a Maďarsku. Doménou DS sú však predsta-
venia medzi Slovákmi  na Dolnej zemi,  hlavne v 
Srbsku - Vojvodine, kde s Divadlom VHV v Báč-
skom Petrovci udržiava už viac ako 30 -  ročnú
spoluprácu.

20.4. DG
o 17,30 h
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Zaostrite
na deti!, vyzý-
va z televíznej 
o b r a z o v k y 
Emília Vášá-
ryová na 
podporu pro-
jektu Hodina 
deťom.

    Ako člo-
vek otvorený 
každej  pomo-
ci a charite, 
myslí to váž-
ne a úprim-
ne, vôbec to 

nehrá. Hoci je herečka, a nie  hocijaká. PANI 
HEREČKA.
 Na svojom konte  má  veľa  ocenení  a titulov. 
Na to, že  nikdy nechcela byť herečkou,  je  ich 
neúrekom. Naposledy v marci na OTO-vi 2011 
zvíťazila v kat. herečka v dramatickom žánri.
 Janáčkova akadémia múzických umení v 
Brne  jej vlani udelila  ako prvej žene  a celkove 
ako desiatej v poradí titul doctor honoris causa. 
Na slávnostnom zhromaždení o kumšte tejto 
charizmatickej herečky, predstaviteľky veľkých
charakterových úloh, tragických i komediálnych 
hrdiniek, vtedy odznelo: ,,E. Vášáryová v úlo-
hách, ... do ktorých v inscenácii vstupuje, nikdy 
neprojektuje samu seba, ale dôsledne skúma 
postavu zo všetkých možných uhlov, vždy sa za 
každú cenu snaží preniknúť k jej samotnej pod-
state.“
 Držiteľka  o. i. Krištáľového krídla, Českého
leva, Slovenská herečka  20. storočia, ktorá v 
roku, kedy získala  tento titul (2001), pripevnila 
na Most slávy ako držiteľka  ceny Hercova  misia 
bronzovú plaketu,  pôsobí na VŠMU v Bratislave 
ako profesorka na Katedre hereckej tvorby. Čas-
to ju vídať na  divadelných javiskách, účinkuje
vo  lme, televízii a rozhlase. S jej výnimočným
talentom  sa diváci stretávajú na  doskách SND 
obdivuhodných 47 rokov. 
 S umením  prišla do kontaktu veľmi skoro. 
Prostredie vzdelanej  učiteľskej  rodiny, do ktorej 
sa  narodila (* 18. mája 1942 a o šesť rokov  jej 

sestra  Magda), spravilo svoje. Rodáčka z Hornej 
Štubne  s detstvom prežitým v Banskej  Štiavnici 
sa  učila hre  na  klavír, recitovala, venovala  sa 
gymnastike.
 V  amatérskom  divadle sa po prvý raz obja-
vila ako 8 – ročná. Svoj debut pred kamerou 
absolvovala ako školáčka vo  lme Dáždnik sv. 
Petra. Napriek tomu netúžila stať sa herečkou.
Všetko zmenil Hviezdoslavov Kubín, kde  si jej 
talent  všimol predseda poroty Andrej Bagar. 
Nadanej dievčine  navrhol, aby  išla  študovať
na  VŠMU v Bratislave. Priveľmi sa  jej nechcelo. 
No zasiahol otec. Pridobre vedel, že  s „naštrbe-
ným“  kádrovým pro lom rodičov bude mať dcé-
ra problémy nielen odmaturovať, tobôž dostať
sa na nejakú vysokú školu.
 Obsadzovali ju už počas vysokoškolského 
štúdia. V roku 1963 zažiarila vedľa  J. Wericha v 
legendárnom  lme Až přijde kocour, ktorý bodo-
val aj na  lmovom festivale v Cannes.
 Na  našu najvýznamnejšiu  profesionálnu 
scénu nastúpila  v auguste 1964 po necelom 
roku na  Novej  scéne, kde  jej angažmá ponúk-
la  režisérka Magda Lokvencová (prvá manželka 
G. Husáka). ktorá robila oponentku Vášaryovej 
diplomovej  práce. 
 Dodnes je často obsadzovaná, hrá charak-
terové roly, ktoré dávajú vyniknúť jej talentu. 
Slovenská herecká ikona boduje aj u našich 
západných susedov. Na divadelných doskách 
i striebornom plátne. V ostatnom pol druha 
desaťročí jej herecký kumšt využíva čes-
ký režisér Ján Hřebejk ( lmy Pelíšky, Horem 
pádem, Kráska v nesnázích a Nestyda...).
 Podľa vlastných slov baví ju byť hereckým 
„chameleónom,“ nemá problém meniť sa i v prie-
behu dňa z kladnej na zápornú hrdinku a nao-
pak v závislosti od postáv, ktoré práve stvár-
ňuje vo  lme, TV či na divadelných doskách. 
Mať možnosť vidieť, zažiť a precítiť herečkino
umelecké majstrovstvo je pre diváka sviatok.
  Pre Novomešťanov bude 17. apríla. V tento 
deň p. E. Vášáryová vo foyer MsKS odhalí tabuľ-
ku so  svojím autogramom a prevezme  jubilejný 
– desiaty Kvet Tálie pre  významnú slovenskú 
herečku. Prestížne  ocenenie  bude v správnych 
rukách. V tých najsprávnejších rukách.

ZAOSTRENÉ NA EMÍLIU  VÁŠÁRYOVÚ
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     V krajskom kole Vansovej 
Lomničky malo svoje že-
liezka v ohni aj naše mesto. 

    16. marca v meste  Matúša 
Čáka novomestské farby 
reprezentovali víťazky jed-
notlivých  kategórií obvod-
ného kola, ktoré v ostatný 
februárový deň usporiadali 
OO Únie žien Slovenska, 

MsK Ľ. V. Riznera a MO MS v Novom Meste nad 
Váhom
 Odborná porota  v zložení: preds. PaedDr. E. 
Sélešiová,  PhDr. K. Hejbalová a A. Černochová
do krajského kola posunula  účastníčky súťaže s 
najlepšími výkonmi v umeleckom prednese.
 Z víťaziek obvodného kola si prvenstvo na 
kraji obhájila jedine Mgr. Daniela Arbetová,
dvojnásobná laureátka z celonárodného kola 
Vansovej Lomničky. Najlepšia recitátorka poézie 

v  II. kat. postúpila  do Banskej Bystrice.
 V  celoslovenskom  kole 44. ročníka Vansovej 
Lomničky 15. – 16. apríla sa  pokúsi o víťazný
hetrik  s Hviezdoslavovou Hájnikovou ženou. 
 Našej reprezentantke Mgr. D. Arbetovej 
budeme v celonárodnom kole držať  palce s pria-
ním do tretice všetko dobré.
 V  I. kat. – poézia  (16 – 25 rokov)  si  z 
kraja bronz odniesla Ema Mária Sečová z bi-
lingválneho gymnázia. Študentka rovnakej školy 
Darina Martáková (I. kat. - próza) sa z kraj-
ského mesta domov vrátila s pekným druhým 
miestom.  Rovnaké umiestnenie  v II. kat. – próza 
dosiahla pedagogička  tejto školy – Mgr. Bibiana 
Kincelová.
 Vansovou Lomničkou Únia  žien  nadväzuje 
na  tradíciu pestovania vzťahu žien k umelec-
kému slovu, ako sa o to po celý svoj život usilo-
vala i spisovateľka Terézia Vansová, ktorej meno 
festival nesie.                                             -č+r-

DRŽÍME PALCE V POKUSE O VÍŤAZNÝ HETRIK

   Bol to šok. Zúfalstvo, 
strach a beznádej sa zliali 
v potok sĺz. Vylieval sa z 
očí a nie a nie  prestať.
Lekárov verdikt  silou bul-
dozéra zboril  plány v živote 
a so životom, zrútili sa ako 
domček  z karát. Nastalo 
prázdno, čierna  diera, nič,
len ja a -  rakovina.

   Rakovina. Prečo ma 
postihla? Prečo zrovna mňa? Odpovede sa 
nedostáva. Len výkričníky prestávajú byť  nemými 
a kričia do celého sveta naliehavé PREČO ?! 
 Takéto a podobné myšlienkové pochody  pre-
biehajú človeku hlavou, ktorému diagnostikovali 
zhubné ochorenie. 
 Nie  je  dobré  umáraním sa oberať o sily, 
treba ich na iné. Na  boj so silným  protivníkom 
- rakovinou. 
 Vďaka včasnej diagnostike a následnej liečbe
rakovina  dnes  nie  je výlučne smrteľnou choro-
bou. Dá sa liečiť, dostať sa z nej. Treba  ju však 
zachytiť v ranom štádiu. Sú aj  tzv. zázračné
uzdravenia, ale ide skôr o ojedinelé prípady. Mú-
drejšie je vsadiť na prevenciu a boj s touto choro-

bou. Vždy je  nádej. Nádej zomiera  posledná.
Čo nevidieť, 15. apríla, ju vyjadria žlté kvety 

nádeje. V Deň narcisov,  ktorý tohto roku po jubi-
lejný - 15. raz usporadúva Liga proti rakovine SR 
(LPR), vyjdú  s pokladničkami s logom LPR SR do 
ulíc mesta  študenti voliteľného predmetu onko-
logickej výchovy na Gymnáziu M. R. Štefánika a 
pripoja sa k nim tradične i novomestskí  skauti.
 Peniaze vyzbierané  nielen v našom meste, 
ale  v celej SR  vedno  s tými, ktoré liga získa  od 
darcov 2 % z dane (zamestnanci tak môžu spraviť
do konca apríla) jej generálna rada  rozdelí podľa
priorít, ktoré si  stanovila.
 Je  jar, príroda sa prebudila, rozkvitli i nar-
cisy. Aj my, ľudia, by sme sa mali zobudiť zo 
spánku ľahostajnosti, nevšímavosti a nezáujmu 
o druhých. Len tak budeme mať nádej na krajší, 
lepší i zdravší život. Jednou z možností je prispieť
kúpou žltého narcisu či inak (niekedy  postačí
teplé ľudské slovo, prejavenie  záujmu  o chorého, 
pomoc s nákupom a i.)  na projekt Ligy proti ra-
kovine. Aby nás nebodaj neskôr, keď sa rakovina 
ukáže ako silnejší protivník a nebude sa dať v 
konkrétnom prípade už nič robiť, neprikvačilo
zlé svedomie, že sme, dokiaľ sa dalo, nespravili 
všetko, čo sme  mohli. 

V DEŇ NARCISOV ROZKVITNE KVET NÁDEJE
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„Ó, mojej matky reč je krásota, je milo-
ta, je rozkoš, láska svätá...“  Myšlienka nášho 
najvýznamnejšieho  básnika P. O. Hviezdoslava, 
ktorou  v 19. storočí vyjadril lásku k svojmu rod-
nému jazyku, aj  dnes, v 21. storočí, vystihuje ob-
sah Medzinárodného dňa materinského jazyka.
Navyše sme ho pojali  i európsky,  keďže SR  je od 
1. mája  2004 členom EÚ.
 Na svete je do 7000 jazykov, medzi ne patrí aj 
ten náš. 21. februára mali všetky  sviatok. 
 Medzinárodný deň materinského jazyka  sme 
sa na našej škole rozhodli zviditeľniť s cieľom, aby 
žiaci pochopili zmysel výučby cudzích jazykov 
v duchu hesla: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom...“
 Celá škola žila prípravou  na túto akciu dlho 
predtým, než nastal deň D. Žiaci  na hodinách 
výtvarnej výchovy kreslili obrázky vyjadrujúce 
rôzne slová. K nim na internete vyhľadávali ich 
cudzojazyčné ekvivalenty. Kresbami vyzdobili 
nástenky v triedach a vestibule. Tešili sa tomu, keď
sa pri nich pristavovali i rodičia. Samy im ochotne 
vysvetľovali zmysel projektu, ktorý zastrešovali 
učitelia  jazykov. 
 Pri vstupe do školy 21. februára čakalo 
prichádzajúcich príjemné prekvapenie. Budovou 
sa niesla príjemná hudba. Piesne rôznych 
národov zneli aj počas prestávok. Bolo to milé 
oživenie.  Učitelia cudzích jazykov pripravili v zbo-
rovni výstavku kníh – ako inak – cudzojazyčných.
Žiaci si  ju mohli cez prestávky pozrieť, kto chcel, 
prípadne i  kúpiť čo – to z vystavenej  knižnej 
ponuky.                                                                                              
 Tematický deň sprevádzali aj ďalšie aktivity. 
Členovia literárneho krúžku Zrkadielko vytvorili 
3 - člennú monitorovaciu komisiu, ktorá sledo-
vala dianie v škole. A tak sa z  jej záznamov 
o. i. dozvedáme, že vyučovanie začalo básňou

v školskom rozhlase Dievča a strom od V. Reisela 
v interpretácii B. Plaskurovej. Z triednických  hodín 
ju najviac zaujal program  v 6.C, kde sa rozprávali 
o vývine slovenského jazyka od Veľkej Moravy 
až po súčasnosť. Upútala ju  i 7. B s besedou 
o Medzinárodnom dni materinského jazyka i dis-
kusia na  rovnakú tému v 9. B. Program ďalej
pokračoval i na hodinách slovenčiny, cudzích 
jazykov, dejepisu a etickej výchovy.  V 7. A  bola 
interesantná hodina dejepisu, na ktorej si žiaci 
čítali text v rómskom jazyku. V 2.A  na angličtine
hovorili deti s pani učiteľkou o prvých slovách 
a slovnej zásobe, ktorá sa od slov mama, tata 
každým rokom obohacuje. Trio zo Zrkadielka os-
lovil i program v 5. B, kde si na slovenčine
pripravovali marionetky na bábkové divadlo 
a počúvali rozprávky. Pre  zmenu 8.B sa na 
dejepise venovala slovenským nárečiam. Pekný 
program na angličtine mali tretiaci. Súťažili, spie-
vali a hrali didaktické hry.  Z návštev 9. A  a 9. C 
vznikol  rozhovor, tu je  malá ukážka: Na otázku: 
Aký máš vzťah k svojmu materinskému jazyku, 
ovládaš ho dobre?, A. Nemček z 9. A odpovedal: 
„Mám kladný vzťah k materinskému jazyku, lebo 
som sa tu narodil a moji predkovia si ho vybojo-
vali. Ovládam dobre výslovnosť, ale gramatiku 
už menej.“ K ďalšej otázke: Páčil sa Ti dnešný 
deň, čo by si na ňom zmenila?,  sa  vyjadrila A. 
Smatanová z 9.A takto: „Deň sa mi páčil, lebo som 
sa dozvedela niečo nové,  iné jazyky, kultúru ... 
Páčili sa mi aj rozprávky, ktoré sme si čítali. Vieš, 
akými jazykmi sa hovorí v SR?, opýtali sme  sa 
J.  Pachalca z 9.C: „V SR  prevažuje slovenčina,
ale keďže tu žijú aj národnostné menšiny a et-
nické skupiny, hovorí sa tu aj česky, maďarsky, 
ukrajinsky, rusínsky, rómsky ...“ Poslednú otázku: 
Prečo práve slovenskými ľudovými rozprávkami 
si pripomíname tento sviatok?, D.  Srnánková z 
9. A v odpovedi  zdôvodnila: „Pretože z ľudovej
slovesnosti čerpali aj zakladatelia súčasnej formy 
jazyka - štúrovci.  Aby ľudí prilákali k čítaniu, siahli 
po ľudovej slovesnosti, pretože chceli osloviť čo
najviac čitateľov.“
 Touto formou, ktorú využijeme i v budúc-
nosti, ešte viac zvýšime záujem mladej gene-
rácie o štúdium jazykov. Veď dorozumieť sa v sú-
časnom svete je veľmi dôležité a znalosť cudzích 
jazykov sa stáva základnou gramotnosťou 
človeka.                    PK jazykov ZŠ Tematínska

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA
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SEMINÁR O AJURVÉDSKOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE

  - Pôjdeme  k „Jurkovi,“ o plánoch členov
Slovenského skautingu – 15. zboru  Javorina v 
Novom Meste  n. V. na sviatok skautov,  sv. Juraja, 
sa  rozhovoril vodca  zboru Adrián Dedík.
 - Cez  víkend  23. - 24. apríla bude v 
Nitrianskej Blatnici jubilejný -  20. ročník  celoslo-
venských skautských dní. Už po dva  razy  sme 
sa ich  zúčastnili, dokonca  sme  si domov priviezli 
i nejaké ceny.  V sobotu prebehnú súťaže, zapoja 
sa do nich i naše včielky, vĺčatá,  skauti a skautky. 
V nedeľu bude slávnosť spojená so sv. omšou na 
počesť patróna  skautov.
 Plná zážitkov určite bude  i samotná cesta  do 
Nitrianskej  Blatnice.
 Z Moravan pôjdeme pešo popod  mystický 
kopec Marhat, kde  sa  nachádzalo hradisko 
z čias  osídlenia v  dobe  bronzovej.  Prechodom 
cez priesmyk, ktorý v minulosti spájal Ponitrie 
s Považím a migrovalo tade obyvateľstvo, 
v  lese, zhruba 4 km  nad  Nitrianskou Blatnicou, 
hlboko v jeho útrobách, sa  nachádza  kostolík 
zasvätený sv. Jurajovi. K nemu,  „Jurkovi,“ budú 
smerovať naše kroky.
 Je interesantný tým, že  jeho pôdorys 
v tvare  osmičky je úplne identický so zacho-
vanými základmi niekdajšieho kostolíka - dvojičky
v Ducovom. Hovoria mu Veľkomoravský kos-
telec, keďže  pochádza z čias  Veľkej  Moravy.
 V okolí „Jurka“  sa v prvý  deň skautského 
stretnutia budú konať avizované súťaže a v ne-
deľu, tak ako každoročne na sv. Juraja, sa 
v  kostolíku nad Nitrianskou Blatnicou bude  slúžiť
sv. omša  za bohatej  účasti skautov z Nitry, 

Topoľčian, Bánoviec  nad Bebravou, Piešťan,
Trenčína, nášho mesta a i..-
 V súlade so skautským heslom urobiť denne 
aspoň jeden dobrý skutok, novomestskí skauti 
nežijú len  zábavou. 
 -16. apríla si vyhrnieme  rukávy a od neporiad-
ku a ostatných odpadkov vyčistíme les poblíž 
Kačabaru. Akcie Za  krajšiu Kamennú sa môžu 
rovnako ako po minulé roky zúčastniť aj ostatní 
záujemcovia, zraz je 16. apríla o 13,00 h  pred 
Kačabarom. Podobnú akciu s rovnakým zámerom 
sme podnikli 18. marca na Čachtickom hrade.
 Záverom marca  sme pomohli pri  prenášaní 
žiab  v lokalitách medzi Beckovom a Bodovkou 
a medzi Hrádkom a Lúkou. Prechádzalo tomu 
19. marca vytváranie zábran z fólie pred ces-
tou, aby chránené obojživelníky neskončili pod 
kolesami áut.
 K tradičnému vynášaniu Moreny 26. marca 
sa  k nám tentoraz pridala  – i s vlastnou Morenou 
–  MŠ  na  Hurbanovej ul, ktorá  si do vienka 
dala v deťoch prebúdzať  záujem  o ľudové tradí-
cie našich predkov. Počas februárového výletu 
na Tematín s názvom Suprise – Chrýpka sme 
otužovaním v prírode spojeným s opekačkou
vyhlásili tvrdý (preto ypsilon v názve  ochorenia) 
a  nekompromisný boj s chrípkou.-
 Popritom príslušníci 15. zboru Javorina, ako 
nám prezradil jeho vodca  A. Dedík,  nacvičujú
chystané benefičné  divadelné  predstavenie  MIŠ 
-  MAŠ, tešia  sa  na letný skautský tábor  a žijú 
tradičným skautským životom vo svojej  klubovni 
na  Ul. 1. mája  i  mimo nej.

CHYSTAJÚ SA K ,,JURKOVI“ I ČISTIŤ KAMENNÚ

 Ak patríte  k ľuďom, ktorí sú otvorení al-
ternatívnym  liečebným metódam, zbystrite 
pozornosť. Koncom mája sa v MsKS uskutoční
odborný seminár s názvom: AJURVÉDSKY 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL: NEPREKONATEĽNÁ PRE-
VENTÍVNA MEDICÍNA. Prednášať bude ajurvéd-
ska lekárka Daniela Páleniková, BSc., MSc.,
absolventka štúdia ajurvédskej medicíny na 
Middlesex univerzite v Londýne. Jej „osobným“ 
učiteľom  je o. i.  Dr. Vasant Lad – svetovo 
uznávaný ajurvédsky lekár a  učiteľ. Jej praktické 
vzdelanie zahŕňa štúdium diagnózy pomocou 
pulzu a štúdium marmových bodov a 5-mesačnú

stáž v ajurvédskych nemocniciach a klinikách v 
Indii.
 Účastníci seminára sa zoznámia so základmi 
ajurvédskej teórie, anatómie a fyziológie, naučia
sa rozpoznať svoju jedinečnú psychologicko - 
fyziologickú konštitúciu, porozumejú, prečo tráve-
nie zohráva takú dôležitú úlohu v kvalite nášho 
zdravia a ako jedlo ovplyvňuje naše telo, myseľ a 
emócie.
 Na seminár o ajurvéde ako preventívnej me
dicíne je potrebné vopred sa prihlásiť na e-mail: 
nove-mesto@yoga.sk, resp., 0902 516 737,
tu taktiež zodpovieme vaše otázky.              -m-
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CHOVATEĽMI NA PLNÝ ÚVÄZOK
 Chovateľstvo si  vyžaduje  celého človeka.
Znamená skoré vstávanie v piatok i vo sviatok, 
sústavnú starostlivosť o zvieratá, výdavky za 
krmivo, liečivá, chovateľské zariadenie, neustále 
vzdelávanie sa. Výstavy sú už len povestnou 
čerešničkou na torte na konci chovateľskej  sezóny, 
prehliadkou celoročného úsilia i chovateľského
kumštu. No kto ho raz okúsi a vytrvá,  chytí ho za 
srdce. Stane  sa  chovateľom na plný úväzok. Na 
celý život.
 Do tejto kategórie sa radia i členovia Z0 
Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) v 
Novom Meste n. Váh. Organizácie, ktorá si v 
uplynulých dňoch na svojej výročnej členskej
schôdzi za prítomnosti viceprimátorky mesta Ing.
V. Vienerovej a predsedu Oblastného výboru 
SZCH Š. Balaja  pripomenula  85. výročie svojej 
existencie.
 Naša organizácia patrí k najstarším a 
najagilnejším  na Slovensku. V r.1926 ju založil 
Novomešťan Koloman Slimák, nestor sloven-
ského chovateľstva, známy šľachtiteľ holubov, 
psov – stavačov a iných zvierat. Na bohatú 
tradíciu nadväzujú súčasný výbor a členská 
základňa. Potvrdila  to i bilancia činnosti základ-
nej  organizácie za rok 2010, ktorú predniesol 
tajomník organizácie Michal Kocúrik.
 Priaznivú odozvu sme  zaznamenali  napr. v 
organizovaní chovateľských búrz. Usporadúvali 
sme  ich každú tretiu nedeľu v mesiaci v areáli or-
ganizácie na  Hviezdoslavovej  ul.  Pokračujeme
v nich aj tento rok, keďže sú príležitosťou na 
stretnutia chovateľov, predaj a kúpu zvierat a 

samozrejme, na výmenu cenných skúseností a 
rád.
 Počas  Novomestského jarmoku každoročne
pripravujeme divácky čoraz úspešnejšiu  a boha-
to navštevovanú výstavu hydiny, králikov, holubov 
a exotov. Jej atraktívnosť ešte  zvýšilo  rozšírenie 
o expozíciu králikov – nemeckých obrovitých 
strakáčov. Podobných  podujatí sa zúčastňujeme
v SR i  zahraničí, kde získavame hodnotné oce-
nenia.
 Organizácia  je držiteľkou viacerých ocenení. 
Medzi najvyššie  patrí  zlatá plaketa Slovenského 
zväzu chovateľov, môže  sa  tiež pochváliť Zápisom 
do knihy cti, ocenením, ktoré sa  odovzdáva len 
na  zjazde SZCH. Najnovšie, ktoré organizácii 
udelili z príležitosti jej 85. výročia vzniku, je 
Čestné  uznanie Republikovej  rady SZCH. Jeho 
slávnostné odovzdanie z rúk preds. Oblastného 
výboru SZCH  Š. Balaja  sa  uskutočnilo práve na 
VČS.
 Získané ocenenia spolu s aktivitami a 
ďalším dianím v organizácii už úctyhodných šesť
desaťročí zachytáva  bohatá kronika. Je  zaují-
mavým čítaním, ktoré vytvára  obraz o živote a 
práci ZO SZCH v Novom Meste  n. V. v minulosti 
podnes.
 Súčasná doba chovateľstvu v SR veľmi ne-
praje, borí sa s mnohými ťažkosťami. Napriek 
tomu má novomestská organizácia perspektívu. 
Zárukou sú naši členovia, ktorí sa snažia medzi 
seba, do  svojich  radov, pritiahnuť ďalších, najmä 
mladých záujemcov.    
 Ing. Branislav Rehora, podpredseda ZO SZCH

      V pôstnom období, ktorý momentálne 
prežívame  v príprave  na  Veľkú
noc, zostávajú už len  spomien-
ky na čas zábav a veselosti. V 
klube  dôchodcov zarezonujú 
vždy  pri pohľade  na roztomilé 
fotografie seniorov v maskách a 
škraboškách z 5. marca, kedy 
na Ul. 1. mája zavítali fašiangy.
 Šišky, pampúšiky – také 
výstižné meno im dali naše 
staré mamy. Ešteže  sa  smažia 
zväčša len  na  fašiangy! Je 

to taká dobrota, že  keby  sme  ich  pripravovali 
častejšie, aj my  by  sme  boli ako tie  pampúši-
ky ... V klube  dôchodcov sme  ich smažili v prvé 
sobotné marcové popoludnie. A nenieslo sa  len 

v znamení šišiek. Spestrili 
ho  najprv veselý sprievod 
masiek a potom poriad-
na  veselica. Bola radosť
pozerať sa  na  roztanco-
vaných seniorov.  Navyše, 
pohyb v rytme  hudby  na 
parkete  je  nielen dobrá 
zábava, ale  i recept proti 
bolesti kĺbov a na mladícky 
elán ľudí v jeseni života.

Anna Balkovicová

FAŠIANGY A ŠIŠKY
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    K Veľkonočným 
sviatkom nepochybne 
patria i jedlá, ktoré sa v 
tomto čase konzumujú. 
Termín Veľkej noci sa 
pohybuje podľa lunárne-
ho cyklu. Veľkonočná 
nedeľa je prvá po splne 
mesiaca, ktorý nasleduje 
po dni jarnej rovnoden-
nosti. V predkresťanskom
období na tieto dni pri-

padalo jarné novoročie a začiatok prác na poli. 
 Začiatok nového hospodárskeho roka viazal 
na seba množstvo obradných úkonov, ktoré 
mali zabezpečiť hojnú úrodu. Preto bola v tomto 
období dôležitá aj príprava a konzumácia obra-
dových jedál. 
 Pre kresťanov je Veľká noc najväčším 
sviatkom. Oslavuje sa Kristovo vzkriese-
nie a víťazstvo nad smrťou. Na Veľkonočnú
nedeľu – Zmŕtvychvstanie Pána sa končil dlhý, 
štyridsaťdňový pôst a mohli sa jesť všetky jedlá. 
Obradné jedlá (koláče, chlieb, šunka, klobásy, 
maslo, tvaroh, varené a surové vajíčka, soľ,
chren) pripravovali Novomešťania už deň vopred 
– na Bielu sobotu. V katolíckych rodinách ich 
zaniesli, pripravené v košoch, do kostola, aby ich 
posvätil kňaz. Posväteným jedlám ľudová viera 
pripisovala magické vlastnosti. Dávalo sa z nich 
aj dobytku, časť odrobiniek a škrupinky z vajec 
do osiva, alebo sa zaorávali do prvej brázdy pri 
prvej orbe. Používali sa aj na liečenie.
 K tradičným veľkonočným jedlám patria 
vajíčka, považované za symbol nového života 
a plodnosti. Na Veľkú noc sa jedli len uva-
rené, no pripravovali sa z nich aj rôzne obra-
dové jedlá. Najznámejšia bola praženica. Pre 
naše mesto a jeho okolie bolo i v súčasnosti
je  typické zapečené jedlo pripravené z vajec, 
údeného mäsa, klobás a žemlí, nazývané pečka.
Na východnom Slovensku je dodnes rozšírené 
jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek, ktoré 
sa robí z vajec a mlieka. Sirek sa konzumuje na 
Veľkonočnú nedeľu a na druhý deň sa ním ponú-
kajú aj mládenci, ktorí chodia polievať dievčatá.
 Na väčšine územia je neodmysliteľnou 
súčasťou veľkonočných jedál koláč. V oblasti 
východného Slovenska sa dodnes pripravuje 

koláč s názvom paska. Názov je odvodený z 
hebrejského „Pésach“ – Veľká noc. Pôvodne mal 
okrúhly tvar, čo symbolizovali slnko, nový život, 
snahu o zabezpečenie dobrej úrody. Posvätená 
paska sa rozdeľuje všetkým členom rodiny a je 
sa so šunkou, klobásami, chrenom a cviklou.
 K pečivu, ktoré sa rozšírilo pod vplyvom 
kresťanstva, patrí veľkonočný baránok. Je to 
pečivo zoomorfného tvaru pečené v hlinenej ale-
bo železnej forme. Býva ozdobou veľkonočného
stola.
 V skladbe veľkonočných jedál majú dôležité 
miesto aj mäsité pokrmy. Po dlhotrvajúcom pôste 
boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku. K veľmi
starej tradícii patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa.
U kresťanov v prenesenom význame symboli-
zuje nevinnú obeť Ježiša Krista – „Baránka 
Božieho“. Ďalej sa jedla šunka a klobásy zo 
zásob po zabíjačke. V lokalitách, kde prevládalo 
ovčiarstvo, namiesto údenej bravčovej šunky 
varili údenú baraninu.
 U pravoslávnych veriacich boli na veľ-
konočnom stole aj mliečne produkty (napr. tva-
roh, oštiepky), pretože ani tie nesmeli jesť počas
predveľkonočného pôstu.
 Archaické veľkonočné jedlo švjencelina sa 
zachovalo v prostredí slovenských dedín na 
poľskom Spiši. Posvätené jedlá – šunka, klobásy, 
chlieb, vajíčka uvarené na tvrdo sa pokrájajú na 
kúsky, pridá sa postrúhaný chren a zalejú sa kys-
lým mliekom alebo cmarom. Premiešané jedlo 
jedia všetci členovia rodiny lyžicami z jednej misy 
ako výraz spolupatričnosti rodiny. 
 Veľkonočné hodovanie dopĺňala pálenka a 
víno, ale iba veľmi striedmo.

Z  V EĽK O N OČN E J  K U C H Y N E

TVÁRNOSŤ HLINY  je  názov výstavy 
manželov Márie a Oskara Hanuskovcov z 
Pezinka, ktorú si  priaznivci výtvarného umenia 
môžu pozrieť v Podjavorinskom  múzeu  od 
utorka  do  soboty od 9,00 do 17,00 h až  do
30. apríla.
 Vernisáž výstavy i s veľkonočnou tema-
tikou, ktorú usporiadali TSK a Trenčianske
múzeum – Podjavorinské múzeum v Novom 
Meste  nad Váh., sa  uskutočnila 18. marca.

TVÁRNOSŤ  HLINY
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NA LINKE MESTSKÁ POLÍCIA

 Vonku ešte kraľovala zima, no priestory 
Špeciálnej základnej školy na Ul. J. Kollára 3 
už predznamenávali, že jar sa už blíži a s ňou aj 
Veľká noc. Konali sa tu Tvorivé výtvarné dielne. 
Celá škola sa premenila na jednu veľkú galériu 
s paletou farieb. Jarno – veselá atmosféra  vítala 
hostí a účastníkov podujatia z r Trenčianskeho
kraja.
 Ponuku na  účasť v tvorivých  dielňach využilo 
21 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím 
zo siedmich ŠZŠ vrátane novomestskej.
 Odbornou garantkou  tvorivých dielní bola 
výtvarníčka Mgr. Art. Monika Pavlechová, ktorá 
podujatie otvorila a zaželala jeho účastníkom veľa
nápadov a chuti do  práce.
 Deti rozdelené  do troch kategórií podľa veku 
mali  možnosť zoznámiť sa s jednotlivými výtvar-
nými technikami. Žiaci 1. - 3. roč. modelovali zo 

slaného cesta, štvrtáci až šiestaci sa venovali 
kašírovaniu a kombinovaným výtvarným tech-
nikám a najstarší zo 7. – 9. roč. sa zoznámili so 
servítkovou technikou s využitím rôznych pomô-
cok.
 Zo slaného cesta deti vykrajovali a modelovali 
veľkonočné ozdoby, ktoré potom piekli a maľovali.
Pri kašírovaní pracovali s papierovou hmotou. Za 
pomoci tekutého škrobu, tapetového lepidla a sa-
dry zdobili kartónové vajíčka, kraslice a vytvárali 
rôzne obrázky a dekorácie s jarnou tematikou. 
Nakoniec ich dozdobili servítkami, maľovaním
alebo ďalšími kombinovanými technikami, ako sú 
koláž a muchláž.
 Pripravené sadrové rámiky a rôzne obrazce z 
dreva najstarší účastníci zdobili  servítkovou tech-
nikou. Použitím  akrylových farieb, lepidla a laku 
z farebných servítkov  vznikali  krásne obrázky. 
A to všetko pod bedlivým okom pedagogičiek
novomestskej  ŠZŠ, ktoré jednotlivé tvorivé dielne 
viedli. O svoje skúsenosti sa s nimi podelila a 
ochotne  ponúkla pomoc i prítomná výtvarníčka
z Kálnice. Obohatením  bola prítomnosť čipkárky
p. M. Mizerákovej, ktorá  prítomných zasvätila do 
tajomstva  zhotovovania paličkovej čipky.
 Záverečnou bodkou spoločného tvorivého 
dňa bola vernisáž výstavky zhotovených dielok v 
réžii  Mgr. Art. M. Pavlechovej. Všetci sa na chvíľu
stali umelcami,  prezentujúcimi  prostredníctvom 
vlastných výtvarných  prác  svoj talent a kreativitu.
            Kolektív ŠZŠ  

TVORIVÉ DIELNE I S VEĽKONOČNOU TEMATIKOU

 TELO Z LANE. 22. februára  oznámili na 
Palkovičovu ul.,  že na Beckovskej ul. sa našli 
zvyšky srnčieho tela. Hliadka oznam preverila a 
na mieste zistila zvyšky tela z lane. K  prípadu 
privolala  hliadku OO PZ. 
 NA NOVOMESTSKOM MOSTE. Hliadka 
MsP 24. februára po telefonickom ozname 
upozorňujúcom na muža ležiaceho na chod-
níku mosta cez kanál zistila, že ide o Jána H. z 
Dolnej Studenky, okres Šumperk, ČR. Nakoľko
ležiacemu  mužovi bránil v komunikácii s MsP 
požitý alkohol, hliadka na miesto pre istotu 
privolala LSPP. Záchranka  prevzala muža na 
lekárske ošetrenie.
 SKONČILA NA  PSYCHIATRII. 14. marca 

dostala  MsP  oznámenie, že  obyvateľom  Ul. 
tehelnej sa zabitím vyhráža  ich spoluobčianka
Mária T. Žene v dychu namerali 1,10 promile 
alkoholu. Privolali  k nej sanitku, Mnešičanka
skončila na psychiatrii. 
           mjr. Ing. Marián Ovšák,  náčelník MsP

Z PRANOSTIKY V APRÍLI 
▪ Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
▪ Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
▪ Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok    
  zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
▪ Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím
  naplnené uvidíme stodoly.
▪ Mokrý apríl, suchý jún.
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96 rokov
Elena Barátová

❁❁❁
94 rokov

Anna Škratková
❁❁❁

93 rokov
Eva Mitanová

❁❁❁
92 rokov

Mária Hrudková
Mária Kurpelová

❁❁❁
91 rokov

Margita Baracková
❁❁❁

90 rokov
Mária Kusendová

❁❁❁
85 rokov

Juraj Gebhardt
Jozefína Kováčová
Emília Petrovičová
Mária Upohlavová

❁❁❁
80 rokov

Mária Bieliková
Mária Docová

Magdaléna Ďurajková
Lýdia Hargašová

Angela Kovalčiková
Jozef Kubica 

Štrefánia Kukučková
Anna Pekarovičová

Ján Prikryl
Jozefa Špalková

❁❁❁
75 rokov

Mária Hrušovská
Karol Kučera

Ľudmila Kvasnicová
Jozef Mlčúch

Anna Pavlusová
Pavel Popelár
Oľga Škarková

Zdenka Šusteková
❁❁❁

70 rokov
Ľudmila Bašnárová
Emília Demanková

Alojz Dujka
Irena Durcová

Eva Guričanová
Ivan Hurtík

Ema Klimová
Ľudmila Kovačovicová

Oľga Kuchtová
Ing. František Malovec

Emília Martáková
Anna Mlčúchová

Anna Naďová
Pavel Poláček

Ivan Vilin
Helena Vladová

BLAHOŽELÁME
  V apríli oslávia životné jubileá 

títo naši spoluobčania:

UVÍTANIA A KRSTY 
VO FEBRUÁRI

Peter Podolan
 Lea Karvayová
Lukáš Krivánek

Vladimír Ondrejka
Igor Šarai

Martin Tinka a Katarína Malcová
Ing. Marek Masár a Andrea Kaduchová

SOBÁŠE 
VO FEBRUÁRI

Mária Franková          (1925)
Michal Fraňo          (1948)
Štefánia Gagová          (1935)
Oľga Charvátová          (1953)
Stanislav Kanianský         (1927)
Karol Košnár            (1950)
Pavel Kováč           (1954)         
Ján Liberda           (1939)
Milan Petre           (1935)
Anastázia Prasličková       (1935)
Mária Slováčková           (1953)
Hermína Svetláková          (1920)
Mária Vozokánska            (1922) 

Nicol Konečná
Ema Švachová

Michaela Zmeková
Marko Beňačka
Martin Mikulík
Lukáš Korba

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE
29. apríla sa dožíva pani Anna PEKAROVIČOVÁ  80 rokov. 

 K tomuto životnému jubileu jej prajeme veľa zdravia,
 šťastia, lásky a Božieho požehnania. 

Manžel Šimon, synovia Peter a Paľo s rodinami 
a dcéra Mária s rodinou. 

ÚMRTIA VO 
FEBRUÁRI
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Hoci si odišla, v našich srdciach stále žiješ.
  11. apríla si pripomenieme 15. výročie úmrtia našej drtahej 

Milky REVAYOVEJ.
       Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manžel a synovia Jozef a Ján s rodinami

          13. apríla si pripomenieme prvé výročie úmrtia nášho drahého 
Janka BERNOVSKÉHO.

              Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
                  Bolesť v našich srdciach neutícha. 

           S láskou a úctou spomínajú  manželka, dcéra, zať a vnučky s rodinami

16. apríla si pripomenieme nedožitých 89 rokov nášho drahého
Antona DOLINSKÉHO,

ktorý nás náhle opustil v novembri 2010. 
Týmto ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Už navždy odišlo všetko, čo ľúbili sme vrelo …
                                   17. apríla uplynie rok od úmrtia

Jozefa ČERNOCHA,
významného hospodárskeho pracovníka n. p. Hydrostav Bratislava.

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

20. apríla uplynie 10 rokov od  úmrtia  nášho drahého
Juraja  JAMRICHA.

Kto ste  ho poznali, spomeňte si  spolu s nami.
Manželka a synovia s rodinami 

20. apríla si pripomenieme 12. výročie úmrtia 
nášho drahého otca a starého otca 

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

Deti s rodinami 

S P O M Í N A M E

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 
28. februára rozlúčiť s našou drahou 

mamičkou, babičkou, sestrou a švagrinou
Anastáziou PRASLIČKOVOU, rod. Rybárovou, 

ktorá nás opustila vo veku 75 rokov. 
Ďakujeme  za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
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OBSTÁLI V MEDZINÁRODNEJ KONKURENCII
 Na XXIX. Grand prix Košice, prestížnej  me-
dzinárodnej vzpieračskej súťaži, medzi 45 
pretekármi zo SR, Litvy, Poľska a ČR farby 
nášho mesta 13. marca hájili žiaci z Centra 
voľného času: Miriam Skovajsová, Matej 
Kubák, Dominik Krajčovic, Martin Holič a
Denis Daniel. Domov si  priviezli tri zlaté medaily 
a ďalšie  medailové umiestnenia.
 V trhu sa D. Krajčovicovi  podarilo dostať
nad hlavu 22 kg, M. Skovajsová trhla  pekným, 
technicky dokonalým pokusom 30 kg, M. Kubák 
zafixoval činku o váhe 35 kg, Martin Holič  trhol 
43 kg a D. Danielovi sa podarilo zvládnuť 60 kg.
  V nadhode D. Krajčovic ustálil  hmotnosť 32 
kg, M. Skovajsová  dostala nad hlavu činku o 
váhe 35 kg. M. Kubákovi, ktorý mal platné všetky 
tri pokusy, sa podarilo nadhodiť 47 kg. M. Holič
si v nadhode na svoje konto pripísal osobný 
rekord  53 kg. D. Danielovi sa rovnako ako v trhu 
darilo i v nadhode, keď nad hlavu dostal činku s 
hmotnosťou 75 kg.
 Reprezentanti nášho mesta mali z dosiah-
nutých výsledkov dôvod  na  veľkú radosť,  keďže
každý z členov novomestskej vzpieračskej  výpra-
vy získal v medzinárodnej  konkurencii medailo-
vé umiestnenie, z toho traja  s leskom zlata.

  D. Krajčovic skončil v kat. do 40 kg na  3. mi-
este. II. miesto v kat. do  50 kg obsadil M. Kubák. 
Zlatú medailu z rúk predsedu Slovenského zväzu 
vzpierania  v kat. do 62 kg  prevzal M. Holič. I. 
miesto v kat. do 69 kg tiež získal D. Daniel. Do 
tretice – pomyselné zlato v kat. dievčat získala 
M. Skovajsová.
 Úspešným Novomešťanom, ktorí  bravúrne 
obstáli  v medzinárodnej  konkurencii, blahoželá-
me!                                                         -km-

22. apríla si pripomenieme nedožitých 70 rokov a v júli  uplynie 10 rokov 
od úmrtia našej drahej 
Márie SLOBODOVEJ.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Deti s rodinami

Hoci si odišiel  a niet Ťa medzi nami, ale v našich srdciach stále žiješ s nami. 
   23. apríla uplynie rok, čo nás opustil môj drahý manžel, otec a starý otec 

 Ján TUSCHEL.
 Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 

          Manželka a  synovia s rodinami

29. apríla uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil 
pplk. Ing. Pavol BALKOVIC.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami

● Mestská futbalová liga usporiada 
30. apríla od 8,00 do 12,30 h na štadióne 
AFC VEĽKONOČNÝ TURNAJ.
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 Šieste kolo amatérskej Euroligy v thajskom 
boxe 6. marca  v Nemeckej pri Brezne sa konalo 
za účasti SR, ČR, Poľska, Srbska a Slovinska. 
Nové Mesto nad Váhom zastupovala 6 - členná
výprava z Cerberos Gymu.
 M. „Pitbull“ Kubáň (67kg) nastúpil proti S. 
Ročanovi z bratislavského Dragon Gymu. Miro od 
začiatku udával tempo v zápase, v ktorom využil 
hlavne boxerské techniky a potrápil súpera najmä 
v klinči, kde mu uštedril niekoľko presných zása-
hov kolenom. V kategórii nad 91 kg sa predstavil 
I. Bartek proti Slovincovi Ž. Aljažovi. Ivan od prvej 
sekundy pekne kombinoval všetky techniky, čím
sa mu podarilo súpera dostať v prvej polminúte 
2-x do počítania. Slovinec bol natoľko otrasený, 
že nemohol pokračovať v súboji, rozhodca  zá-
pas  ukončil (RSC). V treťom zápase, opäť vo 
váhe nad 91 kg, nastúpil náš nováčik Tomáš 
Janso proti skúsenejšiemu borcovi z bratislav-
ského Huron Gymu T. Kašprišinovi. Po troch 
kolách  zápas skončil remízou. V ďalšom súboji 
sa predstavili  domáci borec P. Cipík proti nášmu 
Jánovi Čajkovi.  Obaja bojovníci predviedli veľmi
vyrovnaný výkon, verdikt všetkých rozhodcov 
znel remíza. 
 V predposlednom zápase (do 86 kg) nastúpil 
M. Čechvala proti Poliakovi M. Ucherekovi. Zápas 

sa začal 
veľmi tvr-
do, keď sa 
M i l a n o v i 
p o d a r i l o 
v 1. kole 
dať svojho 
súpera do 
počítania. 
T ú t o 
v ý h o d u 
náš borec nedokázal využiť vo svoj prospech. 
Poliakovi sa  podarilo dotiahnuť bodovanie hlavne 
v klinči a súboj skončil opäť remízou. V poslednom 
dueli (do 91 kg) si zmerali sily náš P. Skovajsa a 
Poliak R.  Fojt. Peter ako vždy začal zápas tvrdo a 
agresívne. Po celý čas bolo tempo veľmi vysoké. 
Na konci 3. kola však Petrovi vypadol po údere 
chránič na zuby, čo si rozhodca nevšimol. Kým 
ho náš borec upozorňoval na túto skutočnosť,
Poliak to využil a Petra trafil highkickom (kopom 
na hlavu), čím ho dostal do počítania. Tým náš 
borec zápas prehral. 
 Napriek tomu bilancia  zápasov hovorí jas-
nou rečou – novomestský Cerberos Gym bol v 
Eurolige viac ako rovnocenným súperom.                
               Veronika  Fraňová

BOX V PRÍPRAVE NA MAJSTROVSTVÁ SR I EURÓPY

 Naše  mesto sa 2. – 3.  apríla  stane dejiskom 
juniorských majstrovstiev SR v boxe. Box - club, 
ktorý ich usporiada v športovej hale, nezaháľal
ani v predchádzajúcom období. Jeho členovia sa 
zúčastnili niekoľkých súťaží, z ktorých neodišli 
naprázdno.

 12. a 13. februára boli  na  SLOVENSKEJ
LIGE v Galante. Podali kvalitné výkony a  dokáza-
li, že patria k slovenskej špičke. Celkovo  skončili
na  peknom 2. mieste. Najviac sa darilo trojici 
Miroslav Šafránek, Ľubomír Bušo a Juraj Čásar. 
Vystúpenie v Galante ju zaradilo do reprezentácie 
SR s cieľom prebojovať sa na  MAJSTROVSTVÁ 
EURÓPY 2011 v lete v maďarskom Szolnoku.
 Na južnom Slovensku víťazné zápasy z 
našich odboxovali i Nicolas Havrila a Martin 
Zavadinka. Menej športového šťastia  mali Daniel 
Moravčík, Marcel Havrila a Patrik Šafránek. 
Z prehratých stretnutí si však odniesli cenné 
skúsenosti.
 19. marca prijal náš BOX - CLUB Považan 
pozvánku na turnaj v moravskom Mistříne. Tréner 
František Horňák vyskúšal i nováčikov. V me-
dzinárodnej  konkurencii sa  nestratili.                          
       JUDr. Slavomír Miček,  prezident klubu

V EUROLIGE SA CERBEROS GYM NESTRATIL

Miro Kubáň a Milan ČechvalaMiro Kubáň a Milan Čechvala
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KRASOKORČULIARSKY KLUB MÁ MAJSTERKU SR
     Záver sezóny v kraso-
korčuliarskom klube (KK) v 
Novom Meste nad Váhom 
vyšiel na  jednotku. Potvrdzujú 
to i slová predsedníčky KK 
Silvie  Mackovej.
   - Na nedávnych marco-
vých majstrovstvách SR v 
Košiciach novomestské far-
by hájila členka nášho KK 

Sabinka Drábová (na foto), ktorá v kategórii 
ml. žiačok nenašla premožiteľku. Čerstvá, 11 
- ročná majsterka SR pochádza síce z Pú-
chova, ale trénuje a preteká za naše mesto. Do
Slovenského pohára sa v súčasnosti už vrcho-
liacej sezóne úspešne zaradili i Novomešťan-
ky Simona Šimoníková a Barbora  Kucharíková.- 
Zimný štadión (ZŠ) však nepatrí len domácim 
pretekárom. Na novomestský „zimák“  dochádzajú 
trénovať deti z Trenčína, Piešťan i  Bratislavy.
 - Na novomestskom ľade si jazdy a for-
mu úspešne doladila aj Monika Simančíková z 
Piešťan, ktorá sa  zhruba  pred  štyrmi týždňami
vrátila z Medzinárodnej mládežníckej  olympiády 
v Liberci s bronzovou medailou. V prvej dekáde 
marca bola  na  majstrovstvách sveta juniorov v 
Kórei, kde sa kvalifikovala  do finále a skončila  v 
prvej  dvadsiatke.-

 Podľa slov S. Mackovej v KK sú viaceré 
krasokorčuliarske nádeje  a každý rok  pribúdajú 
nové. Ideálny vek  pre  nástup  detí  do  prípravky 
je  v rozmedzí   4 – 5 rokov ich  života. Pred no-
vou sezónou chystá KK pre  rodičov  nový nábor 
medzi deťmi MŠ.
 - Krasokorčuľovanie je krásny, no náročný
šport. Vyžaduje veľa trpezlivosti, vytrvalosti a 
obetavosti i zo strany  rodičov.  Deti počas  sezóny 
trénujú 10 – 11 hodín týždenne, za deň majú dva 
tréningy.-
 Po sezóne, po ukončení prevádzky ZŠ v zá-
vere  apríla, nečaká na decká žiaden veget. 
 - Začína  pre  ne  letná príprava – gymnastika, 
atletika, balet v telocvični ŠH a na štadióne  AFC. 
Zaistili sme si  kvalifikovanú odborníčku -  baletku 
z Ruska, do nášho mesta už zopárkrát zavítala. 
Po krasokorčuliarskej sezóne sa tréningy orien-
tujú na kondičnú prípravu, pracuje sa  na  technike 
a na  veciach, na  ktoré  počas  sezóny  nebol čas,
keďže členovia KK sa  permanentne pripravovali 
na preteky.
 Robili tak pod vedením trénerskej  jednotky 
na Slovensku Vladimíra Dvojnikova, ktorý má 
svojich  zverencov i v Piešťanoch a Bratislave.-
 Po letnej príprave členovia  KK v Novom 
Meste nad Váhom na ľad nastúpia od  septembra, 
aby naplno  rozbehli prípravu na  novú sezónu.

 Nemohol by sa posunúť na inú hodinu hrací 
čas futbalových zápasov žiakov a dorasten-
cov?, zaznela z pozície akoby hovorkyne i os-
tatných rodičov otázka matky jedného z hráčov
na  druhom konci nášho redakčného telefónu. 
Možnosti zmeny  hracieho času tak, aby  mladí fut-
balisti nemuseli s príchodom  teplejších dní hrávať
v čase  najprudšieho slnka, sme  zisťovali u Petra
Škrátka, tajomníka AFC, šéftrénera mládeže a 
trénera mladšieho dorastu v jednej osobe. 
 - Hrací čas je daný rozpisom súťaže, ktorý 
stanovuje ŠTK Zsl. futbalového zväzu. S tým 
nič nenarobíme, nedá sa svojvoľne meniť. Napr. 
zápasy dorastu majú ako hrací čas určenú sobotu 
od 10,00 do 12,30 h. V rámci  kraja  ide  o jednot-
ný deň a čas zápasov. Musia  sa odohrať v stano-
vených termínoch i kvôli bojom o záchranu alebo 
o postup.  ŠTK Zsl. FZ  nepovolí žiadnu  výnimku.

 Nezanedbateľná je i otázka zabezpečenia roz-
hodcov na  jednotlivé zápasy a v intenciách  pra-
vidiel i stanoveného minimálneho času  prestávok 
pre nich medzi jednotlivými zápasmi. Aby všetko 
bežalo tak, ako má. - 

 Nedeľa 3. 4. o 15,30 h 
 AFC  - Spartak Trnava B
 Sobota 16. 4. o 16,00 h 

AFC - Topoľčany

FUTBAL AMATÉRSKA 
HOKEJOVÁ LIGA

O umiestenie
1.kolo 2. apríla  
2.kolo 9. apríla 
3.kolo 16. apríla

Sobota 2.4.
o 10,00 h 
a 14,00 h 
St. žiačky 
– Trenčín

Nedeľa 3.4.
o 10,00 

a 14,00 h
Kadetky 

– Trenčín 

Sobota 10.4.
o 10,00 

a 14,00 h   
St. žiačky 
– Levice A 

ROZPIS NEPUSTÍ

V O L E J B A L  I V . Z Š



SLOVENSKÝ
MALIARSKY AKT

VÝSTAVY NA XIV. FESTIVALE A. JURKOVIČOVEJ

PETRA JUREŇOVÁ VLHOVÁ: MAĽBA - SKLO

EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ
VO FOTOGRAFII

J. Weiner KráľJ. Weiner Kráľ

Juraj KrénJuraj Krén 



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

 
   

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, ročník XXXII.
Vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste 
nad Váhom.
Redakčná rada: Ing. Viera Vienerová, predsedníčka, akad. mal. Ján Mikuška – 
podpredseda, PhDr. Eva Berková, Anna Černochová, PhDr. Kvetoslava Hejbalová, 
Milan Hurtík, PhDr. Ivan Machala, Mgr. Martin Šimovec a Ing. Jozef Varta.
Redakcia: PhDr. Eva Grznárová - šéfredaktorka, Vlasta Igazová - tajomníčka, 
Mgr. Jozef Šišovský - výtvarník a fotograf. 
Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom, č. tel. 771 27 70 alebo priama linka 771 06 40, 
e-mail: redakcia@msks.sk. 

Uzávierka vždy 10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.

Tlač: TISING, spol. s r.o., Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Grafická úprava: TISING, spol. s r.o.

Náklad: 1200 ks. Cena 0,50 €.
MK SR -  EV 3966/10

SPRÁVNA ODPOVEĎ

 Archívna snímka múzea zachytáva Holubyho ul. z r. 1963.
 Po ľavej strane je sídlisko Klčové. Po pravej strane sa ide na Ul. Čsl. armády.


