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Pozývame Vás
´
na stretnutie s Robertom
Ficom
a jeho straníckymi kolegami

8. 5. 2010 o 18:30 hod.
v Športovej hale
v Novom Meste nad Váhom
Účinkujúci:
moderátor Peter Marcin

Pavol Hammel a Katarína Hasprová
a dve zaujímavé dámy

pani Mária a teta Márgit

www.strana-smer.sk

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
27. apríla sa konalo 21. zasadanie
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom
Meste nad Váhom. 8. apríla mu predchádzala
schôdzka poradného orgánu primátora mesta.
Po procedurálnych otázkach 20. schôdzka
mestskej rady (MsR) pokračovala kontrolou
uznesení z 19. schôdzky MsR a informáciou
o nakladaní s majetkom mesta. Na rokovací
stôl sa ďalej dostala Hodnotiaca správa k
plneniu Programového rozpočtu mesta k
31. decembru 2009. Komisia finančná, správy
majetku a hospodárskeho rozvoja mesta pri
MsZ ju odporučila schváliť. Po diskusii najmä
k štruktúre spracovania správy MsR odporučila
materiál MsZ schváliť. Konštatovala, že : Mesto
splnilo príjmy vo výške 18 234 949 €, čo je 94,84
% z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo vo
výške 18 234 949 €, čo je 94, 84 % z ročného
rozpočtu. TSM splnili výnosy vo výške 3 797 114
€, čo je 123,22 % z ročného rozpočtu a náklady
čerpali vo výške 3 547 300 €, čo je 115,12 %
z ročného rozpočtu. MsKS splnilo výnosy vo
výške 458 393 € na 101,80 % a náklady čerpalo
vo výške 446 228 €, čo je 99,10 % z ročného
rozpočtu. MsR schválila záverečný účet hospodárenia mesta: príjmy vo výške: 14 381
426,79 € a výdavky vo výške: 18 016 483,76 €.
Na program sa dostal návrh Dodatku č.7
k VZN mesta č. 3/2004 O miestnych daniach,
ktorý MsR odporučila schváliť. Ide o zmenu
dane za užívanie verejného priestranstva. Mesto
malo určenú sadzbu za jeho užívanie len v letnom období. Keďže niektorí majitelia nechcú
letné sedenia po sezóne demontovať z dôvodu
vysokých nákladov na demontáž, mesto navrhlo
nižšiu sadzbu za užívanie verejného priestranstva v období od 1.1. do 30.4 a od 1.10. do 31.12.
Ďalším návrhom Dodatku č. 1 k VZN mesta
č.2/2008 O podnikateľskej činnosti a určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta kvôli nutnosti
dopracovať ho sa MsR bude opätovne zaoberať
na budúcej schôdzke. Rovnako sa budúca mestská rada bude zaoberať i predloženým návrhom
VZN mesta č. 2/2010 O verejných kultúrnych
podujatiach.
Návrhy zmeny č. 7 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č.5 k
VZN mesta č.1/1998 O regulatívoch územného

rozvoja mesta boli predmetom ďalšieho rokovania.
Správu o prerokovaní zmeny č.7 a vyhodnotení stanovísk a rozhodnutie o námietkach a
pripomienkach k návrhu zmeny č.7 schválilo
19. zasadanie MsZ. Odsúhlasené pripomienky
sa zapracovali do návrhu. Následne v intenciách stavebného zákona návrh preskúmal
Krajský stavebný úrad v Trenčíne a odporučil
jeho schválenie. Schválením zmeny č.7 dochádza k zmene záväznej časti ÚP mesta vyhlásenej VZN.
V navrhovanom dodatku č.5 sa dopĺňa
a upravuje text záväznej časti ÚP mesta v
príslušných paragrafoch VZN mesta č.1/1998
O regulatívoch územného rozvoja mesta v
zmysle predloženého návrhu. Po odpovediach
na doplňujúce otázky MsR odporučila návrh
zmeny i návrh dodatku MsZ schváliť.
Po odporúčaní schváliť návrh Dodatku č. 1
k VZN mesta č.3/2008 O určovaní názvov
nových ulíc, ktorý dopĺňa nepomenovanú ulicu v
Mnešiciach, na rad sa dostal návrh VZN mesta
č. 1/2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia. Návrh,
ktorý MsR odporučila MsZ schváliť, upravuje
výšku dotácie, pretože predpokladaný podiel na
výnose dane z príjmu, ktorý sa použil pri tvorbe
rozpočtu škôl a ŠZ na rok 2010, nezodpovedá
aktuálnej skutočnosti. Po schválení nečistopisu
zápisu do kroniky mesta za rok 2009 sa na
program dostal bod rôzne. V ňom o.i. odzneli
pripomienky na neprimeranú jazdu áut od AFC
smerom na Kamennú, rovnaký problém je i
na Dibrovovej ul. Po dokončení zateplovania
bytových domov na Hájovkách je potrebné
dobudovať kontajnerové státia. Zaznelo tiež
upozornenie na devastovanie lesných ciest
v dôsledku lesnej ťažby, i na to, že cesta na
Kačabár je problematická a nebezpečná. K
pracovníkom MsÚ a TSM, naopak, smerovalo
za úpravu vnútroblokov uznanie.
Rokovanie 20. schôdzky MsR skončilo
schválením uznesení.
(Z materiálov MsR spracovala -red.-)
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NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Jeden jarný mesiac máme
za sebou, ďalší pred sebou.
Udalosti minulého i aktuálneho
mesiaca zarezonovali v rozhovore s primátorom mesta
Ing. Jozefom Trstenským
v tradičnej rubrike Na linke
primátor mesta.
● Prvá polovica apríla bola priam nabitá
významnými udalosťami, uskutočnilo sa
napr. slávnostné zasadanie z príležitosti 65.
výročia oslobodenia miest a obcí podjavorinsko – podbradlianskeho regiónu. Pri tejto
príležitosti naše mesto navštívilo niekoľko
významných osobností. Čo prinieslo stretnutie s nimi, išlo o viac ako zdvorilostné
rozhovory?
Návštevy mali skutočne pracovno-zdvorilostný charakter a nebolo veľa priestoru na
osobné rozhovory. Napriek tomu v spoločnosti
konzulky rumunského veľvyslanectva na
Slovensku p. G. Brathu a radcu Veľvyslanectva
Ruskej federácie v SR G. Askaldoviča i priamych účastníkov protifašistického odboja som
sa cítil veľmi dobre a príjemne.
● Na webovej stránke mesta sa
uskutočňuje diskusia občanov k využitiu
priestorov kasární. Je nejako časovo
ohraničené jej trvanie? Ako napĺňa vaše
očakávanie jej doterajší priebeh? A takisto
aj diskusia k návrhu VZN mesta o verejných
kultúrnych podujatiach, ktorý sa už dostal
na rokovací stôl mestskej rady.
Diskusia nie je časovo ohraničená, ale
zatiaľ veľa námetov zo strany občanov sme
nezaznamenali. Predpokladám, že fórum pre
občanov na našej webovej stránke mesta na
vyjadrenie ich názorov bude k dispozícii do 30.
júna 2011, tak aby priestor na ich námety bol
čo najširší.
Diskusia k návrhom VZN mesta nie je
takisto na takej úrovni, ako sme predpokladali.
Na ostatnej schôdzke mestskej rady bola k
návrhu o verejných kultúrnych podujatiach
dlhá diskusia s nejednotnými názormi členov
MsR. Preto som materiál z rokovania rady stiahol a nerokovali sme o ňom ani na aprílovom
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zasadnutí MsZ. Na rokovací stôl sa dostane až
na júnovom snemovaní poslancov.
● V máji začína letná turistická sezóna, jej
priebeh okrem počasia ovplyvňuje hlavne
skutočnosť, čo mesto, ale predovšetkým
podnikatelia a živnostníci, dokážu rekreantom a ostatným návštevníkom mesta
ponúknuť, a samozrejme, i kvalita toho
ponúkaného, napr. služieb. Mnohých dovolenkárov, ale i našincov láka Zelená voda
a sú zvedaví, čo je nové v spojitosti s budovaním aquaparku. Môžete uspokojiť ich
zvedavosť?
Nemôžem uspokojiť zvedavých. Vzhľadom
na pretrvávajúcu finančno – ekonomickú krízu
sa rokovanie s budúcimi investormi a bankami
spomalili. V súčasnosti sa pripravujú podklady
pre vypracovanie zmeny podrobného územného plánu Zelenej vody, ktorá je nevyhnutná
pre budúcu výstavbu aquaparku.
● Pred dvoma rokmi, 6. mája 2008,
sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zimného štadióna. Doteraz sa jeho brány po
skončení sezóny vždy zatvorili. Tento rok
to tak nebude a zimný štadión bude po
úprave špeciálnym povrchom slúžiť i mimo
zimného obdobia, prakticky celoročne. Na
svoje si tak prídu priaznivci letných kolektívnych športov, ako sú inline hokej,
volejbal, halový futbal, tenis.
Ako ste spokojný s doterajším fungovaním, resp. využiteľnosťou zimného
štadióna a čo očakávate od jeho celoročnej,
resp. mimozimnej prevádzky, po ktorej volala športuchtivá časť občanov mesta?
Som veľmi spokojný s doterajším fungovaním i využitím zimného štadióna (ZŠ). Takisto
odozva zo strany návštevníkov, či už našich
občanov, alebo ľudí z iných miest je pozitívna
a teší. Je to pre mňa veľké zadosťučinenie po
všetkých tých klamlivých kampaniach, ktoré
výstavbu ZŠ sprevádzali. V apríli sa skončila
jeho zimná prevádzka. V máji postavíme umelú
plochu na in-line hokej a iné športy. Verím,
že ju budú tak ako doteraz občania naplno
využívať. Záujemcovia sa môžu hlásiť na TSM
alebo priamo na ZŠ.
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✂
KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

K dobrému
životu patrí
dobré bývanie

✂
výhodná
ročná úroková
sadzba

od

Úvery na bývanie

4%

výhodná úroková sadzba od 4 % ročne
aj bez dokladovania príjmu
aj bez znaleckého posudku
Uvedené benefity platia pre dobrých klientov Dexia banky, t.j. aktívnych klientov, ktorí majú v banke otvorený osobný účet, využívajú debetnú
alebo kreditnú platobnú kartu, realizujú aspoň 2 debetné operácie mesačne a ich aspoň 1 kreditný klientsky príjem je min. 200 EUR mesačne.
Úroková sadzba od 4 % ročne platí pri fixácii na 1 rok.

Banka pre život
www.dexia.sk

Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

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

Kupón
vystrihnite
a pošlite, alebo
osobne doručte
do 20. mája
na adresu:
Mestské kultúrne
stredisko,
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:

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk
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Z PIETY, ÚCTY I PRE POUČENIE
V duchu piety, úcty, vďaky, spomienok a
oceňovania sa nieslo slávnostné zasadanie
9. apríla v MsKS v Novom Meste nad Váhom
z príležitosti 65. výročia oslobodenia miest
a obcí podjavorinsko – podbradlianskeho
regiónu. Okrem priamych účastníkov II.
sv. vojny a bojov proti fašizmu sa slávnosti
zúčastnili významní hostia, okrem mnohých
iných i predstavitelia Veľvyslanectiev Ruskej
federácie a Rumunska a minister obrany SR
Jaroslav Baška. V úvodnom príhovore všetkých
privítal
preds. Oblastného výboru SZPB J.
Hulínek a vyzval prítomných, aby si minútou
ticha uctili pamiatku tých, čo padli za našu slobodu. O slovo sa prihlásil i minister obrany
SR J. Baška.
- Zišli sme sa tu, - prihovoril sa k
účastníkom slávnostného zasadania, - aby
sme si pripomenuli a ocenili tých, ktorí písali
túto históriu vlastnou krvou a nezlomným hrdinstvom. Pred 65 rokmi v týchto krásnych jarných
dňoch prišla aj na tieto miesta sloboda. Vďaka za to patrí našim osloboditeľom a
hrdinským bojovníkom proti fašizmu. Hrôzy
vojnovej apokalypsy ešte i dnes pretrvávajú
v pamäti jej priamych účastníkov, ale i ľudí,
ktorí počas nej stratili svojich blízkych. Na
druhej strane II. sv. vojna priniesla aj množstvo
príbehov o ľudskom hrdinstve, obetavosti a
vlastenectve. Ozbrojené sily SR, ako ďalej
uviedol minister obrany, čerpajú dnes z tradície
národno – oslobodzovacieho boja II. sv. vojny.
- Je našou morálnou povinnosťou chrániť
ciele a ideály, za ktoré ste vy bojovali a za ktoré
mnohí jednotlivci položili svoje životy. Prejavom úcty a vďaky účastníkom národného boja za slobodu a proti fašizmu je aj
udelenie vyznamenaní. Ešte predtým sa k
účastníkom slávnostného zasadania prihovoril
primátor mesta Ing. Jozef Trstenský.
Oslobodzovanie nášho mesta, ako uviedol
v exkurze do histórie oslobodzovania Nového
Mesta nad Váhom, si vyžiadalo životy 122
rumunských a 95 sovietskych vojakov, ktorí
odpočívajú ďaleko od svojich domovov na
zvolenskom cintoríne a bratislavskom Slavíne.
Spomienkové zasadanie, ako zdôraznil, sa
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uskutočňuje z piety k mŕtvym, z úcty k žijúcim a
pre poučenie tých, ktorí prichádzajú a o vojne,
našťastie, už iba počúvajú.
- Minulosť musí hovoriť a my musíme
počúvať, aby sme nikdy nezabudli na krvou
a obeťami vykúpenú slobodu, - zdôraznil na
záver Ing. Jozef Trstenský.
Preds. ÚR SZPB Pavol Sečkár význam
protifašistického odboja vyjadril slovami A.
Matušku, že slovenský ľud podpálil v sebe to,
čo v ňom hlboko pod povrchom tlelo zadúšané
a žalárované. Po dlhých rokoch slovenský
národ a slovenský človek začal sám robiť svoje
dejiny. Spojil sa v spoločnej veci ako nikdy
predtým.
Po vyhlásení Rozkazu ministra obrany SR
č. 31 z 22. marca J. Baška udelil pamätné
medaily. Štafetu oceňovania potom prevzali
zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie
a ocenili účastníkov II. sv. vojny v Sovietskom
zväze. Pamätné medaily prevzali z rúk
radcu veľvyslanectva RF G. Askaldoviča:
I. Institoris, D. Chajma, F. Koreň a V. Chimčák.
Oceňovanie sa zavŕšilo odovzdávaním
Pamätných listov k 65. výročiu oslobodenia
miest a obcí podjavorinsko - podbradlianskeho
regiónu z rúk J.Hulínka a V. Repčíka z ObV
SZPB.
Po kultúrnom programe podujatie zavŕšilo
kladenie vencov k Pamätníkom rumunským
vojakom v Parku D.Štubňu – Zámostského a
pri Pamätníku kpt. Ľjubovskému v Parku J.M.
Hurbana.
-r-

BLÝSKA SA NA LEPŠIE ČASY?
Štvrté pracovné stretnutie Protikrízovej
koordinačnej rady (PKR), ktorú v polovici apríla
zvolal riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Novom Meste nad Váhom Dr. Marián
Mesiarik, malo tradičný
program. O dopadoch svetovej hospodárskej a finančnej krízy
v regiónoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava
v sociálnej oblasti a inštitúciách zastúpených
v protikrízovej rade, ako aj možnostiach, ako
zmierňovať dôsledky, zdá sa, už ustupujúcej
krízy, hovorili z pohľadu svojich skúseností,
poznatkov a problémov účastníci tohto pracovného stretnutia. Okrem tradičných zástupcov
PKR bol na jej zasadaní premiérovo prítomný aj
nový riaditeľ Úradu TSK Ing. V. Petráš.
Riaditeľ ÚPSVaR v úvode sedenia konštatoval, že sa začína prejavovať pozitívny trend
najmä v novomestskom regióne, zložitejšie je to
na Myjave. V Novom Meste nad Váhom dokonca poklesla miera nezamestnanosti a rozvíjajú
sa aktivity na vytváranie nových pracovných miest. Rozširujú sa tiež možnosti zamestnať sa i v
zahraničí. V marci ÚP evidoval 3315 uchádzačov
o zamestnanie, keď do evidencie sa dostalo
236 ľudí a odišlo z nej 350 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti v novomestskom okrese
predstavovala 8,83 %. Zdá sa, že sa blýska na
lepšie časy.
Od posledného stretnutia protikrízovej rady
ÚP nezaznamneal žiaden prípad nahlásenia
hromadného prepúšťania. Vo vyskytujúcich sa
prepúšťaniach ide skôr o migráciu zamestnancov podľa potrieb firmy. Neevidoval tiež ani
žiadne sťažnosti občanov na omeškanie výplat
dávok zo Sociálnej poisťovne (SP) - riaditeľstvá
Trenčín i Senica pracujú skutočne operatívne.
Nezaplatenie poistného do SP zo strany
zamestnávateľa je pre ÚPSVaR signálom, že
má nejaké problémy. V spolupráci s ním sa ich
snaží operatívne riešiť, aby sa firma nedostala
do stavu, keď jej už nemožno pomôcť. Pretože
ak má podnikateľ voči SP dlh, nemôže využívať
paragrafy, ktoré zákon ponúka v súvislosti s
krízou.
Na úrodnú pôdu padlo v záveroch z III.
koordinačnej rady i odporúčané stretnutie s
bankami. Bankové inštitúcie tu dostali infomácie o možnostiach pomoci zo strany ÚPSVaR

napr. pri problémoch podnikateľov so splácaním
úverov. Niektorí z nich túto pomocnú ruku zo
strany ÚP už aj využili.
Zelenú dostala aj podpora samostatnej zárobkovej činnosti občanov ako jeden zo spôsobov
riešenia nepriaznivej situácie nezamestnaných.
Zástupcovia Asociácie zamestnávateľských
zväzov však poukázali na znevýhodnenú pozíciu
zamestnávateľov v porovnaní so živnostníkmi.
Riešenie tohto problému sa dostalo i do záverov
zo IV. protikrízovej koordinačnej rady.
Ďalšou z možností, ako si nájsť zamestnanie,
je rekvalifikácia. Na ÚP v súčasnosti bežia kurzy,
ktorých absolvovanie dáva ľuďom bez práce viac
ako šancu zamestnať sa, pretože ide o profesie,
po ktorých je dopyt. Sú to napr. kurzy opatrovateliek a toho času žiadanej profesie obsluhy
vysokozdvižného vozíka. Navštevuje ho 25 ľudí,
čo nestačí pokryť záujem zamestnávateľov. Je
teda reálny predpoklad, že jeho absolventi sa
zamestnajú. Ďalej sú to kurzy zváračov, na
vodičov TIR, ktorých je tiež nedostatok. ÚP sa
bude i v budúcnosti pri kurzoch orientovať na
profesie, po ktorých je „zhánka“.
So zaujímavými informáciami prišiel i riaditeľ
trenčianskeho Inšpektorátu práce Ing. M. Šuša,
ktorý upozornil na novelu zákona platnú od
1. marca, prijatú na elimináciu nelegálnej práce.
Od tohto obdobia ide ruka v ruke s výkonom práce inšpektorov postih za každý zistený
nedostatok v pracovno – právnej oblasti uvedený
v protokole IP. Uviedol príklad. Stačí krátke
omeškanie v nahlásení pracovníka na SP a
zamestnávateľa čaká finančný postih, a nie
malý. Inú možnosť zákon išpektorom nedáva.
Počas 2,5-hodinového rokovania sa na pretras dostali aj ďalšie záležitosti, ktoré v prípade
potreby ich riešenia sa dostali do záverov zo IV.
zasadania koordinačnej protikrízovej rady.

K OSLOBODENIU VLASTI
65. výročie oslobodenia našej vlasti si
pripomenieme 7. mája o 14,00 h pietnym
aktom kladenia vencov k Pamätníku kpt.
Ľjubovskému v Parku J. M. Hurbana v Novom
Meste nad Váhom.
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PRIBUDNE V MESTE ĎALŠIE OBCHODNÉ CENTRUM?
Podľa informácii TREND REALITY spol.
Fastav Development – SR, s.r.o., z ČR sa
v Novom Meste nad Váhom chystá stavať. V
súčasnosti predložila svoj zámer vybudovať
menšie obchodné centrum so zastavanou plochou
takmer 5-tisíc m2 štátnym orgánom. Pozemok,
kde by sa v lete malo začať s výstavbou, sa
nachádza na Ul. Malinovského v areáli Decosa, v
susedstve podniku Palma -Tumys. Objekt má byť
okrem jednej dvojpodlažnej časti jednopodlažný

s celkovou zastavanou plochou pre obchody a
služby približne 4 800 m2. Priľahlé parkovisko má
mať kapacitu zhruba pre 220 áut.
S dokončením výstavby v predpokladanom
náklade 5 miliónov € sa ráta o rok neskôr.
Realizácia investície by mala priniesť prácu
80 ľuďom. Vzhľadom na rané štádium projektu môže dojsť, ako upororňuje správa, k posunu plánovaných termínov začatia a ukončenia
výstavby avizovaného obchodného centra.
TR

BOŽIDARINE BOŽIE ISKRY
- Toto je hádam lepšie ako Oscar, - vyjadrila
svoje pocity Božidara Turzonovová bezprostredne po prevzatí Kvetu Tálie.
Práve divadlo, o ktorom je i Festival A.
Jurkovičovej, je podľa B. Turzonovovej jej materská loď. Hoci v súčasnosti ju väčšina ľudí vníma
najmä z televíznej obrazovky, divadlo je pre
ňu prvoradé. Je herectvu vlastné, aj ona
sa najradšej realizuje na divadelných
doskách.
- Chvíľami je to zamestnanie,
chvíľami je to povolanie a sú aj
také sväté požehnané chvíle, kedy
cítite, že je to poslanie. Keď ste
cinkli, zavadili o čosi, čomu sa hovorí
umenie. Beethoven týmto okamihom skutočnej tvorby a kumštu
hovoril Božie iskry. Meno herečky, ktorá prevzala tohoročný Kvet Tálie, akoby
predznamenalo, že jej talent
a herecké poslanie jej doprajú
prežiť takéto chvíle. Jednou z
nich bolo prevzatie Kvetu Tálie,
ocenenia pre významnú slovenskú
herečku.
- Anička Jurkovičová, jej práca
a odkaz sú pre mňa veľmi vzácne.
Bola prvou ženou, ktorá prekonala
predsudky, prvou herečkou s typicky ženskou intuitívnou ľudskou
múdrosťou, ktorá pochopila, že
hrať divadlo je veľmi dôležité. Divadlo chápala
ako organickú súčasť ľudského života. V tej dobe
dokázalo aj povzniesť národného ducha. Nebolo
len zdrojom zábavy. Keď stojíte na javisku, získate
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odstup od seba a porozumiete mnohým veciam,
pochopíte, že vlastenectvo je báza, základ divadla. To, čo štúrovci urobili v teórii, jazyku a lieteratúre, to Anička Jurkovičová uviedla do života.
V jej dobe hrali ľudia divadlo s láskou, robili ho
amatérsky, od latinského amo, amare – milovať.
Ochotníci milovali (a dodnes milujú) divadlo a
boli preň ochotní obetovať sa, zanechať robotu
doma a ísť robiť divadlo - pre vyššie ciele.
A publikum ich sledovalo, počúvalo jazyk,
vnímalo obsah hry. Divadlo okrem zábavy
dávalo ľuďom ponaučenie i múdrosť.
Udelenie Kvetu Tálie je pre mňa o to
cennejšie, že som ho dostala práve teraz,
keď sa moja práca zúžila, - nechcem
na to nadávať, je to fenomén našej
doby, viac – menej na seriály. Je to
komerčná záležitosť, produkt. V čase
A. Jurkovičovej divadlo bolo - umenie. O to viac si vážim, že som sa
stala držiteľkou Kvetu Tálie. Som
hrdá na to, že spolu s ďalšími
herečkami sme na
tabuli Kvetu Tálie
navždy zvečnené.
Dve z nich, žiaľ, už
nie sú medzi nami:
pani Katuška (rozumej
K. Kolníková – pozn.
red.) aj Vilmuška (V.
Jamnická), s ktorou sme
dlhé roky mali spoločnú
šatňu a boli sme veľké kamarátky. Okrem nich
sú tu ďalšie ženské osobnosti slovenského herectva. Je pre mňa veľkou cťou, že sa ocitám
v takejto noblesnej spoločnosti.-
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CENY SI MEDZI SEBOU ROZDELILI DVA SÚBORY
Ivana Oravcová sa kdesi „zatúlala“, hoci
nebola predstaviteľkou tuláčky ako tiež ocenená,
no na rozdiel od Trenčanky prítomná Jasmína
Kováčová z Kysáča (za pozoruhodný ženský
herecký výkon). Ocenenej „Mollie Ralstonovej“
z Pasce na myši informáciu o tom, že sa stala
držiteľkou najvyššej individuálnej ceny za najlepší
ženský herecký výkon telefonicky oznámili kolegovia z Trenčianskeho Hradného Divadla, ktorí
zostali na vyhodnotení výsledkov XIII. ročníka
Festivalu A. Jurkovičovej. Za to Kysáčania, prítomní v celej zostave, si vychutnali slasť víťazstva
priamo na mieste. Ich spontánna búrlivá reakcia
na vyhlásenie, že Ochotnícke divadlo KIS Kysáč
sa stalo laureátom XIII. celoslovenskej divadelnej
prehliadky s tematikou ženy v Novom Meste nad
Váhom, nenechala o tom nikoho na pochybách.
Práve THD Trenčín a OD KIS Kysáč boli
podľa slov predsedu odbornej poroty M. Ditteho
svetielkami na konci festivalového tunela a odzrkadlilo sa to aj na oceneniach. Udelených sedem cien si medzi sebou rozdelili dva divadelné

súbory, zrejme nie náhodou už držitelia titulu laureáta Festivalu Aničky Jurkovičovej z predchádzajúcich rokov (z IX. ročníka v roku 2006 najvyššie
ocenenie putovalo do Srbska a z X. ročníka v
roku 2007 do neďalekého mesta Matúša Čáka).
Celé toto divadelné, už nesúťažné (ale o
súťaži) „predstavenie“, sa odohralo v záverečný
deň prehliadky 14. apríla za bohatej účasti významných hostí, usporiadateľov a spoluorganizátorov festivalu, divadelníkov a priaznivcov Tálie. Aj
v ich mene, nielen vo svojom, riaditeľ festivalu
PhDr. A. Koreň vyjadril presvedčenie, že o rok
sa na ďalšom ročníku na divadelných doskách
v boji o najvyšší titul a ďalšie ocenenia opäť
stretnú ochotnícke kolektívy z celého Slovenska
i zahraničia. Veď divadlo je ich láskou, záľubou,
ktoré robia zo srdca, preto si ich snahu a prácu
aj napriek nie vždy exceletným výkonom treba
vážiť. A Mesto Nové Mesto nad Váhom ako hlavný
usporiadateľ Festivalu A. Jurkovičovej tak robí, v
záverečnej bodke za festivalom povedal primátor mesta Ing. Jozef Trstenský.

VĎAKA VÁM, MAMY!

ZÁJAZD MATIČIAROV

Mama. Čo všetko sa
skrýva za
týmito
dvoma
rovnakými slabikami?! V pôrodných bolestiach zrodený život,
bezsenné noci pri plačúcej
kolíske, v chorobe, nekonečná
starostlivosť a pozornosť. Ruka
sprevádzajúca prvými krôčikmi,
úskaliami života a jeho problémami. Láskavá ruka, ktorá pritúli, pohladí, keď
treba, i ruka karhajúca. Nekonečná obetavá
láska schopná odpúšťať. To je – mama.
Verš vďaky nech zaletí všetkým mamám a
starým mamám z príležitosti Dňa matiek v druhú
májovú nedeľu. Vďaka vám, mamy!

1. mája organizuje Miestny odbor Matice
slovenskej v Novom Meste nad Váhom pre
svojich členov zájazd do Komárna z príležitosti
úmrtia jedného z vierozvestov - sv. Metoda.

SV. FLORIÁN POZÝVA
Sv. Florián, patrón hasičov, pozýva širokú
verejnosť, hlavne deti a mládež, na tradičnú
návštevu Hasičskej stanice v Novom Meste
nad Váhom. Deň otvorených dverí na Ul. odborárskej z príležitosti sviatku patróna hasičov
s tradičnou prehliadkou priestorov a techniky novomestských hasičov s celookresnou
pôsobnosťou sa uskutoční 4. mája o 8,00 h.

PRED ŠIESTIMI ROKMI VSTUP DO EÚ
Pred šiestimi rokmi, 1. mája
2004, sa k Európskej únii pripojili SR a ďalších 9 krajín. Počet
členských krajín sa tým zvýšil
na dvadsaťpäť a k 12 úradným
jazykom pribudlo 9 nových.
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Pri tomto znovuzjednotení Európy, ktorú
desaťročia delila studená vojna, sa hranice Únie
posunuli takmer o 1000 kilometrov na východ.
V roku 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a
Rumunsko, čím sa počet jej členov zvýšil na
dvadsaťsedem.

DEFINITÍVNA ISTOTA
Je skvelé, keď v živote niečo dobre dopadne. Je dobré, keď skončí nejaké zlo. Je
povznášajúce, keď dobro zvíťazí. Ľudský
život je popretkávaný bojmi, prehrami, pádmi,
víťazstvami menšími i zásadnými. Skúsenosť
však vraví, nech už je víťazstvo akokoľvek nádejné, že dobro je opätovne striedané zlom. O
definitívnom víťazstve, zdá sa, nemôže byť reč.
A predsa. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je podľa
kresťanskej viery posledným slovom, zásadným
víťazstvom, určujúcou skutočnosťou, láskou v
plnosti, ktorá nemôže byť ani zrušená, nikým
porazená a nahradená. Kristovo vzkriesenie je
definitívnou istotou postavenou do sveta neistoty, pochybnosti a dokonca zúfalstva. Pevný bod,
začiatok novej budúcnosti. Veľké Božie dielo

uprostred dejín. Víťazstvo, po ktorom nemôže
nasledovať porážka. Zásadný, zničujúci úder zlu,
pri ktorom nie je človek zničený, ale oslobodený.
Zlo nemá absolútnu moc, zlo nebude mať posledné definitívne slovo, zlo nebude určovať perspektívu budúcnosti, ktorú nám otvára nádej v
Ježišovo víťazstvo nad hriechom, nad smrťou.
Práve preto hľadať nezvratnú istotu len v sebe
samom, v ľuďoch, v pokroku je pochabé, nezodpovedné, bláznivé... Hľadať istotu znamená
kráčať životom s pohľadom upretým na Krista
- víťaza, prijať ponuku, ktorá nám bola darovaná
Kristovým víťazstvom.
Všetkým čitateľom vyprosujem požehnané
a pokojné veľkonočné sviatky, ktoré právom my,
kresťania, prežívame a vnímame ako najväčšie
sviatky cirkevného roka. Ak by Kristus nevstal z
mŕtvych, márna by bola naša viera, márne by boli
naše snaženia...
Ľudovít Malý, dekan

VÝZVA PRE MESTÁ, I TO NAŠE
7. apríl ako Svetový deň zdravia sa má
podľa výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie
viesť v duchu hesla Urbanizácia – šanca pre
verejné zdravie alebo Globálne spojenie aktivít
pre vytvorenie zdravších miest. Počas celosvetovej kampane „1000 miest, 1000 životov“ od 7.
do 11. apríla môžu mestá napríklad sprístupniť
svoje verejné priestranstvá (parky, pešie zóny
a podobne) a zorganizovať na nich aktivity venované zdraviu a zdravému životnému štýlu
(cvičenia, koncerty, prezentácie ...) so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj zdravia
verejnosti. Ďalšou z možností je v častiach ulíc
vylúčiť prejazd áut, a tým ponúknuť viac mies-

PRILOŽME RUKU K DIELU
Niekto môže povedať, že jarné upratovanie
patrí do minulej doby. Ale ruku na srdce: necítime
sa lepšie, keď vyjdeme z domu, prechádzame
ulicami či cez park a nepodkýňame sa o porozhadzované fľaše, tetra-packové obaly, psie
exkrementy? Keď nám popod nos nepoletujú
papieriky a igelitové vrecká?
Kedysi bolo treba po zime vyhrabať staré
lístie, aby sa zazelenala tráva, vyrašili jarné kvietky. Deťom sme dali do rúk hrabličky a motyčky
a boli veľmi hrdé, že aj ony môžu prispieť k
skrášleniu svojho okolia a zaslúžili si odmenu.

ta na fyzickú aktivitu, stretnutia obyvateľov spojené s návštevou atrakcií venovaných zdraviu,
občerstveniu so zdravými špecialitami ...
Mestá (i to naše) môžu tento týždeň využiť aj
na prezentáciu svojich aktivít, propagáciu programov alebo projektov, ktorými prispeli, alebo
prispejú k vytvoreniu zdravšieho mesta.
Registráciu zapojenia mesta do kampane
možno vykonať a viac informácií o výzve a
kampani možno získať na internetovej stránke
http://www.who.int/world-health-day/2010/en/index.html.
MUDr.Věra Dobiášová, PhD., MPH
RÚVZ so sídlom v Trenčíne
Nečakajme so všetkým na technické služby
a priložme ruku k dielu. Majme radi svoje mesto
a pomôžme ho udržiavať čisté po celý rok.
Anna Balkovicová, klub dôchodcov
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NOVOMEŠŤANIA NEZABÚDAJÚ
Bol tajomníkom Matice slovenskej s atribútom prvý (1863
– 69), dva roky predtým (r. 1861)
členom slovenskej deputácie k
cisárovi. Patrí mu tiež primát
zakladateľa slovenskej bibliografie; na jeho prácu nadviazal
známy bibliograf Ľ. V. Rizner.
Reč je, ako z týchto „indícií“ iste mnohí poznali, o Michalovi Chrástekovi, literárnom historikovi, bibliografovi, redaktorovi, matičiarovi a
spoluzakladateľovi Spolku sv. Vojtecha v Trnave.

Známy novomestský rodák sa narodil 29.
mája pred 185 rokmi a 28. júna si pripomenieme
110 rokov od úmrtia syna želiara Petra Chrásteka
a matky Barbory, rod. Hanulčíkovej. A hoci v
ostatných rokoch života žil takmer v zabudnutí,
Novomešťania na svojho významného rodáka
nezabúdajú. Hold svojmu rodákovi vzdali už pred
rokmi umiestnením busty s pamätnou tabuľou na
budovu niekdajšej VÚB na križovatke Ul. Čsl. armády a Holubyho, v súčasnosti je navrhnutý na
Osobnosť mesta in memoriam v rámci Dní mesta
(viac o ňom v niektorom z budúcich čísiel).

CHYTILA SA DO (DIVADELNEJ) PASCE
Držiteľka ceny za najlepší ženský herecký
výkon Ivana Oravcová nebola na vyhlásení
výsledkov festivalu. Našťastie, existujú také technické vymoženosti, ako je e – mail. Jeho prostredníctvom sme sa spojili s „Mollie Rolstonovou“ z
Pasce na myši, aby sa s nami podelila so svojimi
dojmami zo svojho účinkovania v našom meste,
z ocenenia a vôbec z festivalu a jeho atmosféry.
- Keďže som nebola osobne na odovzdávaní
cien, o získaní najvyššieho individuálneho ocenenia som sa dozvedela až od riaditeľky THD
Zuzany Mišákovej. Bola som milo prekvapená a
trvalo mi pár minút, kým som to predýchala, než
som absorbovala túto správu. Som samozrejme
veľmi šťastná, je to pre mňa veľká pocta. Keďže
som nemala možnosť vidieť vystúpenia ostatných
súborov, nemohla som posúdiť, aké sú moje šance
získať túto cenu. Na javisku som sa snažila urobiť
pre to maximum aj za pomoci mojich kolegov z
divadla. Bez ich profesionálneho prístupu by to
nebolo možné. Ďalším, veľmi príjemným prekvapením bola bohatá účasť divákov v hľadisku, čo
v nás, hercoch, vyvoláva ten správny adrenalín.
Keď cítite, že diváci s vami „žijú", tak sa to odrazí
aj na kvalite predstavenia. Prostredie divadla v
Novom Meste je veľmi príjemné. Celková atmosféra bola výborná, starali sa o nás milí hostitelia,
takže keď sa naskytne príležitosť zahrať si opäť u
vás, radi ju využijeme. V roku 2007 si THD z X. ročníka odnieslo
titul laureáta. Zaujímalo nás, či sa v tom čase
I. Oravcová nejakou hereckou kreáciou podieľala
na tomto úspechu trenčianskej divadelnej scény.
- V čase, keď sa THD pred tromi rokmi
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stalo laureátom
X. FAJ, nebola
som ešte jeho
členkou. Začala
som až v tejto
hre. Pasca na
myši bola mojou premiérou v
THD, o to väčšia
je moja radosť
z
ocenenia.
Zároveň bolo pre mňa veľkou cťou zoznámiť sa
a spolupracovať s takým úžasným človekom, ako
je pán režisér Peter Oravec. Má veľkú zásluhu
na mojom úspechu a samozrejme, na úspechu
celého divadla. Týmto by som sa mu chcela
za všetko poďakovať. Moje ďakujem patrí aj
riaditeľke THD Z. Mišákovej, ktorá mi poskytla
príležitosť hrať v Pasci na myši, kolegom z divadla
a svojmu manželovi, ktorý veril v môj úspech.Víťazstvo a predovšetkým atmosféra ochotníckeho divadla i festivalu Ivanu Oravcovú, ako sa
na záver vyznala, povzbudili k ďalšej práci v súbore. Je jasné, že úspešná Trenčanka sa nadobro
chytila do divadelnej pasce. Máme teda šancu, že
sa s ňou na novomestských divadelných doskách
niekedy opäť stretneme.

● Oslavy MDD nebudú tak ako doteraz
v závere mája, ale uskutočnia sa v deň
sviatku všetkých detí - 1. júna. Miesto konania sa ale nemení a Hviezdoslavova ul. bude
opäť po roku patriť protagonistom dňa venovaného malým i väčším oslávencom.

VÝZVA NA ZMIERENIE
V čase písania týchto riadkov sme v priebehu
jedného týždňa sledovali následky troch tragédií,
ktoré ovplyvnili tisícky, ba milióny osudov ľudí v mnohých krajinách sveta. Pýtame sa: Čo sa to deje?
Nikdy predtým ľudstvo nedisponovalo toľkými
informáciami, vedeckými poznatkami a technickými
vymoženosťami, ako dnes. Zdá sa, že už takmer
všetko človek pokoril. Vieme predpovedať počasie,
vyrátať dráhu padajúcich meteoritov, dokážeme
predvídať, ako dopadnú voľby v tej-ktorej krajine...
Zrazu sme sa však ocitli na kolenách. Zatiaľ neobjasnené skutočnosti spôsobili leteckú katastrofu,
ktorá nemá v dejinách obdobu, ak vychádzame z
faktu, že prevažnú časť obetí tvorili osobnosti zastávajúce najvýznamnejšie štátnické a spoločenské
posty jednej krajiny. Jedna jediná sopka obnovila
svoju aktivitu, a polovica leteckej dopravy v Európe
bola ochromená. Čo ak by sa naraz „prebudili“
všetky doteraz vyhasnuté sopky? Jedno „malé“
zemetrasenie v Číne – a vyše tisíc ľudí zahynulo,
pričom obrovský počet zranených sa ani nikde
neuvádza. Ešte sme sa nestihli spamätať z toho, čo
sa udialo na Haiti... Akí sme malí a slabí! A pritom
si toľko toho o sebe myslíme! Čo sa to deje? Je to
normálne?
Ako veriaci človek musím konštatovať, že sa
napĺňajú proroctvá Písma Svätého. Biblia predpovedá katastrofy, sám Ježiš o nich hovoril, že
budú predchádzať Jeho druhý príchod. Neoznámil
to apoštolom aj nám preto, že by sa tešil z utrpenia,
ktoré ľudstvo postihne. Oznámil to preto, aby nás
pripravil. To všetko, žiaľ, bude sa diať pre našu
skazenosť. Pri všetkých tragických udalostiach
sa nájde mnoho takých, pre ktorých je vtedy Boh
tým najlepším terčom. Jeho vinia za všetko to
utrpenie nevinných. Zrazu je Boh zodpovedný. Z
ich pohľadu zrazu za všetko môže On, nie my. My
sme tí „chudáčikovia, ktorí schytali Jeho hnev“. My
sa staviame do sudcovskej pozície a Boha sme
posadili na lavicu obžalovaných.
Nepíšem tieto riadky ako Boží obhajca, to nie
je moja úloha. Musím však zdôrazniť, že tie pozície
sú v skutočnosti úplne vymenené: my všetci sedíme
na lavici obžalovaných a jediný Boh má právo súdiť.
Pravdepodobne nikdy tu na zemi nenájdeme uspokojivú odpoveď na otázku, prečo práve tá konkrétna
skupina sa stala obeťou tragédie. Náš problém
je práve v tom, že sa uberáme úplne opačným
smerom. Smerom, ktorý nás nikam neprivedie,
jedine ešte k väčšej vzbure voči Bohu. Hľadať by

sme mali odpoveď nie na otázku „Prečo práve oni
zahynuli?“, ale na otázku: „Prečo som ja zostal?“.
Asi málokto z nás si túto otázku položil a kladie pri
každej tragickej udalosti. Aj keď je to vždy veľmi
ťažké, vidí sa mi, že všetkými týmito tragickými
udalosťami Boh klope na naše srdcia. Keď sme
nepočuli Jeho klopanie cez požehnanie, pokoj,
prosperitu a neďakovali sme Mu, teraz sa dotýka
ľudstva takýmto – bolestivým spôsobom. On sa v
tom nevyžíva. Naopak, plače a trpí spolu s nami.
Azda sa mu týmto spôsobom podarí prebudiť aspoň
niektorých. Prebudiť k pokániu, k spoznaniu vlastnej
biedy a viny. Prebudiť k videniu iných hodnôt života
ako iba tých, ktoré zhromažďujeme a ktoré sú
hmatateľné. Prebudiť z našej tvrdosti, ktorou sme
sa obklopili voči iným. Žiaľ, nie sme ochotní ustúpiť
z našich pozícií, odpustiť si navzájom previnenia.
Čím som starší, spoznávam čoraz viac a viac túto tvrdosť ako jeden z našich najzákladnejších problémov. Manželia po niekoľkých mesiacoch nevedia
nájsť spoločnú reč a podávajú na súd žiadosť o rozvod. Súrodenci sa niekedy aj desiatky rokov nerozprávajú pre krivdu pri delení dedičstva. Podobných
príkladov je viac než dosť v každej rodine. Každý
obhajuje svoje práva a nechce ustúpiť ani o krok.
Keď do takejto situácie príde tragédia, je už neskoro. Už niet možnosti na zmierenie, na vyslovenie:
Prosím, odpusť. Niet možnosti ani na vyslovenie
vďaky, slov ocenenia a povzbudenia, ktoré možno
nikdy neodzneli. Po človeku, ktorý náhle odíde,
zostáva nielen nedokončené dielo. Nielen niekoľko
vecí, z ktorých si nikto nemôže nič vziať na druhý
svet. Pri tragickom odchode zostáva v nás, ktorí
sme zostali, množstvo nezodpovedaných otázok.
Výčitky svedomia, pocit viny, že sme neurobili, čo
sme mohli urobiť, to všetko sa vynorí a spôsobí
nám neopísateľné trápenie. To nie je strašenie, to
je realita, o ktorej vydali už mnohí svoje svedectvo.
Osobne by som nechcel zažiť niečo podobné. Preto
vás volám, vyzývam: Nenechávajte svoje spory,
zranenia len tak. Nespoliehajte sa, že čas to vylieči.
Nevylieči, to je sebaklam. Zodpovednosť je na
nás. Vyriešme to my, nečakajme na toho druhého,
ktorý by sa mal prísť ospravedlniť. Podajme mu my
pomocnú ruku.
Dobre viem, že uskutočniť tieto slová sa nám
zdá nemožným. Nemáme na to dostatok síl. Boh
nám však silu ponúka. Práve v tomto mesiaci
si budeme pripomínať zoslanie Ducha Svätého.
Božia pomoc nám už bola ponúknutá. Prijmime
ju a poslúchnime Božie volanie na zmierenie.
Poslúchnime, kým ešte je čas milosti.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

Jiráskova 187/3
Stará Turá

Tel. majiteľ: 0918 565 209
Tel. predajňa: 0905 735 395

Tel.: 0905 163 856

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Dvere Securido sú vyrobené z oceľových platní
v rôznych hrúbkach. Sú vystužené oceľovými
profilmi, majú viacbodový uzamykací systém.
Zárubňa je vystužená, obsahuje dvojnásobné
uzamykacie otvory.
Prevedenie vo farbe: buk, orech, mahagón.
Cena 395 EUR (11 900 Sk)

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL a ALUPLAST
Päťkomorový systém
Vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnosť proti vlámaniu
Znamenitá ochrana proti hluku

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Ponúkame v hrúbke 6, 7, 8 mm. Rôzne farebné prevedenie
Cena od 6,57 EUR (198 Sk)

INTERIÉROVÉ DVERE
Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
Dvere povrchová úprava fólia
Dvere povrchová úprava dyha
Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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...aby futbal spájal
celé rodiny

www.zse.sk
www.eon.com

Spoločnosť E.ON Vám prináša celoeurópsky projekt Rodinný futbal,
ktorého cieľom je podporiť spoločné trávenie voľného času rodín
s deťmi prostredníctvom futbalu, skultúrnenie prostredia
futbalových štadiónov a pomoc futbalovým družstvám detí
a mládeže v školách, kluboch či obciach.
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk
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PROGRAMY MsKS

máj 2010
VÝSTAVA

PREZENTÁCIA CD

OTÁZKY - ODPOVEDE

AKO SA JEŽIBABA
VYDÁVALA

Vo štvrtok 13. mája o 17,00 h vás pozývame do výstavnej siene MsKS v Novom Meste nad Váhom na vernisáž výstavy OTÁZKY
– ODPOVEDE. Otázky a odpovede „vysloví“
mladá dvojica návratistov Monika Pavlechová (inštalácia a video) a Matej Lacko (maľba,
graka). Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť
do 25. júna (bližšie na 2. str. progr. prílohy).

PREMENY S PESNIČKAMI
A ROZPRÁVANÍM
BOLO - NEBOLO ...
Bolo, nebolo. Kedysi dávno, keď sa piesok
lial a voda sypala, keď žuvačky boli vzácnosťou,
ale za korunu sa dalo kúpiť i veľké šťastie, čas
sa zdal nekonečný, slnko teplejšie a tráva zelenšia, bolo, nebolo jedno malé mestečko. Tak ako
všade vo svete sa ľudia v tom mestečku rodili,
žili a zomierali. Mali sa radi i nenávideli. Bývali
šťastní i nešťastní. Ale, predovšetkým, dokiaľ sa
nestali dospelými, a to nejakú chvíľu trvalo, mali
svoje sny. A o tie tu ide.
Na šesťdesiate roky, roky mladosti a bezstarostnosti, spomína skupina Premeny vo svojom programe Bolo, nebolo...
Uskutoční sa 11. mája o 18,00 h vo
výstavnej sieni MsKS.

ZÁJAZD DO PRAHY
22. mája organizuje MsKS zájazd do Prahy do divadla GOJA Music Hall na muzikál
DĚTI RÁJE.

14. mája o 17,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční prezentácia CD ľudových rozprávok v interpretácii OĽGY NÁPOKYOVEJ
– ŽÁKOVEJ.
Podujatie organizujú MsK Ľ. V. Riznera
a MsKS v Novom Meste nad Váhom.

Ľ. PODJAVORINSKÁ :
ČIN - ČIN
21. mája o 9,00 a 10,30 h pozývame
najmenšie deti do divadelnej sály MsKS na
veršovaný príbeh v naštudovaní Starého
divadla K. Spišáka Nitra o mladom, milom,
no nezodpovednom vrabcovi Čimovi, ktorý sa
rozhodne oženiť aj napriek tomu, že svojej Činke nedokáže chytiť mušku ani postaviť dom.

PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr.
A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v
projekte Bezplatnej právnej poradne.
Najbližší termín stretnutia s advokátom je 5. mája o 17,00 h. V MsKS na
1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v
oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie
podaní či zastupovanie klienta pred súdom.
Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho
služby sú určené osamelým matkám s deťmi,
nezamestnaným, sociálne znevýhodneným
občanom a dôchodcom.

KLUBY V MÁJI
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
17.5. o 15,00 h - SZ invalidov

KU R Z Y V M Á J I

Utorok 11.5. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík

Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
17,00 h - Kurz jogy
18,00 h - Cvičenie pre ženy
18,45 h - Brušné tance
19,00 h - Cvičenie pre ženy

Streda

Streda

5.5. o 17,00 h - Výbor MO MS
12.5. o 14,00 h - Klub chorých na SM

Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Štvrtok

18,00 h - Cvičenie pre ženy
19,00 h - Cvičenie pre ženy
17,30 h - Kurz jogy

Piatok

14,45 h - Hudobný kurz klavír

KLADENIE OTÁZOK A HĽADANIE ODPOVEDÍ
Kladenie otázok a hľadanie odpovedí je pre
mladú generáciu celkom prirodzené. Odvaha
skúmať a experimentovať, plniť možno neplniteľné - po tejto ceste kráča aj výtvarník Matej
Lacko. So svojím jednoznačne denovaným
gracko - maliarskym programom s osobitou
poetikou sa talentovaný Novomešťan zaradil k
mladým umelcom, ktorým patrí významné miesto
na slovenskej výtvarnej scéne.
Finalista Ceny nadácie VÚB – Maľba 2007
a 2008 a úspešný reprezentant v zahraničí experimentuje s tradičnými maliarskymi a grackými
technikami, ktoré transponuje do svojej výsostne
súčasnej tvorby.
M. Lacko v grakách i maľbách kombinuje,
spája a prelína viaceré médiá. Nemení poetiku,
nerozvíja novú tematiku, ale preniká do hĺbky
objavovaním iných postupov a materiálovej variability, pričom zachováva úspornosť samotnej
prezentácie.
V tvorbe M. Lacku majú rovnocenné zastúpenie maľba, graka a kresba a súčasne tri témy,
ktorým sa súbežne venuje: KRAJINA – PROSTREDIE – ČLOVEK.
Pod povrchom vonkajšej úspornosti a usporiadanosti možno nájsť citovo zainteresované
zaujatie témou a osobitú poetiku umelca.
Pre Moniku Pavlechovú z neďalekej Kálnice je charakteristická kompexná intermediálna
pripravenosť a schopnosť orientovať sa a tvoriť vo viacerých médiách súčasne. Popri maľbe,
kresbe, grake, digitálnej a klasickej fotograi
sa venuje predovšetkým priestorovým inštaláciám, animáciám, videoinštaláciám a tvorbe videa.
Vzájomným, interdisciplinárnym prelínaním kla-

sických a nových médií vyjadruje a napĺňa lozou svojej tvorby.
Monika Pavlechová reprezentovala slovenské výtvarné umenie aj v medzinárodnom
kontexte, o. i. sa podieľala na medzinárodnom
výtvarnom projekte United Nations EXPO v Španielsku v roku 2008 a vlani sa prezentovala na
4. pražskom bienále.
Dielo M. Pavlechovej charakterizujú citlivé
reakcie na impulzy z prostredia a schopnosť
vnímať toto dianie s odstupom v metaforických
komentároch a ironickom odľahčení. Zaujíma ju
tiež vzťah medzi súkromným a verejným prostredím v spojitosti so soiciálnymi, historickými i politickými apektami transformovanými cez osobné
skúsenosti.
Výtvarný pohľad M. Pavlechovej sa často odohráva v dvoch protichodných svetoch či
uhloch pohľadu. Jej tvorba zasahuje do viacerých tém, no najmä v jej videotvorbe sa objavujú
prvky sociálnej zainteresovanosti a angažovanosti. Reaguje na dianie vôkol seba, na svet
plný protirečení, nespravodlivosti a úbytku pravých ľudských hodnôt.
Ak si spolu s autormi prostredníctvom ich diela chcete položiť otázky a hľadať na ne odpovede, odporúčame vám navštíviť zaujímavú výstavu
OTÁZKY – ODPOVEDE mladých talentovaných
návratistov M. Lacku a M. Pavlechovej. Vernisáž výstavy, ktorú organizujú Galérie P. Matejku
v Novom Meste nad Váhom a A. M. Bazovského
v Trenčíne, je 13. mája.
Výstava potrvá do 25. júna.
Dr. Elena Porubänová, kurátorka výstavy,
odborná pracovníčka GMAB v Trenčíne

KINO POVAŽAN – MÁJ 2010

sobota 1., nedeľa 2. o 17.00 h
MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
Za 50 rokov od vydania prvej knihy si Mikuláša a jeho
nezbedných spolužiakov obľúbili generácie detí po celom
svete. Senzačné príbehy detských knižiek o Mikulášovi sa v
hranej verzii konečne dostávajú na filmové plátna.
Francúzsko
rodinná komédia
91 min.
ìeský dabing
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 1., nedeľa 2. o 19.00 h
KNIHA PREŽITIA
Nie príliš vzdialená budúcnosť, asi tridsať rokov po
konečnej vojne. Civilizácia neexistuje, zákony neplatia.
Cesty patria gangom, ktoré sú schopné človeka zabiť kvôli
hltu vody... alebo len tak. Eli (Denzel Washington), ktorý sa
nestal bojovníkom z vlastnej vôle, ale z nutnosti, túži po
pokoji a mieri, ale pokiaľ je k tomu donútený, zničí svojich
protivníkov skôr, ako si stihnú uvedomiť, akej osudnej chyby
sa dopustili.
USA
dobrodružný akìný
118 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
len v piatok 7. o 19.00 h
PROTEKTOR
(ASFK)
Rozhlasový reportér Emil a herečka Hana sú manželia.
Píše sa rok 1938, Hana zažívá konjunktúru, hrá v divadle aj
vo filme a Emil žiarli. Začiatok vojny a nemecká okupácia
obrátia ich existenciu hore nohami. Hana je nečakane
konfrontovaná so svojím židovským pôvodom, z výšin
rozbehnutej kariéry padá na dno spoločenského rebríčka.
Ocenenie êeský lev (6): najlepší film, najlepšia réžia,
najlepší scenár, najlepší strih, najlepšia hudba,
najlepší hlavný ženský herecký výkon
ČR
dráma
100 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 8., nedeľa 9. o 17.00 h
AKO SI VYCVIêIİ DRAKA
Na ďalekom severe v dobe Vikingov každé ich dieťa musí
prejsť skúškou, ktorá však nie je žiadnym problémom. Deti
odchádzajú na protiľahlý ostrov, kde si majú chytiť a vycvičiť
svojho vlastného draka. Nie vždy to je jednoduché!
USA
animovaná komédia
92 min.
slovenský dabing
vstupné: 2 €
tento film je vhodný pre všetky vekové kategórie
sobota 8., nedeľa 9. o 19.00 h
PREKLIATY OSTROV
Izolovaný ostrov uprostred oceána. Na ňom prísne
strážená psychiatrická liečebňa pre tie najťažšie prípady.
A jedna pacientka, ktorá zmizla… Réžia: Martin Scorsese,
hlavná úloha: Leonardo DiCaprio
USA
thriller
138 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 13., piatok 14. o 19.00 h
IMAGINARIUM DR. PARNASSA
Dr. Parnassus (Christopher Plummer) kedysi dávno vyhral
nesmrteľnosť v stávke s diablom pánom Nickom.
O mnoho storočí neskôr našiel pravú lásku a s diablom
podpísal novú zmluvu…
Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnassa je
posledným filmom Heatha Ledgera, ktorý neìakane
zomrel uprostred nakrúcania. Najskôr to vyzeralo, že sa
film nedokonìí, ale nakoniec ako poctu Ledgerovi sa

jeho úlohu rozhodli dokonìiı hneð traja vynikajúci
herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell.
Francúzsko, Kanada, VB
mysteriózny
122 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 15., nedeľa 16. o 19.00 h
NA HRANE TEMNOTY
Detektívovi Thomasovi Cravenovi (Mel Gibson) umiera v
náručí jeho vlastná dcéra. V priebehu vyšetrovania preniká
stále hlbšie do nebezpečného sveta zločinu veľkých
korporácií, vládneho krytia a vrážd, ktoré ich majú utajiť.
USA
thriller
117 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 20., piatok 21. o 19.00 h
LÉGIA
Keď Boh stratí všetku svoju vieru v ľudstvo, posiela na zem
svoju légiu anjelov, aby zachránili planétu Zem a zabránili
vyhynutiu ľudskej rasy. Posledná a zároveň jediná nádej
ľudstva spočíva v sile a šikovnosti pozoruhodnej skupinky
na čele s archanjelom Michaelom (Paul Bettany).
USA
sci-fi
96 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 22., nedeľa 23. o 17.00 h
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Alica má už 19 rokov a vracia sa do tajomného sveta, ktorý
prvýkrát navštívila ešte ako dieťa. Znovu stretáva svojich
starých priateľov: Bieleho králika, Fidlyho a Tidlyho, Plcha,
Húseničiara, mačku Škľabku a samozrejme Klobučníka.
Alica podstupuje túto fantastickú cestu, aby našla svoj pravý
osud a aby pomohla ukončiť teror Srdcovej kráľovnej.
V réžii Tima Burtona hrá Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena B. Carter, Anne Hathaway …
USA
fantastický
101 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 7 rokov
štvrtok 27., piatok 28. o 19.00 h
3 SEZÓNY V PEKLE
Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii a
nekonečnému očakávaniu. Ivan Heinz, šarmantný a vtipný
provokatér, práve dovŕšil devätnásť rokov a nadšene sa
vrhá do zničujúcej romance s bisexuálnou, životom
skúšanou Janou. Zasvätený do tajov lásky prežíva život
plný večierkov, recesie, výbuchov smiechu, rafinovaných
erotických hier a jazzovej hudby. Na uliciach sa medzitým v
záplave červených zástav a ozbrojených robotníkov
schyľuje ku komunistickému prevratu.
Ocenenie êeský lev (3): najlepšia kamera, najlepší zvuk,
najlepší hlavný mužský herecký výkon
ČR, SR, SRN
milostná dráma
110 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 29., nedeľa 30. o 19.00 h
NEZABUDNI NA MĖA
Robert Pattinson - súčasný idol všetkých dievčat (Twilight
sága), hrá mladého rebela z New Yorku, Tylera, ktorého
vzťah s otcom (Pierce Brosnan) je od rodinnej tragédie na
bode mrazu. Tyler si nevie predstaviť, že by niekto mohol
pochopiť, čím všetkým musel prejsť až do chvíle, keď
neuveriteľnou hrou osudu stretne Ally (Emilie de Ravin).
USA
romantická dráma
107 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
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.

POZVÁNKA DO KINA
Májovú pozvánku do kina Považan tvorí štvorlístok lmov.
PROTEKTOR - piatok 7. mája o 19,00 h:
Píše sa rok 1938. Rozhlasový reportér Emil a herečka Hana sú manželia. Hana je na výslní,
hrá v divadle i vo lme. Emil žiarli. Začiatok vojny a nemecká okupácia obrátia ich existenciu
hore nohami. Hana je konfrontovaná so svojím židovským pôvodom, z výšin padá na dno společenského rebríčka. Emil má príležitosť znovu ovládnuť jej život. V záujme Haninej ochrany
cez „rasovo zmiešané manželstvo“ sa dá k dispozícii nemeckej propagande. Zmluva s diablom
si vyberá svoju daň. Emilova integrita sa rúca, láska k Hane sa mení v cynické „protektorstvo“.
Osud však na neho nachystá pascu. Na úteku od milenky ukradne bicykel. Ale z rozhlasu už
drnčí poplašná spáva: V Prahe bol spáchaný atentát na Heydricha, jeden z páchateľov ušiel z
miesta činu na dámskom bicykli… Osudný kontakt so zdanlivo banálnym predmetom odštartuje
zbesilú jazdu, v cieli ktorej získa Emil späť stratenú sebaúctu.
Česká dráma, ktorú uvádzajú ASFK a kino Považan, trvá 100 minút a je MN do 12 rokov.
Film na Českom levovi ovenčili cenami: NAJLEPŠÍ FILM, NAJLEPŠIA RÉŽIA, NAJLEPŠÍ
SCENÁR, NAJLEPŠÍ STRIH, NAJLEPŠIA HUDBA, NAJLEPŠÍ HLAVNÝ ŽENSKÝ HERECKÝ
VÝKON (Jana Plodková).
IMAGINARIUM Dr. PARNASSA – štvrtok 13. a piatok 14. mája o 19,00 h:
Ide o príbeh tisícročného kúzelníka. Jeho putovné Imaginarium ponúka znudenému britskému publiku jedinečnú šancu, ktorá sa neodmieta - cez magické zrkadlo smú nazrieť za hranice
reality. Ako je to možné?
Doktor Parnassus, obdarený výnimočnou schopnosťou viesť ľudskú predstavivosť, sa stavil
s extravagantným diablom, pánom Nickom - a vyhral. Na sklonku života získal nesmrteľnosť.
Dobrodružný lm Francúzsko / Kanada trvá 122 minút je MN do 12 rokov.
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV – sobota 22. a nedeľa 23. mája o 17,00 h:
Alica má už 19 rokov a vracia sa do tajomného sveta, ktorý prvýkrát navštívila ešte ako
dieťa. Znovu stretáva svojich starých priateľov: Bieleho králika, Fidlyho a Tidlyho, Plcha, Húseničiara, mačku Škľabku a samozrejme Klobučníka. Alica podstupuje túto fantastickú cestu, aby
našla svoj pravý osud a aby pomohla ukončiť teror Srdcovej kráľovnej.
Fantastický lm USA trvá 101 minút a je MN do 7 rokov.
3 SEZÓNY V PEKLE – štvrtok 27. a piatok 28. mája o 19,00 h:
Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii, humoru a nekonečnému očakávaniu. Ivan Heinz, šarmantný a vtipný provokatér, práve dovŕšil 19 rokov. Uteká z domova,
aby sa so svojimi bohémskymi priateľmi vydal na nekonečnú púť za básnickou imagináciou.
Inšpirovaný surrealistickou poéziou pripravuje svoju básnickú prvotinu a nadšene sa vrhá do
zničujúcej romance s bisexuálnou, životom skúšanou Janou. Zasvätený do tajov lásky prežíva
život plný večierkov, recesie, výbuchov smiechu, ranovaných erotických hier a jazzovej hudby. Na uliciach sa medzitým v záplave červených zástav a ozbrojených robotníkov schyľuje ku
komunistickému prevratu.
Česká romantická dráma, ktorá si z Českého leva odniesla ocenenia: NAJLEPŠIA KAMERA, NAJLEPŠÍ ZVUK a NAJLEPŠÍ HLAVNÝ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON (Kryštof Hádek),
trvá 110 minút a je MN do 12 rokov.

KRAJ Č ÍRSTVO

L E N K A
► opravy a úpravy odevov
► požičiavanie zavinovačiek na krst
► spoločenské oblečenie
pre chlapcov a dievčatá
Po - Pia

8,30 - 16,30 h

Štvrtok 10,00 - 15,00 h

Ul. Weisseho 13
(vedľa Orange vo dvore kamenárstva Dvonta)

č.tel.: 0908 217 915

V ČACHTICIACH ZACHRAŇOVALI PSÍKOV
Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom
človeka. Ale platí to aj obrátene? Je človek
priateľom tohto štvornohého tvora? Iste, nemusí
byť každý, ale určite by mal byť každý jeden,
ktorý si zaopatrí psíka. Pretože tým na seba
berie povinnosť starať sa o neho. Nie vždy to tak
býva. Svedčí o tom aj nedávny prípad z rómskej
lokality Čachtíc, kde vedúca útulku pre psíkov
Oľga Áčová prišla zmapovať situáciu. Výsledok
bol podľa jej vlastných slov viac ako žalostný.
Požiadala preto starostku, aby vyzvala Rómov k
ústretovosti pri záchrannej akcii psíkov.
- Po akcii sedem psíkov vo veľmi zlom
stave našlo okamžite na Trenčianskej ul. v
Novom Meste nad Váhom svoj dočasný domov.
Dodatočne k nim pribudli ďalší štyria.U ostatných psíkov, ktorých odchytili a majitelia trvali na ich vrátení, vykonali kastráciu,
aby v budúcnosti nepribúdali ďalšie zvieratá v
zúboženom stave, bezprízorne pobehujúce po
dedine bez akejkoľvek starostlivosti.
- Iné riešenie nebolo. Možnosti útulku sú
obmedzené, tak finančné, ako i kapacitné, preto
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jeho vedenie a pracovníci uvítajú každú finančnú
pomoc psíkom nielen na prevádzku útulku, v
ktorom sa dočasne nachádzajú, ale aj na vybudovanie nového, teplejšieho útulku.
Ak patríte k ľuďom, ktorým nie je ľahostajný
osud týchto štvornožcov, staňte sa aj ich dobrodincami a prispejte na chod a prevádzku novomestského útulku odkázaného na pomoc ľudí
s dobrým srdcom. -

STOLÁRSTVO
NA MIERU

Valovič Miroslav 0908 184 582
Schiller Martin 0948 400 445

VLANI VIAC PRIESTUPKOV I TRESTNÝCH ČINOV
Príslušníci mestskej polície (MsP) vlani riešili
celkovo 1312 priestupkov, o 275 viac ako v roku
2008. Z toho najviac - 1207 priestupkov - bolo
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
54 priestupkov sa týkalo porušení VZN mesta
(§ 48), proti majetku MsP riešila 21 priestupkov,
o tri menej proti občianskemu spolunažívaniu.
Proti verejnému poriadku bol tucet priestupkov.
Konštatuje sa vo vyhodnotení MsP za rok 2009,
predloženom poslancom MsZ.
Počas roka zamestnanci MsP zistili 12 podozrení z naplnenia skutkovej podstaty trestného
činu (TČ), o dva TČ viac ako v r. 2008. Zistili,
alebo zadržali pri nich 16 podozrivých, o 4 viac
ako rok predtým. Najviac - šesť - bolo krádeží s
8 páchateľmi. U dvoch TČ išlo o poškodzovanie
cudzej veci. Vlani sa v meste stala jedna lúpež,
dopustili sa jej dvaja zlodeji. MsP zaznamenala aj
jeden prípad výtržníctva. TČ sa dopustila osoba,
ktorá neoprávnene použila cudzie motorové vozidlo.
Z inej činnosti spomeňme spoluprácu s OO
PZ a Železničnou políciou. MsP 138-x použila na
vozidle donucovacie prostriedky (tzv. papuče), v
prípade ľudí – dva razy. Na Palkovičovu ul. bolo
predvedených 10 osôb, na 00 PZ dve osoby.
Pri 22 osobách MsP spolupracovala s LSPP,
päťkrát zaisťovala miesto pre pristátie vrtuľníka
záchrannej služby. 19-x uskutočnila odchyt psov
a občanom doručila 32 súdnych zásielok.
Vlaňajšok len potvrdil prínos zavedenia kamerového systému v meste. Vďaka kamerám sa
výrazne znížila protispoločenská činnosť. Oko
kamier o. i. odhalilo 319 dopravných priestupkov,
12 porušení VZN mesta, po tri priestupky proti
verejnému poriadku a majetku a v jednom prípade
proti občianskemu spolunažívaniu.
Vlani sa kamerový systém rozšíril o ďalšie
4 kamery (celkovo je mesto pod drobnohľadom
24 kamier). Kamery sa rozmiestnili na Ul. M. R.
Štefánika, kruhovej križovatke Ul. Hviezdoslavova,
J. Kollára, Športová, Štúrova, na Považskú ul. a v
KO Ul. Malinovského, Odborárska a Hollubyho ul.
Kamerový systém slúži najmä na nepretržitý
záznam udalostí monitorovaných priestorov.
Pri trestnej činnosti a priestupkoch sa stáva
významným prvkom v systéme zabezpečenia.
Slúži aj ako prevencia pred rôznymi deliktami, ako je poškodzovanie majetku, krádeže,

nedisciplinovanosť, znečisťovanie verejných
priestranstiev i životného prostredia a vandalizmus. Pôsobí aj ako ochrana občanov pred
protispoločenským správaním jednotlivcov alebo
skupín. Zriadenie kamerového systému znamená
aj pracovné miesta pre handicapovaných občanov,
v tomto roku sa plánuje rozšírenie chránenej
dielne o dvoch pracovníkov.
Aj v r. 2009 MsP pokračovala v holandskom preventívnom projekte Správaj sa normálne.
Zameriava sa na žiakov V. ročníkov ZŠ. Za týmto
účelom má vyškolených dvoch lektorov, ktorí
vlani vykonali 30 vyučovacích hodín prednášok.
Okrem toho navštívili i MŠ a ZŠ. Praktickú
prevenčnú činnosť príslušníci MsP vykonávali
pred základnými školami v ranných hodinách
na priechodoch cez cestu, aby sa žiaci dostali
bezpečne na vyučovanie.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

ALKOHOL
PRÍČINOU NEŠŤASTÍ
V rozpätí niekoľkých dní sa v našom
meste
udiali dve
rodinné
tragédie.
Podpísal sa pod ne
zrejme alkohol.
Na základe šírenia
zápachu z bytu na
Nálepkovej ul. bola
objavená mŕtvola jeho
obyvateľky. Pri mŕtvej sa mal údajne nachádzať
syn nebohej. Príčinu úmrtia staršej ženy určí
nariadená súdna pitva.
Rovnako tragicky to takmer skončilo i v byte
manželov na Ul. odborárskej. Muž mal šťastie
v nešťastí, keď prežil útok vlastnej manželky
nožom. Hluchonemá žena, hoci s niekoľkými
promile alkoholu v krvi, si zrejme uvedomila
dopad svojho skutku a sama ho prišla oznámiť
na mestskú políciu. Hoci od ženinho bodnutia
nožom do príchodu mestskej polície do bývalej
Stavoindustrie a záchranky, ktorú okamžite zavolala, uplynul istý čas, muž, napriek veľkej
strate krvi, útok svojej cudzokrajnej manželky
vďaka pomoci lekárov prežil.
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MAJME ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PRACOVISKÁ
V Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci 28. apríla sa spustila kampaň Za zdravé
pracoviská. Bude prebiehať v tomto a nasledujúcom roku a zapojil sa do nej aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v
Trenčíne.
Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o
význame zdravých a bezpečných pracovísk a ich
údržbe a potrebe ochrany zamestnancov, ktorí ju
vykonávajú. Pri tejto príležitosti trenčiansky RÚVZ
chystá odborný seminár venovaný bezpečnej
údržbe (upratovacie práce) vykonávanej vlastnými
zamestnacami alebo dodávateľsky.
Počas Európskeho týždňa bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, ktorý bude v októbri,
RÚVZ v Trenčíne usporiada Deň otvorených dverí
s poskytnutím poradenstva a konzultácie ohľadom
hodnotenia rizík, zaraďovania prác do rizikových
kategórií a pod. Presný termín odborného seminára, ako aj Dňa otvorených dverí sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke RÚVZ v
Trenčíne: tn.ruvz@uvzsr.sk. Zároveň sa uzatvára
európska informačná kampaň Zdravé pracoviská,
hodnotenie rizík z rokov 2008 - 2009, ktorá
bola najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách.
Cieľom kampane o hodnotení rizík bolo a zostáva
zvýšiť povedomie zamestnávateľov o postupoch v
záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pre
svojich zamestnancov. Organizovala ju Európska
agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci (EU-OSHA). V SR úlohu národného kontaktného miesta zastával a zastáva Národný
inšpektorát práce. Od začiatku sa do nej zapojil
i RÚVZ v Trenčíne, ktorý každoročne organizuje
workshop. Na odbornom seminári kvalifikovaní
pracovníci z odboru preventívneho pracovného
lekárstva prezentujú aktuálne prednášky o problémoch v pracovnom prostredí nášho regióna.
Základom k riadeniu ochrany zdravia a
bezpečnosti je pravidelné hodnotenie rizík na
pracovisku. Nie je záležitosťou odborníkov,
môžu a majú ho v súlade s právnymi predpismi
vykonávať samotné organizácie bez ohľadu na
svoju veľkosť. Nová databáza nástrojov hodotenia
rizík Európskej agentúry pre BOZP je bezplatne
prístupná na webovej stránke: http://osha.europa.
eu/en/practical-solutions/risk-assessmet-tools.
MUDr. Antonia Bulková, RÚVZ v Trenčíne
Preventíne pracovné lekárstvo a toxikológia

POZVÁNKA NA WATERBALL DAY 2010
Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom v našom
meste SPOSANM pri príležitosti
Svetového dňa
povedomia o autizme, ktorý si
svet pripomenul
2. apríla, pripravila podujatie pre verejnosť s názvom Waterball
Day 2010. Priblíži nám ho Dagmar Bohovicová
zo SPOSA - NM.
- Po vlaňajšej premiére v Novom Meste nad
Váhom sa podujatie uskutoční 19. mája na
Námestí slobody v čase od 12,00 do 17,00
h. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o
autizme, akceptácií autistov v spoločnosti v úsilí
začleniť ich medzi seba a vytvotiť im podmienky
na zmysluplný život.
Keďže najpôsobivejším prostriedkom pocho-
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penia uzavretého sveta autistov je forma zážitkovej
skúsenosti, pripravili sme ju v rámci Waterball Day
2010 pre všetkých záujemcov. Každý z nich si
bude môcť vstúpením do vodnej lopty (waterballu), ktorú následne pustíme na vodu, vyskúšať,
ako vyzerá svet autistu. V priesvitnej lopte je
človek izolovaný od zvukov sveta a jeho hlas sa
mu vracia ako ozvena.Autizmus je vývinová porucha, ktorú charakterizujú uzatvorenie sa do vlastného sveta, ťažkosti
v komunikácii a vo vytváraní spoločenských väzieb
so svojím okolím.
- Dobrá informovanosť verejnosti o tomto
ochorení je nevyhnutná a potrebná. Predovšetkým
pre jeho včasnú diagnostiku, ktorá umožní nasadiť
správnu liečbu ako predpoklad zmiernenia príznakov a následkov tejto poruchy na zdravie a život
postihnutých detí.Skoré odhalenie choroby je teda veľmi
dôležité. Preto má i toto podujatie veľký význam.
Rovnako ako aj rôzne formy pomoci, ktoré robia

život autistom a tým, čo sa o nich starajú, ľahším.
- Jednou z nich bola celoslovenská verejná
finančná zbierka 7. apríla, do ktorej sa zapojila
i naša Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Novom Meste nad Váhom. Zbierku sme
organizovali v našom meste a Myjave. Ako
dobrovoľníci v týchto mestách pomáhali študenti
Gymnázia v Myjave a SOŠ na Weisseho ul. v
Novom Meste nad Váhom.
Výťažok z verejnej finančnej zbierky bol
587,43 €, pričom v Myjave ľudia prispeli 286,41 €

a v našom meste 301,02 €. Získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vyučovacieho
procesu v autistickej triede ŠZŠ v Myjave a na
rehabilitačný pobyt novomestských autistických
detí v Podkylave.
Aj touto cestou chcem v mene SPOSA-NM
poďakovať vedeniu a študentom obidvoch stredných škôl za pomoc pri organizovaní zbierky
a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým nie je
ľahostajný osud autistov a prispeli do finančnej
zbierky. Ešte raz - jedno veľké ďakujem. -r-

NÁVRAT DOMOV S LESKOM BRONZU
Nielen cenné skúsenosti, ale zhodne i bronz
si z POP Senice 2010 priniesli hudobné talenty
z nášho mesta, ktoré sa medzi našimi občanmi
zviditeľnili vďaka Centru voľnému času v Novom
Meste nad Váhom a realizácii jeho úspešných
projektov.
Koncom marca v senickom dome kultúry farby nášho mesta na 11. ročníku súťaže mladých
interpretov hájila trojica reprezentantov. Výkony
súťažiacich posudzovala porota, v ktorej o. i.
sedeli Róbert Mikla, finalista prvej série SuperStar
a speváčka Andrea Zimányiová, líderka hudobnej
formácie Margot, známa tiež z minuloročného
Let´s Dance.
V kategórii sólo do 15 rokov zabodovala
piesňou Petra Šímu a Marty Vitekovej „Nebo plné
hviezd“ Katarína Cabalová, finalistka prvej série
Novostar. Rovnako uspel v kategórii sólo do 19 ro-

O Č OM ŠEVELÍ MÁJ
Pozdravujem
Zem prvým dúškom k ránu,
májovou rosou,
bielym kvetom orgovánu
Pozdravujem
pot ôčky a rieky,
nežných sedmokrások plné brehy
Pozdravujem
v t áča nad zmoknutým hniezdom
Pozdravujem
lásku pod prítulnou briezkou
Pozdravujem
Nehu – som jej nablízku
Pozdravujem
Vesmír – nádhernú kolísku.

M.Ch.

kov Lukáš Trautenberger, známy z NovoStar 2 a
hlavne z muzikálu Boli sme takí. Napriek zdravotným problémom, ktoré ho donedávna trápili a kvôli
ktorým sa posunul termín premiéry chystaného
rockového muzikálu na jún, siahol po bronze s
vlastnou skladbou (text i hudbu) „ Ja sa mám.“
Účasť na POP Senici nebol pre mladú novomestskú kapelu súťažiacu v kategórii skupín s
vekovým priemerom do 20 rokov žiadnym experimentom – hudobná skupina Experiment išla do
Senice s odhodlaním zaujať. Podarilo sa, jej
piesne „Cez ružové okuliare“ a „Osobná stráž“
ju vyniesli na tretí stupeň víťazov.
Pozitívne hodnotenie s motivačnými pripomienkami odbornej poroty na rozborovom seminári po vystúpení a ponuky na účinkovanie povzbudili a zaväzujú. Najbližšie sa tak v prípade
Experimentu stalo v závere apríla v Kremnici na
súťaži hudobných skupín „Kremnické laso“.
Trojnásobný bronz a jeho lesk z POP
Senice 2010 boli viac ako úspešným návratom
Novomešťanov domov. O to viac, že do tohto
ročníka hudobnej a speváckej súťaže sa zapojil
rekordný počet súťažiach (106) z ôsmich okresov
Trnavského, Bratislavského, Trenčianskeho a
Banskobystrického kraja.
-jh-
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BLAHOŽELÁME

V máji oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

❁❁❁
Florián Riška
Imrich Birkuš
❁❁❁
Anna Blanárová
Ján Durdík
Mária Brnová
❁❁❁
Florián Chaláni
Zuzana Feríková
Ján Januška
❁❁❁
Albín Knápek
Jozef Herák
Ján Kováč
❁❁❁
Ladislav Tomášek
Anežka Horčinová
Mária Tomašovičová
❁❁❁
Irena Vrábľová
Pavel Miklánek
❁❁❁
Jozef Podhradský
Anna Balkovicová
Anna Polešenská

SRDEČNÉ
BLAHOŽELANIE
Životného jubilea sa dožíva 26. mája
manžel, otec, dedko a pradedko
Imrich BIRKUŠ.
2. mája oslávi 86 rokov manželka,
mama, babička a prababička
Milka BIRKUŠOVÁ.
Aj touto cestou im obom
chceme popriať veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v kruhu rodiny.
Dcéra Hana s manželom,
syn Jozef s rodinou,
vnučky Monika s manželom,
Andrejka s priateľom a malý pravnúčik
Maťko posiela obom veľkú pusu.

Marta Čelková
Jozef Ďurkovič
Janka Hlinková
Mária Hunová
Alžbeta Chmelková
Amália Ondrejková
Mgr. Ivan Stano
Daša Surovčeková
Ján Surovčík
MUDr. Michal Zámečník
Ing. Emília Žáková
❁❁❁
Jozef Atalovič

UVÍTANIA
A KRSTY
V MARCI
Kamila Ochránková
Peter Šimek
Jakub Pokopec
Nina Vienerová
Samuel Kopunec
Rebeka Hyránková
Lukáš Petrikovič
Andrej Gojdič
Elena Beňová
Jakub Čerešňa
Sabina Eliašová
Nicolas Baník
Timotej Košnár

Ivan Beňuš
Ľudmila Čukanová
Ivan Chorvát
Ján Kubrický
Vlasta Lendelová
Miroslav Magál
Ján Michalík
Pavel Mrkávek
Zita Rozsypalová
Vladimír Šedovič
Ing. Anton Tlanda
Jaroslava Vlčková
Jarmila Žinčíková

SOBÁŠE V MARCI
Milan Toráč a Jana Šulganová
Ivan Lesaj a Mária Kralovičová

ÚMRTIA V MARCI
Ing. Andrej Hausknotz (1935)
Mária Heliová
(1919)
Milan Horňák
(1940)
Zuzana Juríková
(1929)
Jolana Kučerová
(1931)
Oľga Madarová
(1950)
Milan Meravý
(1932)
Mária Pašková
(1934)
Ján Pollák
(1938)
Jozef Rožník
(1957)
Vilma Voglová
(1917)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme príbuzným,
bývalým
spolupracovníkom,
susedom a známym,
ktorí prišli 15. apríla
odprevadiť na poslednej
ceste nášho drahého
Janka BERNOVSKÉHO.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
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Ďakujeme príbuzným,
priateľom a spolupracovníkom
bývalého podniku Hydrostav,
ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste
nášho drahého
Jozefa ČERNOCHA.
Navždy nás opustil
17. apríla
vo veku nedožitých 89 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka Anna a smútiaca rodina

SPOMÍNAME
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.
16. apríla uplynulo päť rokov, čo nás opustila naša drahá
Margita GÁLOVÁ, rod. Škorcová.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia Igor a Marián, dcéra Andrea s rodinou
… a srdce, ktoré malo pre nás toľko lásky, dotĺklo navždy.
Očiam si vzdialený, no v srdciach našich žiješ.
18. apríla uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško
Dušan MRÁZIK.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami
Odišiel, no v našich srdciach je stále s nami ...
2. mája si pripomenieme sedem rokov, čo od nás navždy odišiel môj drahý syn
Mgr. Karol BAŘINA,
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Matka Lýdia, kolegovia a priatelia
3. mája uplynie 30 rokov, čo nás opustil môj drahý
manžel, otec, svokor a dedinko
Peter HORVÁTH.
30. júna si pripomenieme 30 rokov, keď nás opustila naša
drahá mama a babka
Helena JORDANOVÁ.
S láskou spomína celá rodina
4. mája si pripomenieme 25. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VAŠKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami
6. mája uplynú tri roky od úmrtia našej drahej manželky a matky
Márie MALÍČKOVEJ, rod. Macekovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a deti s rodinami
7. mája uplynie 15 rokov,
čo nás opustila naša drahá mamička a babička
Mária BIELIKOVÁ.
Spomínajú tri dcéry a ostatná rodina
9. mája si pripomenieme 10. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil náš drahý
Ján VETRÁK.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Manželka, deti a vnúčatá
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Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
17. mája uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Martin MIZERÁK.
Spomínajú deti s rodinami
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, ale spomienky bolia a zabudnúť nikdy nedovolia.
31. mája uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Pavel MACÚCH.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami
Ďakujeme ti, náš drahý otec
Ján HRVOL
za všetko, čo si nám kedy dal.
Za starostlivosť, dobrotu, za lásku a Tvoju podporu.
Čo my Tebe za toto môžeme dať? Len pokojný večný spánok priať.
S láskou manželka a dcéry s rodinami

SVIECA ŽIVOTA ,,NÁŠHO JANKA“ DOHORELA
Svieca jeho života dohorela 13. apríla. Plameň
spomienok na pána Jána
Bernovského (*11.10.
1926) však bude žiariť
naďalej. V mysliach a
srdciach najbližších, priateľov, známych, v pamäti
množstva ľudí, najmä
strednej a staršej generácie, ktorým pri vyslovení mena Ján Bernovský sa vždy vybaví „náš
Janko“, ústretový človek ochotný po každý raz
pomôcť. Rozdával sa do krajnosti. Bol členom
a veľkým propagátorom myšlienok a poslania Červeného kríža, najmä darcovstva krvi a
plazmy. Sám šiel v tomto ako mnohonásobný
bezpríspevkový darca krvi a plazmy príkladom.
Bol držiteľom diamantovej Jánskeho plakety.
S nemocnicou bol spojený dlhý čas. Začínal
ako sanitkár, skončil vo fa BAMA so sídlom na
Štefánikovej ul. č.1. Aj po odchode na dôchodok
často navštevoval toto zdravotnícke zariadenie, aby
nezištne pomáhal pacientom, ktorým posluhoval
väčšími či menšími službami – zakúpením novín,
časopisov, sladkostí či iných drobností. Choroba
ho napokon priviedla do nemocnice i ako pacien-
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ta. Naposledy však vydýchol doma v kruhu svojich
najbližších. Novomešťana s veľkým srdcom, ktorý
sa živo zaujímal i o dianie v meste, si samospráva veľmi vážila. Pri jeho 70-ke v r. 1996 mu ako
prejav vďaky a úcty vedenie mesta udelilo čestné
uznanie a venovalo upomienkový dar. V r. 2008
J. Bernovského ocenili titulom Významná osobnosť Podjavoriny. Známy Novomešťan bol jedným
z deviatich, ktorým Slovenská humanitná rada 25.
júna 2001 udelila spomedzi 63 nominantov na
Dar roka titul laureáta za nezištnú pomoc a rozvoj
dobrovoľníctva na Slovensku. Darom pre nás,
Novomešťanov, bolo, že medzi nami, s nami a pre
nás žil, pracoval a pomáhal takýto spoluobčan.
Človek s veľkým Č.
S 83,5 - ročným „naším Jankom“ sa najbližšia,
ako aj a široká rodina Novomešťanov rozlúčila
15. apríla. Bude nám chýbať...
-eg-

ZBER ŠKODLIVÍN
11. a 12. mája v čase od 14,00 do 18,00 h
sa uskutoční bezplatný zber nebezpečných
odpadov. Zberné miesta a bližšie informácie
nájdete na: www: nove-mesto.sk (technické
služby mesta).

KONTROLOVALI POPÍJANIE ALKOHOLU
Výsledkom dobrej spolupráce medzi útvarom MsP a OO PZ v Novom Meste n. V. 26.
marca bola ďalšia z pravidelných preventívno bezpečnostných kontrol zameraná na podávanie
a požívanie alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými. Počas tejto akcie muži
zákona zistili v bare na Ul. Hviezdoslavovej
porušenie zákona päticou mladých ľudí z nášho
mesta, boli to: 15 – roční: Marián J., nameraná
hodnota 0,65 mg/l alkoholu v dychu (v prepočte
1,35 ‰); Michal J. - 0,23 mg/l alkoholu v dychu (v
prepočte 0,48 ‰) a Lukáš Š. - 0,29 mg/l alkoholu
v dychu (v prepočte 0,60 ‰), Lukáš D., 17 rokov
- 0,30 mg/l alkoholu v dychu (v prepočte 0,63 ‰)

a Andrej L., 16 r. - 0,50 mg/l alkoholu v dychu
(v prepočte 1,04 ‰). Kontrola sa uskutočnila v
zmysle § 5 Zák. č. 219/1996 Z. z. a v intenciách
poslednej novely Zák. č. 214/2009 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb. Svojím konaním títo mladiství
porušili ustanovenia § 2 ods. 2 Zák. č. 219/1996
Z. z. v platnom znení tým, že požívali alkoholické
nápoje. Previnilcov dorieši mesto v správnom
konaní. O zistených skutočnostiach dostal informáciu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor
sociálnych vecí v Novom Meste nad Váhom.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

T RA D I Č N Ý B E H N A BRADLO
Tradičný Beh na Bradlo, ktorý organizuje
Gymnázium M. R. Štefánika v spolupráci s MsÚ
Nové Mesto nad Váhom, sa tohto roku dočká
svojho sedemnásteho opakovania.
S myšlienkou zorganizovať športovo - kultúrne
podujatie pripomínajúce si výročie smrti, ale aj
celoživotnú prácu gen. M. R. Štefánika prišli v
roku 1994 bývalý riaditeľ školy Ing. Jozef Janiska
s učiteľom telesnej výchovy Mgr. Robertom
Ilievom.
Ide o bežeckú štafetu študentov a študentiek
po trase Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá
- Myjava - Priepastné - Košariská - Brezová pod
Bradlom - Mohyla na Bradle v celkovej dĺžke 45
kilometrov. Každý študent celkovo dva razy prebehne približne kilometrový úsek.
Od roku 2000 sa k novomestským gymnazistom pridala aj družobná škola - Gymnázium
Uherské Hradište.
Gen. dr. M.R. Štefánik tragicky zahynul 4.
mája 1919 a o týždeň neskôr ho pochovali
spolu s jeho talianskou posádkou nad jeho rodnými Košariskami na Bradle. Päť rokov po smrti
veľkého politika, astronóma a letca sa uskutočnilo
položenie základného kameňa pamätníka podľa
návrhu architekta Dušana Jurkoviča. Mohylu
dokončili v septembri 1928.
Prvou zastávkou bežeckej štafety i tento rok
bude Pamätník gen. M. R. Štefánikovi v Myjave,
kde študenti položia veniec a minútou ticha si s pietou pripomenú tragickú smrť gen. M. R. Štefánika
(pred 91 rokmi - 4. mája 1919). Nasledovať bude

návšteva múzea v Štefánikovom rodnom dome v
Košariskách. Záverečným aktom bude položenie
venca kvetov k mohyle na Bradle.
17. ročník odštartuje 5. mája o 9,00 h z
kruhového objazdu pri najstaršej SŠ v meste,
ktorá nesie meno jednej z navýznamnejších
osobnosti našich dejín.
Mgr. Peter Gombársky

MFL VÁS POZÝVA
MFL vás pozýva 1. mája od 9,00 h na
štadión AFC kde sa uskutoční tradičný
Memoriál Alexandra Fačkovca, za účasti
mužstiev starých pánov Mestskej futbalovej
ligy v Novom Meste nad Váhom.
-mb-
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HODNOTNÉ VÝKONY NAŠICH VZPIERAČOV
Novomestskí vzpierači sa 10. apríla zúčastnili
tradičných majstrovstiev SR veteránov vo
vzpieraní, ktoré i tentoraz usporiadala Telovýchovná jednota SOKOL Hlohovec.
Farby Nového Mesta nad Váhom na tomto podujatí reprezentovala štvorica vzpieračov
zo Športového klubu vzpierania Považan Nové
Mesto nad Váhom: Ľubomír Oravec, Róbert
Padač, Milan Bachar a Milan Kubák. Pre veľký
počet účastníkov si pretekári sily merali v dvoch
skupinách. Tento vzpieračský duel bol zaujímavý
i tým, že po prvýkrát v histórii na ňom v skupine veteránov štartovala žena. Bola ňou Kamila
Gurská, ročník 1975, ktorá trhla 50 kg a nadhodila 64 kg. V dvojboji tak dosiahla 114 kg. Je to
o to pozoruhodnejšie, že takýto výkon dosiahla pri
telesnej hmotnosti 56 kg!
A ako si počínali naši borci? V trhu R. Padač
hravo dosiahol výkon 78 kg, M. Bacharovi sa podarilo trhnúť 75 kg, M. Kubák dostal nad hlavu
činku s hmotnosťou 92 kg, Najúspešnejší v trhu
spomedzi Novomešťanov bol Ľ. Oravec, ktorý
vzoprel 123 kg. Rovnakú váhu dostal nad hlavu
Novomešťan J. Trebichavský, ktorý štartoval v
drese Moravského Lieskového.
V druhej disciplíne R. Padač nadhodil 108
kg, M. Bachar vzoprel činku s váhou 115 kg
, o 1 kg viac mala činka M. Kubáka (116 kg).
Rovnako ako v trhu i v nadhode bol z Nového

Mesta nad Váhom najúspešnejší Ľ. Oravec, ktorý
dostal nad hlavu 155 kg . Len málo chýbalo, aby
zdolal úctyhodných 160 kg. J. Trebichavský dosiahol v nadhode výkon opätovne zhodný s naším
najúspešnejším pretekárom družstva vzpieračov
(155 kg).
Vyhodnotenie súťaže potvrdilo úspech našich
vzpieračov: R. Padač vo svojej kategórii I/105
získal 2. miesto s 224 bodmi (b.), M. Bachar v
kategórii V/94 s 323 b. sa umiestnil na 1. mieste,
M. Kubák vo svojej kategórii II/94 získal 2. miesto
(281 b).
Najúspešnejší z Novomešťanov Ľ. Oravec v
kategórii I/105 získal 1. miesto zo súčtom 348 b.,
2. miesto v tejto kategórii obsadil R. Padač s 224
b. J. Trebichavskému vo svojej kategórii IV/105+
získaných 362 bodov vynieslo prvenstvo.
V celkovom hodnotení bez rozdielu váh „sa
nestratili“ pretekári z nášho okresu: 2. priečku obsadil MUDr. Jozef Gabrehel v drese Moravského
Lieskového s 372 b. a pomyslený bronz získal jeho oddielový kolega, Novomešťan Ján
Trebichavský.
Nášmu družstvu chýbala posila v osobe
kapitána veteránov Ivana Solovica, ktorý ochorel.
Veríme, že jeho chvíľa športového šťastia príde v
máji v rakúskom meste Linz, kde bude štartovať
na majstrovstvách Európy masters (veteránov)
vo vzpieraní. Držíme mu palce!
-r-

● Nové Mesto nad Váhom bude v prvých májových dňoch dejiskom medzinárodného turnaja v boxe.
Všetkých priaznivcov pästiarskych rukavíc pozývame
1. mája od 16,00 do 20,00 h a 2. mája od 10,00 do
12,00 h do športovej haly. Na medzinárodnom podujatí nebudú chýbať ani zástupcovia usporiadateľského
Box – clubu Považan Nové Mesto nad Váhom.

KE DY N A FU TBAL
Dospelí
Sobota 8.5. o 16,30 h
AFC dospelí – FC Nitra B
Sobota 22.5. o 17,00 h
AFC dospelí – Jaslovské Bohunice
SD - MD
Sobota 8.5. o 10,00 h
St. dorast – Partizánske
o 12,30 h
Ml. dorast – Partizánske
Sobota 22.5. o 10,00 h
St. dorast – Topoľčany
o 12,30 h
Ml. dorast – Topoľčany

22

OD HOBBY K ORGANIZOVANIU VETERAN RALLY
Ing. Pavol Čirka, môj manžel, bol medzi
priateľmi a v rodine známy ako zanietený veteránista i organizátor súťaží historických vozidiel.
Už od detstva ho otec viedol k láske k automobilom a motocyklom. Odoberali motoristické
časopisy, ktoré spolu do detailov čítali a rozprávali sa o nich. Motorizmus bol ich spoločným
hobby.
Ako 17-ročný sa zúčastnil motoristickej
súťaže, ktorú organizovala Československá
televízia. Bohaté znalosti o automobiloch ho
vyniesli na prvé miesto. Vyhral hodinky, ktoré
dodnes fungujú. Na osemnáste narodeniny ho
otec potešil vzácnym darčekom - prvým motocyklom. Vzorne sa oň staral. Vo svojej záľube
pokračoval aj na vysokej škole. Popri štúdiu
navrhoval modely automobilov a posielal ich do
Mladej Boleslavi.
Ako manželia sme si v roku 1973 kúpili
naše prvé auto. Bola to bledomodrá Škoda 100.
Autom potešil aj svojho otca, ktorý o kúpe nič
netušil. Hneď ho boli spolu otestovať. Neskôr si
urobil radosť ďalšími autami. Svoj sen si splnil
športovým kabrioletom - Mercedesom SLK 230.
Už v tom čase začal uvažovať o možnosti
venovať sa historickým vozidlám. Raz ma manžel
pozval na výlet do českého Turnova, kde sme
navštívíli majiteľa veteránov pána Berku. Prezreli
sme si jeho 18 vozidiel. Dve z nich boli na predaj.
Manžel si vybral Škodu 422 z roku 1930. Spolu
s priateľmi ju boli o pár mesiacov zobrať. Hneď
sa pustili do renovácie. Manžel viac organizačne,
lebo mal na starosti svoju firmu a priatelia viac
prakticky. Na „Babičke“, ako auto voláme, tvrdo
pracovali a minulý rok dostala aj nový šat – farbu.
Manžela však stále lákala kúpa výkonnejšieho
automobilu, schopnejšieho veteránskych súťaží.
Z Turnova tentokrát priviezol Škodu Oktávia
Super, rok výroby 1962. Treťou veľkou veteránskou láskou bol jeho Jaguár MK II. 3,8 z roku
1961.
Po kúpe prvého veterána sa stal členom VCC
Piešťany. Zúčastňoval sa členských schôdzí,
súťažil za tento klub na pretekoch a v neposlednom rade pracoval i ako tajomník klubu až do
svojej smrti.
Po čase mu už nestačilo sa súťaží len
zúčastňovať. Jeho ambície siahali na organi-

zovanie takejto akcie. A tak vznikla súťaž „1.
Veteran Rally v Novom Meste nad Váhom“ v roku
2007. Bolo to jednodňové podujatie s medzinárodnou účasťou. Akcia zaujala i obyvateľov
mesta. O rok neskôr 8. a 9. mája 2008 usporiadal
spolu s priateľmi už 2-dňovú medzinárodnú Rally
veteránov. Súťažiaci spoznávali okolie mesta,
podjavorinský kraj a spoločne prežívali pekné
chvíle. V máji 2009 súťaž obohatil o Slovenský
pohár veteránov s medzinárodnou účasťou.
Trojdňovej súťaže sa zúčastnili naši veteránisti, členovia veterán klubov z Čiech, Rakúska,
Nemecka i Maďarska. Asociácia historických vozidiel hodnotila súťaž veľmi pozitívne. Mal z toho
veľkú radosť.
Hneď po skončení rally sa začal pripravovať
na rok 2010. Hľadal vhodnú trasu, vymýšľal
súťaže, pripravoval listy sponzorom, bez ktorých
sa takéto súťaže nedajú usporiadať. Vždy im bol
vďačný za sponzorské dary, či už finančné, alebo
vecné.
Žiaľ, zákerná choroba prekazila jeho súkromné aj firemné plány, tiež i plány so súťažami
historických vozidiel. 15. novembra 2009 zomrel.
Odišiel človek, ktorého si členovia veterán klubu
obľúbili.
V januári 2010 som dostala spolu s dcérami
pozvánku na zasadnutie AHV v Smolenieciach
na zámku, kde manželovi udelili Strieborný
volant in memoriam. Je to najvyššie ocenenie
Asociácie historických vozidiel SR.
Naša rodina si chce spolu s priateľmi a
členmi veterán klubov pripomenúť jeho záľubu 9.
mája jednodňovou súťažou historických vozidiel
s medzinárodnou účasťou pod názvom Veteran
Rally Nové Mesto nad Váhom – Memoriál
Pavla Čirku.
Mgr. Viera Čirková
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Na netradičnú pästiarsku arénu sa
8. mája o 14,00 h premení časť Parku J.
M. Hurbana v Novom Meste n. Váh.
V tento sviatočný deň sa v našom
meste uskutoční boxeristické zápolenie
výberu Slovenska a Česka venované
pamiatke našich významných majstrov
pästiarskych rukavíc – F. Švarku (bronz na ME v Oslo
1949, 10x majster SR, 1x majster ČSR) a M. Gajdoša
(majster športu, 10x majster SR, 3x majster ČSR).
Víťazi Memoriálu Františka Švarku a Michala
Gajdoša prevezmú ceny z rúk Vladimíra Mečiara a
ďalších hostí.

KE DY N A F U T B A L

BOX NETRADIČE V PARKU

Nedeľa 9.5. o 10,00 h
Žiaci A – Šaľa
o 12,00 h Ml. žiaci A – Šaľa
Nedeľa 23.5. o 10,00 h
Žiaci A – Komárno
o 12,00 h Ml. žiaci A – Komárno
--------------------Nedeľa 2.5. o 10,00 h
Žiaci B – Led. Rovné
o 12,00 h Ml.žiaci B – Led. Rovné
Sobota 29.5. o 10,00 h
Žiaci B – N. Dubnica
o 12,00 h Ml.žiaci B – N. Dubnica

Z HISTÓRIE A PRAVIDLÁ PETANGU
Prvé hry s guľami, pri ktorých bolo účelom
dohodiť čo najbližšie k cieľu, začali praktizovať
Rimania. Tí pravdepodobne pri dobývaní Gálie
okolo r. 600 pr. n.l. priniesli tieto hry do južného
Francúzska do oblasti Provence (Provensálsko).
V modernej podobe sa pétanque začal hrať
v r. 1910 v oblasti Lyonu, oficiálne pravidlá sa
prijali v r. 1927 a od r. 1945 sa datuje vznik
Francúzskej federácie pétanque. Slovenská federácia pétanque vznikla v r. 1994.
Pétanque môžu proti sebe hrať dve
družstvá po troch, dvoch alebo jednom hráčovi.
V 3 - člennom tíme má každý hráč k dispozícii
dve gule, v ostatných prípadoch tri. Gule musia

byť kovové, priemer v rozpätí 7,05 cm až 8,00
cm, hmotnosť od 0,650 do 0,800 kg. Priemer
cieľa – tzv. košónu – musí byť 3,5 cm. Košón sa
nahadzuje z kruhu s priemerom 0,35 – 0,50 m na
vzdialenosť 6 až 10 m. Veľkosť ihriska pre medzinárodné súťaže je 4 x 15 m, pre nižšie súťaže
môže byť primerane zmenšená. Pri rekreačnej hre
sa ihrisko nevyznačuje. Princípom hry je hodom
umiestniť kovové gule čo najbližšie k cieľu. Za
bod sa považuje každá guľa, ktorá je po ukončení
hry bližšie ku košónu než prvá najbližšia súperova
guľa. Zápas sa hrá do dosiahnutia 13 bodov jedným zo súperov.
Viac na www.gule.sk .
-ľz-

BEŽECKÝ MÍTING PETRA JAKUBÉCIHO
Po roku - 8. mája o 14,00 h na štadióne AFC
v Novom Meste nad Váhom sa uskutoční XXIII.
ročník bežeckého mítingu Petra Jakubéciho.
Usporadúva ho náš atletický oddiel AFC.
Ako nás informoval Ing. Kazimír Hunčík,
riaditeľ pretekov, ktoré sú venované pamiatke
významného novomestského atléta a trénera, novomestské športové podujatie s dlhoročnou tradíciou je súčasťou seriálu slovenských atletických
mítingov Grand Prix Slovenko 2010.
- Hlavnou disciplínov u mužov i žien bude beh
na 800 metrov, ktorý sa pobeží ako Memoriál
Petra Jakubéciho.Bodovanými disciplínami, ako ďalej uviedol
riaditeľ pretekov, budú: muži - 100 m, 200 m, 800
m, 3000 m, 110 m prek., 400 m prek., 2000 m
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prek., výška, diaľka, guľa a oštep. Ženy - 100 m,
200 m, 800 m, 3000 m, 100 m prek., 400 m
prek., 2000 m prek., výška, diaľka, guľa a oštep.
Vloženými disciplínami budú: dorastenci 110 m
prek., 400 m prek., guľa 5 kg, oštep 700 g, dorastenky: 100 m prek.
- Veríme, že na kvalitnej tartanovej dráhe
moderného štadióna privítame viaceré atletické
špičky, ktoré pozdvihnú úroveň podujatia a posunú
latku výkonov petekárov ešte vyššie. K tomu môže
napomôcť i bohatá divácka kulisa. Pozývam preto
všetkých priaznivcov kráľovnej športu, aby druhú
májovú sobotu popoludní prišli povzbudiť účastníkov mítingu, - vyjadril na záver svoje želanie člen
Výkonného výboru Slovenského atletického zväzu
Ing. Kazimír Hunčík.
-r-

FESTIVAL A. JURKOVIČOVEJ FOTOOBJEKTÍVOM
XIII. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej
začal položením venca kvetov k pamätnej
tabuli na rodnom dome A. Jurkovičovej na
Komenského ul. (1). Pokračoval vernisážou
sprievodnej výstavy s názvom Žena v tvorbe návratistov s odborným výkladom
Dr. E. Porubänovej (2). Vo výstavnej sieni
podujatie vyvrcholilo ododvzdaním ocenenia Kvetu Tálie, tentoraz herečke Božidare
Turzonovovej, z rúk primátora mesta
Ing. J. Trstenského (3) a riaditeľa festivalu
Dr. A. Koreňa.

1

Radosť z toho, že sa ocitla v noblesnej spoločnosti
herečiek, vyjadrila B. Turzonovová pri tabuli s menami
a
podpismi
doterajších
držiteliek Kvetu
Talie vo foyer MsKS (4).
Laureátom
festivalu
sa
stalo Ochotnícke
divadlo
2
KIS Kysáč zo
Srbska,
ktoré
si
o k r e m
3
hlavnej
ceny odnieslo o. i. i cenu za pozoruhodný ženský herecký výkon pre J. Kováčovú za stvárnenie tuláčky v inscenácii hry B. Čahojovej-Bernátovej:
Cesta pre dúhu (5). O víťazné festivalové trofeje
sa podelilo s Trenčianskym Hradným Divadlom.

4
J e h o
č l e n k e
I. Oravcovej (6)
„sa ušla“ cena za najlepší
ženský herecký výkon v hre
od A. Christie:
Pasca
na
myši.

6

5

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva dnešnú Hviezdoslavovu ulicu z roku 1966. Na pravej
strane v pozadí je už neexistujúci hotel Slovan.
Dnes sa tu nachádza dvojprúdová cesta.
Po pravej strane je cesta k potravinám Pevala.
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