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SOBOTA 7. APRÍLA
Literárno – hudobná kompozícia k 1155. výročiu príchodu vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie: SLAVIMO SLAVNO SLAVENI
Mužská spevácka skupina DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením
dirigenta Daniela Simandla, umelecké slovo: JOZEF ŠIMONOVIČ
výstavná sieň MsKS
NEDEĽA 8. APRÍLA
Položenie venca k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej na jej rodnom dome na Komenského ul.
Vernisáž: Jarmila Dicová – Ondrejková: ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE
výstavná sieň MsKS
Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE herečke ELENE PETROVICKEJ
výstavná sieň MsKS a foyer MsKS
Slávnostné otvorenie XXI. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej - sála MsKS
Záhorácké divadlo Senica
William Shakespeare: SVATOJÁNSKÉ DRÍMOTY
PONDELOK 9. APRÍLA
Ochotnícke divadlo KC Kysáč, Srbsko
C. Rai: ZMIZNI OD SVOJEJ ŽENY
DS Divosud pri MsKS v Rimavskej Sobote
Július Barč – Ivan: PRÍBEH MATKY
Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza
Albert Marenčin: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY
UTOROK 10. APRÍLA
Divadlo VHV scéna Kovačica, Srbsko
Branislav Nušić: DR.
Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov s udelením ocenení
výstavná sieň MsKS
DIVADLO ARTEATRO
Mario Gelardi: ZLOMATKA - sála MsKS

Festival A. Jurkovičovej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Festival A. Jurkovičovej sa koná s ﬁnančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja
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VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH S MINÚTOU TICHA
Na 24. apríla je naplánované ďalšie, v poradí 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Novom Meste nad Váhom (aprílovému poslaneckému rokovaniu bude 5. apríla predchádzať 20.
schôdzka mestskej rady). Bude sa konať vo vynovených priestoroch zasadacej miestnosti MsZ na 1.
poschodí Palkovičovej ul. 4.
V tomto smere premiéru malo v r. 2018 úvodné - 19. snemovanie MsZ 6. marca, kedy si poslanci
po prvý raz vyskúšali nielen nové hlasovacie zariadenie, ale aj poslaneckú prácu v nových estetických
priestoroch s moderným a pohodlným vybavením
(viac na str.3).
Pred tým, ako sa mestský poslanecký zbor
pustil do práce (pozn. red.: program bol v podstate
identický so schôdzkou MsR, z ktorej informáciu

sme vám priniesli v marcovom vydaní NS), minútou ticha si uctil pamiatku dvoch zavraždených
mladých ľudí – investigatívneho novinára J. Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej s vierou, že sa
podarí zistiť ich vrahov a objednávateľov vraždy.

DEŇ ZEME SO SÉRIOU PODUJATÍ
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla) sa v našom meste uskutočnia viaceré akcie so športovo umeleckým a environmentálnym charakterom.
Sériu podujatí odštartuje Plavecká štafeta 2018,
ktorú organizuje komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ v spolupráci so Strednou priemyselnou
školou, Bzinská 11.
14. ročník plaveckých štafetových pretekov pre
základné a stredné školy o pohár primátora mesta
sa uskutoční 20. apríla v krytom bazéne SPŠ. Základné školy začnú súťažiť o 9,00 h, za každú školu
bude štartovať jedna štvorčlenná štafeta chlapcov
a štvorčlenná štafeta dievčat vo vekových kategóriách: ml. žiaci/žiačky (5. – 6. roč. ZŠ) a st. žiaci/
žiačky (7. – 9. roč. ZŠ). Ml. žiaci absolvujú 4 x 25 m,
st. žiaci 4 x 50 m.
O poldruha hodinu neskôr bude bazén patriť
stredným školám. Študenti/študentky 1. - 4. ročníka riadneho štúdia absolvujú plaveckú štafetu 4 - x
50 m. Víťazi sa môžu tešiť na pekné ceny.
Ďalej je tu tradičná výzva Mesta Nové Mesto
nad Váhom pre základné a stredné školy v meste,
aby svojou účasťou podporili projekt Deň pre svoje
mesto 2018.
Cieľom tejto každoročnej aktivity je zapojiť žiakov škôl do upratovania a čistenia určených verejných priestranstiev a školských areálov, a prispieť
tak k zlepšeniu životného prostredia, zvýšeniu environmentálneho povedomia, ako aj zodpovednosti
mladých za životné prostredie.
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Žiaci a študenti si vyhrnú rukávy 24. apríla
v dopoludňajších hodinách. Jedine v prípade náhleho zhoršenia počasia si školy určia náhradný termín, ktorý oznámia MsÚ, odd. školstva, mládeže
a telesnej kultúry.
O dva dni neskôr 26. apríla o 14,00 h sa v Základnej umeleckej škole J. Kréna uskutoční vyhodnotenie vyhlásenej výtvarnej a literárnej súťaže s environmentálnou tematikou.
Uskutočnením týchto akcií sa mesto a školy
v Novom Meste nad Váhom hlásia k snahe o krajšie
a čistejšie Nové Mesto nad Váhom, ale i k celosvetovému úsiliu zachrániť našu modrú planétu a život na
nej nielen pre súčasné, ale i budúce generácie.
Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd.ŠMaTK MsÚ

VYNOVENÁ ZASADAČKA POSLANCOV
Už slúži svojmu účelu. Po dvoch mesiacoch
rekonštrukčných prác je zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva vynovená. O premene zasadačky na dôstojné miesto snemovania poslancov
či iných akcií sme sa porozprávali s Ing. Milanom
Blaškom, vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja mesta
a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.

-Samotnej rekonštrukcii predchádzali prípravné práce a výberové konania na zhotoviteľov. Na
základe ich výsledkov stavbárske práce vykonala
ﬁrma LLK Oravská Lesná cca za 30 000 €. Elektroinštalácie za 45 000 € vrátane nového hlasovacieho
zariadenia realizovala firma ELIMER Nové Mesto
nad Váhom. Na 10 000 € vyšiel nový nábytok – stoly
a stoličky, nové vstupné a ďalšie dvere do zasadacej
miestnosti i kuchynky, kde došlo k oprave stropov,

PRVÝ OBČAN NA RADNICI
14. marca sa na radnici uskutočnilo slávnostné prijatie prvého občianka mesta v roku 2018 za
účasti jeho rodičov. Tento slávnostný akt spojený
s „ﬁnančným beneﬁtom“ pre bábo za prvenstvo,
vykonali viceprimátorka mesta PhDr. K. Hejbalová a prednosta MsÚ Ing. D. Današ.
Patrik Sendrei sa narodil 7. januára s pôrodnou hmotnosťou 3070 g a dĺžkou 51 cm, v čase prijatia na mestskom úrade mal práve dva mesiace
a jeden týždeň.

stien a podláh a takisto sa na hornom podlaží vybudovali nové sociálne zariadenia.Podľa slov Ing. M. Blaška rekonštrukcia na
Palkovičovej ul. 4 vyšla zhruba na 85 000 €. Pritom
v rámci rekonštrukcie sa vykonali ďalšie opravy
a úpravy na mestskej polícii.
-Na dolnom podlaží budovy sa vymenilo osem
okien, opravili sa sociálne zariadenia i telocvičňa na
cvičenie mestských policajtov s cieľom udržiavania
a upevňovania ich kondície. Takisto sa vymenila
zastaraná kuchynská linka.Ako na záver zdôraznil vedúci oddelenia výstavby, v budúcnosti by sa žiadalo ešte dobudovať
nové schody pri vstupe do budovy MsP a do zasadacej miestnosti poslancov a vymeniť starú kuchynskú linku za novú vo vynovenej zasadacej miestnosti MsZ. Napriek týmto „nedostatkom“ poslanci
MsZ kvitovali obnovu zasadačky MsZ, ktorá dnes
zodpovedá požiadavkám doby.

STAVANIE MÁJA

V predvečer mája sa staneme svedkami tradičnej udalosti - stavania mája. 30. apríla o 16,00 h
pod oknami radnice „vyrastie“ májka vyzdobená
pestrofarebnými stuhami. Aby predstaviteľom
mesta, príp. ich hosťom išla robota pri jej ukotvovaní do zeme pekne od ruky, do taktu im bude
vyhrávať dychová hudba Bučkovanka. Nebude tiež
chýbať ani vystúpenie folkloristov.
Príďte si vychutnať sviatočnú atmosféru
v predvečer voľného prvomájového dňa.

foto: M. Šupatíková

K OSLOBODENIU MESTA

73. výročie oslobodenia nášho mesta si
pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov
6. apríla o 14,00 h pri Pamätníku rumunským
vojakom v Parku Dominika Štubňu – Zámostského.
Srdečne vás na pietnu spomienku pozývame.
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ROZHODNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE TVK
Poslanci na svojom zasadaní 6. marca prerokovali investičný zámer mesta na vloženie nepeňažného
vkladu mesta – čistiarne odpadových vôd, vrtu 1,2,
vodovodnej a kanalizačnej siete na Zelenej vode ako
akcionára Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK)
do základného imania TVK, a.s., a s týmto zámerom
súhlasili. Konštatuje uznesenie MsZ v Novom Meste
nad Váhom zo 6. marca.
Takpovediac na drobné nám ho premení vedúci
oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy Ing. Milan Blaško.
-K tomuto kroku nás priviedli racionálne dôvody.
Pre nás je ekonomicky výhodnejšie neprevádzkovať
infraštruktúru na Zelenej vode, keďže TVK prevádzkujú celú vodovodnú sieť v Novom Meste nad Váhom.
V súčasnosti na ČOV pracuje - ekonomickou terminológiou povedané - 4,5 človeka, ktoré TSM v Novom
Meste nad Váhom môžu využiť na iné činnosti. S určitými technickými úpravami a nie veľkými nákladmi by
sa dala prevádzka ČOV prepojiť na diaľkové riadenie,
t.z., že ani TVK by tam nemuseli mať stálu obsluhu.
Čo je však ešte dôležitejšie, rozvody vodovodov
a kanalizácie majú už svoj vek, tie najstaršie pochádzajú z r. 1968 – 69, ďalšie vznikli v 70., niektoré v 80.
rokoch, takže sú morálne opotrebované a zastarané.

I z dôvodu ich častých porúch je pre nás výhodnejšie
zveriť celú infraštruktúru na Zelenej vode spoločnosti
TVK.
Podľa spracovanej štúdie a analýzy stavu vodovodov a kanalizácií je pripravený návrh investícií do r.
2030, v ktorom sa ráta s postupnou obnovou existujúcich sietí vzhľadom na životnosť potrubí.Ako odznelo na mestskom zastupiteľstve z úst
primátora mesta Ing. J. Trstenského, začiatkom marca predstavenstvo TVK svojím uznesením schválilo,
aby si spoločnosť tento náš infraštrukturálny majetok
zobrala do svojho majetku. Konečné slovo však povedia akcionári na valnom zhromaždení TVK, a.s.,
v júni.
-Tým, že MsZ v Novom Meste nad Váhom schválilo vloženie tohto majetku mesta do majetku TVK,
a.s., ďalším krokom z našej strany bude zabezpečiť
ocenenie majetku špecializovanou ﬁrmou, ktorá oceňuje pre TVK všetok majetok. Na aprílovom snemovaní poslanci dostanú posudky s hodnotou vkladu infraštruktúry majetku mesta na Zelenej vode do TVK,
- uviedol na záver Ing. M. Blaško.
O čosi múdrejší v tomto smere teda budeme po
20. zasadaní MsZ 24. apríla, resp. po júnovom zasadnutí valného zhromaždenia TVK.

LAUREÁT FESTIVALU MEDZI PIATIMI SÚBORMI
Festivalová znelka dá na známosť, že v našom
meste sa koná tradičné podujatie - Festival A. Jurkovičovej.
Jeho XXI. ročník sa ponesie v znamení 1155. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ktorí k nám o.i. priniesli i slovo. Bez neho by sa
ani náš festival nemohol konať.
Literárno - hudobná kompozícia SLAVIMO
SLAVNO SLAVENI sa uskutoční v predvečer súťažnej časti celonárodnej divadelnej prehliadky 7. apríla
o 18,00 h. Vo výstavnej sieni MsKS vystúpi mužská
spevácka skupina DANUBIUS OCTET SINGERS
pod vedením dirigenta D. Simandla, umeleckým slovom prispeje Jozef Šimonovič.
Headlinerom podujatia bude 8. apríla odovzdanie Kvetu Tálie herečke, tentoraz Elene Petrovickej.
Ďalšou významnou akciou nedele bude vernisáž knižných ilustrácií J. Dicovej Ondrejkovej: ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE. 8. apríla sa začne aj zápolenie na
divadelných doskách, ktoré sa ukončí 10. apríla, kedy
sa aj dozvieme výsledky XXI. ročníka. Laureát festivalu vzíde spomedzi piatich DS. Konečnú bodku za
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Festivalom A. Jurkovičovej v utorok o 18,00 h spraví
profesionálne divadelné predstavenie ZLOMATKA
v hlavnej úlohe s Idou Rapaičovou, mimochodom, držiteľkou Kvetu Tálie z r. 2016.

NESIEM VÁM SLOVO BÁSNIKOVO
26. apríla o 17,00 h v Divadielku galéria sa
uskutoční literárno – hudobné pásmo s názvom
Nesiem vám slovo básnikovo pozostávajúce
z výberu tvorby slovenských básnikov. Účinkujú:
D. Arbetová, K. Godálová a M. Mišura. Technická
podpora: I. Radošinský.
*TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA V NOVOM
MESTE NAD VÁHOM uskutočnia 10. – 11.
apríla od 14,00 do 18,00 h zber nebezpečného
odpadu (viac na http://www.tsm.nove-mesto.sk/
nebezpecny-odpad/ ) a v dňoch 16. – 27. apríla
pristavia veľkoobjemové kontajnery (VOK) na
objemný odpad podľa stanoveného harmonogramu (viac na: http://www.tsm.nove-mesto.sk/
objemny-odpad/).

RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV A ŠKÔLKÁROV
Pre budúcich prvákov a ich rodičov bude mať
začiatok apríla punc výnimočnosti. V dňoch 4. - 6.
apríla v čase od 14,00 do 17,00 h sa totiž vo všetkých
školách zriadených mestom jednotne uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok
2018/2019.
V závažných prípadoch, ako doplnil Mgr. Dušan
Hevery, vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej
kultúry MsÚ, možno vopred dohodnúť s riaditeľom
školy mimoriadny termín zápisu. Informáciu o mieste
a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní riaditeľ príslušnej školy oznamom na
budove školy a na svojej internetovej stránke, mesto
takisto na svojej internetovej stránke a v TV Pohoda.
-Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31. augustu
dovŕšia 6 rokov, - upresňuje Mgr. Hevery a pokračuje
ďalej:
- Ak dieťa po dovŕšení 6. roku života nedosiahne
školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade
povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo
o zaradení do 0. ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. augustu nedovŕši 6. rok veku, ak o to
zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti
a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží svoj
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
- O prijatí žiaka do školy rozhodne riaditeľ školy do
15. júna podľa výsledku zápisu a po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú
žiaci zo školského obvodu školy. V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 10 žiakov), ktoré
splnia zákonom stanovené podmienky, sa v školskom
roku 2018/2019 otvorí trieda 0. ročníka v Základnej
škole na Odborárskej ul. O pár dní neskôr sa uskutoční aj zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/19.
- Konkrétne sa zápis do MŠ Poľovnícka ul. 12 vrátane elokovaných pracovísk uskutoční 16. - 18. apríla
od 10,00 do 16,00 h. Aj v tomto prípade možno zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, vopred dohodnúť s riaditeľkou MŠ mimoriadny termín zápisu. Dieťa
možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ul. alebo na jej
jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č. 25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J.
Hollého, Dibrovovej ul., na Ul. J. Kollára č. 4, na Odbo-

zdroj: internet

rárskej ul. (v budove základnej školy). Podľa vyjadrenia Mgr. D. Heveryho do MŠ možno zapísať dieťa vo veku od troch do šiestich rokov,
dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej
školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej
dochádzky, výnimočne dieťa vo veku od dvoch rokov.
-Na zápise, ktorý sa uskutoční formou pohovoru
s dieťaťom, predloží zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zákonný zástupca dostane
na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok).
Vyplnená žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre
deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa sa predkladá
najneskôr do 10 dní od zápisu zástupkyni riaditeľky
MŠ na pracovisku, kde sa uskutočnil zápis, alebo na
riaditeľstve MŠ na Poľovníckej ul. č. 12.
Dieťa sa prijíma do MŠ na základe písomného rozhodnutia riaditeľky MŠ po schválení počtu prijímaných
detí zriaďovateľom školy. Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ak je počet detí prihlásených do MŠ vyšší, ako je
možné prijať v zmysle zákona č. 245/2008, riaditeľka
MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia určeného internou smernicou o prijímaní detí do MŠ.Viac o zápisoch do MŠ a ZŠ sa dozviete na webovej stránke mesta: www.nove.mesto.sk .

ODBER KRVI
11. apríla od 8,00 do 10,00 h v telocvični
SOŠ OaS v budove školy na Weisseho ulici č. 1
sa uskutoční odber krvi. Odber krvi je verejný
a radi uvítame všetkých, ktorí majú záujem darovať krv, pretože je to prejav ľudskosti a malo
by to byť bežnou súčasťou nášho života. Horná
hranica potenciálneho darcu je 60 rokov.
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BLÁZNIVÝ APRÍL
Apríl je mesiac, v ktorom možno v prírode pozorovať náhle zmeny počasia. V jediný deň sa môže vystriedať slnečné počasie s daždivým aj viackrát. Objavujú sa i prvé búrky. Myslím, že nemusíme dlho hľadať
dôvod, prečo je to tak. Stačí pozdvihnúť zrak na Slnko,
ktoré dodáva severnej pologuli čoraz väčšie množstvo
energie, a tak je hybnou silou všetkých týchto veľkých
zmien v počasí.
Aj my sami môžeme vo svojom živote prežívať takýto, ako ho ľudia zvyknú počastovať „bláznivý apríl“.
Zakusujeme rôzne zmeny. Možno niekto prechádza
z jednej školy na druhú, alebo sa niekto stal otcom
či matkou a je postavený do novej úlohy s novými
povinnosťami i radosťami. Možno niekto má nové
zamestnanie, či ho stratil, alebo sa mu vymenil kolega, či pracovný tím, na ktorý si nevie zvyknúť, alebo,
žiaľ, niekto stratil blízkeho a v jeho srdci teraz zostali
bolesť a smútok. Možno sa pre niektorú z týchto alebo
ďalších okolností svojho života pýtame: „Prečo to Boh
dopustil, keď je nekonečne dobrý?“
Isteže, pýtať sa takto Boha je adekvátne. Musíme
si osobitným spôsobom uvedomiť, že i Boh pôsobí na

všetko - obrazne povedané - ako Slnko. I tie zmeny
v počasí nášho života nás majú viesť do obdobia plného slnečných dní – stavu neba. Od zimy nášho života
a množstva búrok nás Boh vedie do letných vánkov
večnosti s Bohom.
Samozrejme, nie všetci dokážu hneď prijať, že
tak ako skutočná búrka pre prírodu i búrka života je
užitočná. Ako však prekonať zmeny, búrky, ťažkosti
života, alebo iným slovom kríž? To nás učí a dáva mu
zmysel Ježiš v Jeho evanjeliu.
Povzbuďme sa vediac, že Boh všetko riadi,
i vzhľadom na náš hriech, najlepším možným spôsobom. On je Pánom všetkého. V jeho pôsobení a v jeho
moci je všetko v tých najlepších rukách. Iba s ním
a s jeho ochranou je možné zvládnuť všetky búrky. Za
všetkým je Božia múdrosť.
Žalm 139, 5-6: „Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je
tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.“
S prianím požehnaného (nielen) apríla
Lukáš Blažo,
kaplán

VZDELÁVANIE AUTISTICKÝCH DETÍ
Druhý apríl je vyhlásený za Svetový deň povedo- denného plánu, ktorý pripravuje učiteľ, prípadne si
mia o autizme. V našom meste sa deti s autizmom ho pripravia so žiakom spolu. Pracujú individuálne
vzdelávajú v Spojenej škole na Ul. J. Kollára 3 v autis- v boxoch, kde majú pripravenú prácu, ktorú zvládnu
samostatne, prípadne s pomocou. Následne pracujú
tickej triede od r. 2005.
Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje s učiteľom, prípadne s asistentom. Keďže každý žiak
u detí od detstva. Väčšinou sa prejaví do veku piatich je iný, je potrebný individuálny prístup ku každému
rokov. Je to stav, ktorý charakterizujú špeciﬁcké prí- žiakovi. Využívajú sa rôzne pomôcky a pracovné listy
modiﬁkované na základe prinznaky v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov
cípu vizualizácie a štrukturalia predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupňov,
zácie. Mgr. Denisa Cibulková
resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. Deti s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti
a vzdelávania, vďaka ktorému sú schopné pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery „nášmu
svetu“, s možnosťou plnohodnotného života.
Trieda má v tomto školskom roku šesť žiakov, s ktorými pracuje jedna učiteľka a dve asistentky. Žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného
podľa Školského vzdelávacieho programu pre
žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.
Pri vzdelávaní uplatňujeme zásady metódy Teacch – vizualizácie, štrukturalizácie foto: M. Šupatíková
a individuálneho prístupu. Žiaci pracujú podľa
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ZMEŇME PIATOK TRINÁSTEHO NA LEPŠÍ DEŇ
V apríli sa uskutoční už 22.
ročník celoslovenskej ﬁnančnej
zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje občianske združenie Liga
proti rakovine.
Tento rok pripadol dátum Dňa
narcisov symbolicky na piatok
trinásteho. V uliciach miest a obcí
Slovenska - vrátane nášho mesta
a študentov z krúžku onkologickej
výchovy na Gymnáziu M.R.Štefánika - budete mať možnosť počas
celého dňa opäť stretnúť celkovo
zhruba 16 000 dobrovoľníkov,
ktorí budú rozdávať narcisy ako
prejav spolupatričnosti a podpory
s onkologickými pacientmi, ktorí
bojujú s rakovinou.
Ak sa vám nepodarí počas Dňa
narcisov stretnúť vo svojom meste
dobrovoľníkov, zbierku budete
môcť podporiť aj iným spôsobom,
a to zaslaním SMS na číslo 848
v hodnote 3 € v sieti všetkých mobilných operátorov, ako aj zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu
SK090900 0000 0054 5454 5454

alebo „kúpou“ virtuálneho narcisu prostredníctvom webovej
stránky www.zlavadna.sk.
Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použijeme na realizáciu našich dlhoročných psychosociálnych projektov,
ktoré sú určené na priamu pomoc
onkologickým pacientom a ich
rodinám. K nim patria: Onkoporadňa, Sieť psychológov, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty
pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový

ﬁnančný príspevok v hmotnej
núdzi a pod.
Z výnosu Dňa narcisov pravidelne podporujeme aj aktivity
v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní
onkologickým ochoreniam. V neposlednom rade prispievame na
nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným,
zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom;
ﬁnančne podporujeme i menšie
občianske združenia či výskum
v oblasti onkológie. O rozdelení
ﬁnancií vyzbieraných prostredníctvom zbierky Deň narcisov rozhoduje Generálna rada Ligy proti
rakovine.
Tento rok môžete podporiť Deň
narcisov 13. apríla. Zmeňme spolu piatok 13-teho na lepší deň - na
deň podpory a spolupatričnosti
s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou.
Liga proti rakovine vám ďakuje za
podporu. Mgr. Natália Špesová
Liga proti rakovine SR

NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA (II.)
Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti: S účinnosťou od 1. septembra bude mať spoločnosť
v prípade, ak podáva návrh na výmaz z obchodného registra, ktorý nie je výmazom bez likvidácie s právnym nástupcom, povinnosť doložiť k návrhu na výmaz, okrem súhlasu správcu dane, taktiež súhlas
Sociálnej poisťovne (SP). Povinnosť doložiť súhlas SP spoločnosť nemá, ak nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Schválenie účtovnej závierky: Po novom bude tiež platiť, že akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik budú povinné predložiť
riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje.
Podmienky zlučovania, rozdeľovania a splývania spoločností: V zmysle novely sa zlučovanie,
splynutie a rozdelenie obchodných spoločností bude môcť diať len v prípade, ak sa týmto nástupnícke
obchodné spoločnosti nedostanú do úpadku, teda hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie
presahovať hodnotu jej majetku. Nástupnícka ani zanikajúca spoločnosť taktiež nesmie byť v likvidácii,
nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie ani sa
nemôže viesť konanie o zrušení spoločností súdom a nemôžu voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu s výnimkou, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením alebo rozdelením spoločnosti.
Likvidátor: V prípade, ak likvidátora spoločnosti vymenúva súd zo zoznamu správcov, takýto likvi-
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dátor má po novom pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu.
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: S účinnosťou od 1.septembra bude mať osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, a teda má nedoplatok na dani alebo cle, možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, aj napriek tomu, že je vedená v zozname dlžníkov, pre tento účel však
bude potrebný súhlas príslušného správcu dane. Súčasná právna úprava možnosť založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným takouto osobou, ktorá nebola zahraničnou osobou, úplne vylučovala.
S účinnosťou od 1. septembra je taktiež vylúčené, aby spoločnosť s ručením obmedzeným založila
osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov SP, to neplatí, ak s tým vysloví SP súhlas.
Zákaz konkurencie v s.r.o.: Obchodný zákonník s účinnosťou od 1. januára 2018 rozširuje v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným a člena štatutárneho orgánu akciovej
spoločnosti tak, že tento štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu nesmie vykonávať činnosť
ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným
predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť,
v ktorej vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, alebo v ktorej je
spoločníkom či akcionárom niektorý z jej spoločníkov, príp. akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná
tou istou osobou ako spoločník alebo akcionár.
Akciová spoločnosť: Novelou sa v rámci akciovej spoločnosti zavádza nový inštitút kapitálového
fondu, pričom ide o fond, ktorý môže akciová spoločnosť zriadiť z príspevkov akcionárov, pričom tento
musí byť upravený v stanovách alebo v zakladateľskej zmluve spoločnosti. Fond možno použiť, ak tak
ustanovuje zakladateľská zmluva na zvýšenie základného imania, a ak nie je spoločnosť v kríze, alebo
sa tým nedostane do krízy, tak aj na prerozdelenie medzi akcionárov.
Osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora: Novela obchodného zákonníka výhradne
pre účely osobitných ustanovení o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorý je subjektom verejného práva, rozširuje okruh osôb, ktoré sú subjektmi verejného práva aj o osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, pričom sa tak deje v prípade, pokiaľ ide o plnenie záväzkov z dodania tovaru
a služieb, pri ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sú poskytované v prospech subjektu verejného práva.
Súvis s Trestným zákonom (TZ): Pre komplexnosť uvádzame, že spolu s novelizáciou Obchodného
zákonníka došlo taktiež k novelizácii TZ, pričom sa zaviedla nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie. Zavedenie tohto trestného činu má byť prostriedkom zamedzenia likvidácie spoločnosti
prostredníctvom tzv. bielych koní, t.j. osôb, ktoré len prepožičiavajú svoje meno, priezvisko a totožnosť
k prevzatiu práv a povinností v súvislosti so spoločnosťou, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, za
účelom zmarenia ukončenia podnikania likvidáciou. Trestne zodpovedný je ten, kto tzv. bieleho koňa
vyhľadá, alebo sprostredkuje, ten, kto svoju účasť v spoločnosti na bieleho koňa prevedie a napokon je
trestne zodpovedný aj samotný „biely kôň“. Základná trestná sadzba je až päť rokov, pričom pri kvaliﬁkovanej skutkovej podstate to môže byť až 15 rokov.
Novela Obchodného zákonníka nadobudla účinnosť dňom 1. januára okrem čl. I bodov 19 až 21,
§ 768p v bode 48, čl. II, čl. VII bodu 3 a čl. XII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a okrem čl.
I bodov 18, 24 až 31, čl. VI a čl. VII bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.
(Vypracované k 1. januáru 2018.)
JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk

RETRO V NOVOSTAR
RETRO ovládne NovoStar. 3. mája o 17,00 h sa v sále novomestského stánku kultúry uskutoční
tretie kolo speváckej súťaže.
Pätica postupujúcich z marcového kola zaspieva po dve retro skadby. Dvaja speváci opustia súťaž (nie však NovoStar), zostávajúca trojica súťažiacich postúpi do ﬁnále, ktoré bude 1. júna.
Príďte povzbudiť spevácke talenty k dobrým výkonom a vďaka RETRO štýlu sa vrátiť prostredníctvom piesní aspoň na chvíľu do dávnych čias.
-jh-

8

ŽENA A PREDNES KRÁČAJÚ RUKA V RUKE
Dôkazom toho je aj 51. ročník Vansovej Lomničky, súťaže v umeleckom prednese žien. Jeho okresné kolo zorganizovala OO ÚŽ Slovenska v našom
meste spolu s Mestskou knižnicou Ľ. V. Riznera
v Novom Meste nad Váhom. 2. marca sa stretli nielen ženy – recitátorky, ale aj milovníčky umeleckého
slova, ktoré si ich prišli vypočuť.
Žena a literatúra patria k sebe. Obe vládnu krá-

sou a keď umelecké slovo znie z úst ženy, je tá krása
dvojnásobná. Svedčia o tom samotné súťažiace, ktoré svojím prednesom zaujali publikum i porotu.
Na škodu veci je, že absentovala najmladšia veková kategória – študentky. Žijeme v uponáhľanej
a pretechnizovanej dobe, kde komunikácia a teplé
ľudské slovo sú často nahrádzané strohými SMS –
kami. Čoraz menej mladých siaha po knihe, po umeleckom slove.
Pritom práve poézia a próza sú kľúčom k schopnostiam vidieť, vnímať, cítiť. Kľúčom k srdcu i duši
človeka. O tom nás svojím prednesom presvedčili
víťazky okresného kola Vansovej Lomničky: Mgr. K.
Godálová v kategórii od 25 do 40 rokov, Mgr. D. Arbetová a Mgr. B. Kincelová v kategórii nad 40 rokov,
ktoré postúpili do krajského kola v Trenčíne.
Držíme im palce!
PaedDr. Eva Sélešiová,
predsedníčka 00 ÚŽ Slovenska
foto: TV Pohoda

MIMORIADNY ZÁCHYT HUGA
Poriadny úlovok sa podaril trenčianskym colníkom počas colnej kontroly 1. marca - záchyt takmer
2 kg marihuany. Je to jeden z najväčších záchytov
marihuany v posledných rokoch vo ﬁnančnej správe.
Pri výkone bežnej colnej kontroly na cestnej komunikácii pri
bývalom hraničnom priechode
Drietoma v smere z Českej republiky zastavili trenčianski colníci
tmavé osobné auto imatrikulované v Slovenskej republike. Osobu, ktorá toto auto viedla, colníci
viackrát vyzvali na vyjadrenie, či
preváža tovar podliehajúci colnému dohľadu alebo spotrebným
daniam. Vodič vykazoval známky
nervozity a na položené otázky odpovedal, že takýto tovar nevezie.
Colníci sa rozhodli vykonať v prítomnosti kontrolovanej osoby kontrolu vnútorných priestorov vozidla
aj so služobným psom. Ten pozitívne označil športo-

vú tašku umiestnenú za sedadlom vodiča na podlahe
vozidla. Na otázku colníkov, čo sa nachádza v tejto
taške, vodič odpovedal, že ide o marihuanu v množstve približne 2 kg, ktorú zakúpil v Českej republike.
Podozrivú osobu i záchyt
odovzdali colníci privolaným policajtom na ďalšie konanie.
Tento záchyt sa podaril colníckemu služobnému psovi Hugovi. Je to päťročný nemecký ovčiak,
špeciálne vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných
látok. Vedie ho nemenej úspešný
psovod, ktorého vlani v rámci
ﬁnančnej správy ocenili v kategórii drogy ako psovod roka 2017
s najvyšším počtom záchytov (22)
podozrivých látok počas výkonu
colných kontrol.
mjr. Ing. Renáta Peťovská
hovorkyňa Colného úradu Trenčín

SPOMIENKA NA SPEVÁCKU DIVU

HOMMAGE Á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ je spomienkový koncert na populárnu slovenskú speváčku
zo 60. a 70. rokov XX. storočia, ktorá nás navždy opustila vo svojich 33 rokoch. Jej piesne však žijú dodnes.
Dôkazom toho je aj hudobný projekt, s ktorým k nám umelci zavítajú v nedeľu 15. apríla o 18,00 h.
Piesne E. Kostolányiovej zahrá a zaspieva Art Music Orchestra a SZ Lúčnica, ktorý svojím vokálnym podielom obohatí audiovizuálne koncipované návraty k speváckej originalite Evy Kostolányiovej.
Ako sólisti sa predstavia: Júlia Vlčková, mimochodom, pochádzajúca z nášho regiónu, Magdaléna Lekárová, Bernadeta Durdyová, Dominika Bieliková, Marek Bielik a ako hosť orchestra Zdeno Sychra.
Príďte si zaspomínať na spevácku divu, vstupenky po 14,00 € sú v predaji!
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Šanca pre hudobníkov a spevákov amatérov
HUDOBNÉ FÓRUM 2018
Nové Mesto nad Váhom a okolie je známou liahňou hudobných
talentov, hudobníkov a spevákov
populárnej, rockovej, alebo country hudby. Spomeňme len mená
Emma Drobná, Helena Vrtichová,
sestry Bezákové, Eva Mária Uhríková, Miriam Klimentová, Peter
Kliment, Peter Šíma, Ivan Kabijev,
skupiny Spektrum, Nora Carusso,
Premeny, Five Faces Experience,
MF a i.
Vzhľadom na takéto priaznivé
„podhubie“ v našom meste a okolí skrsla na pôde novomestského
stánku kultúry myšlienka dať
šancu prezentovať sa súčasným
amatérskym spevákom a skupinám z Nového Mesta a okolia na
nesúťažnej regionálnej prehliadke,
a ktovie, možno tak odštartovať ich
perspektívnu spevácku či hudobnú
kariéru…ſ
Zároveň chceme prostredníctvom HUDOBNÉHO FÓRA
2018, ako sme prehliadku nazvali,
dať príležitosť talentovaným skladateľom a textárom, aby predstavili
svoje piesne a texty.
Veríme, že táto naša iniciatíva

sa stretne s priaznivou odozvou
u mladšej i staršej generácie, keďže
veková hranica interpretov nie je
obmedzená.
HUDOBNÉ FÓRUM 2018 by
malo byť súčasťou, resp. pokračovaním Dňa mesta, ktorého nosný
program sa uskutoční v piatok 8.
júna na Námestí slobody.
V sobotu 9. júna oslavy 755.
výročia prvej písomnej zmienky
o našom meste by pokračovali opäť
na námestí hudobnou novinkou,
z ktorej by sme perspektívne chceli
spraviť tradíciu – regionálnym festivalom hudobných skupín a spevákov – amatérov.
Cieľom podujatia je objavovať
nové spevácke talenty, podporiť
ich rozvoj v interpretácii modernej
hudby a populárnej piesne, poskytnúť im priestor pre získavanie skúseností s vystupovaním na javisku.
Na prehliadku sa môžu prihlásiť hudobné skupiny, speváci,
speváčky bez ohľadu na vek nielen
z Nového Mesta nad Váhom, ale
i novomestského regiónu. Uzávierka prihlášok je 11. mája, do 18.
mája budú vybrané skupiny a inter-

OSOBNOSTI APRÍLA
Šalamún STRICKER (2.4.1898 - 1934)
– lekár-patológ. Riaditeľ patologického ústavu
a neskôr riaditeľ Univerzitnej nemocnice vo Viedni, kde pôsobil i zomrel. Nové Mesto nad Váhom:
rodák - 120. výročie narodenia;
Jozef KOMAN (3.4.1918 - 1.3.1970) - vojenský pilot, účastník zahraničného odboja. Po 2. svetovej vojne bol perzekvovaný. Narodil sa v Rybárpoli, zomrel v českom meste Příbram. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie – 100. výročie narodenia;
Rudolf KOŠTIAL (3.4.1913 - 28.10.1991)
- evanjelický kňaz, cirkevný historik, preklada-
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preti informovaní o ich účinkovaní
na tejto nesúťažnej prehliadke.
Podľa propozícií festivalu si
jej účastníci pripravia päť piesní
rockového, folkového alebo populárneho žánru, pričom aspoň jedna
z nich musí byť autorská (vlastná
tvorba). Piesne iného žánru (klasická hudba - operné a operetné árie,
ľudové piesne) nie sú v tomto prípade vhodné, nebudeme ich akceptovať. Hrať a spievať sa bude naživo,
interpret bez hudobného sprievodu
si so sebou prinesie CD nosič, prípadne USB s nahratými piesňami
bez spevu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určenia poradia účinkujúcich na festivale v zmysle jeho
dramaturgického plánu.
Prihlášky si možno stiahnuť
aj z webovej stránky MsKS (www.
msks.sk), vyplnené ich treba doručiť na adresu: MsKS, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, alebo na e-mail: kolinek@
msks.sk, príp. osobne priniesť do
kancelárie na prízemí MsKS, tel.:
032/ 285 69 24.
Igor Kolínek,
MsKS, vedúci odd. ZUČ

teľ. Narodil sa v Starej Turej, zomrel v Bratislave.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 105. výročie
narodenia;
Koloman BABILONSKÝ (30.10.1905 6.4.1973) - publicista, prekladateľ, pedagóg. Narodil sa v Poprade. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie, pochovaný je v Moravanoch nad
Váhom - 45. výročie úmrtia;
Jozef DOBROVODSKÝ (1.3.1935 - 12. 4.
1978) - poľnohospodársky odborník, herbológ.
Odborník v systémoch ochrany kukurice proti
burinám. Narodil sa v Bielom Kostole, zomrel
v Bakte. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 40.
výročie úmrtia;
(ďalej na str. 11)

AKTIVITY SKAUTOV NIELEN NA SV. JURAJA
24. apríla nemajú sviatok len Jurajovia a ľudia,
ktorí sa v tento deň narodili, ale aj všetci skauti. Ich
patrónom je totiž sv. Juraj.
Sviatok sv. Juraja oslávia členovia Slovenského
skautingu – 15. zbor Javorina v Novom Meste nad
Váhom tradične putovaním do Nitrianskej Blatnice,
kde sa uskutoční XXVII. ročník skautských dní s bohatým programom a súťažami.
Pre novomestských skautov je to príležitosť
stretnúť sa s ľuďmi rovnakej „krvnej skupiny“, ktorí
si k srdcu zobrali plnenie bodov skautského zákona,
o.i. i denný skautský príkaz vykonať aspoň jeden
dobrý skutok a podľa toho sa i riadia vo svojom živote.
V apríli si zase vyhrnú rukávy, aby, - ako zvyčajne,- sa zapojili v rámci Dňa Zeme do čistenia Kamennej.
V živých spomienkach majú novomestskí skauti
marcové pochovávanie Moreny a Žabie taxi s prenášaním obojživelníkov v úseku Beckov – Bodovka. Tešia sa na cyklotúru po novom cyklistickom chodníku
do Hornej Stredy v máji, na splav Váhu Trenčianske
Biskupice - Trenčín a na skautský turnaj v netradičnom športe RINGO v júni. V lete ich čaká tradičný
skautský tábor, pobyt v prírode, ktorú sa učia poznávať, chrániť a žiť s ňou v symbióze, aby potom v jeseni
opäť priložili ruku k dielu pri čistení okolia Čachtic-

OSOBNOSTI APRÍLA
Gejza ONDREIČKA (15.4.1903 - 22. 11.
1982) - lekár-rádiológ, vysokoškolský pedagóg.
Zaslúžil sa o rozvoj rádiodiagnostiky na Slovensku. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom:
rodák – 115. výročie narodenia;
Ján ABRAHÁMFFI (1662 - 16.4.1728) –
katolícky kňaz, náboženský spisovateľ. Autor prvej
tlačenej slov. modlitebnej knižky. Zomrel v Skalici.
Nové Mesto nad Váhom: rodák - 290. výročie úmrtia;
Vladimír
KYŠKA
(18.4.1943 - 6.10.2014) - pedagóg, športovec, zberateľ športových suvenírov. Reprezentačný
tréner vo futsale. Zakladateľ minifutbalovej ligy v Novom Meste
nad Váhom. Narodil sa v Starej
Turej. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie
– 75. výročie narodenia;

kého hradu. Vo vianočnom čase zase pomôžu s roznášaním Betlehemského svetla.
15. zbor Javorina tvoria dva oddiely: oddiel
skautiek Slnečnice s družinami Slniečka, Blchy
- Žirafy a Pirane a oddiel skautov Nibowaka s družinami Kamzíci, Baktérie a Tigre na čele so svojimi
radcami.
Pod vedením vodcu zboru Adriána Dedíka novomestský skauting napĺňa ciele zakladateľa tohto
hnutia vo svete lorda R. Baden-Powella, t.j. dosiahnuť plný fyzický, duševný, spoločenský a duchovný
rozvoj mladých ľudí ako jednotlivcov a zodpovedných občanov spoločnosti. Tomu smeruje aj činnosť
novomestského zboru zameraného na výchovu,
vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Karol Rudolf RIZNER (18.4.1838 - 26. 10.
1919) - pedagóg, ľudovýchovný pracovník. Šíriteľ
poľnohospodárskeho pokroku. Narodil sa v Horných Ozorovciach. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie - 180. výročie narodenia;
Karol VRBA (4.11.1932 - 19.4.1988) - zootechnik, hydinársky odborník. Odborník v šľachtení moriek. Vo výskume sa venoval chovu hlucháňa
a divokej morky. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto
nad Váhom: rodák, pôsobenie - 30. výročie úmrtia;
Oľga HROBOŇOVÁ - ŘEPKOVÁ (21. 2.
1902 - 20.4.1973) - publicistka, pedagogička. Narodila sa a zomrela v Dolnom Kubíne. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie - 45. výročie úmrtia;
Rudolf MARKOVIČ (20.4.1868 - 21. 11.
1934) - politik, advokát, národovec. Spoluvydavateľ Považských novín. Advokátsku kariéru u neho
začínal o.i. i Janko Jesenský. Narodil sa v Hrachovom. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie
- 150. výročie narodenia.
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XXI. ROČNÍK FESTIVALU A . JURKOVIČOVEJ
VSTUPUJEME DO ĎALŠEJ DESIATKY FESTIVALU
Dnes vstupujeme do ďalšej - tretej desiatky
Festivalu Aničky Jurkovičovej. Ani sa veriť nechce,
že od čias, kedy sme v roku 1998 na počesť jednej
z prvých slovenských herečiek – Novomešťanky A.
Jurkovičovej zakladali tradíciu divadelného festivalu v Novom Meste nad Váhom, uplynulo už toľko
rokov.
Celonárodná divadelná prehliadka sa zrodila
pred dvoma desaťročiami, od r. 2005 aj s účasťou
zahraničných Slovákov. Deje sa tak na základe
Memoranda o spolupráci Festivalu A. Jurkovičovej
v Novom Meste nad Váhom a Festivalu Z. Kardelisovej v Kysáči podpísanej v septembri 2004. Jeho
výsledkom v tomto roku je účasť až dvoch divadelných kolektívov z Vojvodiny – Kysáča a Kovačice.
Od roku 2002 je headlinerom festivalu udeľovanie Kvetu Tálie. Prvé ocenenie pre významnú slovenskú herečku putovalo do rúk Kataríny
Kolníkovej, ktorá vyšla z ochotníckeho prostredia.
Naposledy Kvet Tálie „rozkvitol“ v rukách Emílie
Došekovej. V poradí 17. Kvet Tálie 8. apríla udelíme
známej slovenskej herečke Elene Petrovickej.
Som rád, že festival neobíde ani významné –

1155. výročie príchodu vierozvestov na naše územie. Svätí Cyril a Metod nám priniesli slovo. Bez
neho by nebol ani náš festival.
Prínos ich misie si pripomenieme v predvečer
súťažnej časti divadelnej prehliadky literárno – hudobnou kompozíciou SLAVIMO SLAVNO SLAVENI. Účinkovať bude mužská spevácka skupina
DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. Simandla a umeleckým slovom Jozefa
Šimonoviča.
Súťažná časť celonárodnej divadelnej prehliadky s tematikou ženy, nad ktorou som i tentoraz prevzal záštitu, sa začne 8. apríla. Pätica divadelných
súborov bude do10. apríla bojovať na divadelných
doskách o titul laureáta festivalu a ďalšie ocenenia.
Verím, že si pri tejto príležitosti ochotníci nájdu
čas aj na prehliadku mesta, stihnú si ho pozrieť, prípadne jeho pamätihodnosti, alebo len jednoducho
nasať jeho atmosféru.
Nuž, cíťte sa u nás príjemne, milí divadelníci,
ako doma. To vám zo srdca želá
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Nové Mesto nad Váhom

OTVÁRA SA FESTIVALOVÁ OPONA
Ôsmeho apríla sa Nové Mesto nad Váhom zobudí do festivalového rána. Po roku sa opäť otvorí
divadelná festivalová opona. Začne sa súťažná časť
XXI. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej v Novom
Meste nad Váhom.
Na novomestských divadelných doskách sa
postupne predstaví päť divadelných súborov. Bezpochyby každý jeden člen z pätice súťažných kolektívov vloží do stvárnenia svojej postavy všetko - svoj
umelecký kumšt, talent a nadšenie pre Táliu. Veď
divadlo je pre ochotníkov všetkým. Nezištne sa mu
venujú vo svojom voľnom čase, trávia hodiny na
skúškach, pasujú sa s textom, pochopením postavy, ktorú majú zahrať. Pretože chcú na javiskových
doskách, teraz aj na tých novomestských, podať čo
najlepšie výkony a osloviť nimi nielen divákov v hľadisku, ale i odbornú porotu.
Festival, ktorý sa v našom meste zrodil pred
dvoma desaťročiami, sa aktuálne koná v roku 145.
výročia úmrtia Samuela Jurkoviča, veľkého národovca, zakladateľa Slovenského národního divadla

nitranského v Sobotišti, kde si v r. 1941 po prvý raz
popri štúrovcoch zahrala aj jeho dcéra Anička Jurkovičová, ktorej náleží prívlastok jednej z prvých
slovenských herečiek.
Sme hrdí na to, že sa narodila v našom meste,
že má nasledovníkov takmer v 150 – ročnej divadelnej tradícii v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa
začala v našom meste písať v r. 1870.
Po súťažnej prehliadke, kedy už budú známe
výsledky XXI. Festivalu A. Jurkovičovej, prinesieme milovníkom divadla povestnú čerešničku
na torte v podobe divadelného predstavenia ZLOMATKA z dielne Divadla ARTEATRO s excelentným výkonom hlavnej predstaviteľky hry Idy Rapaičovej, mimochodom, držiteľky Kvetu Tálie z r. 2016.
Nenechajte si ujsť túto príležitosť.
Milí priaznivci divadla, srdečne vás na XXI.
Festival A. Jurkovičovej pozývame.
PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
zástupkyňa primátora mesta a riaditeľka FAJ

P R E D S TAV U J E M E Ú Č A S T N Í K O V
X X I . F E S T I VA L U A . J U R K O V I Č O V E J
ZÁHORÁCKÉ DIVADLO SENICA
Záhorácke divadlo vzniklo v r.
2006 a snaží sa nadväzovať na bohaté tradície neprofesionálneho
divadla v Senici. Jeho vznik podmienila potreba živej autentickej
kultúry na poli dramatickej tvorby,
ktorá v regióne absentovala. Zámerom Záhoráckeho divadla je byť čo najprístupnejší najširšiemu
diváckemu okruhu. Divadlo dáva priestor ochotníkom - amatérom, študentom umeleckých škôl, ale
aj vyštudovaným profesionálom.
V Záhoráckom divadle takto vznikli dva súbory. Jeden sa venuje najmä tvorbe pre deti. V druhom súbore účinkujú ochotníci z celého Záhoria.
Záhorácke divadlo sa orientuje na inscenovanie
klasických svetových i súčasných slovenských autorských textov. Inscenácie pre dospelých sú výlučne v záhoráckom dialekte. Súbor spolupracuje
s divadlami z Moravy. Organizuje aj festivaly: Senická divadelná horúčka, Víkend Stanislava Štepku a workšopy, ktorých sa zúčastňujú divadelníci
i z okolitých regiónov.
Na FAJ sa Záhorácke divadlo predstaví inscenáciou hry W. Shakespeara: SVATOJÁNSKÉ DRÍMOTY.
OCHOTNÍCKE DIVADLO KC KYSÁČ,
SRBSKO
Divadlo v Kysáči má dlhoročnú tradíciu. V začiatkoch bolo
súčasťou zábavných programov,
kde sa okrem piesní a básní našlo
miesto aj pre divadelné hry. Prvé
písomne zaznamenané divadelné
predstavenie režíroval učiteľ Ján Mičátek v r. 1881.
Intenzívnejšia činnosť sa viaže k r. 1905. Najbohatšia divadelná činnosť v Kysáči bola v medzivojnovom období.
Ochotnícke divadlo KC Kysáč zaznamenáva
nepretržitú činnosť od r. 1993. Vo svojom repertoári má bábkové, detské, mládežnícke a činoherné
predlohy. Tohto roku sa už po 15. - krát uskutoční
Festival Z. Kardelisovej. Okrem predstavení doma
DS hosťuje aj v slovenských prostrediach v Srbsku.
Tiež sa zúčastňuje rôznych prehliadok, festivalov
a seminárov doma a v zahraničí. Od r. 2005 na
základe Memoranda podpísaného medzi naším

mestom a Kysáčom sa zahraniční Slováci zúčastňujú nášho festivalu a naopak.
Na XXI. Festivale A. Jurkovičovej sa Kysáčania
predstavia inscenáciou hry C. Raia: ZMIZNI OD
SVOJEJ ŽENY.
DS DIVOSUD RIMAVSKÁ SOBOTA
Divadelný ochotnícky súbor
dospelých (DIVOSUD) vo svojej
činnosti nadviazal na tradície, ktoré v Rimavskej Sobote začal písať
divadelný spolok RIMAVAN v 30.
rokoch 20. storočia. Dnes súbor
pôsobí pri MsKS. Do ochotníckeho diania vstúpil
v r. 1986 premiérou hry Ľ. Filana: Ja, Adam, volám
Zem. Vtedy sa utvoril aj prvý herecký kolektív. Po
nej nasledovali ďalšie hry; všetky ich režíroval D.
Brezina. Ten v r. 1989 ochotnícke javisko opustil.
Réžie sa ujal Ľ. Šárik. Pod jeho vedením sa zmenila
dramaturgia DS, vychádzajúca z prirodzeného naturelu interpretov. Dlhé obdobie bola témou stvárnenia slovenská klasická spisba, neskôr i pôvodná
tvorba. Inscenáciou Kauza Ťapákovci z r. 1991 sa
začala nová éra súboru. V r. 1992 DS vyhral krajskú súťaž DS kat. C, na celoštátnych Divadelných
Šuranoch obsadil 2. miesto, vyhral XXV. Palárikovu Rakovú a zúčastnil sa Scénickej žatvy v Martine. Odvtedy DS pracoval s tandemom: scénograf
a kostýmový výtvarník M. Lacko a režisér Ľ. Šárik.
Nasledovali ďalšie inscenácie, všetky v réžii Ľ. Šárika.
Na XXI. FAJ sa súbor predstaví inscenáciou
hry J. Barča – Ivana: PRÍBEH MATKY.
DIVADLO „A“ A DIVADLO SHANTI
PRIEVIDZA
Divadlá v súčasnosti pracujú
ako samostatné občianske združenie úzko spojené s KaSS Prievidza
a Mestom Prievidza.
Divadlo „A“ Prievidza vzniklo
v sezóne 1952/1953 pri ZK Bane
Nováky v Prievidzi. Za roky existencie DS naštudoval rad inscenácií. Bol účastníkom o.i. aj najväčšieho festivalu ochotníckeho divadla v býv. Československu – Jiráskovho Hronova.
Súbor alternatívneho Divadla SHANTI pracuje od r. 1991. Založil ho prievidzský rodák, v tom
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DIVADLO ARTEATRO

SLAVIMO SLAVNO SLAVENI

MARIO GELARDI: ZLOMATKA

7. apríla o 18,00 h, v predvečer súťažnej
časti, sa XXI. Festival A. Jurkovičovej začne
literárno – hudobnou kompozíciou k 1155.
výročiu príchodu vierozvestov svätých Cyrila
a Metoda na naše územie s názvom: SLAVIMO
SLAVNO SLAVENI. Účinkovať bude mužská
spevácka skupina DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. Simandla
a umeleckým slovom Jozefa Šimonoviča.

10. apríla o 18,00 h v sále MsKS bodku za
XXI. FAJ spraví kvalitné divadelné predstavenie
ZLOMATKA z dielne Divadla ARTEATRO s excelentným výkonom hlavnej predstaviteľky hry
Idy Rapaičovej, mimochodom, držiteľky Kvetu Tálie z r. 2016. Ďalej účinkujú: Emil Leeger,
Gabriela Csinová a Tomáš Horváth.

VÝSTAVA: J. DICOVÁ ONDREJKOVÁ

HOMMAGE Á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ

ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE

15. apríla o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční spomienkový koncert na talentovanú speváčku E. Kostolányiovú, ktorá ovplyvnila slovenskú hudobnú scénu v 60. a 70. rokoch XX.
storočia (viac na str. 9).
Vstupenky po 14 € si môžete zakúpiť online
na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.
032 285 69 21.

8. apríla o 17,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční v rámci XXI. FAJ vernisáž
knižných ilustrácií akad. mal. Jarmily Dicovej
Ondrejkovej s úzkymi väzbami na naše mesto.
Výstava potrvá do 11. mája.

KVET TÁLIE
8. apríla po 17,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční v rámci XXI. celonárodnej
divadelnej prehliadky s účasťou zahraničných
Slovákov odovzdanie v poradí 17. Kvetu Tálie
herečke Elene Petrovickej a slávnostné odhalenie tabuľky s menom a autogramom tejto známej slovenskej herečky, ktorá je štvrtou hereckou generáciou v rodine, vo foyer MsKS.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci
s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je
12. apríla o 17,00 h v MsKS.

ART MUSIC ORCHESTRA A SZ LÚČNICA

DIVADLO - ZLATÁ BAŇA
24. apríla o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční inscenácia hry uznávaného rakúskeho
dramatika R. Freunda s názvom Zlatá baňa.
Komédia z prostredia skrášľovacej kliniky
nazrie do života lekárov a ich rodín. V dnešnej
dobe sú rôzne možnosti, ako si dobre a rýchlo
zarobiť. Ale čo ak by váš najlepší priateľ/ka prišli s bizarnou ponukou, ktorá vyráža dych, no
zároveň sa ťažko odmieta?
Účinkujú: Andrea Karnasová, Andrea Profantová a Marek Majeský.
Vstupenky po 12 € si môžete zakúpiť online na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č.
tel. 032 285 6921.

KURZY V APRÍLI

Pondelok
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h

joga
brušné tance
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom

Streda
17,00 h a 18,15 h
joga
18,30 h
latino tance
18,30 h
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Štvrtok 16,15 a 18,00 h
joga

KLUBY V APRÍLI
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 16. 4. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci 10. 4. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 18. apríla o 16,00 h
Literárny klub pri MsKS A-PROPO
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

J. DICOVÁ ONDREJKOVÁ: ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE
V priestoroch MsKS a Galérie P. Matejku
návštevníci popri živej divadelnej scéne počas
FAJ nájdu aj ďalšiu, z pravidelne organizovaných výstav, ktoré mapujú tvorbu ženských
predstaviteliek súčasného výtvarného umenia.
Tohtoročná vystavujúca autorka akad. maliarka Jarmila Dicová Ondrejková je novomestskej verejnosti dobre známa.
Narodila v Brunovciach. Stredoškolské
štúdiá absolvovala v Novom Meste n. V. Tu sa
v rokoch 1957 - 1958 súkromne vzdelávala
u akad. maliara J. Kréna. V r. 1965 absolvovala
VŠVU v Bratislave u profesorov D. Millyho a V.
Hložníka. Najskôr s manželom akad. maliarom
Mikulášom Dicom pôsobila v Prešove, ale dlhé
desaťročia už tvoria a žijú v Bratislave. Pre architektúru spolu vytvorili mnoho exteriérových
a interiérových realizácií po celej SR. Autorka sa
venuje voľnej maliarskej tvorbe a knižnej ilustrácii predovšetkým pre deti a mládež. Ilustrovala
okolo 90 kníh. Za svoju tvorbu 2 - krát získala
cenu vydavateľstva Mladé letá.
Spolu s manželom, maliarom M. Dicom
a známou výtvarníčkou, dcérou Dášou Bacmaňákovou, pravidelne predstavujú svoju tvorbu na výstavách návratistov a v Novom Meste už
niekoľkokrát vystavovali aj samostatne. Umelci
v neďalekých Brunovciach vytvorili súkromnú
galériu svojich diel, ktorá je po dohode prístupná aj verejnosti.
Tentokrát sa milovníci umenia môžu bližšie
zoznámiť aj s ďalšou, veľmi úspešnou výtvarnou
oblasťou tvorby J. Dicovej Ondrejkovej. Ide o jej
prvé originály ilustrácií pre deti a mládež, ktoré
zdobia mnohé z kníh pre mladého čitateľa a tiež
šlabikáre i vzdelávacie učebnice.
Výstava predstaví nielen originály ilustrácií,

ktoré sú samostatnými umeleckými dielami na
malom formáte, ale niekoľko, do veľkých rozmerov zväčšených ilustrácií a napokon i samotné
knihy, ktoré vydali viaceré slovenské i zahraničné vydavateľstvá.
Ilustrácia detskej knihy má schopnosť čitateľovi priblížiť text, dokáže charakterizovať
hrdinov i atmosféru príbehu. Vie z knihy urobiť
žiaduceho spoločníka a naučiť dieťa túžbe po
knihe i v budúcnosti. Súčasná detská ilustrácia nadväzuje na vynikajúce tradície slovenskej
detskej literatúry a ilustrácie. Dodnes má mimoriadne postavenie v medzinárodnom kontexte,
kde dosahuje výrazné úspechy.
Je nespochybniteľným faktom, že ilustrácie
detskej knihy patria k rovnocennému, zároveň
špeciﬁckému žánru výtvarného umenia, ktorý
sa stal prirodzenou súčasťou tvorby aj tých najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov. J. Dicová Ondrejková sa popri maliarskej,
graﬁckej a inej výtvarnej tvorbe venuje ilustráciám už niekoľko desaťročí. Vo svojich dielach
uplatňuje vlastný tvorivý rukopis i osobitý
originálny pohľad na svet detí, fantastických
príbehov a rozprávok. Ilustrovala množstvo titulov detských kníh, za ktoré získala významné
ocenenia. Jej ilustrácie sú deťmi milované a vydávané dodnes (Mravčekovia bračekovia, Verbarium, 2014…).
Vernisáž ilustrácií J. Dicovej Ondrejkovej
sa uskutoční v nedeľu 8. apríla o 17.00 h vo výstavných priestoroch MsKS v Novom Meste nad
Váhom, výstava potrvá do 11. mája.
Ela Porubänová,
kurátorka výstavy a odborná pracovníčka
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

čase študent JAMU, Peter Butko. Spolupráca divadiel sa začala v r.1996 inscenáciou M. Babiaka Veža
babylonská. V r. 1997 divadlá vytvorili choreodrámu z histórie Bojnického zámku Exegi monumentum od M. Babiaka. Odvtedy sa datuje spoločná
tvorba divadiel. Od r. 2004 tvoria Divadlo „A“ a Divadlo Shanti Prievidza občianske združenie.
Organizačnou vedúcou DS je od r. 1978 Viera Boronkayová. DS zožal viaceré úspechy doma
i v zahraničí. Na XXI. FAJ sa predstaví hrou A. Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY.
DIVADLO VHV SCÉNA KOVAČICA
Prvé slovenské divadelné
predstavenie v Kovačici bolo 22.
februára 1914 v Hostinci u Jarmackov, kde domáci ochotníci
zahrali Kuba od J. Hollého. Do 80.
rokov XX. stor. odpremiérovalo
vyše 170 divadelných hier. Od polovice 70. rokov

sa divadlo stáva jednou z troch scén divadla VHV –
poloprofesionálneho divadla Slovákov vo Vojvodine. Divadlo každoročne prinesie dve premiéry
divadiel v slovenskom jazyku.
V januári 1994 v Kovačici po prvý raz organizovali Divadelné dni T. Hriešika Máška. Stali sa
tradíciou.
Pri príležitosti 90. výročia divadla sa v r. 2004
v Kovačici konala 35. Prehliadka slovenských divadelných súborov s účasťou 15 DS. V r. 2005 divadelníci s predstavením Stroskotanci získali viacero
ocenení.
Dnes na divadelnej scéne VHV v Kovačici pôsobí vyše 20 ochotníkov.
Na Festivale A. Jurkovičovej sa predstavia inscenáciou hry Branislava Nušića: Dr. v réžii Danky Tomanovej, s ktorou zvíťazili na XIV. Festivale
Zuzany Kardelisovej a na 48. prehliadke slovenskej
ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku – Divadelnom vavríne získali 2. cenu.

ELENA PETROVICKÁ MÁ HERECTVO V GÉNOCH
Je štvrtou generáciou hercov v rodine siahajúcej až k štúrovcom. Divadelná, ﬁlmová, televízna,
dabingová a rozhlasová herečka Elena Petrovická
má herectvo v génoch (*31. 7. 1941 v Bratislave).
Zakladateľom divadelného rodu bol herečkin
prastarý otec Samuel Šípka – národovec, verejný
činiteľ – notár, richtár, kronikár a ako herec a režisér zakladateľ divadelnej tradície v Martine. V 40.
rokoch 19. storočia študoval na Evanjelickom lýceu v Levoči a uplatnil sa ako divadelník v Divadle
štúrovskej mládeže. Po návrate do Martina založil
ochotnícky súbor aj tu. Bol hlavným iniciátorom
vzniku Martinského spevokolu a čelným podporovateľom myšlienky vybudovania Národného domu,
terajšieho Komorného divadla v Martine.
Druhý prastarý otec (otec herečkinej matky
Viery Bálinthovej) bol učiteľ Ján Straka, zakladateľ
ochotníckeho divadla v Báčskom Petrovci, ktoré
funguje dodnes a jeho meno tam stále žije.
Stará mama a starý otec E. Petrovickej Elena
a Ján Strakovci boli ochotníkmi Martinského spevokolu. Herčkina mama V. Bálinthová bola - obrazne povedané - herečkou bez javiska. Čítavala v rozhlase deťom rozprávky. Na známu „tetu Vieru“
a rozprávky v jej podaní vysielané naživo v rozhlase
si dodnes pamätá staršia generácia. Obľúbená bola
aj ako Ružena Bieliková v rozhlasovom seriáli Čo
nového, Bielikovci? Účinkovala aj vo ﬁlme a televízii, v Detskej rozhlasovej dramatickej družine
vychovávala malých hercov. Vlastnú dcéru v nej

však nemala, aby ju nepodozrievali z protekcie.
Dokonca ju od herectva odrádzala, hovorievala, že
naň nemá. Nechodila ani na dcérine premiéry, mala
obavy, ako to zvládne, posielala jej len kvety. Až na
sklonku života priznala, že sa v tomto smere mýlila.
A ako veľmi!
Pritom herecká dráha Eleny Petrovickej nebola
hneď jasná. Spočiatku koketovala s novinárčinou
a réžiou. Po štyroch semestroch réžie prešla na odporúčanie jej profesora Budského na herectvo. Po
absolvovaní VŠMU dostala v r. 1962 umiestenku
do martinského Divadla SNP. Elévka s hereckými
génmi zaujala predovšetkým interpretáciou mladých dramatických hrdiniek, ako boli Katarína

v Ostrovského Búrke (1963), Nina v Lermontovovej
Maškaráde (1965) či Beatrice v Shakespearovej
komédii Mnoho kriku pre nič (1967). Aj neskôr ďalej rozvíjala svoje dramatické danosti, zmysel pre
divadelný kontrast a javiskovú reč tak v dramatickom, ako aj komediálnom žánri. Také boli napr. jej
Elmíra v Molièrovom Tartuffovi (1973), Dorippa
v Plautovej Kupeckej komédii (1979), ale aj Košárička v Hollého Kubovi (1981), Mešťanostová v Gogoľovom Revízorovi (1984), Vrchná sestra Ratchedová
v adaptácii Wassermanovho románu Eniki beniki…
(1985) či Obermüllerová v Zuckmayerovom Hajtmanovi z Köpenicku (1987).
V Martine ako herečka pobudla 26 rokov. Potom nasledovala manžela do Bratislavy, kde sa
stal riaditeľom SND. Dostala angažmán na Novej
scéne, kde nadviazala na svoje najlepšie kreácie
z minulosti postavami Dotty Otleyovej v inscenácii
Fraynovej komédie Sardinky, na scénu, prosím…
(1987) či Karolíny v Moreauovej a Sardouovej komédii Dáma z práčovne (1991). O dva roky neskôr
hosťovala v činohre zvolenského Divadla J. G. Tajovského, kde vo Feydeauovej komédii Taká ženská

na krku stvárnila rolu Lucette Guatierovej… V poslednej dobe sme mohli E. Petrovickú sledovať vo
viacerých televíznych seriáloch, venuje sa i dabingu.
Na divadelných doskách prežila E. Petrovická
vyše 40 rokov, v divadelnej brandži sa stala pojmom. Popri divadle bola a dodnes je úspešná ako
dabingová a televízna herečka.
S manželom Ivanom Petrovickým, známym
režisérom, tvorili nielen manželský, ale i pracovný pár s mnohými aktivitami. Tie na dlhší čas
u herečky doslova paralyzovala partnerova smrť
9. 9. 2009. Herečku „na nohy postavila“ terapia
radosťou a smiechom. Oporou jej bola i dcéra Alexandra žijúca vo Švajčiarsku, ktorá jej v štyridsiatke povila vnuka.
8. apríla sa E. Petrovická ujme ďalšej, tentoraz
reálnej roly - držiteľky Kvetu Tálie. V úvode súťažnej časti XXI. Festivalu A. Jurkovičovej prevezme
prestížne ocenenie pre významnú slovenskú herečku. V histórii jeho udeľovania pôjde v poradí o sedemnásty Kvet Tálie.
-r-

JARMILA DICOVÁ ONDREJKOVÁ

MARIO GELARDI: ZLOMATKA

8. apríla o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa
uskutoční ako sprievodná akcia XXI. FAJ vernisáž
knižných ilustrácií akad. mal. Jarmily Dicovej Ondrejkovej. Výstava potrvá do 11. mája.

XXI. FAJ vyvrcholí 10. apríla o 18,00 h v sále
MsKS nesúťažným divadelným predstavením M.
Gelardi: ZLOMATKA s excelentným výkonom
hlavnej predstaviteľky hry Idy Rapaičovej, mimochodom, držiteľky Kvetu Tálie z r. 2016. Ďalej
účinkujú: Emil Leeger, Gabriela Csinová (na foto)
a Tomáš Horváth.

Festival A. Jurkovičovej z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia

Festival A. Jurkovičovej sa koná s ﬁnančnou
podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE
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Tajomstvo, prečo odchádzajú malí
dodávatelia energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny alebo plynu? Ak áno, možno ste tak urobili
v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli vyskúšať niečo nové. Otázkou však ostáva,
či sa táto zmena skutočne vypláca.
Výhodou stabilných dodávateľov
energií je aj rokmi dlhodobo zvyšovaná úroveň zákazníckej starostlivosti. Keď nastane problém, potrebujeme ho vyriešiť bez zbytočného
odkladu. Dnešná doba je rýchla
a komunikácia medzi zákazníkmi
a firmami sa čoraz viac presúva
do online prostredia. Prozákaznícky orientované spoločnosti preto
využívajú rôzne formy komunikácie, aby mohli flexibilne reagovať
na zákazníkove potreby.
Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií cien energií ušetrí zákazník pri
zmene dodávateľa ročne len niekoľko eur. Napríklad rodina žijúca
v dome ušetrí zmenou dodávateľa
elektriny priemerne len 8 eur za rok,
rodina žijúca v byte ušetrí dokonca ešte menej. Za zmienku určite
stojí aj to, že menší hráči postupne
odchádzajú z trhu a ukončujú poskytovanie svojich služieb, pretože
nedokážu konkurovať svojou ponukou. Dôkazom toho je, že v priebehu
minulého a začiatkom tohto roka
ukončili svoju činnosť až štyria dodávatelia energií.

nosti, zabezpečiť pre zákazníkov
výhodné ceny, sa nám za posledné
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zákazníkov odoberajúcich plyn,“
informuje Marián Ponechal, vedúci
tímu propozícií a analýz v ZSE.

„Na našu spoločnosť sa denne
spolieha milión zákazníkov. Sme
otvorení komunikácii s nimi,
a preto sme dostupní na sociálnych sieťach, sprístupnili sme live
chat na svojom webe a zároveň
Stabilná dodávka elektriny a plynu sme vytvorili ďalšiu komunikačnú
je pre zákazníkov veľmi dôležitá. platformu – online účet. V rámci
Každý chce mať istotu, že v do- neho si zákazník môže jednodumácnosti bude všetko fungovať cho a kedykoľvek z pohodlia svojho
tak, ako má – svetlo bude svietiť, domova vybaviť väčšinu záležitostí
chladnička chladiť, plynový kotol týkajúcich sa elektriny, plynu a dovykurovať... „ZSE poskytuje svoje plnkových služieb, napríklad zmeslužby domácnostiam, firmám aj niť výšku mesačných záloh, dátum
verejnému sektoru už viac ako 95 splatnosti, aktualizovať kontaktné
rokov. Zároveň zodpovedne pristu- údaje, aktivovať elektronickú fak„Elektrina sa nakupuje na burzách. puje k pomoci a finančne podporuje túru, získava prístup ku všetkým
Výhodou veľkých spoločností je, že rôzne verejnoprospešné aktivity, na- faktúram za posledných 6 rokov,
sú schopné nakupovať ju vo veľkých príklad projekt Rozprúdime regióny, môže si podrobne analyzovať svoju
objemoch a dokážu tak zabezpečiť zameraný na oživenie komunitného spotrebu elektriny aj s tipmi a trikstabilnú dodávku energií pre svo- a kultúrneho života v obciach, alebo mi na úspory energií alebo využiť
jich zákazníkov na dlhšie obdobie. projekt Dostaneme ťa do školy, ktorý ďalšie výhody online účtu,“ dodáva
Navyše, zamestnávajú skúsených umožňuje školám získať príspevok Marián Ponechal, vedúci propozíexpertov, ktorí vedia spoľahlivo na vybudovanie bezbariérového cií a analýz v ZSE.
zrealizovať obchodovanie elektri- prístupu pre žiakov s postihnutím,“
ny a plynu. Aj vďaka našej schop- dopĺňa Marián Ponechal zo ZSE.
Viac informácií na www.zse.sk
Novomestsky
spravodajca_125x170mm_0318.indd 1
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KďÚýOVÁ SLUŽBA v Dome služieb a na Ul. 1 mája 309 (zelená strieška)
~ Všetky typy kĐúþov a autokĐúþov
~ Zadlabávacie zámky
~ Kovania
~ Visiace zámky
~ Vložky všetkých znaþiek a rozmerov
~ Atypické vložky a špec. objednávky do 24 h
~ Schránky, trezory
~ Najlepšie ceny v meste + servis 24 h
~ Otváranie všetkého zabuchnutého NON – STOP služba na tel.
NOVINKA: stavba generálnych systémov - vložiek, SGHK
Po - Pia 8:00 - 17:00 a So 8:00 - 11:00
Kontakt: 0948 / 625 676

SALÓN A HOTEL
PRE PSÍKOV
V BANKE PRI PIEŠŤANOCH

Vráti za odmenu slušný nálezca visiacu náušnicu stratenú 26. februára v priestoroch
polikliniky MarMedico (Libris)?
Kontakt: 0918 670 457.

PONÚKA VŠETKY SLUŽBY
PRE VAŠICH MILÁČIKOV
STRIHANIE - VŠETKY PLEMENÁ
UBYTOVANIE - MALÉ PLEMENÁ

KONTAKT: 0918 800 298

w w w.tiknove mesto.sk
PRED 150 ROKMI SA NARODIL RUDOLF MARKOVIČ
Od narodenia JUDr. Rudolfa Markoviča (20. 4. 1868 Hrachovo - 21. 11. 1934
Nové Mesto n. V.), známeho novomestského advokáta a verejného notára v Novom
Meste, politika, národovca, tiež spoluzakladateľa Ľudovej banky a Považských novín, uplynie 20. apríla 150 rokov.
Rodák z Hrachova ako advokát obhajoval v súdnych procesoch predstaviteľov národného hnutia (v r. 1898 S. H. Vajanského, v r. 1900
28 národovcov v tzv. banskobystrickom procese).
V parlamentných voľbách 1901 a 1905 kandidoval
na poslanca Uhorského snemu za novomestský volebný obvod. Po predvolebných prejavoch v r. 1901
ho obvinili ako nebezpečného pansláva z poburovania proti národnostiam a v známom nitrianskom
procese 1903 ho odsúdili na väzenie. Po odvolaní sa
ho vyšší súd zbavil obžaloby. Počas 1. svetovej vojny bol internovaný.
V r.1918 bol členom Slovenskej národnej rady
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a signatárom Martinskej deklarácie 30.
októbra 1918. Po prevrate bol predsedom
miestnej okresnej Národnej rady v Novom
Meste n. V. Po jej rozpustení sa stal zvolenským županom (1919 – 20). Advokátsku
kariéru u neho ako koncipient začínal spisovateľ J. Jesenský.
V r. 2008 bola na dome na dnešnej Ul.
Čs. armády, ktorý dal pred 110 rokmi - v r. 1908
postaviť pre svoju rodinu, odhalená pamätná tabuľa významným členom markovičovskej rodiny.
Schádzali sa v ňom významné osobnosti spoločensko – politického života (S. Hurban Vajanský, Š.
Krčméry, M. Hollý, ale aj Ján a Alica Masarykovci,
Štefánikova snúbenica, markíza J. Benzoni a i.).
Donedávna v ňom žila jeho najmladšia dcéra
Jarmila Hrúzová (5. 11. 1911 – 11. 8. 2010), vnučka S. Hurbana Vajanského a pravnučka J. M. Hurbana a A. Jurkovičovej.
-r-

MÔJ PRIATEĽ ŠTEFAN
Nie dávno som od priateľa dostal fotograﬁe a myšlienka zaspomínať si bola na svete! Tým mojím
priateľom je Štefan Janega, ktorý vyrastal na Pažitiach, býval pri vtedajšej Céreske (neskôr Palme) a vyrastal vo viacdetnej rodine otca železničiara a matky,
rod. Kubíčkovej. V čase dospievania sme vedno hrávali futbal v depách pri Solárni pod Financbrehom, naposledy tam, kde dnes pri križovatke je bytový činžiak.
Viem napríklad, že vtedy hrával s nami i Rudo Jurík,
budúci platný útočník nášho Považanu! V susednom
depe, povedľa bývalého obchodu p. Bereca, stávali
i cirkusy, pomáhali sme im pri stavbe stanu, dostali
sme za to zadarmo vstup! To sa rátalo! Spomínam si
tiež, že v týchto častiach Pažíť mal svoj rajón i poštový
doručovateľ p. Hejbala a tiež i to, ako sme na skútroch
jazdili okolo Vzduchotechniky na krásne kúpanie vo
Váhu za mestom! Štefan ako elektropriemyslovák
pracoval vo VÚME. Vedno sme chodili v šesťdesiatych rokoch súkromne na výučbu anglického jazyka
k p. Rastislavovi Ilečkovi, ktorý býval za hotelom Javorina a tiež tam pracoval v odd. vedeckotechnických
informácií. Jeho matka bola donská kozáčka z dediny,
kde sa narodil spisovateľ Šolochov a otec bol volyňský
Čech, pravoslávny kňaz v Mukačeve. Obaja sme hltali
v tej dobe i jeho nesmelo vyslovované spomienky na

Veselú šibačku
s humorom V. Pavlíka

svoj osemročný nedobrovoľný pobyt v r. 1945 – 1953
práve v tom sovietskom gulagu, ktorý opisuje spisovateľ Solženicyn v knihe Jeden deň Ivana Denisoviča!
Po r. 1968 odišiel Štefan s manželkou Zlaticou,
rod. Kurpelovou (vyštudovanou stredoškolskou učiteľkou matematiky) mimo republiku, usadil sa v USA,
osobne sme sa už stretli a dodnes udržujem s nimi
kontakt.
Doplním, že Kurpelovci pochádzali z Čachtíc
a vysoko pravdepodobne boli potomkovia Habánov,
novokrstencov, ktorí do nášho okolia prišli v protireformačnej dobe z podhoria Álp cez blízke Sobotište.
Janegovcom sa v zahraničí narodil syn Jurko, bývajú
v štáte New Jersey, meste Bayonne, na východnom
pobreží, ktoré omýva New York Upper Bay (NY horný záliv), zo strechy domu dovidia na Sochu slobody
(táto informácia mi pripomenula skutočnosť, že moja
manželka v r. 1964 tiež mala príležitosť ju osobne
navštíviť a kochať sa pohľadom z jej čelenky, keď vstup
do rozhľadne vo fakle v jej ruke bol už vtedy uzavretý).
Lokalizáciu svojho súčasného bydliska si Štefan
pochvaľuje, nábeh na astmatické záchvaty zamlada
sú tie tam, všetko lieči všadeprítomný aerosol slanej
oceánskej vody zálivu. Syn Juraj dochádza denne za
prácou na Manhattan. K doplneniu prikladám k týmto riadkom jednu z dvoch nedávno obdržaných fotograﬁí manželov s ich malým psím maznáčikom!
Milý Štefan, dožívaš sa tento rok osemdesiatky.
Dovoľ mi kamarátsky Ti od krajanov už teraz takto
rámcovo vopred zablahoželať aj takýmito náznakovými spomienkami na krásne chvíle, niektoré vedno
prežité pred polstoročím, možno i viac, a popriať veľa,
veľa zdravia všetkým vám tam za veľkou mlákou!
Možno tieto spomienky čo-to napovedia i mnohým
ďalším našim vekovo blízkym rodákom, ktorí sa toho
dožili!
S úctou Gusto Rumánek
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NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE
Našej drahej Gabike KAJŇÁKOVEJ k jej 70. narodeninám:
Nech Ti stále slnko svieti v oknách Tvojho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Ti odznova.
Nech Ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje.
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám želajú
manžel, dcéry, vnúčence a ostatná rodina

BLAHOŽELÁME
97 rokov
Anna Horečná
93 rokov
Štefánia Lacovičová
Anna Štukovská
92 rokov
Mária Upohlavová
91 rokov
Margita Bošková
Etela Jillyová
Mária Vörošová
85 rokov
Anna Kostačová
Mgr. Emília Šándorová
Magdaléna Víteková

V apríli oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
80 rokov
Libuša Bačová
Eva Bernovská
Ing. Viera Chocholová
Marta Fraňová
Miroslav Haščič
Pavol Hátrik
Jozefa Hlatká
Mária Kaukalová
Alžbeta Michalíková
Elena Miháliková
Jozef Séleší
Emília Vatrtová

Verona Kališová
Ľudmila Kaššovicová
Pavol Kotras
Marie Krchnavá
Jaroslava Kukučková
Anna Meravá
Miluška Ondrášová
Oľga Tomašovičová
Mária Trautenbergerová
Vlasta Trchalová
Oľga Trebatická
Marie Zámečníková
Božena Zenková

75 rokov
Eva Budayová
Vlastislav Goňo
Ernest Gračko
Terezia Haláková
Ing. Lubomír Hausdorf

70 rokov
Ivan Boor
Mgr. Viera Čirková
vá
Štefan Herák
Jarmila Jamborováá
Mária Jamrichová

KRSTY A UVÍTANIA
VO FEBRUÁRI

SOBÁŠE VO FEBRUÁRI
Martin Hradil a Lucia Tinková
Juraj Haňák a Dominika Lamačková
Ing. Peter Macúch a Zuzana Remová
Róbert Bielik a Michaela Beláková

Rudolf Janega
Gabriela Kajňáková
Eva Kňuppová
Dušan Kostelný
Karol Kostolány
Jarmila Kotlebová
Emília Kutajová
Emília Macháčková
Eva Megová
Antónia Miháliková
Jozef Minárik
Viera Nešťáková
Milan Podhradský
Ľubica Podoláková
Zuzana Schniererová
Eva Tomašová
Mária Toráčová
Jozef Vaněk
Milan Zemko

Jozef Popelka
Adrián Šorf
Adam Čuhanič
Lukáš Dlugoš

Klára Vidová
Ivana Mária
Makarová
Matúš Skovajsa

ÚMRTIA VO FEBRUÁRI
Milan Popelka
Daniela Hrušovská
Jozef Krajíček
Karol Košťál
Anna Bušniaková
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1953
1948
1985
1932
1933

Daniela Podhradská 1957
Oľga Kuchtová
1941
Emília Malíčková 1921
Peter Vanek
1953
Štefan Šimonfy
1933

Elena Zaťovičová
Igor Šarai
Emília Kunová
Alexander Foršner
Mária Lacková

1928
1947
1927
1951
1932

Zuzana Bumbálová 1934
Anton Brímus
1949
Filoména Haščičová 1922
Mária Čapošová
1943
Anna Pašáková
1955

SPOMÍNAME
16. marca uplynulo osem rokov, čo nás navždy opustil
drahý otec a dedo Ján POLLÁK
a 1. apríla uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila
drahá mama a babička Elena POLLÁKOVÁ, rod. Roháčková.
Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína celá rodina
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
4. apríla uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Michal GAJDOŠ.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Manželka, syn a dcéra s rodinami
8. apríla si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
Jaroslav PIVODA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

14. apríla uplynie 19 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Pavol JURÍK
a 22. apríla si pripomenieme jeho nedožitých 100 rokov.
S láskou a úctou spomínajú nevesta Jana a vnučka Miška

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Šesť rokov uplynie 15. apríla, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a brat
Juraj OČENÁŠ.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Už je to neuveriteľných päť rokov,
mama, čo si sa na nás naposledy usmiala a počuli sme tvoj hlas.
A predsa, akoby to bolo včera...
Oľga BIROVÁ
24. august 1942 - 15. apríl 2013
Spomíname na Teba - naša „Baba Oľa“.

20. apríla si pripomenieme 19. výročie úmrtia nášho drahého otca a starého otca
Štefana ROHÁČKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Deti s rodinami
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VOLEJBALISTKY SPLNILI ĎALŠÍ CIEĽ
Novomestské volejbalistky dosiahli v historicky
prvej extraligovej sezóne ďalší z cieľov, ktoré si stanovili.
Po úspešnom závere základnej časti sa ženský extraligový nováčik nachádzal na 8. postupovom mieste. Pre
Novomešťanky to znamenalo odohranie nadstavbovej
skupiny o 5.-10. miesto. Ako videla týchto 10 stretnutí v boji o PLAY OFF trénerka Lucia Šujanová, vám
priblížime v nasledujúcom rozhovore.
*Základnú časť ukončili Novomešťanky 4. januára dôležitým víťazstvom nad HIT UCM Trnava. Už
o týždeň sa predstavili v dvojkole na palubovkách Pezinka a Trnavy…
Našimi výkonmi sme chceli brať súperom ďalšie
body. Hráčky nedostali ani veľa oddychu cez vianočné
sviatky, pracovali, a to bolo kľúčové. Verili sme, že sme
dobre pripravené. Zápas v Pezinku nám však nevyšiel.
Od doby, čo sa Pezinok posilnil skúsenými hráčkami,
sme nedokázali nájsť na súperky osvedčený recept. Už
na druhý deň sme cestovali do Trnavy, kde nás čakal
veľmi dôležitý zápas. Napriek tomu, že sme Trnavčanky v poslednom kole základnej časti porazili hladko
3:0, vedeli sme, že to bude oveľa ťažšie stretnutie. Vyhrali sme 3:1 na palubovke Trnavy a so sebavedomím
kráčali do ďalších bojov.
*Po 1. kole nasledovalo päť domácich zápasov.
Cítili ste výhodu domáceho prostredia?
Nie sme družstvo, ktoré podáva doma oveľa
lepšie výkony ako vonku. Naši fanúšikovia s nami
cestovali aj na vonkajšie zápasy, kde nám vytvárali
atmosféru domáceho prostredia. Družstvo dokázalo
doma podať lepšie výkony proti favoritom ako na ich
palubovkách. Naopak, so súpermi, kde sme chceli bo-
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dovať, nám často domáce prostredie zväzovalo ruky.
Je to určite spojené so zodpovednosťou podať kvalitný
výkon pred plnou halou, čo naše mladé družstvo nie
vždy zvládlo.
*Vyšla vám domáca séria podľa vašich predstáv?
Zvládli sme domáce stretnutia so Spišskou
Novou Vsou (SNV) a COP Nitra, čo nám vytvorilo
trojzápasový náskok nad Trnavou. COP Nitra už do
PLAY OFF zasiahnuť nemohla. Niekto si v tomto období mohol myslieť, že PLAY OFF je už istota. Tu však
prišiel moment a ten posledný krok, o ktorom sa nie
nadarmo vraví, že býva ten najťažší. Dá sa povedať, že
v domácom zápase s Trnavou sme si mohli zabezpečiť
takmer isto PLAY OFF. Opak sa stal pravdou. Začali
sme odvetu nadstavby doma prehrou nad Trnavou
a Pezinkom (obidva 1:3). Počas jedného víkendu sa
Trnava dostala späť do hry.
*Neuvažovali ste o posilnení družstva?
Zaoberali sme sa touto témou len teoreticky. Riešili sme otázku skôr nasledujúcej sezóny. Bola som si
istá, že družstvo v extralige udržíme. Baráž by nám na
jednej strane aj vyhovovala. Súťaž v PLAY OFF pre
nás skončila už koncom marca. Výsledky sa zo základnej časti započítavali. Preto by sme sa v PLAY OFF
určite nevyhli triu z čela tabuľky. Výkonnostný rozdiel
je veľký. Keby sme chceli reálne posilniť na ich úroveň,
museli by sme riešiť otázku legionárok, vymeniť štyri
hráčky, investovať aj desaťtisíce eur. O tom sme ani
neuvažovali, chceme ísť postupnými krokmi.
*Kedy ste teda deﬁnitívne potvrdili postup do
PLAY OFF, a tým sa tak vyhli baráži o udržanie v extralige žien?
V poslednom kole na východe SR v zápase s nováčikom SNV. Bola to
pre nás ľahšia cesta,
ako poraziť v poslednom zápase Kežmarok. Potrebovali sme
vyhrať so SNV, a nezaoberať sa tak inými výsledkami. V základnej
časti sme v SNV prehrali hladko 3:0. O to
som radšej, že sme
dokázali v SNV vyhrať
3:1 na ich palubovke.
Rozhodli sme o postupe do PLAY OFF vlastnými silami.

*Považujete postup do PLAY OFF ako úspech
v premiérovej sezóne?
Áno. Preskočili sme skúsenejšie družstvá a papierovo silnejšieho súpera, akým je Trnava.
*Ktoré obdobie bolo pre vás najťažšie a ktoré, naopak, najlepšie?
Najťažšie obdobie nastalo pred odvetami v nadstavbe, práve pred domácim stretnutím proti Trnave. V priebehu mesiaca prešlo takmer celé družstvo
virózami. Nemali sme na niektorých herných postoch
možnosť striedania. Najvýraznejšie zlepšenie prišlo
v odvetách základnej časti a udržali sme stúpajúcu
formu až do konca januára. Potom prišli spomínané
problémy.
*Kľúčový moment? Hráčky, chceli by ste niekoho
vyzdvihnúť?
V úvode roka dve výhry na palubovke Trnavy.
S tým aj úzko súvisí trénovanie počas sviatkov, tomu
režimu sa najzodpovednejšie postavili domáce hráčky. Tie boli aj kľúčom k úspechu v zápasoch s Trnavou.
M. Vojtechová, libero, je určite oporou počas celej sezóny a aj baby vedia, že sa môžu na „Monu“ spoľahnúť. Tiež chválim aj E. Rešutíkovú - kapitánku, plní
veľa iných povinností okolo tímu. Je nahrávačka a hrá

celú sezónu so sebazaprením, a to si cením. V neposlednom rade je to celý kolektív, na ktorom chceme
vždy stavať.
*Pre vás je to tiež prvá sezóna v najvyššej súťaži. Je
pre vás niečím špeciﬁcká?
Sezóna bola pre mňa veľmi náročná, pretože mojou prioritou sú okrem volejbalu aj rodina a práca, ktoré ma napĺňajú. Skĺbiť toto všetko dokopy sa dalo len
vďaka mojej veľkej opore, ktorou je môj manžel (pozn.
red.: Juraj Šujan, asistent trénerky). Navzájom sa dopĺňame a podporujeme už niekoľko rokov. Aj vďaka
jeho radám a perfektnému prehľadu vo volejbalovej
sfére sme všetci tam, kde sme. Je to oveľa náročnejšie
ako v nižších súťažiach, treba sa na každý zápas takticky, a hlavne psychicky pripraviť, pretože sa hrá jeden zápas v daný deň a nie dva, ako to bolo v 1. ženskej
lige. S družstvom preto treba pracovať aj po mentálnej
stránke, nielen po fyzickej a hernej.
V marci sa Novomešťanky stretli v 1. kole play off
proti legionárkami nabitému Volley Project UKF Nitra. Dievčatá zbierali prvé skúsenosti z extraligového
play off a my sme im pri tom držali palce.
Ďakujeme za rozhovor

Basketbalistky už v nadstavbovej skupine
Novomestské basketbalistky, ktoré
okrem svojho klubu BK Nové Mesto nad
Váhom reprezentujú aj mesto a novomestské CVČ, postúpili z oblastnej súťaže
Západ z prvého miesta s jednou prehrou
do nadstavbovej súťaže SBA. Postúpili do
nej prvé štyri družstvá zo Západnej a Východnej oblasti.
Prvé stretnutie nadstavbovej časti sme odohrali v Spišskej Novej Vsi, kde sme si pripísali druhú
prehru v sezóne výsledkom 49:58 (21:36). Nezachytili sme nástup domáceho družstva a prvú štvrtinu sme prehrali v pomere 5:19. Potom sa zápas
vyrovnal, ale na víťazstvo to nestačilo. Chuť sme si
napravili v Poprade, kde sme vyhrali jednoznačne
82:50 (34:20). V ďalších stretnutiach sme privítali na domácej pôde družstvá Young Angels 2004
a 2003 z Košíc. V sobotu 17. februára sme jasne vyhrali nad 2004 69:44 (38:21) a tešili sa na družstvo
2003, s ktorým sme už trikrát prehrali vo ﬁnálových
súbojoch majstrovstiev Slovenska.
V nedeľu 18. februára to mala byť oslava basketbalu, keďže sa stretli dve najúspešnejšie družstvá svojej kategórie za posledné sezóny, ale napokon z toho - z rôznych dôvodov - bola antioslava.

Nie preto, že sme prehrali 48:62 (24:34),
ale pre rôzne bočné vplyvy.
Zatiaľ posledné stretnutie, okresné
derby, sme odohrali v sobotu 3. marca v Starej Turej. Tu družstvo konečne
dokázalo svoju kvalitu a jasne vyhralo
80:52 (38:16). Zatiaľ v osemčlennej skupine si držíme štvrté postupové miesto,
len s horším skóre za Nitrou. V apríli odohráme
doma odvetný derby zápas v sobotu 7. apríla so
Starou Turou v telocvični ZŠ Tematínska.
Milan Šustík, tréner
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MIDI ŽIAČKY, BUDÚCNOSŤ NÁŠHO KLUBU...
Vedenie Mestského volejbalového klubu
(MVK) v Novom Meste nad Váhom si veľmi dobre
uvedomuje, že budúcnosť klubu je v príprave a výchove svojich najmladších členov.
S týmto vedomím a poznaním sa volejbalová
hráčska základňa MVK koncom leta 2017 rozrástla
takmer o 20 najmladších talentovaných detí. V snahe motivovať ich, keďže vieme, že deti majú rady
súťaživosť, sme ich prihlásili do súťaže MIDI (štvorice na menšom ihrisku). Keďže peniaze v rozpočte
klubu chýbali, aj napriek riziku, že budeme musieť
náklady na súťaž ﬁnancovať z našich rodinných
rozpočtov, sme sa do tohto projektu pustili. S odstupom času vieme, že sme spravili dobre. Vytvorili sme dve družstvá („A“,“B“) v počte 16 hráčok,
ktoré sa nám za to odmenili dobrým prístupom
k tréningom a bojovnosťou v súťažných zápasoch.
Dnes sú účastníkmi súťaží Slovenskej volejbalovej
federácie v súťažnom ročníku 2017/2018.
Naše „A“ družstvo zvíťazilo v základnej časti
súťaže, odkiaľ postúpilo z prvého miesta cez Púchov „A“, VK Nové Mesto nad Váhom, Púchov „B“
a naše „B-čko“ do semiﬁnále, kde po prvom kole
hranom v Púchove vedie tabuľku bez jedinej prehry. „B“ družstvo odohralo prvý marcový víkend
na domácej pôde vo vynovenej telocvični bývalých
kasární (ďakujeme vedeniu mesta a riaditeľovi ZŠ
Odborárska, že nám umožnili využiť tieto dôstojné
priestory) turnaj semiﬁnále skupiny o 5.- 9. miesto,

kde prehralo len v prvom zápase s Púchovom „B“
1:2. V ďalších zápasoch dievčatá nezaváhali a zvíťazili nad rivalom z mesta VK Nové Mesto nad Váhom 2:0, Skalicou „B“ 2:0 a Myjavou taktiež 2:0.
Po troch víťazstvách vedie „B“ družstvo MVK Nové
Mesto nad Váhom druhú semiﬁnálovú skupinu.
V mesiacoch apríl a máj sa uskutočnia dva záverečné turnaje o konečné umiestnenie. Veríme, že
sa našim zverenkyniam bude aj naďalej dariť.
Za výborný prístup k tréningom a zápasom
odmeníme hráčky účasťou na jednom z najväčších
turnajov ich kategórie v strednej Európe za prítomnosti družstiev z 13 krajín.
Ide o pozývací turnaj v poľskom meste Starogard-Gdanski, na ktorom sa zo Slovenska zúčastní
iba náš klub.
-lh-

RYBÁRI S NOVÝM VEDENÍM (I ÚLOVKAMI)
Viac ako 1000 - členná Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Novom
Meste nad Váhom na svojej výročnej schôdzi bilancovala svoju činnosť a výsledky práce za r. 2017
so stanovením si úloh na rok 2018. Zároveň sa na
schôdzi po štyroch rokoch za účasti viceprezidenta
SRZ M. Antala a tajomníka SRZ Ing. Ľ. Javora volili orgány MO SRZ.
Vlaňajšia činnosť spočívala vo výkone rybárskeho práva pri love rýb, rybárskych pretekov
dospelých aj detí, udržovaní čistoty v kaprových
a pstruhových revíroch organizácie, využívaní
Domu rybárov na Zelenej vode a v zarybňovaní revírov MO SRZ na tento rok.
Dobré výsledky v týchto oblastiach sme dosiahli nielen prácou výboru MO, ale aj väčšiny členov
MO. Okrem bežných pretekov, ktoré sa každoročne usporadúvajú pre deti a dospelých, sa angažova-
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nosťou vedúceho krúžku detí Mgr. V. Mutha urobili
preteky naviac, a to za účasti detí z celého Slovenska. Podobne to bolo aj pri III. ročníku Novomestského CARPU pod vedením Ing. J. Šveca ml.
Vlani rybári ulovili 10 000 rýb s hmotnosťou
17 500 kg, pričom v kaprových vodách to bolo
5 200 šupináčov s hmotnosťou 14 000 kg, 32 šťúk
s hmotnosťou 760 kg, 87 zubáčov s hmotnosťou
212 kg, 35 sumcov s hmotnosťou 265 kg a 1300 dúhových pstruhov s hmotnosťou 500 kg.
V pstruhových vodách to bolo 1500 dúhových
pstruhov s hmotnosťou 550 kg. V štatistike však nie
sú zhrnuté trofejné ryby, často kapry s hmotnosťou
15 – 20 kg, ktorých rybári pustili späť do vody.
Dobrou hospodárskou činnosťou a ﬁnančným
hospodárením sme získali ﬁnancie na kvalitné zarybnenie revírov pre r. 2018. Išlo o 57 000 €, pričom
v zarybnení prevládali: kapor, zubáč, mrena, ako aj

bylinožravé ryby nasadané do jarera Zelená voda,
konkrétne amur biely v celkovom množstve 2200
kg. Je teda predpoklad, že aj v r. 2018 bude dobrá
rybačka.
Z volieb vzišiel 15-členný výbor MO a boli zvolené dve komisie, a to kontrolná a disciplinárna komisia. Predsedom MO SRZ sa stal Viliam Horniš,
podpredsedom Ing. Ján Švec st., za tajomníka zvolili
Mariána Valíka a hospodárom je Peter Sedlák.
Za predsedov komisií boli zvolení Miroslav Jánošík v kontrolnej komisii, disciplinárnu komisiu

vedie Rastislav Gašpar. Vedúcim rybárskej stráže
zostal Miroslav Fetr.
Novozvoleným funkcionárom zaželali zástupcovia Ústredia SRZ, ako aj členovia MO veľa úspechov do ďalšieho štvorročného obdobia.
Do pozornosti našim členom a sympatizantom
dávame, že v dňoch 1., 5., 6. a 8. mája sa na Zelenej
vode uskutočnia preteky dospelých a detí, počas
ktorých želáme našim členom dobré úlovky a sympatizantom pekný športový zážitok. S rybárskym
pozdravom Petrov zdar!
Ing. Jozef Dvorštiak

MLADÍ VZPIERAČI S LESKOM STRIEBRA
Nové Mesto nad Váhom sa 10. marca stalo
dejiskom 1. kola - ligy starších žiakov vo vzpieraní
2018 skupina západ. V tom istom čase prebiehala
súťaž skupiny východ v Krásne nad Kysucou. Celkovo sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 14 družstiev.
Tréneri Erik Bajčík a Milan Kubák z centra
voľného času nominovali do tejto súťaže: Davida
Lukáča, Mateja Bednára, Jozefa Šaraia, Adriána
Klima,
Adama
Rybárika, Martina
Mikuša a Natanaela Ondejičku.
M. Mikuš trhol 40 kg a nadhodil 53 kg. N.
Ondrejička v trhu
zdolal
30
kg
a v nadhode sa mu
podarilo dať nad
hlavu 40 kg. A. Rybárik v trhu zdolal
činku s hmotnosťou 27 kg a v nadhode 38 kg, A.
Klimo si v trhu
poradil s 65 kg činkou a v nadhode s 85 kg činkou.
Pekný výkon predviedol J. Šarai, ktorý trhol 60 kg
a nadhodil 73 kg. Ďalší člen družstva M. Bednár
tiež predviedol pekný výkon: trhol činku s hmotnosťou 60 kg a v nadhode sa mu podarilo dostať nad
hlavu 77 kg. Najhodnotnejší výkon v družstve dosiahol D. Lukáč, ktorý trhol činku s hmotnosťou 75
kg a v nadhode zdolal na činke naložených 95 kg.
Družstvo z CVČ v Novom Meste nad Váhom
skončilo v skupine západ na 1. mieste. V celkovom
celoslovenskom vyhodnotení 1. ligy starších žiakov spomedzi 14 družstiev so ziskom 777 bodov
sa umiestnilo na krásnej 2. priečke za družstvom
z Družstevnej pri Hornáde, ktoré získalo 779 sin-

clairových bodov. 3. miesto obsadilo družstvo
z Krásna nad Kysucou s výsledkom 755 sinclairových bodov. Ďalšie kolo ligy starších žiakov sa bude
konať 14. apríla v Hlohovci.
Od začiatku marca prebiehala v CVČ intenzívna príprava dorastencov, ktorí nastúpili 24. marca
v Hlohovci do 1. kola ligy dorastencov.
Milan Kubák

KEDY NA FUTBAL
Sobota 14. apríla o 16,30 h
AFC - FK Pohronie
Streda 25. apríla o 17,00 h
AFC – Zvolen
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V APRÍLI MEMORIÁL MARTINKY PALCÚTOVEJ
Apríl je medzi mladými hokejistami a činovníkmi Hokejového klubu (HK) v Novom Meste
nad Váhom od roku 2016 synonymom Memoriálu Martinky
Palcútovej. Ženy, ktorá stála pri
zrode novomestského hokejového klubu a všemožne podporovala jeho činnosť.
Oslovili sme zakladateľa tejto, dá sa povedať dnes už hokejovej tradície v našom meste Zdenka Matejdesa, predsedu HK, aby
nám priblížil podujatie venované
jej pamiatke.
-Tretí ročník memoriálu sa
uskutoční 7. apríla so začiatkom
o 9,15 h na novomestskom zimnom štadióne. O najcennejšie
vavríny sa bude na ľade usilovať
šestica mužstiev zo Slovenska
vekovej kategórie 2009 - 2010
čiže z 2. hokejovej triedy. Konkrétne sú to: HKL Lamač Bratislava, HK Titáni Nitra a po
dve družstvá z MHK Dubnica
a domáceho HK Nové Mesto nad
Váhom.
Z mesta totiž máme veľa
mladých hokejistov a naším zámerom, - pre ich povzbudenie
a motiváciu pre pokračovanie
v tréningoch, - je, aby si všetky
deti tejto vekovej kategórie z nášho HK na memoriáli zahrali.

KAM
NA TURISTIKU
7. apríla Jarný regionálny zájazd
Lysá hora (asi 18 km so stúpaním
900 m; info Jozef Kováčik, tlf.
0949 862 546)
14. apríla Vojenská päťdesiatka Dukla Trenčín (Trenčín - Jankov
vŕšok, trasy 25 a 50 km)
21. apríla Novomestská päťdesiatka - pochod oslobodenia (trasy 20, 35, 50 km, cyklo 65 km)
29. apríla Květná - Nová hora Bestinné - Bošáca (cca 25 km)
Jozef Kováčik
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Záujem o účasť na turnaji
prejavili i mužstvá zo susedného
Česka, ale z kapacitných dôvodov sme ich, žiaľ, museli odmietnuť. Možno nabudúce.
Na ľade svoj hokejový
kumšt v rámci svojich možností
a schopností predvedú 8 – 9-roční chlapci, ktorí v podstate ešte
len prenikajú do tajomstiev tohto
rýchleho kolektívneho športu na
korčuliach a zoznamujú sa s ním
ich veku primeranou - hravou
formou.
O tom, že sa im oplatí zabojovať, svedčí množstvo zaujímavých cien a trofejí, ktoré môžu tí
najlepší získať. Napr. novinkou
oproti predchádzajúcemu roční-

ku je, že tentoraz po každom zápase vyhlásime najlepšieho hráča zápasu z každého družstva.
Deti chceme motivovať, učiť ich
ﬁlantropii, láske k pohybu, športu a rozdávať im pozitívnu energiu z takýchto a podobných akcií.
Je to možné len vďaka našim
partnerom a ich podpore. Ich
prispením môžeme organizovať
takéto podujatie, a uctiť si tak
pamiatku našej bývalej podporovateľky Martinky Palcútovej. Vyslovujeme za to veľké ďakujem!
A nielen partnerom, ale i divákom, ktorí prídu povzbudiť naše
deti a podporiť ich v tom, čo naozaj milujú, a tým je ľadový hokej.-r-

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Na archívnej snímke je þasĢ námestia so starou vážnicou v popredí.
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