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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)                                OD PRIOR, 1. posch. 

    Nové Mesto nad Váhom                                            Stará Turá 

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

OCEĽOVÉ DVERE
Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm. 
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok
 a sú opatrené tromi závesmi skrytými do zárubne. 
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky 
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny. 
Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia) 
v štruktúre dreva. 
Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie. 
Dvere sú dodávané s  kľučkou, kukadlom a piatimi kľúčmi.

Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub

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

PLASTOVÉ OKNÁ TROCAL 
InnoNova _70.M5 
Päťkomorový systém
Najvyššia odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii
Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
Vysoká odolnosť proti vlámaniu
Znamenitá ochrana proti hluku
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie a pohľadovej šírky 
Možnosť mechanického alebo elektronického systému trvalého vetrania 

Bezolovnatý profil
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   28. apríla sa uskutočnilo 15. zasadanie 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste 
nad Váhom. Snemovaniu poslancov 16. aprí-
la predchádzala 14. schôdzka mestskej rady 
(MsR).
 Po procedurálnych otázkach, kontrole uzne-
sení z 13. schôdzky MsR a predaji nehnuteľností 
sa na program dostala výročná správa mesta 
a ním riadených organizácií za rok 2008. Jej 
súčasťou je i stanovisko hlavného kontrolóra mes-
ta k záverečnému účtu mesta za rok 2008. MsR 
prerokovala záverečný účet mesta za rok 2008.
 Mesto splnilo príjmy spolu vo výške 406 964 
tis. Sk, čo je 95,7% a výdavky čerpalo spolu vo 
výške 406 964 tis. Sk, čo je 95,7%. TSM  splnili 
výnosy vo výške 94 116 tis. Sk, čo je 109,4% 
a náklady čerpali vo výške 92 410 tis. Sk, čo je 
107,4%. MsKS splnilo výnosy vo výške 14  075 
tis. Sk -  na 105,9% a náklady čerpalo vo výške 14 
075 tis. Sk, čo je 105,9%. 
 Poradný orgán primátora mesta schválil a 
poslancom odporučil schváliť záverečný účet 
hospodárenia mesta: príjmy vo výške: 372 295 
062,88 Sk, výdavky vo výške: 402 861 333,27 
Sk a stratu celkovo  - 30 976 366 39 Sk. Strata 
je vykrytá v zmysle príslušných zákonov z návrat-
ných zdrojov financovania (z úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania). Celoročné hospodárenie 
MsR schválila  bez výhrad.
 MsR v ďalšom bode odporučila poslancom 
schváliť 1. predloženie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok v rámci OP Životné 
prostredie, prioritná os: Odpadové hospodár-
stvo, operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblas-
ti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít 
zhodnocovania odpadov na realizáciu projektu 
Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom 
Meste nad Váhom. Ďalej 2. zabezpečenie rea-
lizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a 3. 
financovanie projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt vo výške 166 
000 €. Zrušila uznesenie MsZ č.158/2008 a uložila 
návrhy predložiť MsZ. 
 Na rokovací stôl sa potom  dostal návrh zme-
ny č.6 územného plánu mesta. Návrh sa  prero-
kovával od júla do decembra 2008. Vyhodnotenie 
stanovísk a rozhodnutie o námietkach a pripomien-
kach k návrhu zmeny  schválilo 12. zasadanie MsZ 

vlani v novembri. Neakceptované pripomienky sa 
opätovne prerokovali s tými, ktorí si ich uplatnili. 
Mesto požiadalo o preskúmanie návrhu zmeny 
č.6 ÚP mesta podľa § 25 stavebného zákona 
Krajský stavebný úrad v Trenčíne. Na základe 
jeho súhlasného stanoviska  po schválení zmeny 
č.6 ÚP mesta mestským zastupiteľstvom zmena 
nadobudne právoplatnosť.
 MsR prerokovala návrh – jeho textovú i 
grafickú časť - zmeny č. 6 ÚP mesta, odporučila 
ho  MsZ schváliť. Do centra záujmu  sa ďalej 
dostal návrh Dodatku č.4 k VZN č.1/1998 O
regulatívoch územného rozvoja mesta Nové 
Mesto nad Váhom.
 Schválením zmeny č.6 ÚP mesta dochádza 
k zmene záväznej časti ÚP  mesta vyhlásenej 
VZN mesta č.1/98 O regulatívoch územného roz-
voja mesta. Dodatkom č.4 sa doplní a upraví text 
záväznej časti ÚP mesta v príslušných paragrafoch
predmetného VZN. MsR odporučila poslancom 
návrh dodatku schváliť. Po rovnakom stanovisku 
k  investičnému zámeru na stavbu  BD Čachtická 
ul.- II. etapa ( pozn. red. -  viac v rozhovore s Ing. 
D. Macúchom) MsR zobrala na vedomie správy 
o výsledkoch z následných finančných kontrol v 
MŠ Ul.  Poľovnícka a MsBP, s.r.o., Nové Mesto 
nad Váhom. Nasledovalo vyhodnotenie činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2008 
- poslanci ho zobrali na vedomie a schválili plán 
činnosti HK  na rok 2009.
  MsR ďalej prerokovala  a na  základe  sta-
noviska  určenej komisie schválila koncept zápisu 
udalostí mesta za rok 2008 do kroniky mesta  a 
uložila zabezpečiť zapísanie textu do mestskej 
kroniky. Po odpovediach na  pripomienky poslan-
cov v bode  rôzne zástupkyňa primátora  mesta 
predložila návrhy na udelenie ceny primátora 
mesta – Osobnosť mesta  z jednotlivých oblastí 
nášho života. MsR   odsúhlasila  v oblasti školstva 
len jeden, namiesto pôvodných dvoch návrhov  a 
následne  predložené návrhy na Osobnosť mesta 
schválila. Ing. M. Topolčány  prítomných infor-
moval o  chystanom pochode proti ťažbe uránu a 
zhadzovaní  uránovej ťažobnej veže v Kálnici , ak-
ciu 25. apríla organizovala Strana zelených a o.z. 
Mikroregión Beckov – Zelená voda – Bezovec.
 14. schôdzka MsR v Novom Meste nad 
Váhom skončila prijatím uznesení.            - red. - 

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY  
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   Májové slnko prežiari 
oblohu teplými lúčmi, pri 
ňom človek pookreje na 
tele i na duši. Ľahšie  sa 
mu borí s problémami, 
ktoré prináša súčasný život. 
Čo nového  prinesie máj 
pre samosprávu a vôbec, 
Nové Mesto nad Váhom,  o 
tom sme sa  porozprávali 
s primátorom mesta Ing. 

Jozefom Trstenským.
• Slovenská republika i Nové Mesto 

nad Váhom ako jedno z mnohých jej miest 
si 1. mája pripomenie jubilejné - 5. výročie
vstupu Slovenska do Európskej únie. Kým 
jedni tento krok privítali, ďalší, najmä z ra-
dov euroskeptikov,  zastávajú opačný názor. 
Bez ohľadu na rôznosť pohľadov jedno je 
isté, vďaka nášmu vstupu do EÚ sa môžeme 
uchádzať o prostriedky z eurofondov. Naše 
mesto túto možnosť využíva a podáva pro-
jekty so žiadosťami o granty z fondov EÚ. 
Aká je aktuálna situácia v tomto smere, s 
akými projektmi mesto čaká, resp. sa pripra-
vuje  na vyhlásenie výziev ministerstiev SR?
 Už som sa vyjadril v predchádzajúcich 
číslach Novomestského spravodajcu. Máme 
schválených päť  projektov   v celkovom ob-
jeme 8 mil. EUR. V jednom prípade (IV. ZŠ Ul. 
odborárska) máme podpísanú zmluvu o dielo s 
firmou Combin Banská Štiavnica a u ostatných 
štyroch projektoch sa pripravuje, resp. už re-
alizuje výberové konanie na dodávateľa. Ďalšie
projekty na zberný dvor a III. ZŠ v objeme cca 4 
mil. EUR predložíme na budúci mesiac, resp. po 
zverejnení výzvy. Dnes už môžeme povedať, že 
realizácia projektov sa uskutoční v rokoch 2009 
-2010 a určite by sme privítali väčšiu flexibilitu zo 
strany riadiacich orgánov pri posudzovaní našich 
projektov.
 • V máji  - či už  oficiálne, alebo neo-
ficiálne, - sa začína letná turistická sezóna na 
Zelenej vode. Ako dopadol vlani uskutočnený
hydrogeotermálny vrt na Zelenej vode v 
súvislosti s uvažovaným aquaparkom v tejto 
lokalite?

Okrem kvality a teploty  tunajšej vody 
je tu ďalší, jednoznačne negatívny faktor, 

ktorý dozaista ovplyvňuje súkromného in-
vestora pri rozhodovaní, či ísť, alebo neísť
do akcie, a tým je  svetová hospodárska a 
finančná kríza. Ako primátor mesta máte 
určite vedomosť o plánoch novomest-
skej firmy Bolt s realizáciou aquaparku ...
 Dopadol dobre, vrt sa podarilo realizovať,
jeho výdatnosť je dostatočná a teplota vody je 
okolo 25° C. Voda sa na požadovanú teplotu 
bude dohrievať tepelnými čerpadlami a solármi. 
V súčasnosti po schválení urbanistickej štúdie 
sa pripravujú materiály na zmenu podrobného 
územného plánu.
 Kríza zasiahla, alebo ešte len zasiahne 
všetkých, ale napriek tomu príprava výstavby 
aquaparku pokračuje podľa pôvodných zámerov. 
Je to síce veľký projekt, ale nie megalománsky, 
čiže je realizovateľný.

• Vie sa už konkrétne, ako hospodárska 
kríza zasiahne rozpočet mesta, v ktorých 
položkách sa bude upravovať? Dá sa už 
dnes byť adresný ohľadne  možných škrtov 
investičných výdavkov? V minulom čísle ste 
už čosi naznačili.
 Nič sa nemení na tom, čo som povedal v 
aprílovom čísle, rozpočet budeme upravovať
najskôr na júnovom MsZ. Zatiaľ sa príjmová 
časť rozpočtu vyvíja relatívne dobre, lebo do-
pad krízy na samosprávu má fázový posun 
štyri až šesť  mesiacov a prejaví sa naplno asi 
až v druhom polroku. Z investícií schválených 
na tento rok určite nezačne prestavba kina 
na spoločenský dom a ostatné uvidíme za 2-
3 mesiace. Rozpracované akcie (ZUŠ, MsÚ) 
dokončíme a budeme sa pripravovať na ďalšie,
ťažšie obdobie.

• Nakoniec príjemnejšia téma: druhá má-
jová nedeľa patrí matkám. Čo by ste odkázali 
darkyniam života z nášho mesta?
 V prvom rade im ďakujem, že sú. Pre 
každého z nás je mama ten najbližší človek
na svete, priviedla nás na svet, stará sa o nás, 
bojí sa o nás, a ako sa častokrát hovorí, aj by 
dýchala za nás. Mama je to slniečko, ktoré na 
nás každý deň svieti a ohrieva nás, aj keď vonku 
prší. Prajem všetkým mamám, i tým budúcim, 
aby boli zdravé a obklopené láskou najbližších, 
aby boli šťastné a aby im bola opätovaná aspoň
časť tej lásky, ktorú dávajú druhým.

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
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 Voľba prezidenta SR sa podľa očakávania
uskutočnila v dvoch kolách. O budúcej hlave štátu 
sa rozhodlo až 4. apríla v druhom kole volieb. Na 
základe ich výsledku sa v júni staronovým ná-
jomníkom Grassalkovičovho paláca stane Ivan 
Gašparovič.
 Aká bola situácia v súvislosti s prezidentskými 
voľbami v našom meste, okrese a obvode, nám 
prezrádza volebná štatistika. Začneme Novým
Mestom nad Váhom.
 Z celkového počtu 16 677  občanov  za-
písaných v zozname voličov bolo vydaných 8 599 
obálok, rovnaký počet ich bolo  odovzdaných. Z 
tohto počtu bolo  8 519 platných  hlasov. Ivan 
Gašparovič dostal v meste  5 431 hlasov, Iveta 
Radičová 3 088. Vo všetkých 15 volebných 
okrskoch v Novom Meste nad Váhom zvíťazil

staronový prezident Slovenskej republiky.
V okrese Nové Mesto nad Váhom z cel-

kového počtu  51 452  zapísaných  voličov vo 
volebných miestnostiach vydali celkovo 27 541 
obálok. Odovzdaných ich bolo o dve menej, z 
toho 27 293 bolo platných. Hlas  I. Gašparovičovi
dalo 18 740  voličov Novomestského okresu, za 
I. Radičovú hlasovalo  8 553 voličov.

V obvode Nové Mesto nad Váhom (74 
758 zapísaných voličov), do ktorého patrí aj 
okres Myjava, bolo vydaných 39 419 obálok, 
odovzdaných bolo o päť menej. Odovzdaných 
platných hlasov bolo 39 083. Za I. Gašparoviča
hlasovalo 27 101 voličov, I. Radičovej  dalo svoj 
hlas 11 982 voličov novomestského obvodu. V 
žiadnom z volebných okrskov obvodu nezvíťazila
ženská kandidátka na prezidentský post.

PREZIDENTSKÉ VOĽBY V NAŠOM MESTE

 Festivalová opona sa zatvorila. XII. Festival 
A. Jurkovičovej skončil. Priblížme si jeho jednot-
livé dejstvá. Prvé dejstvo divadelnej prehliadky 
patrilo jej sprievodným akciám, slávnostnému 
otvoreniu festivalu i úvodnému súťažnému pred-
staveniu.

Kvet Tálie rozkvitol v rukách Soni Valentovej 
– Hasprovej a na krídlach motýľov  sa k nám 
z Rakúska dopravili jemné a krehké diela 
D. Mezricky. Súťažné zápolenie v nedeľu večer
odštartovali Žemberovce.
 Druhé dejstvo bolo podstatne dlhšie a trvalo 
až do utorňajšieho dopoludnia, kedy Divadlo 
Normálka z Trenčína zakončilo štafetu pred-
stavení dovedna šiestich divadelných kolektívov. 
Tretie dejstvo  po rozborovom seminári patrilo 
oficiálnemu vyhodnoteniu festivalu a odovzdáva-
niu cien. 
 Po vyhlásení výsledkov bolo jasné, že 
Novomešťania zažili totálny triumf. Festivalový 
nováčik, ani nie trojročné Divadielko galéria
pri MsKS  okrem hlavných cien: kolektívnej 
–  titulu laureáta festivalu a individuálneho 
ocenenia  pre najlepšiu herečku (za rolu Dámy 
sa ňou stala Katarína Čechvalová) získalo cenu 
za scénografickú a výtvarnú zložku hry pre 
Annu Kučerovú. Diplom za najlepšiu réžiu dos-
tal  Robo Kočan - pod režijnou taktovkou tohto 
študenta divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU 

v Bratislave Novomešťania pracovali. A napokon 
Ivanovi Radošinskému v úlohe Zdara  a Jánovi
Kincelovi v role Nezdara „sa ušiel“  diplom za 
výnimočnú hereckú súhru.
 Súhru preukázal aj osvedčený tím 
organizačného a prípravného výboru, čo vo 
svojom  záverečnom slove  kvitoval aj riaditeľ
festivalu PhDr. A. Koreň. Vďaka tomu spolu s 
výkonmi divadelníkov - okrem už spomínaných 
Novomešťanov ďalších zo Žemberoviec, Ilavy, 
Čadce, srbského Kulpína  a Trenčína sa XII. 
Festival A. Jurkovičovej dopracoval k štvrtému 
– záverečnému dejstvu.
 Zatiahnutím festivalovej opony nič nekončí,
práve sa začala príprava XIII. ročníka sviatku 
Tálie nesúceho sa v znamení 140. výročia diva-
delného ochotníckeho diania v našom meste.

ŠTYRI DEJSTVÁ FESTIVALU A TRIUMF DOMÁCICH



PROTIKRÍZOVÁ RADA PO PRVOM ZASADANÍ
 V atmosfére hľadania 
východísk z nepriaznivej situácie 
rastu nezamestnanosti v našom 
regióne ako dôsledku hospodár-
skej a finančnej krízy sa 20. 
apríla na  pôde  domu štátnej 
správy  uskutočnilo 1. zasadanie 
protikrízovej  koordinačnej rady.

 K jej ustanoveniu došlo v marci a na jej 
úvodnom sedení sa  zišla väčšina jej členov. 
Popri  zástupcoch Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Novom Meste  nad Váhom na  čele s jeho 
riad. dr. M. Mesiarikom prítomní boli predstavi-
telia zamestnávateľov, obvodného úradu, samo-
správy, odborov, Inšpektorátu práce, ZMOS-u, 
Sociálnej poisťovne  a orgánov polície. 
 Prvé  negatívne náznaky poklesu zamest-
nanosti novomestský úrad práce, ktorý zastrešuje 
okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, zazna-
menal už vlani v  auguste – septembri. Kým na 
sklonku vlaňajška bola nezamestnanosť v našom 
regióne okolo  troch percent, čo predstavovalo 
zhruba 1200 evidovaných nezamestnaných, v 
súčasnosti sa  toto číslo vyšplhalo na  viac ako 
trojnásobok a predstavuje takmer 4000 evido-
vaných nezamestnaných, t.j. vyše 8 %.
 Stúpajúca  nezamestnanosť sa prejavuje 
na raste kriminality, nie  zriedka sa prepustení 
zamestnanci stretávajú s nevyplatením mzdy 
a odstupného. Potvrdili to prítomní predstavi-
telia  polície, odborárov i Inšpektorátu práce. 
Neseriózne správanie zamestnávateľov, ako 
uviedol prezident Zväzu strojárskeho priemys-
lu v SR, tvorí len mizivé percento, väčšina 
zamestnávateľov si nedovolí takýmto spôsobom 
špiniť svoje meno a povesť serióznej firmy. Kríza 
ešte  nepovedala  konečné slovo, nikto nevie, 
kedy skončí, preto so slovami Ing.M. Cagalu, 
CSc. o nutnosti  nedopustiť , aby ľudia stratili svo-
je pracovné návyky a zručnosť, sa stotožnili všetci 
prítomní. Tiež s konštatovaním o nepružnosti 
a skostnatenosti súčasnej legislatívy, ktorá 
promtne nereaguje  na aktuálnu situáciu, na  čo
poukázali viacerí účastníci sedenia. Napr. zriade-
nie  sociálnych podnikov s obmedzenou dĺžkou 
ich trvania  je  finančne i organizačne náročné. 
Polená pod nohy čerstvým nezamestnaným, 
ktorí majú záujem sami riešiť zlú situáciu, do 
ktorej sa  vlastnou vinou nedostali, hádže  napr. 

klauzula zákona o tom, že nezamestnaný musí 
byť najprv tri mesiace  v evidencii úradu práce, 
až po tom môže  rozbehnúť svoje  podnikanie. 
Ani pád do sociálnej siete po šiestich mesiacoch 
poberania dávok nie  je riešením. Rodina z týchto 
príspevkov nie je schopná dôstojne žiť, dokonca 
vyžiť, čo zdôraznil riaditeľ odboru sociálnych 
vecí ÚPSVaR Ing. Mgr. P. Ochránek. Zástupkyňa
riaditeľa ÚPSVaR  a riad. odboru služieb zamest-
nanosti Ing. J. Jakubeová podrobne  rozviedla 
kroky úradu práce na riešenie nežiaducej si-
tuácie, organizovanie kurzov, školení, právnej 
pomoci, dokonca pri hromadnom prepúšťaní 
pracovníčky úradu idú priamo do „terénu“, do 
firiem evidovať nezamestnaných, aby ľudia, ktorí 
prišli o prácu, nemuseli chodiť na  úrad, kde sú 
už teraz priestory veľmi stiesnené, o napätej 
situácii, keď  to  medzi nezamestnanými  priam 
vrie, ani nehovoriac. Ako zdôraznil riad. ÚPSVaR 
dr. M. Mesiarik, hromadné prepúšťanie tvorí 
zhruba  len tretinu z foriem prepúšťania, zväčša 
sa firmy so svojimi zamestnancami „lúčia“ potro-
che, bez nutnosti nahlásenia prepúšťania na 
ÚP. I keď nie  vo veľkom, ale  predsa, ÚP zaz-
namenal prepúšťanie ľudí z dôvodu porušenia 
pracovnej disciplíny ako pre zamestnávateľov
najlacnejšieho spôsobu zbavovania sa ľudí bez 
akýchkoľvek náhrad. 
 Napriek nepriaznivej situácii sa v regióne 
objavili prípady, kedy sa podarilo zastaviť
prepúšťanie  ľudí vo firmách, ba dokonca sa 
vyskytol i opačný trend  s perspektívnym prijí-
maním pracovníkov.

Členovia protikrízovej koordinačnej rady 
sa dohodli na tom, že sa budú schádzať raz 
mesačne, v prípade potreby i častejšie a zo 
svojho prvého sedenia sformulovali závery, ktoré 
zaslali kompetentným vrcholným orgánom.         

V Ý H E R K YŇA
  Alena Škulecová z pobočky Dexia banka 
Slovensko, a.s., Nové Mesto n. Váh. vyžrebo-
vala výhercu našej súťaže s kupónom. 
 Šťastnou majiteľkou 16,60 € sa stala
     Mária KOŠŤÁLOVÁ,
SNP č.16 z Nového Mesta nad Váhom.   
 Srdečne blahoželáme a žiadame výherky-
ňu, aby si cenu prevzala v MsKS.

4

Kupón vystrihnite a pošlite, alebo 
osobne doručte do 22. MÁJA na 
adresu: MsKS, redakcia Novomest-
ského spravodajcu, Hviezdoslavova 
4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
Na jedného z vás sa usmeje šťastie
v podobe

výhry 16,60 €,
ktorú venuje:

MÁJ 2009

✂

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU
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KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

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

Prevádzkové hodiny

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

      Tešíme sa na vašu návštevu  
Banka pre život

 www.dexia.sk

✂
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Čulý pracovný ruch vládne na Ul. Čachtickej.
Mesto pokračuje  vo výstavbe  100 nájomných 
bytov  v areáli bývalých vojenských skladov. Viac 
podrobností  pre Novomestského spravodajcu 
uviedol Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste nad Váhom. 
 -S realizáciou 1. etapy výstavby   bytov  firma 
Izotech Group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
ako  víťaz verejného obstarávania začala vlani 
v júni. Ide o päť rovnakých, vo finálnej podobe 
len farbou fasády odlíšených  bytových domov. V 
každom z nich  bude po 20 bytov, z toho  zhruba 
po  20 % jednoizbových  a trojizbových bytov a 60 
% dvojizbových. Väčšinu teda tvoria  dvojizbové 
byty, ktoré sú veľmi slušnými, povedal by som, 
viac ako štartovacími bytmi pre rodinu s 1 - 2 
deťmi a znesú porovnanie s bytmi stavanými do 
súkromného vlastníctva. Samozrejme, v inten-
ciách zákona bude na prízemí bytových domov 
príslušné percento bezbariérových bytov. Termín 
dokončenia  prvých sto bytov budovaných v I. 
etape je 30. októbra.2009.
 Podľa slov Ing. Dušana Macúcha   v rámci tej-
to výstavby sa zrealizuje i technická infraštruktúra 
- chodníky, zeleň a nové, v našom meste po 
prvýkrát vybudované murované, odvodnené, 
čiastočne kryté, a teda pred vetrom a poletovaním 
smetí chránené kontajnerové stánia. S dobudo-
vaním ihrísk  samospráva ráta v roku 2010. 
 -Byty z prvej etapy  postavené v predpokla-
danom náklade zhruba 4,75 mil. € (143 mil. 
Sk) budú prístupné i príjazdné od Ulíc Lipovej, 
Brigádnickej a Vinohradníckej. Postup prác je 
zatiaľ v súlade s plánom, je  reálne, že termín 
ukončenia zhotoviteľ stavby dodrží. 
 V rámci tejto výstavby  sa v investorstve 
MsBP  buduje  aj nová  plynová kotolňa s tepel-
nými rozvodmi pre všetkých 200 bytov. Ide o  tech-
nológiu  s dvojtrúbkovým rozvodom do bytových 
domov. Na nich  budú výmeníkové stanice, kde si 
bytové domy  budú samy vyrábať teplú vodu. Tým 
sa  znížia  straty, čo ušetrí peňaženky nájomníkov. 
Kúrenie  pôjde  z kotolne, prostredníctvom MsBP 
ju bude prevádzkovať mesto. Práce na kotolni idú 
stanoveným tempom a   mala by  byť hotová do 
ukončenia  výstavby  bytových domov. 
 Súčasťou nového bývania budú  aj parkova-
cie plochy, počíta sa  s koeficientom 1,5, t. z., že 

na  jeden byt pripadne 1,5 parkovacieho miesta, 
čo by  podľa  skúsenosti z Karpatskej ul.  malo 
stačiť. Pritom  parkovanie  nie  vždy  býva  tkp. 
štandardnou výbavou výstavby  súkromného in-
vestora.
 Predpokladáme, že nájomné byty sa budú 
odovzdávať v priebehu novembra, čo znamená, 
že nájomníci by mali Vianoce prežiť  už pod 
novou strechou. Ak sa tento náš zámer podarí 
zrealizovať, bol by to  pre občanov určite pekný 
darček pod stromček. –
 Ako  nám ďalej prezradil vedúci oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ, mesto 
zároveň pripravuje  aj  výstavbu II. etapy bytových 
domov na Čachtickej ul. – ďalších 100  nájomných 
bytov v piatich bytových domoch. 
 -Ak  nám  na ich výstavbu štát poskytne úver a 
dotáciu, čo  zatiaľ vyzerá nádejne,  predpokladám, 
že  by  sme s výstavbou ďalších 100 b. j.   začali
najneskôr v druhom polroku 2009. Zhotoviteľ je 
známy,  na základe  výsledku verejnej súťaže je 
ním opäť firma Izotech Group, s.r.o., Nové Mesto 
nad Váhom. Zmluvu  s ňou už mesto podpísalo. 
Keď výstavba  začne, bude prakticky  pokračovať
tým istým spôsobom s konečným počtom ďalších
piatich farebne  odlíšených  bytových domov po 
20 bytov. Predpokladáme, že v roku 2010  v meste 
pribudne celkove10 nájomných bytových domov 
s 200 bytmi. - 
 Napriek rovnakému spôsobu  budovania II. 
etapa výstavby predstavuje vyššie predpokladané 
náklady –  zhruba 5,78 mil € (174 mil. Sk).
 -Je to z dôvodu, že  bude potrebné realizovať
viac technickej infraštruktúry a oproti minulosti sa 
zvýšili i ceny. Ale  v  každom prípade  musíme 
dodržať  ministerstvom výstavby stanovenú maxi-
málnu cenu za meter štvorcový podlahovej plochy 

BRÁNOU DO MESTA NOVÁ VÝSTAVBA

7

bytu, inak by sme sa mohli s dotáciou  z MVaRR 
SR rozlúčiť. V žiadnom prípade nedopustíme, aby 
sme kvôli tomu prišli o 30 %  možnej dotácie. -
  Bytové domy z II. etapy, ako upozornil Ing. 
Dušan Macúch, budú prístupné  aj príjazdné  len 
z Ul. Čachtickej.
 -Táto výstavba si vynúti rekonštrukciu časti Ul. 
Čachtickej. Rátame s vybudovaním autobusových 
zastávok, novými chodníkmi, úpravou cestného 
telesa a  vjazdu k  bytovým domom. V závere 
výstavby bytových domov, niekedy v  roku 2010, 
sa ako ďalšia investičná akcia uskutoční úprava 
cesty. Je na ňu pripravený realizačný projekt 
a je vydané územné rozhodnutie. Momentálne 

doťahujeme stavebné povolenie, napokon sa 
spraví súťaž na zhotoviteľa. Úprava si vyžiada 
aj výrub niekoľkých stromov, v súčasnosti naň
vybavujeme povolenie. Perspektívne v tejto loka-
lite  rátame  s možnou obchodnou vybavenosťou,
vyčlenili sme na ňu  aj  plochu. Potrebný je  len 
záujem  zo strany  súkromného investora. 
 Tvár tejto lokality i samotný  vstup do mesta 
sa teda výrazne zmení, bránou do mesta z južnej 
strany bude nová výstavba. Odstránením jestvu-
júceho  betónového oplotenia bývalých vojenských 
skladov sa táto lokalita otvorí a úplne prirodzene 
sa pričlení k Samotám, stane sa ich súčasťou.
Nové Mesto n. V. bude skrátka skutočne nové.-

  Pár mesiacov po narodení bola Michaela
Mikušková, prvý občianik  Nového Mesta nad 
Váhom roka 2009, opäť raz stredobodom po-
zornosti samosprávy, nielen rodičov (pre nich 
je každý deň). 7. apríla sa totiž uskutočnilo
slávnostné prijatie nášho prvého eurobábina, 
ktoré sa za príchodom eura na Slovensko „ ones-
korilo“ len o jeden deň. Miška, dcéra Andrey, rod. 
Jankovičovej  a Petra Mikuškovcov, sa narodila 
2. januára o 1,40 h s pôrodnou hmotnosťou 3350 
g a dĺžkou 50 cm. Malá slečna sa má k svetu, 
rastie ako z vody, v súčasnosti má takmer o dva 
kg viac a živo sa zaujíma o svet vôkol seba.
 Prvého občianka nášho mesta prijala 
zástupkyňa primátora mesta a predsedníčka 
ZPOZ pri MsÚ v Novom Meste nad Váhom 

I n g . V i e r a
V i e n e r o v á .
  Hoci malú 
Mišku v sú-
časnosti i v 
najbližších me-
siacoch a ro-
koch bude viac 
zaujímať  da-
rovaný plyšový 
m e d v e d í k , 
neskôr jej iste 
príde  vhod 
finančný dar, 
ktorý dostala od 
mesta.    -ab-

NAŠE PRVÉ EUROBÁBO NA MESTSKOM ÚRADE

 Pri príležitosti 64. výročia oslobodenia našej 
vlasti si uctíme pamiatku padlých vojakov piet-
nym aktom kladenia vencov k Pamätníku kpt. 
Ľjubovskému v Parku J. M. Hurbana v Novom 
Meste nd Váhom 7. mája o 14,00  h.         

K  O S L O B O D E N I U
V L A S T I

 Patrón hasičov sv. Florián pozýva širokú 
verejnosť, predovšetkým  deti  a mládež, na 
návštevu Hasičskej stanice. Deň otvorených 
dverí na Ul. odborárskej z príležitosti sviatku 
patróna hasičov bude 4. mája od 8,00 h.

SV. FLORIÁN POZÝVA

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 
organizuje mesto v spolupráci s novomest-
skou firmou BOLT už koncom mája podujatia 
pre deti rozložené do dvoch dní. 29. mája na 
Hviezdoslavovej ul. sa tradične  uskutoční  akcia 
POLÍCIA DEŤOM, 30. mája sa oslavy  sviatku 
detí presunú na Zelenú vodu. Podrobnosti o 
podujatiach a presnom čase ich konania sa  včas
dozviete z mestského rozhlasu, príp. plagátov.

KONCOM MÁJA MDD

 • 4. mája uplynie 90 rokov od tragickej 
smrti  najvýznamnejšej osobnosti moderných 
slovenských dejín - dr. gen. Milana Rastislava 
Štefáníka (21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 
Ivánka pri Dunaji), ktorej meno nesie i naša 
najstaršia stredná škola v meste. 



 V minulom čísle v rubrike Na linke primátor 
mesta Ing. Jozef Trstenský naznačil eventu-
alitu, že mesto kvôli hospodárskej kríze poza-
staví realizáciu investičnej akcie naplánovanej 
na tento rok, konkrétne rekonštrukciu Ul. banskej 
a Ul. železničnej. Viac nám  o tom povedal  Ing.
Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, roz-
voja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad 
Váhom.
 -Mesto má  pripravený projekt  a je  vydané 
aj územné rozhodnutie na rekonštrukciu Banskej 
a Železničnej ul., prakticky až po bývalé vlečkové
priecestie  na Ul. Čachtickej.
 S touto stavbou, podobne ako doteraz s ra-
dom ďalších, sme sa chceli uchádzať o prostried-
ky z eurofondov. Žiaľ, zistili sme, že  nespĺňame
základnú podmienku na podanie projektu, pretože 
v našom prípade nejde o komunikácie  v blízkosti 
centra mesta alebo v centrálnej zóne, ako určuje
výzva príslušného ministerstva. Z toho dôvodu 
budeme musieť akciu  financovať z mestského 

rozpočtu a realizovať vzhľadom na jej finančnú
náročnosť postupne. 
 Akciu pripravujeme ako malý južný obchvat 
mesta mimo jeho obytnej časti. Ide nám o to, 
aby ťažké nákladné vozidlá nad 3,5 t, smerujúce 
od Čachtíc, kde je dosť podnikov, nebrázdili 
ulice mesta a neničili miestne  komunikácie, o 
hlučnosti  a prašnosti v obytnej zóne nehovoriac. 
Naším zámerom je, aby nákladiaky nejazdili po 
Ul. Čachtickej, Štúrovej a J. Kollára, ale aby 
odbočkou  po Ul. banskej a Ul. železničnej  sa 
dostali do podjazdu  a odtiaľ von cez Piešťanskú
ul. a Trenčiansku ul. pokračovali ďalej podľa
cieľa jazdy buď smerom na Trenčín alebo na 
Bratislavu. -
 Ako na záver zdôraznil Ing. D. Macúch z 
MsÚ, hoci  súčasná situácia pribrzdila nápor do-
pravy, je viac ako isté,  že po hospodárskej recesii 
sa situácia dostane do starých koľají, preto je 
odklon dopravy  nevyhnutný a mesto s ním naisto 
ráta. Otázkou je len, kedy sa zrealizuje.
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C H Y S T Á  S A  J U Ž N Ý  O B C H V A T  M E S T A

SLÁVNOSŤ  BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA

˜

 Určite príjemnejšie chvíle 
ako na  blížiacich sa maturitách 
14. – 18. mája zažili študenti 5 - 
ročného Bilingválneho slovensko 
– španielskeho gymnázia v Novom 
Meste nad Váhom na podujatí 20.
apríla v MsKS spojeného s ocenením 
najlepších študentov. 
 Tradícia odovzdávania štipendií 
najúspešnejším žiakom najvyššieho 
ročníka trvá už štvrtý rok, tentoraz sa 
po prvýkrát týkala maturantov.
 Štipendium vo výške 600 € dos-
tala trojica študentov z 5. A triedy: 
premiérovo Eva Uhrinová a Barbora
Priadková, po druhý raz v histórii oceňovania
Veronika Vadinová. Peňažný darček za dosia-
hnuté študijné výsledky prevzali dievčatá z rúk 
členov delegácie Španielskeho veľvyslanectva v 
SR v Bratislave, ktorú tvorili zástupca vedúceho 
misie p.Yago Gil Aguado a  pridelenec pre 
vzdelanie p. L. Pardinas Béjar.
 Úspech maturantiek, ktoré čo nevidieť opus-
tia brány školy, ktorá ich po pvý raz otvorila v škol. 
roku 2004/5, potešil aj prítomných predstaviteľov

KŠÚ v Trenčíne, samosprávy na čele s primátorom 
mesta Ing. J. Trstenským a jeho zástupkyňou
Ing. V. Vienerovou, riaditeľku školy Mgr. M. 
Vitáskovú,  pedagógov a študentov gymnázia.       

 Tohoročný - jubilejný 30. Novomestský 
jarmok sa uskutoční v dňoch 18. - 20. septem-
bra v Novom Meste nad Váhom.              -vv-

JUBILEJNÝ JARMOK
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 Štvorlístok  vraj prináša šťastie. Za úspechom 
4-členného tandemu:  trojlístku hercov – Kataríny
Čechvalovej (K.Č.), Ivana  Radošinského (I.R.)
a Jána  Kincela (J.K.) a režiséra Roba  Kočana je 
však niekoľkomesašná tvrdá práca. A tak napriek 
Nezdaru  ako jednej z postáv Mrozkovej hry sa 
Divadielko galéria  stalo absolútnym víťazom
Festivalu A.Jurkovičovej, dosiahlo  totálny  zdar 
(a určite nie kvôli Zdaru ako ďalšej postavy hry). 
Očakávali ste takýto  úspech?, nielen na to sme 
sa  postupne spýtali   hereckých protagonistov 
Letného dňa.

 I.R.: Takýto úspech sme nečakali, vedeli sme, 
že  nejaká cena  sa nám ujde – keď nie  iná, 
aspoň za účasť určite -, ale hlavnú cenu sme 
nečakali. Ale robili sme  všetko pre to, aby sme na 
javisku podali čo najlepšie výkony. Ostatné bolo v 
rukách poroty.      
 *Čo  pre vás  víťazstvo súboru, ktorý vediete, 
znamená?

I.R.: Jeden úspech je  za nami  a možno ďalší
pred nami. No bolo za ním veľa roboty, strašne 
veľa hodín, strašne veľa skúšok. 
 * Pán Kincel, a pre vás čo znamená 
víťazstvo?

J. K.: To isté, čo pre Ivana. Len nie som si istý 
ďalšími krokmi, lebo  to, čo predchádzalo  tomuto 
úspechu, ma  telesne i duševne vyčerpalo.
 *Ale tá cena vás určite povzbudila  ... 
 To hej, ale aj tak si myslím, že treba počkať
do prázdnin, potom uvidíme.
 *Jedno je fakt. Divadielko galéria malo na fes-
tivale  svoju premiéru – a  hneď takú úspešnú! 

I.R.: Divadielko síce malo svoju premiéru, 
ale my, herci, nie. Nie sme žiadnymi nováčikmi,
hereckými benjamínkami. 
 *Cítili ste, že máte za sebou, ak tak možno 
povedať, poloprofesionálne režijné vedenie 
študentom III. ročníka divadelnej réžie?

I.R.: Chceli sme vyskúšať nové metódy 
mladých ľudí, ktoré využívajú a som presvedčený,
že Kočanove  nové pohľady  znamenali  pre naše 
herectvo  veľký pokrok, veľký  krok  dopredu. 
 *Katka, čo pre vás znamená titul laureáta?

K.Č.: Vôbec som to nečakala, som veľmi
rada, aj keď tie začiatky boli veľmi ťažké. Práca 
s  režisérom  bola pre nás čímsi úplne novým, 
používal iné postupy. Ich akceptovaním sme išli 
v podstate proti sebe. Spočiatku som  ani nechá-

pala, čo
režisér  odo 
mňa chce. 
Pre mňa
n a j v ä č š í m 
orieškom bolo 
hrať civilne, 
byť prirodzená. To 
bol môj najväčší 
problém.
 *Ako vidno, po-
darilo sa vám ho 
úspešne zvládnuť,
lebo  vaše herecké 
umenie  porota  ohodnotila najvyšším  individuál-
nym ocenením  - cenou za najlepší ženský he-
recký výkon. Nie je  to vaša prvá cena …

K.Č. :Toto je moja tretia cena. Predchádzajúce 
dve som dostala  za  stvárnenie  čachtickej pani a 
za Júdu v Zemi.
 * Tým ste sa v  histórii festivalu  stali 
najúspešnejšou herečkou, doteraz nikto   ne-
získal tri  hlavné  individuálne ceny. Srdečne
blahoželáme.

K.Č.: Ďakujem pekne.
 * Zdá sa, že divadlo je  pre vás  relax, 
nielenže zaň zbierate ceny, ale si ho aj užívate ...

K.Č.: Áno, je pre mňa  relaxom, ale teraz, 
keď sme  robili s Robom, tak to relax nebol. Bola 
to tvrdá drina. Nacvičovali sme každú sobotu  od 
14,00 h   do 21,30 h.  Začali sme v novembri  a s  blí-
žiacou sa premiérou Letného dňa a potom festi-
valu sme skúšali dvakrát do týždňa. Ale prinieslo 
to svoje ovocie. Celému súboru. 

ZA „ZDAROM“ NOVOMEŠŤANOV TVRDÁ DRINA

Čakanka v spolupráci s Podjavorinským 
ľudovým orchesterom zo Starej Turej pripra-
vujú na 17. mája o 16,00 h zaujímavý program. 
V ňom chcú širokej verejnosti priblížiť činnosť
súboru  a predstaviť jeho repertoár. 
 Hudba, spev a tanec sú zakomponované 
do prostredia jarmočného diania, pričom deti 
choreograficky stvárňujú predávané výrobky 
a jarmočnú zábavu. Týmto spôsobom chce 
súbor osloviť mladých záujemcov o tento druh 
slovenskej ľudovej kultúry.  

ČAKANKA NA JARMOKU
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B E Z P L A T N Ý  Z B E R  Š K O D L I V Í N
V dňoch 12. a 13. mája  sa v Novom Meste 

nad Váhom uskutoční ďalší bezplatný mobilný 
zber odpadu s obsahom škodlivín. Ide o 
odpad, ktorý pre jeho nebezpečné vlastnosti 
nemožno zmiešavať s komunálnym odpadom.
 V stanovených termínoch možno odovzdať
tento odpad s obsahom škodlivín:
 rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické 
látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, le-
pidlá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia, chladničky, televízory.
 Zberné miesta a čas zberu:
12.máj  (utorok):  14,00 – 18,00 h
parkovisko pri križovatke Ulíc slnečná a zelená

parkovisko pri športovej hale  - Ul. Javorinská 
parkovisko pri MŠ - Ul. lesnícka
13.máj (streda):  14,00 – 18,00 h
Ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do   fa OBAL 
– Vogel & Noot 
Ul. Benkova - parkovisko pri skleníkoch TSM 
Ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii 
Ul. Hollého - trhovisko
 Technické služby mesta v Novom Meste nad 
Váhom vychádzajú občanom mesta v ústrety v 
tom, že mimo uvedených termínov môžu  takýto 
nebezpečný odpad priniesť do objektu TSM  na 
Ul. Klčové 34 každý utorok a stredu v čase od 
8,00 – 15,00 h.  Ing. Martin Poriez, riaditeľ

NECHYSTÁ SA BILANCOVAŤ ,  NAOPAK
 Osobnou návštevou  poctila festival, jeho 
organizátorov a návštevníkov Dagmar Mezricky,
rakúska výtvarníčka s väzbou na naše mesto. 
 -Je mojím zvykom, že každý rok,  minimálne 
raz prichádzam do Nového Mesta nad Váhom. 
Spomienky na detstvo sú také silné a hlboké, že 
človek sa im nemôže nijako brániť. Napokon ani 
nechce, veď prečo by som sa aj bránila? Je to 
vždy veľmi príjemné, keď sem prídem, návšteva 
mesta pre mňa veľa znamená. 
 V poslednom čase som z Novomešťanov v 
kontakte najmä s Jankom Mikuškom, riaditeľom
kultúrneho strediska. Máme veľa spoločného.
Nielenže sme v mladosti obaja bývali na námestí, 
dokonca som v Bratislave vyštudovala rovnakú 
strednú školu ako on.-
 Tohoročné životné jubileum D. Mezricky,
slovko memoáre v názve  jej novomestskej výsta-
vy ...,  v človeku  skrsli všelijaké myšlienky, i taká, 
či sa  umelkyňa nebodaj nechystá bilancovať.
Jej rozhodné: „Vôbec nie, absolútne nie!!! , je to, 
čo som chcela, priznám sa, počuť. A prečo teda 
Memoáre na krídlach motýľov?
 -Tento  názov  vystihuje  moju tvorbu,  ho-
vorí, že ide o veci ľahké,  akoby sublimujúce, 
rozpúšťajúce sa - už tou technikou. Pre mňa
nie je  nič  bližšie než krídla motýľov – akvarely. 
Tento názov evokuje ľahkosť mojich obrazov, i 
prchavosť tohto  sveta, preto, a pre nič iné takýto 
názov. Je pre mňa dôležitý.-
 Pre nás, Novomešťanov, je pre zmenu  dôležité 
i povzbudzujúce zároveň  poznanie o Mezrickej 

pretrvávajúcej láske 
a vzťahu k Novému 
Mestu nad Váhom. A 
hoci zrejme vyčerpala
„kvótu svojich návštev 
nášho mesta pre 
tento rok, najmä 
kvôli jej pracovnému 
zaneprázdneniu a 
ďalším výstavám, - 
preto nemôže byť ani 
reči o nejakom bilan-
covaní - , do nášho 
mesta sa D. Mezricky vráti v októbri prostredníc-
tvom výtvarných Návratov ....

 18. mája o 17.00 h v kaviarni Domu kultúry 
Javorina Stará Turá sa uskutoční prezentácia 
dvoch nových kníh staroturianskych autorov. Ste 
na ňu srdečne  zvaní.

Elena Mária Rumánková sa vo  svojej novej 
knihe poohliadne Za tajomstvom pečatí (voľné
pokračovanie turianskych historek Zakvitli lipy 
pod Drahami) a novomestský rodák Gustáv
Rumánek predstúpi pred svojich čitateľov s bás-
nickou zbierkou Zdvihnutá minca. Knihy bude 
možné  zakúpiť si priamo na tejto spoločenskej
akcii, v Starej Turej v INFOTURE v Kníhkupectve 
v Dome služieb a v Novom Meste nad Váhom v 
Kníhkupectve  Coda Art na Námestí  slobody. 

PREZENTÁCIA KNÍH
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„ R A D U J  S A ,  L E B O  S K R Z E  T E B A 
S A  N Á M  R A J  O T V Á R A ! “

 Tieto slová Akatistu z východnej liturgie, ktoré 
sú oslavou Presvätej Bohorodičky, sú dávnou 
vierou Cirkvi, čím je pre nás, veriacich,  Panna 
Mária: bez Panny Márie by sme nemali Ježiša 
Krista. Ježiš nejestvoval a nejestvuje bez Matky.
 Cirkev jasne vyznáva, že Panna Mária má 
v dejinách spásy určitú „úlohu“. Druhý vatikán-
sky koncil vo svojej vieroučnej konštitúcii o 
Cirkvi (Lumen gentium), v kapitole Blahoslavená 
Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a 
Cirkvi v tomto smere najprv cituje všetky biblické 
pramene, ktoré určujú jej miesto v dejinách 
Zjavenia a v tajomstve Vykúpenia a potom sa 
venuje jej úlohe „služobnice“ (č. 60 a nasl.), ktorá 
sa opiera o slová: „Lebo jeden je Boh a jeden 
prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus 
Ježiš...“ (1 Tim 2, 5).
 V tomto prípade nejde o zámerné vyhľadáva-
nie nejakého problému, ale o vyšší princíp pocho-
penia, na ktorom sa zakladá vlastné prostredníc-
tvo Panny Márie. Súbežne s jediným prostred-
níctvom Ježiša Krista je zdôraznené: „Materské 
poslanie Márie voči ľuďom však toto jediné 
Kristovo prostredníctvo nijako nezatieňuje ani 
nezmenšuje, lež dáva najavo jeho účinnosť“ (LG 
60), pretože „spolupracovala na diele Spasiteľa
celkom mimoriadnym spôsobom“ (LG 61).
 Z toho dôvodu „sa Panna Mária uctieva v 
Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica 
a Prostrednica. To sa však chápe takým spôso-
bom, že nič sa neuberá, ani nepridáva hodnosti a 
účinnosti Krista, jediného Sprostredkovateľa“(LG
62). Týmito slovami je vyjadrená významná 
sprostredkujúca úloha Panny Márie. „Preto 
sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom 
jedinečný článok Cirkvi  ako jej predobraz  a 
najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a katolícka 
Cirkev, poučená Svätým Duchom, jej preukazuje 
detinskú oddanosť a lásku ako vrelomilovanej 
matke“ (LG 53).
 Keď nás svätá Cirkev učí, že oddanosť
Panne Márii je znakom a zárukou spásy, ne-
hovorí to naľahko alebo iba ako podnet na 
zbožnú meditáciu. Čím väčšmi sa zamýšľame
nad učením o prostredníctve Panny Márie, tým 
väčšmi preciťujeme pevný základ oddanosti k 
nej. Sv. Bernard totiž už dávno povedal, že „Boh 

chcel, aby sme nemali nič, čo by už neprešlo 
Máriinými rukami“. Pápež Lev XIII., ktorý prevzal 
učenie sv. Bernarda, poukazuje vo svojej encyk-
like Iucunda semper na to, že „každá milosť, ktorú 
tento svet dostáva, sa zvyčajne udeľuje v troch 
krokoch: od Boha Kristovi, od Krista Panne Márii 
a od Panny Márie nám.“ 
 Kardinál Jaime Sin, arcibiskup z Manily na 
Filipínach spomína, že pochádza zo 16 de-
tí. On bol štrnásty. Jeho mama každý večer
prichádzala k jeho postieľke, pobozkala ho a 
povedala: „Teba mám najradšej zo všetkých.“ 
On si začal namýšľať, že je v tom akási dis-
kriminácia voči ostatným. Spýtal sa preto svojej 
pestúnky, prečo mama má radšej jeho ako ostat-
ných. Ona odpovedala: „Pretože si zo všetkých 
najškaredší.“
 Julie Christieová sedela pri nemocničnej 
posteli svojho 21-ročného syna, ktorého lekári 
vyhlásili za beznádejný prípad. Mladý muž upadol 
po dopravnej nehode začiatkom februára 1995 
do kómy. Ani po dvoch operáciách mozgu nebola 
nádej na zlepšenie, a preto odpojili všetky prístro-
je na udržiavanie životne nevyhnutných funkcií. 
Pri synovi, odsúdenom na smrť,  sedela už iba 
jeho matka. Po niekoľkých hodinách chlapec 
zrazu otvoril oči, chytil maminu ruku a povedal: 
„Ľúbim ťa.“ Pre lekárov v Nemocnici svätého 
Rafaela v Kalifornii je šťastný záver prípadu 
nevysvetliteľný.
  Hľa, čo dokáže láska matky k dieťaťu! A 
čo láska Božej Matky k nám?! Poznanie, že 
sme deťmi Matky Márie, malo by byť pre nás 
stálym zdrojom radosti, osobitne pri májových 
pobožnostiach. Keď nám ju Boh dal za Matku, dal 
nám ju preto, že veľmi potrebujeme jej ochranu, 
aby za nás orodovala. Toto poznanie má byť však 
správne chápané a hlboko prežívané, pretože 
len takto sa stane mimoriadnym požehnaním pre 
jednotlivých veriacich, i pre celý svet, ako sa to v 
dejinách za dvadsaťjeden storočí kresťanského
života už nejeden raz stalo. Jej duch a poslanie 
trvajú podnes. Má silu obnovovať život i svet. 
Preto na ňu nezabúdame, preto si ju ctíme, preto 
sa k nej obraciame s prosbami ako k Matke, ktorú 
nám daroval sám Pán.                    -Gš-
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DIVADELNÁ RÉŽIA NA VÝBORNÚ
 Praktickú „skúšku“ z divadelnej réžie a drama-
turgie zvládol Robo Kočan (na foto druhý sprava 
s členmi Divadielka galéria), študent III. ročníka
VŠMU v Bratislave, na  výbornú. Dostal cenu  za 
najlepšiu réžiu a  z XII. Festivalu A. Jurkovičovej si 
nepriamo odniesol  i niekoľko ďalších vynikajúcich 
známok. Súbor, ktorý režijne viedol, získal okrem 
laureáta festivalu a hlavnej individuálnej ceny pre 
ženu - herečku i niekoľko ďalších ocenení. 

*Čakali ste  to vôbec?
 Poviem vám pravdu, ja som sa nad tým ani 
nezamýšľal, ale verdikt poroty ma potešil.

*Čo to pre vás znamená?
 Je  to príjemné zadosťučinenie  úsilia, ktoré 
sme vyvinuli, tak herci, ako i ja, pri nácviku in-
scenácie hry.

*Ak bude príležitosť, budete pokračovať v 
spolupráci s Divadielkom galéria?
 Rozprávali sme  sa  o tom a vôbec sa tomu 
nebránim. No momentálne  mám   rozbehnuté 
tri projekty, čakajú ma nejaké premiéry, takže 
možno  v budúcom roku.

*Na čom pracujete?
 Robím Stroskotancov od toho istého autora. 
Keď som natrafil na  Letný deň od S. Mrozka, 
začal som sa hlbšie „špárať“  v jeho hrách a 

natrafil som na jednu úžasnú, veľmi vtipnú jed-
noaktovku  - Stroskotanci.  Robíme ju v bratislav-
skom mestskom Divadle  Arteatro. Na škole ma 
zamestnáva  tragédia Don Juan a spolu s drama-
turgom pripravujeme ešte  dramatizáciu poviedky 
Václava Pankovčina.

*Prezraďte, ako to všetko  stíhate, školu a 
všetky ostatné aktivity?
 Stíham. Chodím spávať o piatej ráno a vstá-
vam už o deviatej. Mojím životabudičom je káva, 
pijem veľa kávy. A  to mám pred sebou ešte 
štátnice, bakalársku prácu, a ďalší projekt... Mám 
toho veľa, ale stíham. Stojí to za to.             -eg-

P A I N T B A L L & A I R S O F TP A I N T B A L L  &  A I R S O F T
NOVÁ KRYTÁ HALA 

LUBINA

0910 662 112
 www.bojovat.sk



 Dáma slovenského herectva Soňa Valentová 
– Hasprová za vyše štyri desaťročia svojej ume-
leckej kariéry, po celý čas až dodnes  verná našej 
vrcholnej divadelnej scéne, získala niekoľko 
ocenení za svoje herecké umenie. 5. apríla k nim 
pribudol Kvet Tálie. Jemne držiac v ruke toto nád-
herné dielo akad. sochára Mariána Polonského, 
obklopená vôňou  kytíc  zo živých kvetov, ktoré 
dostala,  pri tabuli vo foyer stánku kultúry s vy-
gravírovanými menami slovenských herečiek, 
kde  ako ôsme  odteraz figuruje  to jej, si za-
spomínala na svoje herecké začiatky. A nielen to.
 Začínala v podstate dva razy. Prvýkrát bez-
prostredne po skončení herectva na VŠMU a 
bezprostrednom nástupe v auguste 1967 do SND 
a akoby po druhý raz po 27.marci 2004 (úmrtie 
Pavla Haspru – pozn. red.).
   -Potom, čo mi zomrel manžel , ako keby 
som musela znovu začínať. Vždy sa to so mnou 
ťahalo, hovorilo sa – manželka režiséra.  Ako 
keby som musela  znovu dokazovať, že  viem aj 
sama pracovať. Veď  keby som nevedela hrať,

ani môj manžel by  so mnou nerobil, možno by  si 
ma ani nezobral, lebo práca bola preňho prvoradá 
(smiech).-
 Hoci Festival A. Jurkovičovej  je divadelné 
podujatie a Soňa Valentová  sa na  ňom stala 
držiteľkou Kvetu Tálie, nerozlišuje a nepreferuje 
divadlo pred filmom či televíziou, či naopak. 
 -Herectvo je  len jedno. Buď viete hrať,
alebo neviete. Keď viete, tak dokážete aj rozlíšiť,
ako sa robí kumšt v obrovskom divadle pre 600 
ľudí či  inscenácia pred televíznymi kamerami. 
Spôsob hrania  musí herec  pod vedením režiséra 
odhadnúť sám. Duša, čo  herec do umenia dáva, 
je  len jedna. Bez ohľadu na  to, či ide o film, 
divadlo či televíziu.–
 A čím je jej Anička Jurkovičová blízka? 
 -Sympatické i povzbudivé  je, že sa nebála 
napriek vžitým konvenciám vystúpiť  na divadelné 
dosky, že sa im vedela  postaviť, vzoprieť. Napr. 
moja mama bola nesmierne  talentovaná, mala 
krásny hlas – myslím , že  moja dcéra Katarína 
ho po nej zdedila, - chcela spievať operu. Ale 
rodičia jej to nedovolili, nechceli, aby z nej  bo-
la „komediantka.“ Nevzoprela sa proti tomu, a 
vyštudovala hudobnú akadémiu, hru na klavíri.-
 A plány S. Valentovej – Hasprovej  do budúc-
nosti?
 -Kým mi dá Pán Boh zdravie a silu,  chcem 
hrať.-                        -eg- 
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H E R E C T V O  J E  L E N  J E D N O

1.5.o 20.00 h
AS GUESTS (NL,SK)

2. 5. o 20.00 h
 AMC TRIO & ULF WAKENIUS (SK,S) 

8. 5.o 20.00 h
LAZARO CRUZ QUINTET (CUBA,CZ)

9. 5.o 20.00 h
Latino večer – PORQUE TANGO (SK)

14. 5.o 20.00 h 
JONATHAN CROSLEY BAND (JAR)

15.5. o 20.00 h 
M.A.F. Trio

21. 5.o 20.00 h 
LUCIEN DUBUIS TRIO (CH)

22.5.o 20.00 h 
HANKA GREGUŠOVÁ QUARTET (SK)

23.5. o 20.00 h 
  Latino večer - LAZARO Y SU SABOR LATINO

29.5. o 20.00 h 
NIKISTEIN JAZZ SEXTET (SK)

Každá nedeľa od 19.00 h - Blue Note Friends
– prezentácia mladých, nielen jazzových formácií

DŽEZOVÝ KLUB BLUE NOTE
S REŠTAURÁCIOU V MÁJI

 V máji pred  590 rokmi sa v našom meste 
uskutočnila významná udalosť, natrvalo za-
písaná v análoch nášho mesta - vacovský 
biskup Štefan vysvätil gotický kostol.
 V Novom Meste nad Váhom stál kostol aj 
predtým. Išlo o románsku dvojvežovú baziliku 
zasvätenú Blahoslavenej Panne Márii. Postavili 
ju za čias pôsobenia benediktínov v 1. polovici 
13. storočia.
 V ostatnej tretine  14. storočia,  roku 1388, 
keď sedmohradský vojvoda kráľovskou doná-
ciou  sa stal majiteľom hradu Beckov i  s Novým 
Mestom nad Váhom spolu s ďalšími, k nemu 
prislúchajúcimi obcami, našiel Stibor  baziliku 
v značne zúboženom stave. Rozhodol sa ju 
zrúcať   a na jej mieste  postaviť nový kostol. 
Tento zámer bol súčasťou Stiborovho plánu 
založiť v Novom Meste nad Váhom augustinián-
sku  prepozitúru.  So súhlasným stanoviskom 
kráľa Žigmunda sa mu to v roku 1414 i podarilo, 
avšak v ten istý rok, ako vydal zakladajúcu lis-
tinu, zomrel.
 Po príchode augustiniánov do Nového Mesta 
nad Váhom sa výstavby kostola  chopil vojvodov 
syn. Stibor II. z Beckova však pôvodný otcov 
plán zmenil. Nevybudoval novú sakrálnu stavbu, 
ale pôvodnú, schátralú románsku baziliku po roz-
siahlych  úpravách prestaval na gotický kostol s 
jednou vežou. Práce na kostole sa síce skončili
až roku 1423, o čom svedčí gotický nápis nad 
portálom kostola, no posviacka chrámu  sa 
konala hneď  po dokončení  hrubej stavby roku 
1419.
 O tejto udalosti sa zachoval písomný záz-
nam v podobe listiny, v ktorej vacovský biskup 
Štefan  potvrdzuje, že posvätil dve sakrálne 
stavby spravované augustiniánmi v Novom 
Meste nad Váhom, konkrétne  novomestský 
farský kostol a jeho filiálny kostol v Moravskom 
Lieskovom.
 Citujeme z nej: „ My, Štefan, z Božej milosti 
vacovský biskup, sufragán ostrihomského kos-
tola, všetkým jednotlivo v prítomnosti, ako aj 
tým, ktorí sa  v budúcnosti oboznámia so znením 
našej listiny, dávame  na  známosť, že  v sobotu 
pred štvrtou nedeľou po Zmŕtvychvstaní bola 
postavená kaplnka v v dedine Leskov (Moravské 
Lieskové), ktorá je  fíliou  materského kostola v 

Novom Meste ... So súhlasom  nášho kráľa, vždy 
vznešeného Žigmunda, nášho najjasnejšieho 
pána, naveky sme posvätili nielen farský kostol, 
ale aj kaplnku – fíliu, ktorá patrí spomenutým 
pánom v Novom Meste a je vedená materským 
kostolom prostredníctvom tých pánov Petra 
– prepošta a konventu. Ako naše svedectvo 
tejto udalosti sme  pripevnili pečať. V roku Pána 
horeuvedenom.“
 Listina  uvádza dátum dokončenia stavby 
kaplnky v Moravskom Lieskovom, ale  údaj, kedy 
sa posvätil kostol v Novom Meste, neupresňuje.
Z iných listín k tejto významnej udalosti však 
vyplýva, že prítomnosť biskupa Štefana súvisí 
predovšetkým s vysviackou gotického farského 
kostola v Novom Meste nad Váhom. Slávnosť
posviacky kostola sa podľa toho v našom meste 
uskutočnila 13. mája1419.
 V tomto roku si  teda v prvej polovici mája 
pripomenieme 590. výročie  udalosti, významnej 
nielen pre novomestskú rímskokatolícku farnosť,
ale aj pre  históriu Nového Mesta nad Váhom. 
V súvislosti s týmto jubileom si viac ako ino-
kedy uvedomujeme, koľko storočí a desaťročí
prichádzajú veriaci do tohto Božieho stánku. 
Dôležitosť a význam i v stredoeurópskom merad-
le  unikátneho kostola zdôraznili Novomešťania
už v minulosti i tým, že spolu s patrónkou mesta 
– Madonou – ho zobrazili v erbe Nového Mesta 
nad Váhom a spolu sú  jeho symbolom dodnes.
     PhDr. Jozef Karlík, Podjavorinské múzeum
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VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

1. máj – Sviatok práce
 2. máj – Svetový deň astmy
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom 

10. máj – Svetový deň : 
               Pohybom ku zdraviu
10. máj – druhá májová  nedeľa -
               Deň matiek
11. máj – Európsky deň melanómu  
12. máj – Medzinárodný deň
               zdravotných sestier
15. máj – Medzinárodný deň rodiny
18. máj – Svetový deň múzeí
22. máj – Medzinárodný deň biodiverzity
31. máj – Svetový deň bez tabaku

ZVESTI - RADY - POSTREHY
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POTVRDILI SVOJE INTERPRETAČNÉ KVALITY
 Skúsené novomestské recitátorky Mgr. 
Bibiana Kincelová a Mgr. Daniela Arbetová po
svojom  víťazstve  v okresnom kole umeleckého 
prednesu poézie a prózy v MsK Ľ.V. Riznera v 
Novom Meste nad Váhom potvrdili svoje kva-
lity i na krajskom kole v Trenčíne 26. marca, 
keď si svojím interpretačným majstrovstvom zais-
tili účasť  na 42. ročníku celoslovenského kola v 
Banskej Bystrici.
 Okresné kolo Vansovej Lomničky 10. marca 
bolo v réžii  Okresnej  organizácie Únie žien 
Slovenska v Novom Meste nad Váhom. 
     Porota v zložení PaedDr. E. Sélešiová, Mgr. 
B.Urbanová a A. Černochová sledovala podľa

odborných 
kritérií vys-
túpenia re-
c i t á t o r i e k . 
No nemala 
ťažkú úlohu, 
lebo reci-
tátorky boli 
dobre prip-
ravené.

 V kat. 
p r e d n e s u 
poézie do 
25 rokov 
z v í ť a z i l a 
D o m i n i k a 
Svě t l íková
i n te rp re tá -
ciou básne 
Ľ. Igondovej: 
Nielen vtáky 
majú svoje krídla. V  próze zabodovala Denisa
Jacolová textom E. Jančuškovej: Druhá šanca. 
V kat. nad 25 rokov si poslucháči prišli na 
svoje, keď pred nich predstúpili skúsené reci-
tátorky, ktoré sa dlhodobo venujú aj ochotníc-
kemu divadlu. Prednesom prózy B. Kardošovej: 
Anjeli nespia  zvíťazila Mgr. B. Kincelová,
v poézii básňou M. Válka: Zvony na nedeľu
uspela Mgr. D. Arbetová. Spokojné boli nie-
len víťazky, ale aj účastníci tohto tradičného 
podujatia, ktoré do všednej každodennosti pri-
nieslo pekný umelecký zážitok.
         Text: A. Černochová, foto: dr. E. Berková

NAHLIADNUTIE DO SVETA AUTISTOV
 Autizmu z roka na rok pribúda, štatistiky 
hovoria, že na 10 000 narodených detí pripadá 
10 – 20 autistov. Toto ochorenie ovplyvňuje nielen 
najbližších v rodine.  I v našom meste existuje 
v ŠZŠ na  Ul. J. Kollára 3  trieda s autistickými 
deťmi  a roku  2005 vznikla Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom v Novom Meste nad Váhom 
- SPOSA - NM. 
 Pri príležitosti Svetového dňa informovanosti 
o autizme (2. apríla) OZ Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom SPOSA organizuje v máji v 
celej SR mediálny a informačný projekt. V našom 
meste pri  tejto príležitosti novomestská SPOSA 
– NM usporiada  dve akcie.

6.mája  bude na Námestí slobody  od 12.00 
– 17.00 h Waterball. Jeho návštevníci sa z 
informačných panelov a letákov dozvedia základ-
né informácie  o autizme a budú môcť zážitkovou 
skúsenosťou nahliadnuť do uzavretého sveta 
autistu  pobytom v guli Waterball.
 Ide o priehľadnú loptu s priemerom zhruba 
2,5 m. Keď do nej  osoba vstúpi, lopta sa uzavrie 

zipsom a spustí sa na vodnú hladinu. Záujemca si 
takýmto spôsobom bude mať možnosť  v priebehu 
približne  5 minút vyskúšať  život v uzavretom 
svete, ktorý imituje vnímanie sveta autistom. 
Zároveň si vyskúša svoju schopnosť pohybovať
sa na vodnej hladine. (pozri fotogalériu na www.
sposa.sk).

22. mája sa uskutoční v celej SR, i v našom 
meste, ministerstvom vnútra schválená verejná 
finančná zbierka. Jej účelom je získať finančné
prostriedky na podporu programov sociálnej re-
habilitácie, rozvoja sociálnych služieb, výskumu 
pre dosiahnutie faktickej rovnosti osôb postih-
nutých autizmom, ďalej celoživotného vzdelávania 
osôb, budovane zariadení sociálnych služieb a na 
podporu činnosti osôb s autizmom združených 
v Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. 
Účet finančnej zbierky, na ktorý možno zaslať
finančný príspevok, je: 4000645034/3100. V mene 
autistických detí vám zaň už vopred ďakujeme a 
pozývame vás 6. mája  od 12,00 h na námestie.

 Dagmar Bohovicová, SPOSA - NM
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   Ema Krchnavá
   Chantal Krišová

   Natália Korienková
Radka Hradileková
Tomáš Trebatický

Radoslava Držková
Nela Votavová

Kristína Matyášová
Gabriel Švirec
Lukáš Kouřil

❁❁❁
Anna Trebatická

MUDr. Irena 
Kouřilová

Antónia Mihálová
Ľudovít Malík

Mária
Trautenbergerová
Margita Hátriková
Emília Vydarená

❁❁❁
Michal Baluška 
Pavol Štefanec

❁❁❁
Emília Birkušová
Štefan Krajíček

Ján Zettl
❁❁❁

Margita Baničová
Zuzana Juríková

Anton Sládek
Jozef Kluka

Jaroslav Pivoda
Anton Solík

Anna Remiašová           
❁❁❁

Florián Riška 
❁❁❁

Anna Skúpa
❁❁❁

Ján Durdík
❁❁❁

Zuzana Feríková
❁❁❁

Jozef Herák
Zuzana Múdra

Sidónia Pastorková
Eva Hrehorovská
Anna Valterová
Jozef Ševčík
Jozef Vaško

Sidonia Stejskalová
Ing. Marian Hunčík

Anton Lehocký
Ján Grúlik

Jozef Ondrášik
Fridrich Barbušin

Ján Slezák
Michal Antal 

BLAHOŽELÁME

   Oľga Duhárová                  (1932)
   Petronela Magálová           (1944)
   Ing. Ján Danko                  (1947)
   Miroslav Gabaš                 (1954)
   Michal Muca                      (1948)
   Viera Petrášová                 (1946)
   Matúš Višňovský               (1934)
   Kristína Surovská              (1931)
   Mária Ondejčíková             (1926)
   Anna Stadlová                   (1922)
   Marie Hendrichová             (1927)
   Oľga Humelová                 (1936)
   Ivan Rojko                        (1959)
   Štefan Jurovich                 (1929)
   Mária Krúpová                   (1919)
   Michal Porubský                (1980) 
   Jozef Tadlánek                  (1926)
   Darina Šicková                  (1951) 
   Albína Dovinová                (1949)   

   MUDr. Tibor Lukáčik a Viktória Jarábková
   Ing. Vladimír Bučko a Anna Mlynková

   Jaroslav Augusta a Eva Kadlecová  
Lukáš Bahula a Adriana Gálová

Andrej Zábavčík a Lenka Schleifferová
Ľubomír Kouřil a Jana Gannyiczová

UVÍTANIA A KRSTY 
V MARCI

Ú
M
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A

R
C

I

SOBÁŠE V MARCI

V máji oslávia životné jubileá  títo naši spoluobčania:

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 27. marca

 s naším drahým manželom, otcom a dedkom 
  Jozefom TADLÁNKOM.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
   Manželka Anna a dcéra Ivka s rodinou

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
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SPOMÍNAME
6.apríla sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej 

Jozefíny ŠKARKOVEJ.
    Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

   Synovia Milan a Jozef s rodinami   

Žije v našich srdciach.
2. mája si pripomenieme 6. výročie úmrtia 

a 22. júla nedožité päťdesiatiny nášho drahého
Mgr. Karola BAŘINU.

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú matka Lýdia, priatelia, kolegovia a ostatná rodina

6.mája uplynú dva roky, čo nás opustila naša drahá manželka a matka 
Mária MALÍČKOVÁ, rod. Maceková. 

       Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a deti s rodinami

7.mája si pripomenieme rok od úmrtia nášho otca a dedka
Milana GULÁNA

a 15. mája si pripomenieme 25 rokov od úmrtia
      našej mamy a babičky

Anny GULÁNOVEJ.
          Spomeňte si na nich spolu s nami. 

Dcéry a ostatná rodina

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne. 
14. mája si pripomíname 1. výročie úmrtia manžela, otca a dedka 

Milana STRAKU.
No čas plynie a smútok v srdciach ostáva do konca života.

   Manželka Eva, syn Milan s rodinou, dcéra Jana s rodinou

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

         17. mája si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Mikuláša HRABČÁKA.

Spomínajú manželka a syn Ľubo s rodinou

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
 17.mája uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko

Martin MIZERÁK.
   Spomínajú deti s rodinami  
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 Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
17.mája uplynie rok, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, dedenko a pradedenko
Jozef BLAŠKO, učiteľ.

    Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
   Manželka Terézia, dcéra Bibiana a syn Miloš s rodinami 

18.mája si pripomenieme 20.výročie úmrtia našej tety
  Eleny OČENÁŠOVEJ

   a spomienku venujeme i jej manželovi
Alexandrovi OČENÁŠOVI.                      

  Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
   Neter Viera s manželom, Evka a Janka s rodinami

       Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, 
           my sme do nich uložili všetky naše spomienky.

19.mája uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil  náš drahý
             manžel, otec a starý otec 

                                    Štefan IVANA.
                          S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami

20.mája si pripomenieme 15.výročie úmrtia
 pani Lidky E. JÍLKOVEJ, rod. Jamborovej.

Kto ste ju poznali, venuijte jej tichú spomienku.
   S úctou manžel

             Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne.
    20.mája si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela a otca
Doc. MUDr. Vladimíra KRIŠLA, CSc.

    S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú 
manželka, synovia a ostatná rodina 

Osud už nevracia, čo navždy vzal, vracia len spomienky, bolesť a žiaľ.
             22. mája  uplynú tri roky, čo nás opustil náš drahý

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

            Spomínajú manželka a dcéry s rodinami 

                      24. mája  si pripomíname 20 rokov,
          čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec 

Pavel GURIŠ.
                    Tí,  ktorí ste ho poznali a mali radi, 

                    venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
                                                Smútiaca rodina 
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PROTI RÝCHLEJ JAZDE. 2. marca hliadka MsP 
spolupracovala s dopravnou políciou z Trenčína
pri meraní rýchlosti na pešej zóne v lokalite 
Námestia slobody. Dôvodom tejto spoločnej ak-
cie boli sťažnosti  občanov na vozidlá jazdiace 
neprimeranou rýchlosťou  cez pešiu zónu. „V 
pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 
20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú 
ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie 
ohroziť. Ak je nevyhnutné, vodič je povinný 
zastaviť vozidlo“. 
 Príslušníci dopravnej polície riešili niekoľko
prekročení povolenej rýchlosti   a postupovali pri 
nich v rámci svojich právomocí. Akcie podobného 
charakteru  budú pokračovať aj v budúcnosti.
BICYKEL DOSTAL NOHY. 14. marca 
Novomešťanka oznámila na Palkovičovu 
ul.  krádež bicykla v hodnote 200 €. Hliadke 
MsP sa vo večerných hodinách podarilo na Ul. 

Trenčianskej  odcudzený bicykel, ktorý „dostal 
nohy“, nájsť. Vozil  sa na ňom 32  - ročný  R. N. 
z Kočoviec. Bicykel MsP vrátila jeho  majiteľke.
Prípad je ešte v štádiu objasňovania.
SVOJSKY PROTI  VRÁSKAM. 18. marca hliadka 
MsP riešila krádež tovaru v hodnote 1,53 € v pre-
dajni na Malinovského ul.. Krádeže sa dopustil 56 
-  ročný  Novomešťan Dušan Č., ktorý odcudzil 
sáčkovú polievku a krém na vrásky. Za  takýto 
svojský boj s vráskami  sa bude dlhoprstý občan
nášho mesta  zodpovedať v správnom konaní na 
Obvodnom úrade v Novom Meste n. V.
SMRŤ PRI TRATI. 5. apríla hliadka MsP  preve-
rovala oznámenie o bezvládne ležiacom mužovi 
v blízkosti železničnej trate pri železničnom uzle v 
smere do Piešťan. Na mieste zistila, že neznáma 
osoba nejaví známky života. K miestu  privo-
lali  lekára RZP, ktorý konštatoval smrť. Hliadka 
MsP zabezpečovala miesto činu do príchodu 
Železničnej polície, ktorá udalosť na mieste pre-
vzala. Išlo sa o 22  - ročného Mária M. z Dolného 
Srnia.      mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

NA LINKE MsP

PRVÁ – bolestná, nezabúdajúca, pulzujúca 
v spomienkach na syna, spiaceho viac ako 60 
rokov v zemi drahej, známej i neznámej. Srdce 
za ním neprestalo bolieť. Len hlas v čase šepká: 
Neplač, mama, dobre si ma vychovala, veď
slobodienku a chlebík každodenný v mieri sme 
chceli.

DRUHÁ, tá spievala ódu vďaky, radosti za 
znovuzrodený pokoj pre život. Vykasala si rukávy 
k dielu v novom čase bez strachu, bez bômb nad 
hlavou. Matkino srdce pilo dúhu dní, keď začali
rásť nové domy, sídliská, školy,  škôlky  a ne-
mocnice ... Rodiny sa znova rozrastali, deti ako 
hríbiky po májovom daždi zaplnili sídliská, škôlky 
a  školy nielen v mestách. Dnešné babičky, vtedy 
mladé mamy, si vrúcne želali, aby holubice mieru 
nikdy neprestali lietať...

TRETIA, živá podoba srdca dnešnej ženy - 
matky vo svojej úlohe  nie je o nič menej náročná,
dôležitá a láskyplná. Ibaže, čuduj sa svete!, jedna 
žije celkom bezstarostne, iná v hľadaní uplatne-
nia, tretia študujúca hĺbku dnešných možností a 
hodnôt, hľadajúca pri tom lásku a istotu. A každá 
z nich, či tá v krásne ladenom tanci ženskej 
krásy, alebo tá v role hrdej, obetavej matky v tých 
najskromnejších podmienkach  - všetky hľadajú

v 3. tisícročí  staronovú, dôstojnú podobu svojho 
srdca v nových podmienkach. V podmienkach 
chaosu a prevrátených hodnôt.
 Ako sa má srdce  súčasných matiek s tým 
vyrovnať? Podľa čoho má merať veľkosť lásky 
v rodine – nerodine, kočiariku, kde nejeden 
drobček guľká očami na neznámu tvár, či je  to 
„ujo“ a či „tato“. A keby mohlo, pošepkalo by 
svojej mamine: chcem ockááá ...!
 A tak srdcia matiek nového tisícročia v snahe 
zachovať si svoju láskyplnú podobu a vernosť
k najvyšším ľudským hodnotám, majú krásnu a 
nenahraditeľnú úlohu – chrániť rodinu, domov so 
štítom otca, učiť svoje  ratolesti poznať a milovať
rodnú zem, rozoznávať dobro od zla už odmala, 
mať rád ľudí i prírodu a  v máji s malou kyticou 
kvetov postáť s nimi pri pamätníku osloboditeľom
našej krajiny. Tu kdesi sa rodí pravý vzťah k 
vlastenectvu bez veľkých slov a gest a živý pra-
mienok túžby byť dobrým človekom.        M. Ch.

TRI PODOBY SRDCA MATIEK

8. mája od 9,00 h sa na ihrisku pri zimnom 
štadióne uskutoční 2. ročník futbalového tur-
naja starých pánov Memoriál A. Fačkovca.

FUTBALOVÝ TURNAJ
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 V športovej hale vo Veľkom Mederi  sa 18. 
apríla konali majstrovstvá SR mladších žiakov 
a žiačok 2009 a zároveň 2. kolo LIGY SR ml. 
žiakov v mládežníckom štvorboji. Súťaže, ktorú 
rozhodoval medzinárodný rozhodca a zároveň
predseda  nášho športového klubu vzpie-
rania  Ing. Ján Kahan, sa celkovo zúčastnilo 51 
pretekárov. Farby nášho mesta v disciplínach: 
trojskok, hod loptou a dvoch cvikoch na  držanie 
chrbtice hájilo 8 pretekárov z centra voľného
času.
 Vo váhovej kategórii do 30 kg nás reprezen-
toval žiak I. ZŠ J. Ježovica, ktorý sa ziskom 
199 bodov (b.)  umiestnil na 5 mieste. Rovnaké 
poradie vo váhovej kategórii do 33 kg si 204 
b. zaistil D. Krajčovic z III. ZŠ. O dve  priečky
nižšie sa vo váhovej kategórii do 36 kg umiestnil 
Dominikov kolega z III. ZŠ J. Vrábel, keď dosia-
hol 172 bodov.
 V najbohatšie zastúpenej kategórii do 40 kg 
sme mali troch pretekárov. Na 13.  mieste  so 177 

b.  bol žiak I. 
ZŠ T. Ježovica,
o priečku 
vyššie so 196 
b. skončil Ch.
Bím zo ZŠ 
sv. Jozefa  a 
10. miesto ob-
sadil žiak I. ZŠ 
M. Kubák s 
počtom 228 b.
Najúspešnejšie
boli dve naše žiačky: vo váhovej kategórii  do 
36 kg sa na 2. mieste s 206 b. umiestnila Emma
Habánková zo IV. ZŠ. Z tej istej školy vzišla 
i majsterka SR na rok 2009 v mládežníckom 
štvorboji Miriam Skovajsová, ktorá si majstrov-
ský titul vybojovala vo váhovej kat. do 40 kg zis-
kom 242 b. V ligovej súťaži družstiev po 2 kole je 
naše družstvo na 9 mieste. 
  Milan Kubák, tajomník ŠK vzpierania

MÁME MAJSTERKU SR V ŠTVORBOJI

 V máji (v ostatnom čase sa hovorí i o júni 
ako možnom termíne)  sa rozhodne o tom, ktoré 
z piatich futsalových  mužstiev postúpi  z baráže 
do najvyššej súťaže. Horúcim kandidátom na 
postup do extraligy  je aj ETNA SK Nové Mesto 
nad Váhom, ktorá po 18., záverečnom  kole v 
druhej najvyššej súťaži 1.Open ligy stredo-zá-
pad  28. marca skončila so ziskom 34 bodov na 
peknom druhom  mieste za prvým Púchovom. 
Od púchovského Foreveru Novomešťanov delilo 
päť bodov.  
 História futsalového družstva ETNA SK 
Nové Mesto nad Váhom je spätá s tímom 
PS Sasinkova/Etna. V ročníku 2007/8 družstvo 
odohralo výbornú sezónu, keď získalo majstrov-

ský titul s famóznou bilanciou 20 zápasov - 20 
víťazstiev. Sasinkova  má okrem toho na svo-
jom konte prekonanie viacerých rekordov v 30 
-  ročnej histórii Mestskej futbalovej ligy v Novom 
Meste nad Váhom. 
 V nadväznosti na úspešnú vlaňajšiu sezónu 
z nej vznikol  klub  etna sk, s.r.o., ktorý sa  po 
doplnení  o niektorých hráčov bývalého  ŠK 
Javorina  prihlásil do futsalovej súťaže.  O tom, 
či ETNA SK nadviaže na niekdajšiu slávu no-
vomestského futsalu, sa rozhodne už tento me-
siac. Že to nie  je až také nemožné,  naznačuje i 
doterajšia bilancia.
 Náš Erik Doboš s 31 gólmi sa po 18.kole stal 
druhým najlepším strelcom 1. Open ligy. Ďalší
hráč Etny J. Tuka s 19 gólmi na svojom konte 
figuruje na piatom mieste tabuľky. 
 V celkovom  bodovom hodnotení v sezóne 
2008/2009 si  z mužstva najlepšie viedli so 66,5 
b. prvý E. Doboš, druhý J. Tuka (66 b) a so 41 b 
tretí Gardian.
 Držme našim palce, aby vo svojom 
úspešnom ťažení pokračovali i v nadchádzajúcej 
baráži!  „Výbuch“ Etny do extraligy by iste potešil 
všetkých.     Bc. Zdeno Hrehor, manažér klubu   

,,VÝBUCH“ ETNY DO EXTRALIGY?
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 V máji opäť privítame históriu na kolesách. 
V  dňoch 8. – 10. mája sa  v našom meste 
uskutoční už 3. ročník medzinárodnej súťaže
historických vozidiel – VETERAN RALLY Nové 
Mesto nad Váhom. Tentoraz s licenciou F.I.V.A. 
– B. Znamená to, že sa môžeme tešiť na účasť
vzácnych veteránov a ich majiteľov z domova aj 
zo zahraničia.
 Súbežne s touto trojdňovou medzinárod-
nou prezentáciou sa v jej úvodný deň 8. mája 
uskutoční aj pretek v rámci Slovenského po-
hára v jazde pravidelnosti historických vozidiel 
a v ďalších dňoch 9. a 10. mája bude národná 
súťaž Rally Slovakia.
 V piatok súťažiaci absolvujú dve etapy v 
celkovej dĺžke 110 km so štartom  o 9,30 h 
na Zelenej vode. Trasa povedie cez Kálnicu, 
Beckov, Trenčiansku Turnú, Trenčianske Mitice, 
Neporadzu, Motešice, Trenčianske Teplice, 
Trenčiansku Teplú, Nemšovú, Skalku nad 
Váhom, Trenčín, Kostolnú – Záriečie, Melčice
– Lieskové a Nové Mesto nad Váhom.
 V sobotu čaká na súťažiacich trasa v dĺžke
115 km so štartom o 9,00 h na Zelenej vode.
Odtiaľ trať povedie cez Moravské Lieskové, 
Dolné Srnie, Bošácu, Zábudišovú, Zemianske 
Podhradie, Novú Bošácu, Březovú, Lopeník, 
Starý Hrozenkov, Dúbravu, Dolnú Súču, 
Hrabovku, Trenčín, Trenčianske Stankovce, 
Beckov až  do cieľa na Zelenej vode.
 Výstavu vozidiel spolu so sprievodným pro-
gramom si budú môcť záujemcovia o historické 

vozidlá pozrieť počas obedňajšej prestávky 
účastníkov VETERAN RALLY mimo Nového 
Mesta nad Váhom -  8. mája v areáli Kúpeľov
Trenčianske Teplice a 9. mája na Mierovom 
námestí v Trenčíne.
      Nedeľa 10. mája v čase od 8,30 do 
10,00 h bude patriť jazde zručnosti na Zelenej 
vode.
  Popoludní od 13,00 do podvečera
18,00 h sa diváci môžu tešiť na zlatý klinec 
programu Concourse d´Elegance na 
Námestí slobody v našom meste. Účastníci,
podaktorí v dobovom oblečení, predstavia 
prítomným návštevníkom svoje vozidlá. 
Súčasne bude prebiehať anketa divákov o 
najkrajšie vozidlo. Anketové lístky sa na záver 
zlosujú v tombole o zaujímavé ceny. Hodnotiť
bude  i odborná porota.

 Nenechajte si ujsť príležitosť navštíviť zau-
jímavú akciu, pokochať sa krásou historických 
vozidiel a povzbudiť súťažiacich. Usporiadateľ
podujatia spolu  s organizačným štábom vás čo
najsrdečnejšie pozývajú na III. VETERAN RALLY.
              Ing. Pavol Čirka, riaditeľ súťaže

HISTORICKÉ VOZIDLÁ OPÄŤ  U NÁS

Sobota  2.5. o 16,30 h
Dospelí – J. Bohunice
Nedeľa 3.5. o 10,00 h 

St. dorast – J. Bohunice
o 12,30 h 

Ml. dorast – J. Bohunice  
Sobota 16.5. o 17,00 h 

Dospelí - Vráble 
Nedeľa 17.5. o 10,00 h

St. dorast – Vráble 
o 12,30 h 

Ml. dorast – Vráble 
Sobota 23.5.o 10,00 h

St. žiaci A – Galanta
o 12,00 h

Ml. žiaci A – Galanta 
Sobota 30.5. o 17,00 h 

Dospelí – Slovan B 
Nedeľa 31.5.o 10,00 h 

St. dorast – Sp. Trnava B
o 12,30 h 

Ml. dorast – Sp. Trnava B 

 KEDY NA FUTBAL 
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    Gény a  na-
danie pre šport 
zdedila  po 
starom otcovi, 
n i e k d a j š o m 
volejbalistovi a 
volejbalovom 
rozhodcovi na 
ligovej úrovni.
   Mladá, 13 

– ročná krasokorčuliarka Dominika Murcková
bola medzi  trinástimi úspešnými mladými 
športovcami, ktorých v marci prijal primátor 
Bratislavy A. Ďurkovský  (na foto)  za úspešnú 
reprezentáciu SR a Bratislavy  na   4. zimných 

medzinárodných hrách žiakov do 15 rokov vo 
Švajčiarsku. Nádejná športovkyňa s väzbou na 
naše mesto dokonca  získala pre Slovensko 
spomedzi všetkých slovenských športovcov 
najcennejšiu medailu s leskom striebra. 
 Hrdí starí rodičia Kuzmickí z Nového 
Mesta nad Váhom sa môžu pochváliť nielen 
medailovým úspechom športovo nadanej ra-
tolesti  svojej dcéry, ale i tým, že Dominika 
spomedzi súťažiacich získala titul najkrajšej a 
najelegantnejšej korčuliarky hier.
 Strieborná medaila Dominiky Murckovej je 
pre Slovensko historicky prvou medailou, ktorú 
reprezentanti nášho hlavného mesta získali na 
zimných medzinárodných hrách.                 -bk-

NAJÚSPEŠNEJŠIA I  NAJKRAJŠIA

 V piatok 8. mája bude na štadióne AFC v 
Novom Meste nad Váhom   pokračovať seriál 
slovenských atletických mítingov Grand Prix 
Slovensko 2009  XXII. ročníkom bežeckého 
mítingu Petra Jakubéciho. 
 Medzi mužskými a ženskými disciplínami 
nebude  chýbať  hlavná disciplína – beh na 
800 m, ktorý sa  tradične pobeží ako Memoriál 
P. Jakubéciho. Vlani na XXI. ročníku svoje 
víťazstvo z predchádzajúceho roka obhájil v 
sólopretekoch s obrovským náskokom Jozef 
Repčík zo Spartaka Dubnica nad Váhom 

(1:51,90). Kto to bude  tentoraz, sa onedlho doz-
vieme. Usporiadatelia veria, že v našom  meste 
privítame  viacero atletických špičiek, čo zvýši 
úroveň  a kvalitu pretekov  i samotné výkony 
športovcov. 
 Míting GPS 2009  začne 8. mája o 14,00 h 
disciplínou 400 m prek., memoriálová mužská 
osemstovka,  venovaná pamiatke zosnulého 
Novomešťana, ktorý sa počas života venoval 
atletike, bude na programe o 17,45 h. O 18,00 h 
bude slávnostné vyhlásenie výsledkov.                             
      Ing.Kazimír Hunčík, riad. pretekov

BEŽECKÝ MÍTING PETRA JEKUBÉCIHO

 Gymnázium  M. R. Štefánika v Novom Meste 
nad Váhom  v spolupráci s mestom uskutoční
4. mája tradičný, v poradí už 15. štafetový Beh 
na Bradlo (hodina  štartu sa určí po dohode s 
družobným mestom). Bežecká štafeta študentov 
a pedagógov pobeží od najstaršej strednej školy 
v meste  so zastávkami spojenými s kladením 
kytíc a venca kvetov v Myjave, Košariskách a 
na Bradle, kde pri mohyle postavenej na pa-
miatku jednej z najvýznamnejších osobností 
našich dejín bude cieľ tradičného spoločensko
– športového podujatia.
  Gen. dr. M.R. Štefánik tragicky zahynul 4. 
mája 1919, o týždeň neskôr ho pochovali spolu 
s jeho talianskou posádkou nad jeho rodnými 
Košariskami na Bradle. 

 Behu na Bradlo nesúceho sa v znamení 
90. výročia Štefánikovho úmrtia a spojeného 
s návštevou  rodiska a múzea  M.R. Štefánika 
sa tradične zúčastnia  i študenti z družobného 
Uherského Hradišťa.                                 -mv-

B E H  N A  B R A D L O



Prvý jarný víkend sa v areáli Zelenej vody 
konali majstrovstvá SR v cezpoľnom behu. 
 Ich usporiadateľom bol atletický oddiel AFC v 
Novom Meste nad Váhom. Organizačný tím pod 
vedením riaditeľky pretekov D. Žinčíkovej vyt-
voril pretekárom dobré podmienky k spokojnosti 
bežcov od Skalice po Humenné.Súťažili všetky 
kategórie – žiactvo, dorast a dospelí  a nechýbali 
medzi nimi ani zástupcovia domáceho oddielu:
 Žiaci 3 000 m – 13. D. Černý 12,42 min; 
dorastenci 4 500 m – 10. M. Antal 15,43 min, 
18. M. Predný 17,35 min, 19. M. Krchnavý 17,41 

min; muži – míliari 4 500 m – 7. P. Michalčík
15,02 min; dorastenky 3000 m – 1. Barbora
Doskočilová 11,09 min.
 Naša najúspešnejšia pretekárka, zverenkyňa
trénerky Mgr. S. Vallášovej, sa začína presadzovať
na stredných tratiach 800 m, 1 500 m a 3 000 m, 
čím dáva najavo, že v tomto roku bude na uve-
dených tratiach líderkou dorasteniek. Tajne však 
dúfajú, že sa Borke podarí splniť limit na majstrov-
stvá sveta 17- ročných, ktoré budú koncom júla v 
talianskom Brixene. Držme jej palce, veď za svoje 
tréningové úsilie by si to zaslúžila!   Ján Juráček

24

MAJSTROVSTVÁ SVETA NA DOSAH?

 Na majstrovstvách SR vo vzpieraní mas-
ters  4. apríla v Sokolovni  v Hlohovci  medzi 34 
vzpieračmi z celej SR  farby Nového Mesta nad 
Váhom hájila  šestica vzpieračov z nášho mesta, 
konkrétne: kapitán Ivan Solovic, Róbert Padač,
Marcel Konopa, Peter Bím, Milan Kubák, Peter 
Herák a Ľuboš Oravec. Pre veľký počet pretekárov 
sa súťažilo v dvoch skupinách. Súčasťou súťaže
boli aj  majstrovstvá  družstiev. 
 V prvej disciplíne - trhu sa M. Konopovi po-
darilo vzoprieť 75 kg, činku rovnakej hmotnosti 
dostal nad hlavu R.  Padač. P. Bím  sa  v trhu 
popasoval s 85 -  kg činkou a I. Solovic trhol 73 
kg. P. Herák si na svoje konto v trhu pripísal 85 kg, 
M. Kubák  v tej istej disciplíne dosiahol výkon 95 
kg. Ján Trebichavský, ktorý reprezentoval Sokol 
Moravské Lieskové, no v súťaži družstiev vypo-
mohol novomestskému Považanu, vzoprel v trhu 
114 kg. V trhu najúspešnejším Novomešťanom
bol Ľ.Oravec, ktorý vzoprel  120 kg.
 V nadhode sa M. Konopovi podarilo vzoprieť
90 kg, R. Padač nadhodil 100 kg, P.Bím vzoprel v 
nadhode činku  s hmotnosťou  105 kg, I. Solovic 
nadhodil 92 kg,  P. Herák  dostal  nad hlavu 105 
kg, M. Kubák nadhodil 120 kg. J. Trebichavský 
zvládol 143 kg a svoj úspech z trhu i v nadhode 
zopakoval Ľuboš Oravec  výkonom 153 kg.
 Celkovo v olympijskom dvojboji naši vzpierači
vzopreli: vo váhovej kategórii do 94 kg (skupina  M 
35) M. Konopa 165 kg , a siahol tak po najvyššej 
priečke. Výkonom 175 kg si bronz vo váhovej 
kategórii do 105 kg vybojoval R. Padač (M  35). 
Vo váhovej kategórii do 85 kg P. Bím (M 35) výko-
nom  190 kg v dvojboji získal najcennejší kov. To 

isté vo váhovej kategórii do 85 kg  sa podarilo I. 
Solovicovi (M60) výkonom v dvojboji 165 kg. Lesk 
striebra vo váhovej kategórii  do 85 kg zakúsil P. 
Herák (M45)  výkonom    v dvojboji 190 kg. Cveng 
bronzu vo váhovej kategórii do 94 kg potešil M. 
Kubáka (M40) výkonom  v dvojboji 215 kg. Svoje 
kvality vo váhovej kategórii  nad 105 kg potvrdil 
dvojnásobný majster Európy J. Trebichavský (M 
45) výkonom v dvojboji 257 kg. Vo váhovej 
kategórii  do 100 kg zabodoval najúspešnejší z 
novomestských borcov Ľ. Oravec (M 35), ktorý si 
výkonom v dvojboji 273 kg zaistil 1 miesto.
 V súťaži družstiev na 1. mieste skončilo
družstvo  vzpieračov z Veľkého Medera, za ním 
bolo družstvo z Dolného Kubína a na tretej 
priečke sa umiestnilo naše družstvo z Nového 
Mesta nad Váhom. Zemiaková medaila sa ušla 
domácemu družstvu. 
 Súťaž rozhodoval medzinárodný rozhodca 
a predseda ŠK vzpierania Považan Nové Mesto 
nad Váhom Ing. Ján Kahan.
            Milan Kubák, tajomník ŠK vzpierania

BRONZOVÍ Z MAJSTROVSTIEV SR VO VZPIERANÍ

21. mája o 18,00 h v hudobno - zábavnom
programe Repete návraty do MsKS prinesú:
M. Jakubec, D. Grúň, O. Szabová a L. Volejníč-
ková. Vstupenky  - v pokladni MsKS za 6 €.

 26. mája o 19,00 h (o 11,00 h študentom) v 
divadelno-hudobno- lmovej koláži uvidíme naj-
úspešnejšie scény a piesne k 45.výročiu RND.
Filmovými ukážkami si zaspomíname i na K. 
Kolníkovú a J. Melkoviča. V réžii J. Nvotu účin-
kujú: S. Štepka, M. Nedomová, L. Schrameko-
vá, D. Kleisová, M. Caban, R. Felix, M. Šago a 
L. Hubáček. Vstupenky v pokladni MsKS za 8 €.

PROGRAMY MsKS
máj 2009

7. mája o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS 
svojou tvorbou po prvýkrát v našom meste pred-
staví mladší syn prof. akad. mal. Petra Matej-
ku - Fedor. MAĽBY, KRESBY A KERAMIKU
umelca zo SRN si možno pozrieť do 23. mája.

Od 25. mája do 5. júna vo výstavnej sie-
ni MsKS si môžete pozrieť výstavu fotogra í  o 
ceste rumunských vojakov pri oslobodzovaní 
Slovenska počas II. svetovej vojny.  

 17. mája o 16,00 h v divadelnej sále MsKS 
DFS Čakanka a Podjavorinský ľudový orchester 
v St. Turej predstavia verejnosti svoj repertoár, 
18. - 19. 5. i žiakom ZŠ z mesta a okolia.

27.mája o 10,00 h pripravujeme k MDD pre 
deti MŠ a ZŠ a deti s matkami na MD bábkovú 
rozprávku Stražanovho bábkového divadla.

18. 6. NA KUS REČI príde do MsKS M. Donutil 
s hosťkou Z. Studenkovou (viac v č.6/09 NS).

20. mája  o 17,00 h bude v MsKS na  1. 
posch. č.dv. 11 pokračovať projekt Bezplatnej 
právnej poradne advokátskej kancelárie JUDr. 
A. Ručkayovej. Záujemcom advokát poradí v 
oblasti trestného, pracovného a občianskeho
práva.
  Služby poradenstva sú určené osamelým 
matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne 
znevýhodneným občanom a dôchodcom.

VÝSTAVY

FEDOR MATEJKA

ČAKANKA NA JARMOKU

MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK

REPETE NÁVRATY

TO NAJLEPŠIE Z RND

FOTOGRAFIE
PRIPRAVUJEME NA JÚN

PRÁVNA PORADŇA

Pondelok
Každý pondelok od 8,00 – 14,00 h 
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
18.5. o 15,00 h – SZ invalidov
Utorok
12.5. od 12,30 h – 17,30 h 
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda
6.5. o 17,00 h   – Výbor MO MS
13.5. o 14,00 h – Klub chorých na SM
Štvrtok
od 18,00 h – Klub  latelistov 
Každý párny štvrtok od 16,00 h  A klub

KLUBY V MsKS

ZÁJAZD DO PRAHY - 16. mája Divad-
lo Broadway - muzikál MONA LISA.



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

Streda
17,00 h - Kurz angličtiny
18,00 h - Cvičenie pre ženy 
Štvrtok
17,30 h - Kurz jogy 
Piatok
14,45 h - Hudobný kurz klavír 

KURZY V MsKS

Galéria Petra Matejku v máji  predstaví 
tvorbu ďalšieho zo zaujímavých umelcov, dlho-
dobo pôsobiacich v zahraničí. Po D. Mezricky z 
Rakúska  tentoraz bude vystavovať mladší syn 
akad. mal. Petra Matejku - Fedor Matejka (1944). 
Akoby predznamenaním toho bola jeho osobná 
účasť na vernisáži rakúskej umelkyne so vzťa-
hom k Novému Mestu nad Váhom. 

Obaja synovia novomestského rodáka sa 
vydali na umeleckú dráhu, ktorú rozvíjali po r. 
1969 v zahraničí, v Nemecku. Starší syn Ivan 
Matejka (1942), ktorý sa venuje umeleckej foto-
gra i, sa neskôr vrátil na Slovensko,  mladší 
Fedor, ktorý sa venuje  gobelínovej tvorbe, kera-
mike, kresbe i maľbe, dodnes žije a pôsobí v 
SRN.

Aj pod vplyvom tvorivého rodinného pro-
stredia začal F. Matejka v rokoch 1958 - 1963 
rozvíjať svoje umelecké nadanie už na SŠUP 
v Bratislave, na oddelení keramiky. V štúdiách 
pokračoval v rokoch 1963 – 1969 na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení 
monumentálnej a dekoratívnej maľby a tapisérie 
pod pedagogickým vedením svojho otca, prof. P. 
Matejku.

Po ukončení školy sa hneď aktívne zapojil 
do umeleckého života na Slovensku. Už r. 1969 
vytvoril pre  Trenčianske Teplice  gurálny objekt 
z pálenej hliny a veľkorozmerný tkaný  gobelín, 
ktorý v tom čase vytvoril aj pre Bratislavu. V tom 
istom roku však emigroval do Mníchova, kde žil 
až do roku 1981. V rokoch 1977 – 1979 tam spo-
lupracoval  s Nemeckým múzeom. Popri voľnej
umeleckej tvorbe a organizovaní výstav v rokoch 
1980 – 1983 pripravoval  umelecké semináre v 
Galérii Forum Kreativ v Rutesheime. V rokoch 
1985 – 2000 mal v spomínanom meste vlastnú 
galériu (Umenie a remeslo). Od r. 2003 tvorí a 
žije vo Weissachu. 

Jeho diela sa nachádzajú nielen vo verej-

ných a súkromných zbierkach v SRN, ale aj v 
zbierkach SNG v Bratislave a najnovšie sa stali 
súčasťou zbierky Galérie P. Matejku v Novom 
Meste nad Váhom. 

Fedor Matejka sa v Novom Meste nad Váhom 
predstaví po prvýkrát, a to  kresliarskou, maliar-
skou a keramickou tvorbou, ktorej nechýba tva-
rová, tematická i farebná mnohopohľadovosť  a 
rozmanitosť. Jeho maliarska tvorba osciluje me-
dzi reálnym videním skutočnosti a geometrickou 
abstrakciou. Zaujali ho predovšetkým spletité a 
kompozične výrazné línie konárov stromov, ktoré 
modeluje v mnohorakých tvarových i farebných 
variáciách. Ich lineárna spleť niekedy ustupuje 
výraznej a dynamickej erupcii farby, inokedy sa 
koncentruje do abstraktných geometrických kom-
pozícií. Naopak, pri  práci s dominujúcou geomet-
rickou abstrakciou nájdeme aj opačný postup, 
keď sa presne lineárne a farebne vymedzené 
geometrické obrazce (najčastejšie trojuholníky) 
postupne rozplývajú do nelineárnych, vzájomne 
sa farebne prelínajúcich plôch. Prírodné, ale i 
geometrické dvojrozmerné asociácie postupne 
prerastajú do priestorových objektov z pálenej hli-
ny vychádzajúcich raz z geometrických štruktúr - 
do tvarov stavebno - architektonických objektov, 
inokedy zaznamenávajúcich zobrazovanú realitu 
na oblých, akoby prírodných tvaroch  keramic-
kých diel, výnimočne aj s  gurálnymi motívmi. 

V pripravovanej výstave  F. Matejka svojou 
mnohostrannou a variabilnou maliarskou i kera-
mickou  tvorbou prezentuje vlastné umelecké 
videnie sveta, ktoré transponuje do svojich diel. 
Je to optimistický a nápaditý, rozhodne via-
cpohľadový umelecký priestor;  rozmanitý, akým 
je život sám. 

Vernisáž výstavy, ktorá potrvá do 23. mája, 
sa uskutoční vo výstavnej sieni MsKS netra-
dične  vo štvrtok 7. mája 2009 o 17.00 h.

      dr. Elena Porubänová

FEDOR MATEJKA: MAĽBA, KRESBA, KERAMIKA

sobota 2.   o 17.00 h

KOZÍ PRÍBEH – POVESTI STAREJ PRAHY 
Prvý celovečerný 3D  animovaný film vo východnej Európe. 
Podľa starých pražských legiend. 
ČR animovaná komédia                            80 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je vhodný pre maloletých  

sobota 2., nedeľa 3.   o 19.00 h

SEDEM ŽIVOTOV 
Will Smith, nominovaný na Oscara, si zahral Bena 
Thomasa, agenta daňového úradu, s osudovým tajom-
stvom, ktorý si vyberie neobyčajnú cestu vykúpenia tým, že 
navždy zmení životy siedmim neznámym.
USA                    romantická dráma                      123 min. 
slovenské titulky                               vstupné: 2 €   60,25 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 7., piatok 8.   o 19.00 h 
UNDERVWORLD: VZBURA LYKANOV 
Mladý Lykan Lucian (Michael Sheen), zjednotí vlkolakov, 
aby sa vzbúrili proti Victorovi (Bill Nighy), kráľovi upírov, 
ktorý ich prenasleduje stovky rokov. Lucian sa spolčí so 
svojou tajnou láskou, nádhernou upírkou Sonjou (Rhona 
Mitra), v boji za vyslobodenie Lykanov z otrotctva.     
USA             romantický horor triler                      92 min. 
slovenské  titulky                              vstupné: 2 €   60,25 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov 

sobota 9., nedeľa 10.   o 19.00 h 
CHE GUEVARA: REVOLÚCIA 
Hrdina alebo masový vrah ?  
Prvá časť dvojdielneho veľkofilmu kultového režiséra 
Stevena Soderberga zachytáva, ako sa z lekára Ernesta 
Guevaru stáva revolucionár a hrdina ,,Che“ Guevara.  
Špa., Fra., USA               dráma                              131 min. 
eské titulky                                 vstupné: 2,20 €   66,27 Sk    

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 14., piatok 15.   o 19.00 h                              
LÍBÁŠ JAKO B H
Muž medzi dvoma ženami a žena medzi dvoma mužmi? To 
sú motory komédie, poháňanej hlúposťami, sebailúziami a 
snami, ktorým podliehajú zamilovaní, nemilovaní a žiarliví.
ČR                                   komédia                          115 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 16., nedeľa 17.   o 17.00 h 

MONŠTRÁ VERZUS VOTRELCI 
Do mladého dievčaťa Susan jedného pekného dňa, len pár 
minút pred svadbou, narazí meteorit a tak trochu ju zmení v 
obrovskú blonďavú ženu. Akcia, humor a kvalitná animácia. 
USA animovaná komédia                     94 min.
slovenský dabing                         vstupné: 2,20 €   66,27 Sk 
tento film je vhodný pre maloletých 

sobota 16., nedeľa 17.   o 19.00 h 

PO PRE ÍTANÍ SPÁLI
Film bratov Coenovcov v ktorom hrajú John Malkovich, 
Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand … 
USA ierna krimi komédia                    96 min.
eské titulky                                     vst upné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

štvrtok 21., piatok 22.   o 19.00 h 
AKO SA ZBAVI  PRIATE OV A ZOSTA
ÚPLNE SÁM 
... alebo ako sa neutopiť za veľkou mlákou vo svete 
celebrít, ak ste novinár bulvárnych novín. 
VB                                 komédia                            110 min. 
eské titulky                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

sobota 23., nedeľa 24.    o 19. 00 h  

STAR TREK XI 
Budúcnos  sa za ína.
Film premietame dva týždne po celosvetovej premiére!!!  
 USA  sci-fi                     126 min. 
slovenské titulky                         vstupné: 2,30 €   69.28 Sk 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

štvrtok 28., piatok 29.   o 19.00 h 
STRÁŽCOVIA WATCHMEN
Kto bude stráži  strážcov? 
Komiks Alana Moorea je považovaný za vôbec najlepšieho 
zástupcu vo svojom žánri. Podľa neho Jack Snyder, režisér 
filmu 300, nakrútil jeden z najzaujímavejších filmov roku.  
VB, USA, Kanada             ak ná sci-fi                    163 min. 
slovenské titulky                          vstupné: 2,10 €   63.26 Sk  
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 30., nedeľa 31.    o 17.00 h

PEKLO S PRINCEZNOU
Princezná Aneta (Tereza Voříšková) sa nechce vydávať a 
už vôbec nie za nešikovného princa Jeronýma (Jiří Mádl) 
zo susednej zeme.  
ČR, Nemecko               rozprávka                            95 min. 
eská verzia                                     vstupné: 2 €   60,25 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov  

sobota 30., nedeľa 31.    o 19.00 h

MILIONÁR Z CHATR E
 Mladík z prostredia bombajských slumov pred poslednou 
otázkou v súťaži Chcete byť milionár? Film plný emócií, 
ocenený Zlatým glóbusom a ôsmimi Oscarmi. 
 VB, USA                       dráma                                120 min. 
eské titulky                                   vstupné: 2,5 €   75,31 Sk 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

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

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



Mesiac lásky, v našom prípade  k striebornému plátnu, využívame na pozvánku do kina 
s niekoľkými tipmi na  lmy z programovej ponuky kina Považan na máj.

CHE GUEVARA – REVOLÚCIA – sobota 9. a  nedeľa 10. mája  o 19,00 h:
        Prvá časť dvojdielneho veľko lmu kultového režiséra S. Soderberga zachytáva,  ako sa 
z lekára Ernesta Guevaru stáva revolucionár a hrdina „Che“ Guevara. R. 1956 sa Fidel Castro 
preplavil na Kubu aj s 80 rebelmi. Jedným z nich bol aj Ernesto „Che“ Guevara, argentínsky 
lekár, ktorého s Castrom spájal  cieľ zvrhnúť skorumpovaného diktátora Batistu. 
         Che sa prejavuje ako odvážny a zanietený bojovník. Ľudia i velitelia ho zbožňujú, a tak sa 
z lekára stáva revolucionár a hrdina, ktorého stvárnil Benicio del Toro.

Dráma Francúzsko/Španielsko/USA trvá 131 minút a je MN do 12 rokov.

BOZKÁVAŠ AKO BOH – štvrtok 14. a 15. mája o 19,00 h:   
       Helena Altmanová je sympatická profesorka francúzštiny a literatúry na gymnáziu, rozumie si 
so študentami aj kolegami. Ťažšie  to  má v osobnom živote. Spolužitie v jednom byte s bývalým 
manželom, spisovateľom Karolom, problémy ovdovenej sestry Kristýny, manželské problémy 
syna Adama a neskoré lásky babičky Alžbety - to všetko Helenu zamestnáva natoľko, že jej na 
vlastný život nezostáva čas.
       Za pohnutých okolností sa Helena zoznámi s lekárom záchrannej služby Františkom. A cel-
kom normálne  sa zamiluje! Začína búrlivý príbeh plný vášne, rozchodov a návratov… 

Komédia ČR  trvá 115 minút a je MN do 12 rokov.

PO PREČÍTANÍ SPÁĽTE – sobota 16. a nedeľa 17. mája o 19,00 h:
 CIA veterána Osbournea Coxa vyhodia z práce kvôli alkoholu. Svoj splín sa rozhodne roz-
pustiť v spomienkovej knihe, plnej zaujímavých detailov zo svojej nedávnej činnosti. Rukopis sa 
dostane do rúk chamtivých zamestnancov miestnej telocvične Lindy Litzke a Chada Feldheime-
ra. V domnení, že ide o tajné vládne dokumenty, sa pokúsia Coxa vydierať. Do prípadu sa okrem 
iných zamieša aj vyšetrovateľ a notorický záletník Harry Pfarrer. Ako býva u bratov Coenovcov 
zvykom, čo sa má stať, sa aj stane, ale na prekvapenie samotných postáv i divákov trošku inak, 
než by sa očakávalo.

Čierna krimikomédia  USA, VB, Francúzsko trvá 96  minút a je MN do 12 rokov.

AKO SA ZBAVIŤ PRIATEĽOV A ZOSTAŤ ÚPLNE SÁM – štvrtok 21. a piatok 22. 5. o 19,00 h:
          Sidney Young (Simon Pegg) pracuje v Londýne ako novinár pre nie príliš úspešný bulvárny 
plátok. Na jednej strane je hrdý na svoj satiristický nadhľad a odstup od prostredia, o ktorom 
píše, na druhej strane ho tento povrchný svet slávy  celebrít láka. Nečakane príde lákavá ponuka 
od šéfredaktora prestížneho newyorského časopisu „Sharps“ – C. Hardinga  (Jeff Bridges), aby 
preň Sidney pracoval. Ten s veľkým očakávaním uniká zo stereotypu  domov – práca – domov 
a strmhlav sa vrhá do víru newyorských večierkov. 
        Námetom pre  lm bola kniha Tobyho Younga z roku 2001, v ktorej zachytil vlastné zážitky, 
keď koncom 90-tych rokov odišiel z Londýna do prestížneho časopisu Vanity Fair v New Yorku. 

Film VB trvá 110  minút a je MN do 12  rokov  

PEKLO S PRINCEZNOU – sobota 30. a nedeľa 31. mája o 17,00 h: 
      Princezná Aneta sa nechce vydávať a už vôbec nie za nešikovného princa Jeronýma, ktoré-
mu bola zasnúbená ako dieťa výmenou za vojenskú ochranu kráľovstva pred bojovými nájazdmi. 
Kráľ Leopold by rád dcéru ochránil pre neželaným sobášom, ale nemôže porušiť kráľovský sľub.
Zrušenie svadby by znamenalo vojnu s mocným vojvodcom, kráľom Bedřichem.

  Film, ČR/Nemecko trvá  95 minút a je MN do 12 rokov.

POZVÁNKA DO KINA



Viete, o zachytáva archívna snímka ?
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Správna odpoveď
Archívna snímka Jána Valoviča spred  polstoročia zobrazuje prvomájový sprie-
vod s predvádzaním samoväzu na vlečke, ktorý nahrádzal aj ručné kosenie obi-
lia. Prezentoval sa ním podnik ÚMEZ – STS v Novom Meste nad Váhom. Ľudia 

na zábere stoja oproti dnešnej čínskej reštaurácii na rohu námestia.


