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KULTÚRA FEBRUÁRA FOTOOBJEKTÍVOM
8. februára sa uskutočnila vernisáž výstavy fotograí Petra Becka
Ondrejoviča (1). Fotogracká prezentácia rodáka z Beckova s názvom
Horizontálne a vertikálne cesty životom sa tešila záujmu návštevníkov
výstavnej siene MsKS.
Hneď na druhý deň (9. februára) Divadielko galéria pri MsKS
odpremiérovalo hru S. Mrožka: STROSKOTANCI. V
absurdnej inscenácii v réžii
Roba Kočana herci excelovali i počas druhého premiérového dňa 10. februára v
1 divadelnej sále MsKS (2).
11. marca radosť škôlkárom spravilo detské predstavenie s pesničkami
2
FÍHA TRALALA (3).
Poetická scéna Divadielka galéria pripravila
pod režijnou taktovkou D. Arbetovej poeticko - hudobné pásmo: TAK SEM SA VRACAJ Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA s podtitulom: Poézia Juraja Koutného
venovaná výtvarným umelcom – návratistom (4).
Zlatá
priadka v
naštudovaní
3 bábkového súboru
Divadielka
galéria prilákala 17. februára
do
divadielka
4
deťúrence, ktorým učarovali
marionety (5).
O tom, že
niekedy 1 + 1
5 = 3 návštevníkov divadelnej sály MsKS
presvedčilo 20.
februára Slovenské komor6
né
divadlo Martin s rovnomennou komédiou (6).
Sobota 23. februára žila kultúrou. O 17,00 h sa
uskutočnila vo výstavnej sieni MsKS prezentácia CD
7 a koncert Dúhových eminencií ASTRO NIGHT s dúškom brušných tancov Yasmin (7).

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Úvodné snemovanie poslancov v tomto roku
s poradovým číslom 13. sa uskutoční 5. marca.
Zasadaniu Mestského zastupiteľstva (MsZ) v
Novom Meste nad Váhom 14. februára predchádzala 13. schôdzka mestskej rady (MsR).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 12. schôdzky MsR a nakladaní s majetkom
mesta sa na rokovací stôl dostala Správa o stave
a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2012.
Mesto Nové Mesto nad Váhom už siedmy
rok vykonáva zverený výkon štátnej správy –
výkonom preventívnych protipožiarnych kontrol.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol
v roku 2012 bolo preveriť stav zabezpečovania
ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisoch a požiarneho poriadku mesta z oblasti
ochrany pred požiarmi. Za uvedené obdobie sa
vykonalo 154 preventívnych protipožiarnych kontrol, pri ktorých sa u 59 subjektoch zistilo celkovo
285 požiarnych nedostatkov. Uvedeným kontrolovaným subjektom primátor mesta vydal rozhodnutie s uložením lehoty na odstránenie zistených
nedostatkov. Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v 95 subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky.
Podľa plánu bolo vykonaných 71 následných
kontrol. Ich cieľom bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt odstránil v stanovenej lehote zistené požiarne
nedostatky uložené rozhodnutím.
MsR zobrala správu na vedomie, takisto aj
prehľad požiarovosti na území mesta v roku 2012
a odporučila poslancom MsZ schváliť zoznamy
subjektov pre výkon preventívnych a následných preventívnych protipožiarnych kontrol na rok
2013.
V ďalšej časti MsR zobrala na vedomie vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2012.
Oproti roku 2011 MsP vlani zaznamenala o 267
menej priestupkov, čo je i dôsledok monitorovania priestorov kamerovým systémom.
Do centra pozornosti sa potom dostalo vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a práce výborov
mestských častí za rok 2012, ktoré MsR zobrala
na vedomie.
Po vyhodnotení činnosti hlavného kontrolóra
mesta za 2. polrok 2012, ktoré MsR zobrala
na vedomie, Ing. Milan Bača podal správu z

následných finančných kontrol. Poradný orgán
primátora mesta ju zobral na vedomie. Rovnaké
stanovisko MsR zaujala k určenej komisii pre
posúdenie nečistopisu udalostí mesta v roku
2012 do kroniky mesta. Posudzovať ho budú: Ing.
Vienerová, PhDr. Hejbalová a PhDr. Koreň.
Skôr ako prišli na rad odpovede na pripomienky poslancov a bod rôzne, v ktorom
odznela informácia o týždni podujatí z príležitosti
750. výročia prvej písomnej zmienky o Novom
Meste nad Váhom, ktorý vyvrcholí Dňom mesta
s oceňovaním Osobností mesta 21. júna, členovia
MsR sa zaoberali návrhmi zmien v komisiách
mestského zastupiteľstva dňom 1. januára 2013.
MsR odporučila MsZ schváliť: do komisie
bezpečnosti a verejného poriadku - Ing. Jozefa
Dorotčina, komisie pre ochranu životného prostredia - Ing. Miroslava Čaviča a komisie školstva,
mládeže a športu - Mgr. Fedora Košnára.
K doplneniu o ďalšieho člena dôjde i v komisii pre
ochranu životného prostredia.
13. schôdzka mestskej rady skončila prijatím uznesení.
-r-

VÝROČIE MESTA
Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Novom Meste nad Váhom, ktoré pripadá
na 18. marca, sa uskutočnia v 25. týždni roka.
Plejáda podujatí odštartovaná 17. júnom vyvrcholí hlavným programom 21. júna.

Milí Novomešťania,

k nadchádzajúcej Veľkej noci dovoľte mi
zaželať Vám veľa zdravia, šťastia, Božieho
požehnania, pohody a spokojnosti v práci
a kruhu svojich najbližších.
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Drahí spoluobčania,

s blížiacimi sa veľkonočnými
sviatkami chceme Vám popriať
predovšetkým pevné zdravie,
veľa šťastia, lásky a porozumenia.
Ing. Viera Vienerová
a PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
viceprimátorky mesta
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ADOZ, s.r.o., TRENČÍN PRICHÁDZA
S DRUHOU ETAPOU PROJEKTU KAMENNÁ
Po úspešnom dokončení a predaji bytov
v obytnom bloku na Športovej ulici pokračuje
realizácia plánovanej investície začatím výstavby ďalšieho bytového objektu v tejto lokalite.
Konateľa spoločnosti ADOZ, s.r.o.,Trenčín
Ing. Romana Múčku, sme sa spýtali na dôvody
a ciele výstavby.
* Kedy ste začali výstavbu a na kedy je
plánovaný termín jej dokončenia ?
V súlade s platným stavebným povolením
sme na konci roku 2012 začali stavebné práce.
Plánovaný termín dokončenia a odovzdania
bytov je do konca aktuálneho kalendárneho
roka. Sú vytvorené všetky predpoklady pre
plynulé a úspešné zvládnutie stavebných prác
v požadovanej kvalite, nakoľko už máme
skúsenosti z realizácie prvého bloku.
* Kto je dodávateľom stavebných prác?
Generálnym dodávateľom celej stavby je
spoločnosť Stabilit, spol s.r.o., priamo z Nového
Mesta nad Váhom, ktorá svojím menom a
tradíciou je garanciou kvalitného dokončenia
výstavby a zároveň vstupuje investične do
celého projektu.
* Nie je výstavba bytov do osobného
vlastníctva, zvlášť v Novom Meste nad
Váhom, v súčasnej dobe príliš riziková?
Náš projekt je nastavený správne a potvrdzuje to aj dokončený a predaný prvý blok.
Ponúkame vyvážený produkt vo všetkých parametroch od stavebného riešenia, štandardu
a ceny. Poznáme situáciu, ktorá je v ponuke
bývania v meste. Náš zákazník dostáva pridanú
hodnotu v takom závažnom rozhodnutí, ako je
kúpa bytu cez najlepšiu adresu, dostupnosť,
vyváženú štruktúru bytov a garanciu kontroly
nákladov na bývanie.
* Kúpa bytu je závažným rozhodnutím na
celý život, čo rozhoduje pri jej realizácii?
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Lokalita Športovej ulice s blízkosťou
Kamennej je ideálna na bývanie, relax a
ľahkú dopravnú dostupnosť. Prístup do bytov
suchou cestou cez podzemné garážové státie
a výťahom umožňuje aj rodinám s malými
deťmi ľahkú mobilitu. Kontrola spotreby energie
cez vlastné kúrenie je pre mesačné náklady
bývania v predpokladanom vývoji cien energií
plne v rukách vlastníkov. Fond opráv umožní
majiteľom kumulovať zdroje pre budúcnosť a
nežiada si riešenie opráv cez úverové zdroje. Okrem týchto parametrov, ktoré sa dajú
kvantifikovať, si treba zvážiť aj to, kto sú a budú
Vaši susedia.
* Ponuka bytov v rôznych cenových
kategóriách je pomerne široká, sú určite
cenovo nižšie ako novostavba?
Stále nie je dostatočne veľký rozdiel medzi
starým a novým bytom. Ceny starých bytov
sú podľa mňa určite vyššie, ako je ich reálny
stav. Stačí si skalkulovať mesačné náklady na
prevádzku, ale najmä si uvedomiť, že staré
domy si vyžadujú investície na opravy a údržbu.
Kúpa starého bytu je spojená s kompletnou prerábkou obytného priestoru, čo priamo navyšuje
kúpnu cenu. Spoločné priestory a rozvody sú
skrytým problémom pre budúcnosť majiteľov a
ich náklady. Pri porovnaní ceny nového bytu cez
mesačné náklady a splátky úveru je rozdiel minimálny, a to nehovorím o možnosti dispozičného
riešenia. Ponuka úverov a ich cena v spojení s
garanciou novým bytom je optimálna pre rozhodovanie ľudí v mladšej vekovej kategórii.
* Kde je možné nájsť Vašu ponuku ?
My preferujeme osobné rokovania s klientmi a nastavenie celého vzťahu na individuálnom princípe. Našu ponuku môžete nájsť na
www.adoztn.sk a priamy telefonický kontakt je
0902 960 069 a 0902 960 089.

ADOZ, s.r.o.

Pred poľom 8
911 01 Trenčín
TEL.: 032 / 7 440 587
FAX: 032 / 7 442 046
E-mail:
jakub@adoztn.sk
omucka@adoztn.sk
MOBIL:
+421 902 960 089
+421 902 960 069

BYTOVÝ DOM A1
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O DOME DÔCHODCOV A ĎALŠÍCH INVESTÍCIÁCH
S príchodom jari bude mesto pokračovať v investíciách, ktoré sa začali ešte vlani. Do kategórie
realizácie patrí i rozhodujúca akcia mesta, a tou
je Dom dôchodcov a sociálnych služieb
(DDaSS) medzi Ul. Štúrovou a Ul. F. Kráľa.
- DDaSS plánujeme po stavebnej stránke
ukončiť do konca roku, - upresňuje Ing. Dušan
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ a pokračuje ďalej:
- V roku 2014 nám zostane vybaviť budovu kompletným nábytkom, kuchynským zariadením, počítačovým vybavením tak, aby sme
mohli DDaSS v druhom - treťom štvrťroku spustiť
do prevádzky. Budúci klienti sa môžu tešiť na
moderný dom dôchodcov na veľmi slušnej úrovni,
s kompletným zázemím, úpravou ulice a parkovacími plochami i príjemným okolím. Prispeje
k tomu i vynovená Kaplnka sv. Róchusa v jeho
blízkosti, ktorú zrekonštruoval a aj na duchovné
účely plánuje využívať Rímskokatolícky farský
úrad v Novom Meste nad Váhom.Ďalšou z akcií je rekonštrukcia Parku J. M.
Hurbana.
- Čo sa týka zelene, zostáva nám za pomoci
horolezeckej techniky ošetriť ešte dva stromy.
Kvôli prichádzajúcej zime a možnému namrznutiu drevín, a tým ich hroziacemu vyhynutiu sme
odložili práce na ich ozdravení na jarné mesiace
tohto roka. Všetky ostatné problematické stromy
v parku ošetrila špecializovaná firma, u niektorých
vymenila i viazanie, aby návšteva parku bola z
tohto pohľadu bezpečná. Nižšie stromy si „zoberú
do parády“ pracovníci úseku verejnej zelene TSM
v Novom Meste nad Váhom.
Po vlaňajšom jednodňovom skúšobnom
spustení a marcovom skolaudovaní dáme na jar
do prevádzky novovybudovanú fontánu. Ešte vlani
sme dokončili všetky povrchy chodníkov, zostáva nám na vytipované miesta osadiť už dodané
nové lavičky. Takisto aj nové smetné koše, ktoré
umiestnime na vydláždené plochy. K skrášleniu
vynoveného parku prispejú aj dve výtvarné diela,
ktoré po ich obnove vsadíme do zeleného prostredia. Jedna z týchto plastík sa nachádzala
pred niekdajšou ZUŠ, kde v súčasnosti prebieha
výstavba DDaSS a druhú premiestnime spred
priestoru na Malinovského ul.Podľa slov Ing. D. Macúcha uskutoční sa
aj kompletná úprava značne ošarpaného múra
parku od Ul. Hurbanovej.
- Okrem toho zrejme príde aj k úprave múrika

4

od Ul. J. Kollára. Rátame s jeho nadstavením,
aby sme túto časť parku i čiastočne odhlučnili.
Upravíme tu aj vlani len prebúraný vchod.
Samozrejme, na jar na nás čakajú dosadba
stromov, kríkov, trávy a úprava terénu. Chceli by
sme tiež zreštaurovať sochu J. M. Hurbana s už
nečitateľným textom a opraviť text i na soche J.
Holubyho.
ČO S AMFITEÁTROM?
V prípade amfiteátra mesto zvažuje rozsah
prác, do akého ísť.
- Určite pristúpime k výmene jeho starej
drevenej podlahy a oprave sedenia pre divákov.
Prekrytie amfiteátra je momentálne v rovine
úvah. Zveľadiť chceme aj priestor detských ihrísk,
okrem osadenia ďalších nových prvkov plánujeme upraviť plochy detských ihrísk a osvietiť
ich. Tým sa rekonštrukcia parku ukončí. Chceli
by sme to stihnúť do začiatku letnej sezóny. V
súvislosti s ňou a pripravovanými podujatiami v
parku konečne odstránime starú boľačku prístupu
návštevníkov k WC. Máme dobrú správu: v čase
konania akcií budú pre nich k dispozícii sociálne
zariadenia v novej spoločenskej sále otvorením
jej prvých dvier bez toho, aby sa ktokoľvek dostal
ďalej dovnútra budovy.
Veľmi dobre nám sekunduje aj majiteľ
Kaviarne v parku, ktorý priestor za kaviarňou
vo vlastnej réžii dobudováva pre spoločensko
– športové vyžitie návštevníkov (pozn. red.: má
tiež vo svojich priestoroch k dispozícii WC). Ako ďalej uviedol vedúci oddelenia výstavby,
i v tomto roku budú prebiehať, i keď vzhľadom na
platnosť Memoranda medzi ZMOS-om a Vládou
SR v zredukovanej miere, opravy povrchov ciest.
Mesto sa sústredí len na tie najnutnejšie.
- Okrem toho chystáme vybudovať aj ďalšie
detské ihriská - už v spomínanom Parku J. M.
Hurbana a tiež v priestore bytových domov za
Potravinami S. Pevala.
Pokračovať budeme aj v ďalšej rekonštrukcii
športovej haly. Na rad príde výmena palubovky a
zvažujeme i doplnenie sedenia pre divákov.
Po tom, čo sme v minulom roku kompletne
zrekonštruovali Ul. železničnú, budeme pokračovať v rekonštrukcii Banskej ul. ako súčasti
malého južného obchvatu. Po jeho dokončení a
odklonení ťažkej nákladnej dopravy odbremeníme
cestu po Čachtickej, Štúrovej a Kollárovej ul.,
ktorá nie je uspôsobená na takúto záťaž. Podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha mesto má

v pláne realizovať v asfaltobetóne alebo betóne
povrch Ul. Dubčekovej (pozn. red.: ulica kolmá
na Ul. športovú nad štadiónom), ktorá je prepojovacou ulicou s Ul. stromovou. Na akciu je
vypracovaná projektová dokumentácia a vydané
platné stavebné povolenie.
- Chceli by sme zrealizovať aj časť prepojenia
Ulíc Tematinská - Čachtická. Máme vypracovanú
dokumentáciu pre územné rozhodnutie, zatiaľ
však územné rozhodnutie nebolo vydané, pretože
pozemky nie sú majetko - právne vysporiadané.
Ak sa nám podarí vysporiadať časť pozemkov
aspoň po koniec záhrad alebo po Novú ul. a
dohodneme sa so správcami inžinierskych sietí
na ich požiadavkách na preložky, dáme sa do
realizácie časti tohto prepojenia. Či pôjdeme ešte
ďalej, sa uvidí.
Prepojenie Ul. Tematínskej s Čachtickou,
ktoré je v súlade s platným územným plánom
mesta, dopravne odľahčí Ul. športovú. Vzniknutú
skratku uvítajú aj ľudia z južnej časti mesta, od
Čachtíc.Ako ďalej uviedol vedúci oddelenia výstavby,
mesto má v tomto roku v pláne výmenu sedenia

v sále MsKS, ktoré chýba ku komfortu divákov
pri predstaveniach a projekciách inak technicky
dobre vybaveného, vlani digitalizovaného kina
Považan.
- Sedadlá na prízemí a balkóne plánujeme
vymeniť počas leta, kedy v kine býva dovolenka a kultúrne podujatia „sa sťahujú“ do amfiteátra v parku. V súčasnosti sa pripravujú už
prvé návrhy. Keďže ide iba o stavebné úpravy,
nejaká rozsiahla dokumentácia nebude potrebná.
Nasledovať bude proces verejného obstarávania,
ktorý vygeneruje zhotoviteľa. Po výmene sedenia
a prípadného vymaľovania priestorov bude sála
na viac ako solídnej úrovni.Okrem spomínaných väčších akcií, ako na
záver uviedol Ing. D. Macúch, mesto v závislosti od kapacít TSM sa bude venovať aj drobným
úpravám v sídliskách a vytváraniu nových spevnených plôch.
Rozvoj mesta, ktoré napriek pretrvávajúcej
hospodárskej kríze patrí na Slovensku k najlepšie
hospodáriacim samosprávam bez dlhu, bude
i v tomto roku, i keď v miernejšom tempe, ale
predsa len pokračovať.

KU KVETU TÁLIE SI PRIVONIA ZITA FURKOVÁ
Tento rok si ku Kvetu Tálie, dielu akad.
soch. M. Polonského, „privonia“ p. Zita Furková.
Herečka, ktorá je s divadlom spätá od svojich
štyroch rokov. Na javiskových doskách sa pohybuje dodnes.

Milí čitatelia,

Zdroj: internet

Vyše jedno desaťročie je najvýznamnejším
sprievodným podujatím Festivalu Aničky
Jurkovičovej udeľovanie Kvetu Tálie. K odovzdávaniu prestížneho ocenenia pre významnú slovenskú herečku organizátori celoslovenskej divadelnej prehliadky s medzinárodnou
účasťou prikročili v roku 2002. Prvou herečkou,
ktorej udelili Kvet Tálie a ktorej autogram sa ako
prvý nachádza na slávnostnej tabuli Kvetu Tálie
vo foyer MsKS, bola p. K. Kolníková. Po nej ho
získali herečky: V. Strnisková, M. Kráľovičová,
E. Krížiková, V. Jamnická, M. Paveleková, Z.
Gruberová, S. Valentová, B. Tuzonovová, E.
Vášáryová a E. Rysová.

je tu veľkonočný čas. Dovoľte nám zaželať
Vám jeho príjemné prežitie, s posolstvom, ktoré
v sebe nesie.
Veľa lásky, vzájomného porozumenia a tolerancie Vám želajú
vydavateľ, redakčná rada a redakcia
● Aj v druhom školskom polroku sa záujemcovia môžu prihlásiť v CVČ do všetkých
záujmových krúžkov. K doterajším pribudol
nový krúžok Svetobežník.
Ak máš 8 a nie viac ako 15 rokov,
rád spoznávaš svet a baví ťa cestovanie
netradičným spôsobom, neváhaj a staň sa aj
ty v novom záujmovom krúžku svetobežníkom.
Precestuješ celý sveta zažiješ i netradičnú
svetovú párty.
Viac na č. tel.: 032 7712420 alebo e-maili:
cvc@cvcnovemesto.sk .
-jh-
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ČAS VYGRUNTOVAŤ SI NIELEN PRÍBYTKY
Pred Veľkou nocou si gazdinky zvyknú vyhrnúť rukávy a „vygruntovať si“ svoje príbytky.
Považujú to za samozrejmé a prirodzené. Až
taká samozrejmosť to zase nie je pred dverami
vlastného „kráľovstva“, v spoločných priestoroch
bytových domov či v predzáhradkách a dvoroch
pred činžiakmi.
V minulosti bývalo nepísaným pravidlom,
že s príchodom jari sa osadenstvo domu zišlo
na brigádach a spoločnými silami zlikvidovalo
neporiadok, ktorý cez zimu zakrývala milosrdná
snehová prikrývka. Napriek výhradám niektorých
spoluobčanov k všetkému organizovanému, malo
spoločné jarné upratovanie čosi do seba. Spred
činžiakov zmizli porozhadzované či porozfúkané
papiere, plastové fľaše, tetrapakové obaly, ohorky
z cigariet a i., nehovoriac o otužení susedských
vzťahov počas takéhoto spoločného upratovania.
Kolektívnym brigádam v marci nahráva i
skutočnosť, že v tomto mesiaci technické služ-

by mesta zorganizujú dva zbery. 18. - 21. marca
od 8,00 do 18,00 h uskutočnia na stanovených
zberných miestach zber biologicky rozložiteľného odpadu (viac na http://www.tsm.novemesto.sk/biologicky-rozlozitelny-odpad/). V tomto
čase by občania mali mať pred svojimi domami
pripravený odpad zo záhrad. Môžu ho tiež priniesť
na stanovené zberné miesto.
Mimo uvedených termínov možno konáre, lístie, trávu a burinu bezplatne odovzdať na prekládkovej stanici v Mnešiciach na Ul. tehelnej v Po až
Pia od 8,00 - 15,00 h, v So do 12,00 h, alebo ho
môžu priviezť do zberného dvora na Banskej ul.
V predveľkonočnom čase TSM na určených
miestach pristavia v čase od 19. do 30. marca
i veľkoobjemové kontajnery (pozri: http://www.
tsm.nove-mesto.sk/objemny-odpad/)
Bola by škoda nevyužiť túto príležitosť
a nespraviť čosi pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia v našom meste.

DERATIZÁCIA V MESTE
Primátor mesta na základe Príkazu č. 1/2013
vyhlásil z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov
a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mesta číslo 5/1999
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v
meste
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky
právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k
podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch
v meste v termíne
od 18. marca do 7. apríla.

Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením
k podnikaniu sú povinné Mestský úrad v Novom
Meste nad Váhom o vykonaní deratizácie písomne informovať do 30. apríla.
V záujme ochrany zdravia a pre prípad
náhodného požitia návnady upozorňujeme na
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno,
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.
Ing. Jozef Trstenský

KNIŽNICA V MESIACI KNIHY
Mesiac knihy prinesie do Mestskej knižnice
(MsK) Ľ. V. Riznera popri svojej tradičnej činnosti
sériu podujatí pre rôzne vekové skupiny detí a
mládeže.
Pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a 8 - ročného
gymnázia sa uskutoční súťažno – zábavný kvíz:
750. výročie prvej písomnej zmienky o Novom
Meste nad Váhom. Do 30. apríla majú možnosť
žiaci II. stupňa ZŠ napísať - v súlade s názvom akcie - Najkrajší príbeh o mojom meste.
V rovnakom termíne sa deti z I. stupňa budú
môcť realizovať výtvarne na súťažnú tému: Nové
Mesto nad Váhom včera, dnes a zajtra.
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Pracovníčky knižnice v období od marca
do júna chystajú pre svojich návštevníkov
tematické besedy o jubilujúcich osobnostiach
nášho regiónu. Mladší žiaci z I. stupňa ZŠ a
školských klubov sa počas nich (pod názvom
Kde bolo, tam bolo ...) dozvedia čosi viac
o P. Dobšinskom, najznámejšom slovenskom
ľudovom rozprávkárovi. V priestoroch na Ul.
1. mája pamätajú i na škôlkárov. Podujatie
Osmijanko očami našich detí bude patriť spomienke na významnú spisovateľku pre deti Kristu
Bendovú.
Marta Stuparičová, vedúca MsK

P O D JA V O R I N U S A V R A CI AM RÁD
Jedným z hostí tradičných slávností Javorina,
Javorina...bol aj Jaroslav Baška. Poslanca NR
SR sme po skončení oficiálneho programu pozvali na kus reči, aby sme zistili, že jeho návšteva
- a nie prvá na tomto podujatí, rozhodne nepatrila
do radu zdvorilostných.
*Kraj pod Javorinou, vás, zdá sa, priťahuje.
Bolo to cítiť aj zo slov, ktoré ste adresovali divákom v sále. Získal si vás tento región niečím
špeciálnym?
Javorina, Javorina...ma oslovila predovšetkým
silou myšlienky. Každý z nás by mal byť aspoň
trochu hrdý na svoju otčinu. Na miesta, ktoré nám
otvorili oči, kde sme vyrastali a získavali nové
podnety, ostrohy do života. A po čase, keď prácou, poslaním či majstrovstvom prekročíme hranice rodnej hrudy, nemali by sme na ňu zabúdať.
Najväčším umením je vážiť si, odkiaľ sme prišli a
snažiť sa to aspoň omrvinkou otčine vrátiť. Práve
toto posolstvo mi imponuje na slávnostiach podjavorinských rodákov. Navyše, kraj pod Javorinou
naozaj nemá núdzu o výnimočných, múdrych a
pracovitých ľudí. Pritom ani nemusia urobiť dieru
do sveta. Ľudia si ich vážia a ctia za to, akí sú,
za ich skromnosť a posolstvo. Za mravčiu prácu,
ktorá dáva kraju pod Javorinou osobitý náboj.
*Čo sa vám pri vyslovení slova Podjavorina
premietne v hlave ako prvé...
Množstvo spomienok, zážitkov a stretnutí
s ľuďmi tohto regiónu. Mám tu veľa priateľov a
známych, je tu prekrásna príroda, kus slovenskej
histórie a neopakovateľné ľudové zvyky. Niekde
som sa dočítal, že Podjavorina má svoju hymnu,
vlajku i erb, no a o hradoch Beckov, Tematín
či Čachtice, najmä o Bátoryčke už čítajú po celom
svete. Každoročne sa stretávame pri Pamätníku
SNP na vrchu Roh, pri mohyle gen. Štefánika
alebo s odbojármi veteránmi v Starej Turej. Vďaka
historickému ovocinárstvu som sa dozvedel o
slivovicovej ceste, mňa ako náruživého cyklistu
lákajú aj kilometre vybudovaných cyklotrás. Rád
si pochutím aj na kopaničiarskom zabíjačkovom
tanieri či fánkach, potom však musím viac zaberať
do pedálov... Tento kraj sa dá objavovať stále,
preto sa rád pod Javorinu vraciam.
*Ktoré z osobností tohto regiónu vám najviac
utkveli v pamäti a prečo?
Noó, to je dobrá otázka. Odkiaľ začať, ženy
majú prednosť... Pre mňa ostane nezabudnuteľná
Ľudmila Podjavorinská a jej humor, ktorým sa

v knižkách
prihovárala
najmenším.
Na Zajkovi
B o j k o v i
som si sám
ako čerstvý
školák cvičil
čítanie.
P o k i a ľ
si
dobre
spomínam, v týchto končinách pôsobila aj
Elena Čepčeková, ďalšia úžasná autorka pre
deti. No a samozrejme Anička Jurkovičová, jedna
z prvých slovenských herečiek, po ktorej sa
nazýva tunajší divadelný festival. Keď som už pri
famílii Jurkovičovcov, patrí sa spomenúť jej otca
Samuela Jurkoviča, zakladateľa družstevníctva
a aj Aničkinho manžela J. M. Hurbana, veľkého
štúrovca a prvého predsedu Slovenskej národnej
rady. Dejepis mi v škole celkom išiel. Ďalej napr.
bratia, čo založili Ľudovú banku, ale priezvisko
si teraz nespomeniem (Markovičovci – pozn.
aut.). Zo súčasných osobností je to trebárs
vyslanec myšlienok olympizmu prof. Vladimír
Černušák, kardiológ Igor Riečanský, imunológ
Ján Štefanovič a mnohí ďalší.
*Tituly Významná osobnosť Podjavoriny
získala šestica vzácnych ľudí spätých s týmto
regiónom a dve firmy, za ktorými sú tiež úspešní
ľudia, ocenili titulom Kvalitný produkt Podjavoriny.
Čo by ste oceneným a vôbec ľuďom spod Javoriny
odkázali?
Želám im, ako aj všetkým ľuďom spod Javoriny pevné zdravie, veľa síl a energie, lebo to
potrebujeme najviac. A aby ich vzácne životné
poslanie rozosievali ďalej, lebo malebný kraj pod
Javorinou si to zaslúži.
*Po skončení oficiálnej časti ste sa veľmi
srdečne zvítali s jednou z osobností – evanjelickým farárom Michalom Masárom. Ak môžete
prezradiť, poznáte sa s ním dlhšie?
S p. M. Masárom som sa osobne stretol
prvýkrát, hoci aj ja som nadobudol dojem, že
sa poznáme už roky. Je to vzácny človek s
otvoreným srdcom a vznešenými myšlienkami,
navyše výborný rétor a rozprávač. Potvrdila to
aj jeho ďakovná reč za ocenených. Osobne
som veľmi rád, že sa zaradil medzi osobnosti
Podjavoriny, zaslúži si to.
(-red.-)
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GYMNÁZIÁ S DIVADELNOU MÚZOU
Divadelná múza s nádychom exotiky
navštívila priestory novomestského stánku kultúry. Uskutočnil sa tu IV. Divadelný festival slovensko - španielskych bilingválnych sekcií.
Jeho organizácia pripadla Bilingválnemu slovensko-španielskemu gymnáziu v Novom Meste
nad Váhom. Prípravy na toto veľkolepé podujatie odštartovali už v jeseni. Porady, telefonáty,
e-maily, zháňanie rekvizít a kulís, ale hlavne
dlhé skúšky a cibrenie hereckých výkonov sa
stali náplňou nejedného popoludnia študentov i
profesorov.
Festival sa začal slávnostným otvorením,
privítaním a príhovormi vážených hostí ako
veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR p.
F. Valdésa, pridelenca pre vzdelávanie pri Španielskom veľvyslanectve p. L. Pardinasa Bejár,
viceprimátoriek mesta Ing. V. Vienerovej a PhDr.
K. Hejbalovej a i. Diváci, účinkujúci i hostia mali
počas celého festivalu dobrú náladu, a tak sa herci na divadelných doskách cítili ako doma. „Veľmi
dobre sa mi hralo, vôbec som nemala trému,“
priznala Karin Žácka, jedna z herečiek divadelnej hry Študentský internát, ktorú nacvičovali
žiačky nášho gymnázia. Nešlo o žiaden príbeh
o Šípkovej Ruženke, ale o kvalitný triler pretkaný
napínavými situáciami. Réžiu a scenár mali na

svedomí naši španielski lektori José Antonio
Cases Ares a Alejandro Tortolero Dominguéz.
Dve študentky v role moderátoriek uvádzali
hry vtipnou skečovou formou. Po vystúpení energických Novomešťaniek mali diváci možnosť
vidieť študentov z Nitry, po nich sa predviedli
bratislavskí študenti s ležérnou hrou z rodinného prostredia. Študenti zo Žiliny nám svojím
predstavením poskytli mnoho informácií o vývine
divadla a divadelných žánrov. Víťazná sekcia z
Košíc hrou Klauniády presvedčila porotu kvalitným prevedením. Keďže festival má každý rok
dvoch víťazov, ktorí sa zúčastnia medzinárodnej prehliadky, porota zostavená z p. Pardinasa
Bejár a španielskych lektorov sa zhodla na výhre
bilingválnej sekcie z Trstenej, ktorá prerazila hudobnou komédiou o Donovi Quijotovi a Sanchovi
Panzovi.
Žiaci vyjadrili radosť, nadšenie a záujem
podieľať sa na organizácii tohto divadelného
stretnutia. Je očividné, že tam, kde je vôľa, je
aj cesta. Festival bol príkladom dobrej spolupráce študentov a vedenia školy, ktorému patrí
poďakovanie za pomoc a podporu v kultúrnom
vzdelávaní študentov a zdokonaľovaní sa
v španielskom jazyku.
Ema Sečová, študentka IV. ročníka BSŠG

PALMA V OBJEKTÍVE FILMOVÝCH KAMIER
Filmová spoločnosť MPhilms, s.r.o., nakrúca celovečerný film Slovensko 2:0. Oslovila 10
režisérov, napr. M. Šulíka, J. Herza, P. Kerekesa,
Z. Liovú, P. Krištúfka a i., aby natočili krátke, 10 minútové hrané poviedky, dokumenty i animovaný
film. Spája ich téma - 20 rokov samostatnej SR.
Jeden z nich sa bude natáčať i v našom meste.
Režisérka a scenáristka Zuzana Liová svoj
príbeh do pripravovaného filmu BEZ VÔNE vsadila do fabriky na výrobu mydla. Ženy v nej
pracujú dlhé roky, keď tu jedného dňa sa výrobná
linka zastaví a robotníčky sa dozvedajú, že boli
posledný deň v práci. Ako bolestné dostávajú
každá krabicu mydla...
Z. Liová, ktorej snímka Dom získala vlani
na udeľovaní národných filmových cien Slnko v
sieti 2012 šesť ocenení vrátane trofeje za scenár,
ktorý napísala, ťaživú situáciu a bezradnosť žien,
ktoré zostali bez práce, fabuluje na príbehu matky
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troch detí. Čo teraz? V hlave jej víria všakovaké
myšlienky. Bezcieľne sa túla mestom až zakotví
v bare, kde majú karaoke. Ani nevie ako, ocitne
sa na pódiu a spieva. Z ulice mamu na pódiu
zbadá jej najstaršia dcéra s priateľom. Ide za
ňou a spýta sa jej, čo tam robí, aby ju vzápätí
odviedla odtiaľ preč ...Smutný, no v dnešnej
dobe reálny príbeh Z. Liovej sa bude natáčať v
našom meste 23. - 24. marca v priestoroch kedysi
známeho podniku Palma so 600 zamestnancami
a zahrajú si v ňom i niekdajšie jej robotníčky z
liniek na výrobu mydla. V prípade potreby sa
produkcia filmu chystá osloviť i novomestské
divadelné ochotníčky.
Filmová spoločnosť MPhilms hľadá 40
mužov a žien vo veku 40 - 60 rokov do filmu na
vytvorenie davu ľudí vychádzajúceho z továrne.
Čas: v sobotu 23. marca o 10,00 h pred
Palmou.

BEZPLATNÉ PRÁVNE
PORADENSTVO

JUBILEUM
KRONIKÁRA MESTA

Kde? Kancelária poslanca NR SR D. Bublavého,
Ul. Fraňa Kráľa č. 9 Nové Mesto nad Váhom
Kedy? Každú druhú stredu a podľa rozpisu
13. a 20. marca od 13.00 do 16.00 h
Poradenstvo poskytuje:
JUDr. Anna Orsavová
Kontakt: tel. 032/ 7717035
email: anna.jamajka@gmail.com
Forma poskytovania poradenstva:
- osobne,
- písomne,
- telefonicky aj na záznamník,
- e-mailom
Využite možnosť riešiť vlastné problémy
s pomocou skúseného právnika!

Vzácneho jubilea 75 rokov sa 10. marca
dožíva Novomešťan Dušan Macejka, kronikár
mesta. Niekdajší dlhoročný pedagóg ľudovej školy umenia, neskôr základnej umeleckej školy v
meste a okolí (vyše polstoročia - od roku 1959
do roku 2010) život v meste mapuje už pätnásty
rok, od roku 1999.
Práca kronikára je náročná na čas, trpezlivosť, vyžaduje si presnosť a dôslednosť. Bez lásky k mestu, v ktorom D. Macejka žije od narodenia, by sa nedala vykonávať na patričnej úrovni.
Marcovému jubilantovi želáme veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti v kruhu svojich najbližších a
síl naďalej vykonávať zodpovednú prácu mestského kronikára.

V MESTE DO 60 POBERATEĽOV 2 % Z DANE
So sídlom v Novom Meste nad Váhom je 56
poberateľov 2 % z dane. Sú to:
Občianske združenia: 56. PRIESKUMNÁ
SKUPINA KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE A
SÚČASNOSTI, IČO: 42145988, Ul. 1. mája 5;
ACTIV KLUB, IČO:36122734, Júliusa Gábriša
60/21; Agronovaz CAVALLI, IČO: 42026148,
Priemyselná 2; Basketbalový klub Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 42272947, Rybárska 1, pp 87D;
Bora Racing Team, IČO: 42147247, Podjavorinskej
1614/1; BOX - CLUB, IČO: 34017810, Športová
22; CANTABILE, zmiešaný spevácky zbor, Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 36131431, Dukelská 14;
Cerberos Gym, IČO: 36118559, J. Kollára 10;
DAKO Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42019290,
Dr. Markoviča 8; Dobrovoľný kolkársky klub,
IČO: 34005811, Hostinec a kolkáreň u Komanov,
Poľná 12; Dychová hudba BUČKOVANKA, IČO:
35593105, Športová 30; Goshin Jitsu Do klub
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42141265, J.
Weisseho č.7, Challenge-Me, IČO: 42142091,
Športová č. 31; Karate klub Goju-ryu Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 36129101, Tematínska č. 13,
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ, IČO:
42145341, Piešťanská 1207/51; Krasokorčuliarsky
klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42140374,
Lieskovská 13; Materské centrum BAMBI,
IČO: 42148189, Turecká 26; Nádej pre komatóznych pacientov, IČO: 42150825, Javorinská

17; NODAM - Združenie detí a mládeže, IČO:
37918095, Klčové 87; Novomestská kultúrna
spoločnosť, IČO: 42145317, Hviezdoslavova 4;
Občianske združenie „Srdiečka“ pri Materskej
škole Hollého 3, IČO: 42145554, Hollého 3;
Poľovnícke združenie - LES Stará Turá, IČO:
31117805 - Weisseho č. 20; Rodičovské združenie
pri Gymnáziu M. R. Štefánika Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 17319617, Športová 41; Rodičovské
združenie pri IV. ZŠ, IČO: 17319617, Odborárska
ul.; Rodičovské združenie pri Materskej škole,
IČO: 17319617, Dibrovova 13; Rodičovské
združenie pri Materskej škôlke, IČO: 17319617,
Hviezdoslavova č. 12; Rodičovské združenie pri
Základnej škole na Ul. kpt. Nálepku č. 12 v Novom
Meste nad Váhom, IČO: 36120367, Ul. kpt.
Nálepku č. 12; Rodičovské združenie pri Základnej
umeleckej škole, IČO: 17319617, Štúrova č.
590/31; Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole, IČO: 17319617, Piešťanská č.
2262/80; Slovenská rada rodičovských združení
Rodičovské združenie pri Gymnáziu sv. Jozefa,
IČO: 17319617, Klčové 87; Slovenská rada
rodičovských združení Rodičovské združenie
pri Základnej škole sv. Jozefa, IČO: 17319617,
Klčové 87; Slovenská rada rodičovských združení
Rodičovské združenie pri Bilingválnom slovensko - španielskom gymnáziu, IČO: 17319617,
Športová 41; Slovenská rada rodičovských
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združení Rodičovské združenie pri Materskej
škole, IČO: 17319617, Hurbanova 6, Slovenská
rada rodičovských združení Rodičovské združenie
pri Základnej škole, IČO: 17319617, Tematínska
č. 2092; Slovenský skauting, 15. zbor Javorina,
IČO: 36120511, Partizánska č. 317/1; Slovenský
zväz sclerosis multiplex Nové Mesto nad Váhom
Klub SM pri SZSM, IČO: 00896900, Ružová č. 6;
SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH
- Okresné centrum Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 36122343, Tematínska 7; SLUHA, IČO:
42020395, Čulenova č. 2338/21; Spoločnosť
Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 34015647, 1. mája 21; Spoločnosť
na pomoc osobám s autizmom v Novom Meste
nad Váhom, IČO: 42013607, Kollára č. 3; SRRZRZ pri Materskej škole, IČO: 17319617, J. Kollára
20; STREET TEAM, IČO: 42273277, J. Kollára č.
351/22; Telovýchovná jednota RIO team Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 42018404 Záhradná
1; Tenisový klub „Klimatech“ Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 31201326, Piešťanská 55, Tenisový
klub Zelená Voda, IČO: 42018595, Izbická 29; TK
NOVÁ GENERÁCIA, IČO: 42145741, Sasinkova
č.545/21; ÚTULOK „NÁDEJ“ pre opustených
a týraných psíkov, IČO: 36123072, Klčové 41;
VIDLOMET, IČO: 42016550, Karpatská 26;
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného
času, IČO: 42144761, Štúrova č. 31; Združenie

rodičov a priateľov Špeciálnej základnej školy
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42272815, Ul. J.
Kollára 3; Združenie rodičov pri Strednej odbornej
škole, Bzinská 11, Nové Mesto na Váhom, IČO:
42147590, Bzinská 11 a Združenie sv. Petra
Fouriera, IČO: 31875378, Klčové č. 87.
Neinvestičný fond: „ZDRAVIE V NÚDZI
n.f.“, IČO: 36119351, Štefánikova č.1;
Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby: NsP Nové Mesto
nad Váhom n.o., IČO: 36119369, Štefánikova
1; Považská akadémia vzdelávania n.o., IČO:
36119172, Trenčianska 1880/20;
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej
spoločnosti: KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH
SESTIER DE NOTRE DAME, IČO: 00677574,
Klčové 87.
Postup krokov na poukázanie príslušných
% z dane sa odlišuje podľa toho, kto podáva
daňové priznanie. Bližšie informácie o tom, ako je
to u fyzických osôb, ktoré svojho zamestnávateľa
požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, u fyzických osôb,
ktoré samé podávajú daňové priznania a v prípade právnických osôb, nájdete na www.rozhodni.sk.
Jedno majú spoločné: v kolónke ROK treba
uvádzať rok 2012.

VE Ľ K O N OČ N É P O S O L STVÁ CI RKVÍ
VYSLOBODENÍ Z OTROCTVA
Tempo života sa z roka na rok zrýchľuje.
Nestíhame sledovať nové a nové informácie.
Naše poštové schránky nachádzame naplnené
reklamnými letákmi. Do našich mailových schránok prichádza množstvo tzv. nevyžiadanej pošty.
Z každej strany sa na nás sypú rôzne ponuky.
Pribúda televíznych staníc, internetových stránok,
možností komunikácie cez mobil. Nachádzame sa
v obrovskom labyrinte nekonečných možností.
Na zamestnancov sú kladené stále väčšie
požiadavky. Sme nútení, aby sme podávali neustále lepšie výkony. Čas odchodu do dôchodku sa
stále odďaľuje. Vydržíme tento nápor? Dokedy?
Boží ľud Izrael pred viac ako 1200 rokov pred Kristom trpel vykonávajúc otrocké
práce v Egypte. Ich utrpenie sa stupňovalo,
museli podávať väčšie výkony za rovnaký čas.
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Kričali k Bohu a Boh ich vypočul. Vyslobodil ich
z otroctva. Toto vyslobodenie si každoročne, až
podnes, pripomínajú sviatkom Paschy. Práve
počas tohto sviatku bol obetovaný Boží Syn, aby
sa stal Záchrancom každého človeka. Priniesol
nám vyslobodenie nielen z našich vín, ale aj z
otroctva, ktoré nám prináša každá doba.
Dobrá správa znie: Nemusíš byť otrokom
práce, otrokom televízie, otrokom internetu a
sociálnych sietí... Ježiš Kristus ti aj dnes ponúka
voľnosť, pokoj. On nenúti, nezväzuje, nikoho
nepoháňa podávať väčšie výkony. On prináša
pravú slobodu. Stačí sa pokoriť a žiadať Ho o
záchranu. On nikoho neodmietol, keď bol na tejto
zemi. On je ten istý – včera, dnes i naveky.
Ľubomír Ďuračka,
evanjelický farár

UDALOSŤ, KTORÁ NÁM MÁ ČO POVEDAŤ I DNES
Vianočný čas odišiel do histórie. Pred nami
sú dni ďalších udalostí, na ktoré kresťanský svet
spomína s rovnakým dôrazom ako na Vianoce.
Udalosť ukrižovania a následného vzkriesenia
otriasla vtedajším svetom a má čo povedať i nám
v treťom tisícročí.
Začal som pripomienkou na Vianoce. V
evanjeliu sv. Matúša čítame v 1k 21v ,, ... porodí
syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni
svoj ľud od ich hriechov“. Naša predstava záchrancu, ktorý je vysloboditeľom, zahŕňa muža
s dostatočnou výzbrojou, odvahou, mohutnou
postavou, pred ktorou sa človek trasie už len
pri bežnom pohľade. Mária si nepredstavovala
narodenie svojho syna ako obra. Jej syn bol
postavou ako ostatné deti. V dospelom veku
deje sa s ním niečo zvláštne. Svojim učeníkom
okrem učenia o novom spôsobe života rozpráva
o konkrétnej podobe Jeho poslania. Pripravuje
ich na udalosť svojho odchodu z tejto zeme.

Jeho smrť bola vrcholom poslania, pre ktorý sa
narodil. Realizácia záchrany človeka z hriechov
sa uskutočňuje cez smrť. Oni videli, že nemá
pri sebe žiadny meč alebo iný vojenský nástroj,
ktorý sa používa v boji, a predsa boli svedkami
záchrany ľudí. Jeho spôsob záchrany je v inom
nástroji. Láska k človeku bola týmto nástrojom,
ktorým práve na kríži dokázal, ako má rád
človeka. Nepoužil meč pri svojom zatýkaní, dal sa
dobrovoľne zatknúť, vedel už dopredu o tej hodine
zatknutia i čo malo potom nasledovať. Dráma pri
ukrižovaní pôsobila zdrvujúco na všetkých, ktorí
sa zúčastnili popravy. Jeho posledný výdych pre
jeho nepriateľov znamenalo chvíľkové víťazstvo.
Po troch dňoch nastáva zvrat. On nezostal v
hrobe, vstal z mŕtvych. Naplnil sa doslova význam
Jeho mena ,,Ježiš“. Prajem požehnané prežitie
veľkonočných sviatkov.
Jozef Gabovič,
pastor Apoštolskej cirkvi

DO TMY NAŠICH DNÍ NÁM DÁVAŠ SVETLO...
Do tmy našich dní, nám dávaš svetlo,
ktoré viac nezhasne, ktoré nikdy nezhasne...
Slová piesne inšpirovanej hnutím Taize akosi
samovoľne upútali moju pozornosť pri písaní
týchto riadkov. Noc má svoju moc. Mala ju aj
noc Kristovho zmŕtvychvstania. Vtedy ale pod
rúškom tmy temnota nezväčšila svoju silu, nenarástla jej rozťažnosť. Netušila, že s prichádzajúcim ránom prichádza jej porážka. Definitívna,
absolútna. Svetlo Kristovho víťazstva porazilo
temnotu hriechu a smrti. Do tmy beznádeje, bezmocnosti, strachu a neistoty vstúpil Víťaz. Svetlo

jeho víťazstva zohrieva Božou láskou, ktorá
neúnavne hľadá človeka. Svetlo jeho víťazstva
svieti do tmy našich ťažko skúšaných dní a
ukazuje cestu, pravdu a život, ktorým je On sám.
Svetlo, ktoré nikdy nezhasne. Kristus - Svetlo
sveta. Milí čitatelia! Vyprosujem a želám vám,
aby ste sa nebáli otvoriť srdce svetlu Božej
lásky, ktorá zažiarila v osobe Ježiša Krista. Nikto
nikdy nebude sklamaný, kto prijme Ježiša, lebo
ponuku, ktorú dáva Boh v Kristovi, nie je možné
prekonať. Požehnané veľkonočné sviatky.
Ľudovít Malý, dekan - farár

POJAZDNÁ ČISTIAREŇ PERIA

● Z POSTELE O HODINU
SKÔR. Z 30. na 31. marca prechádzame na letný čas. Hodinky
si budeme musieť na Veľkonočnú
nedeľu 31. marca posunúť
z druhej na tretiu hodinu rannú.
Znamená to, že budeme spať o hodinu menej. Aj
šibači si budú musieť, či sa im to páči, alebo nie,
na Veľkonočný pondelok 1. apríla privstať.

-

Ponúka profesionálne služby:
čistenie peria
výroba paplónov
výroba vankúšov a vankúšikov
dodávame aj látky
Rozvoz a dovoz autom
po dohode zadarmo!!!
Stanovište:
Weisseho ul. – parkovisko

Tel.: 0908 129 923

POZOR, ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA!

PEDIKÚRA
ZUZANA MRÁZIKOVÁ

NOVÉ TEL. ČÍSLO: 0907441460
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MAGGIO CAFFE E PASTICCERIA
PONÚKA OKREM KVALITY I ČOSI NAVIAC
Nefajčiarska
kaviarnička
Maggio caffe má za sebou už
takmer rok svojho fungovania.
Či sa za ten čas stihla vyprolovať jej ponuka, sme sa spýtali
prevádzkara Mariana Hrádela.
Skôr ako vám odpoviem, žiada sa povedať
pár slov k vzniku kaviarne. Okrem ďalších komodít
dovážame na Slovensko taliansku kávu L‘Antico a
horúcu čokoládu Magica Ciok. Hlavne preto sme
sa rozhodli zriadiť vzorovú prevádzku pre našich
zákazníkov a potenciálnych odberateľov tak, aby
mali možnosť ochutnať naše produkty. Pri ich príprave dbáme na dodržanie podmienok a postupov
tak, aby výsledný produkt spĺňal všetky kvalitatívne a chuťové parametre.
U nás nie veľmi známa rodinná pražiareň
L’Antico z Modeny sa venuje káve už štvrtú generáciu a jej súčasný riaditeľ pán Dante Cagliari je
vo svete kávy veľmi uznávaná a rešpektovaná
osobnosť. Začiatkom februára nás poctil svojou
návštevou a bol veľmi príjemne prekvapený nielen kvalitou kávy, ale najmä úrovňou servisu pri
podávaní. V našej ponuke sú štyri druhy čerstvo
mletej kávy, ku káve navyše podávame pravý
moravský koláčik z Vlčňova.
Okrem horúcich a studených nápojov v našej
ponuke nájdete chrumkavé fornetti, čerstvou
novinkou sú zapekané bruschetti - špeciálny taliansky chlieb s paradajkovým základom a kvalitným tvrdým syrom. Skvele sa hodia k pivku alebo
vínku.
*Takže ponúkate aj pivo a víno. Určite aj v tejto oblasti chcete priniesť niečo iné.
Presne tak. Hoci nie sme v pravom zmysle
slova pivárňou, naši zákazníci si môžu vybrať
z troch druhov čapovaných pív. Zastupujeme
skupinu regionálnych českých pivovarov, ktoré
varia pivo tradičnou cestou, bez použitia rôznych
urýchľovacích metód. Snažíme sa o oživenie tradície uherskobrodského piva (bývalý Olšavan,
neskôr Janáček), ktoré k nášmu mestu neodmysliteľne historicky patrí.
Čo sa týka vína, takisto sme sa zamerali na
vína z moravskej vinárskej oblasti. Usporadúvame rôzne akcie ako degustácie vín, v novembri
sme mali Svätomartinský košt, na jarmok sme ako
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prví na Slovensku podávali Valtický burčiak z tzv.
burčiakomatu. Neskromne si trúfam povedať, že
sme mali najlepší burčiak v meste.
*Vsádzate, zdá sa, na kvalitu svojich služieb
a ponúkaného sortimentu.
Jednoznačne. Chceme, aby naši klienti boli
s našimi službami i ponukou spokojní, a to všetko
za rozumnú cenu. Ponúkame možnosť separátneho sedenia, napríklad pre fanúšikov športu. Blížia
sa MS v hokeji, ale v našej ponuke sú aj pravidelné víkendové prenosy, napríklad z Anglickej
futbalovej ligy. Na oživenie ponúkame možnosť
tipovania výsledkov na samoobslužnom termináli.
Ako bonus pridávame rôzne nadštandardné výhody pre tipujúcich.
Nezabúdame však ani na ženy, jedna kozmetická rma u nás pravidelne organizuje prezentácie a ukážky líčenia. Svoje si u nás nájdu aj
matky s deťmi. Okrem nezafajčeného prostredia
si tu detičky nájdu svoj kútik, kde sa môžu zabaviť.
Našou prioritou je, aby sa naši zákazníci u nás
cítili dobre a radi sa k nám vracali.
*Aká je vaša klientela a kapacita prevádzky?
A vaše plány do budúcna, pripravujete nejaké
novinky?
Kaviareň s kapacitou okolo 30 miest na jar po
oteplení i s vonkajším sedením navštevujú predovšetkým ľudia stredného veku, ale často k nám
zavítajú aj študenti. Vďaka príjemnému a pokojnému prostrediu, veľkým stolom, wi pripojeniu či
takému detailu, ako sú zásuvky pre notebooky, je
naša prevádzka vyhľadávaným miestom pre pracovné stretnutia a rokovania.
Čo sa týka budúcnosti, samozrejme, nápadov
je plná hlava, ale všetko chce čas. Pozorne sledujeme aj reakcie zákazníkov na každú novinku
a sme radi za každý dobrý podnet. Boli by sme
radi, keby sa
k nám podarilo preniesť
trocha
tej
talianskej
pohody - ale
to je v dnešnej dobe asi
najzložitejšia
úloha.

w w w. k a tk a t ours .s k
K JUBILEU MESTA
Pred 750 rokmi 18. marca uhorský panovník Belo IV. vydal listinu, v ktorej sa dokázateľne
po prvý raz v histórii spomína Nové Mesto nad
Váhom.
Problematika 1. písomnej zmienky nebola
donedávna celkom jednoznačná. Vo všeobecnosti sa za prvú písomnú zmienku o našom meste
považovalo privilégium Bela IV. z r. 1253. Žiaľ, táto
listina, ktorou Belo IV. mal dať obyvateľom Nového
Mesta nad Váhom za preukázanú vernosť počas
tatárskeho vpádu dôležité privilégiá, sa po dôslednom bádaní stala nehodnovernou. Jeden z našich
najvýznamnejších odborníkov na stredoveký listinný materiál prof. R. Marsina v II. diele svojho
Slovenského diplomatára dokázal, že listina z r.
1253 bola vyhotovená v oveľa neskoršom období
ako v tom, do ktorého sa hlásila. Rečou odbornej
terminológie ide o novoveké falzum.
Na význam a dôležitosť najstaršieho písomného dokladu o našom meste poukazuje aj stála
expozícia v Podjavorinskom múzeu. V historickej časti sú exponáty, ktoré majú návštevníkovi
navodiť atmosféru doby, v ktorej Nové Mesto nad
Váhom vykročilo do histórie. Najvýznamnejším
exponátom je faksimile listiny z r. 1263 s privesenou pečaťou. Pečať je otočená rubom, na ktorom
je heraldicky čisto stvárnený dvojkríž ako hlavná
gúra panovníckeho erbu Bela IV. Vlastne je to
len úlomok kráľovskej pečate, pretože na origináli, z ktorého sa vyhotovil odtlačok, sa nezachovala
časť s kruhopisom. Vzácnosťou sú aj dve drobné
strieborné mince - denáre Bela IV. z obdobia jeho
panovania (1235 - 1270). Detaily mincí si možno
lepšie prezrieť na štyroch veľkých farebných zväč-

šeninách. Portrét Bela IV. nie je len na denári, ale
aj na rytine prevzatej zo staršej literatúry ilustrujúcej dobovú situáciu, v ktorej sa panovník ocitol
počas tatárskeho vpádu v r. 1241. Na pozadí je
bojujúce vojsko a spustošená krajina s horiacimi
domami. Takto mohlo vyzerať aj okolie Nového
Mesta po vpáde Tatárov. Do kontextu najstaršieho písomného záznamu o Novom Meste patrí aj
v blízkosti vitrín vystavená románska krstiteľnica.
Ide o vzácnu sakrálnu pamiatku pochádzajúcu
z novomestského rímskokatolíckeho kostola z
čias, keď ho spravovali benediktínski mnísi z Pannonhalmského kláštora sv. Martina. Nové Mesto
a ďalšie obce im daroval Belo IV. listinou, ktorú
vydal so súhlasom svojej manželky Márie 18.
marca 1263.
Benediktíni dostali od panovníka N. Mesto a
obce Lubov, Horná Streda a Potvorice a Debretu ako náhradu za opátsky hrad na brehu jazera
Balaton a za dlh 800 hrivien jemného striebra,
ktoré si kráľ požičal od kláštora po tatárskom
vpáde. Podľa zvyklostí sa listina formulovala
tak, akoby ju písal sám panovník v 1. osobe
množného čísla. Teda najstarší text obsahujúci
1. písomnú zmienku o Novom Meste, ktorý v latinskom preklade znie: Possesionem nostram de
Vyhel, prekladáme nie ako „Naša Ves“, ale ako
Kráľova Ves Nové Mesto nad Váhom.“ Zdá sa, že
naše mesto získalo určité výsadné postavenie už
pred vydaním tejto listiny, pretože bolo darované
spolu s prievozom cez Váh s trhovými poplatkami
i so všetkými výnosmi a príslušenstvami, ktoré k
trhovým právam patria. K tejto listine sa viažu aj
ďalšie listiny z r. 1263-1264. Listina z r. 1263 prináša aj informáciu o území, cez ktoré prechádzali
hranice mesta i ďalšie informácie.
PhDr. Jozef Karlík, vedúci múzea
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RND

EVA HARMADYOVÁ: METALLINES
RELIÉFY - MEDAILY - ŠPERKY

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO 300 ROKOCH

8. marca o 17,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční slávnostné otvorenie jubilejnej
výstavy novomestskej výtvarníčky a pedagogičky Evy Harmadyovej. Reliéfy, medaily a šperky
z dielne Mgr. E. Harmadyovej si návštevníci
môžu pozrieť do 5. apríla (viac na 2. str. prílohy).

TAK SEM SA VRACAJ
Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA
POÉZIA JURAJA KOUTNÉHO VENOVANÁ
VÝTVARNÝM UMELCOM – NÁVRATISTOM
1. marca o 17,00 h uskutoční Poetická scéna Divadielka galéria pri MsKS v Galérii P.
Matejku v Novom Meste nad Váhom poeticko
– hudobné pásmo spojené s prezentáciou života a diela niekoľkých návratistov v réžii Daniely
Arbetovej.

ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI
17. marca o 15,00 a 16,00 h Divadielko
galéria vo svojich priestoroch uvedie reprízu
bábkovej rozprávky Adamko medzi chrobáčikmi.

VEČERNÝ KONCERT
19. marca o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční posledný koncert jarného
abonentného cyklu s názvom Romantické
metamorfózy národných tancov pre štvorručný
klavír. Účinkujú: klavírne duo Zuzana Zamborská a Stanislav Zamborský a Ulrich Ulmann
- umelecké slovo.
Na koncerte odznejú skladby: J. Brahmsa,
E. H. Griega, A. Dvořáka a D. Lauka.

20. marca o 19,00 h v divadelnej sále
MsKS svoju najnovšiu hru uvedie RND v réžii
S. ŠTEPKU: Jááánošííík po tristo rokoch alebo
Štedrý jánošikovský večer.
Pred tristo rokmi v Liptovskom Mikuláši
popravili zbojníka Juraja Jánošíka (1713). Jeho
meno vzápätí priam spod šibenice ožilo v ľudových básňach, piesňach, mýtoch, legendách a
neskôr v románoch, lmoch či muzikáloch. O
250 rokov neskôr, teda pred 50 rokmi (1963),
vzniklo v obci Radošina Radošinské naivné
divadlo. A práve v RND bola premiéra najslávnejšieho titulu S. Štepku a RND: Jááánošííík
(1970). Ten sa medzičasom stal divadelnou
klasikou a maturitnou otázkou. Po tristo rokoch
od zbojníkovej popravy Jánošík doslova ožije
na obnovenej premiére priamo v Liptovskom
Mikuláši (17. marca ) a o tri dni neskôr v našom
meste (viac 3. strana obálky).
Vstupenky po 13 € si môžete zakúpiť
v pokladni MsKS.

PRÁVNA PORADŇA
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom
v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr.
A. Ručkayovej sídliacou na Ul. Inoveckej 8
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližšie termíny stretnutia s advokátom
sú: 7. a 21. marca o 17,00 h.
V mestskom kultúrnom stredisku na prvom
poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti
trestného, pracovného a občianskeho práva.
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže
ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú
určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom
a dôchodcom.

KLUBY V MARCI

KURZY V MARCI

Pondelok 18. 3. o 14,00 h - SZ telesne postih.
Druhý utorok v mesiaci
12. 3. od 12,30 - 17,30 h - Klub altern.
medicíny p. J. Dedík
Streda 6. 3. o 17,00 h - Výbor MO MS
13.3. o 14,00 h - Klub chorých na skler.
multiplex
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
18,00 a 19,00 h cvičenie pre ženy
- MsKS
Utorok
18,30 h kalanetika
Streda
18,15 h joga
18,30 h cvičenie pre ženy
- telocvičňa CVČ
Štvrtok
16,15 a 18,00 h joga

EVA HARMADYOVÁ: METALLINES
Mgr. Eva Harmadyová
je uznávaná novomestská výtvarná pedagogička a známa výtvarníčka.
Táto medailérka, šperkárka a sochárka vystavuje na kolektívnych aj
samostatných výstavách
- Colorado Springs,
Tampere, Seixal, Budapešť, Brusel, Herent,
Kulmbach, Casole d‘ Elsa, Vroclav, Lubliniec,
Dylaki, Opole, Koszalin aj v mnohých mestách
na Slovensku a získava ocenenia na významných podujatiach v SR i zahraničí. Vo svojom
rodnom Novom Meste nad Váhom sa svojou
samostatnou výstavou predstaví po druhýkrát.
Svoj výstavný projekt predstaví opäť pri príležitosti životného jubilea ako osobné bilancovanie umeleckej cesty.
Tak to bolo aj v roku 2002 na samostatnej
výstave v MsKS, keď sa popri reliéfoch a šperkoch predstavila aj dielami z papiera maché a
sochárskymi objektmi. V tomto roku svoju umeleckú kolekciu rozšírila o vizuálne i tematicky
nové reliéfy. Nebudú chýbať ani jej originálne,
nežne subtílne a ligránsky prepracované šperky, také charakteristické pre umelecké cítenie
autorky. Zároveň návštevníci Galérie P. Matejku a výstavnej siene MsKS budú mať možnosť
vidieť jej medailérsku tvorbu, za ktorú Eva Harmadyová získala významné zahraničné ocenenia.
Účasť na študijných, tematicky výtvarne
orientovaných cestách je tiež bohatým inšpiračným zdrojom odrážajúcim sa v jej tvorbe. Od
roku 2003 je aktívnou účastníčkou mnohých
medzinárodných sochárskych, medailérskych i

šperkárskych sympózií na Slovensku i v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v umeleckých galerijných, múzejných i súkromných zbierkach.
Po takmer 11 rokoch sa E. Harmadyová
opäť prezentuje pred novomestskou verejnosťou svojou originálnou, hlboko individuálnou a zainteresovanou tvorbou. Inšpiráciu hľadá a neustále nachádza najmä v prírode, jej
rozmanitých tvaroch a variáciách. Do svojich
diel zhmotňuje aj fragmenty vlastných zážitkov,
víťazstiev i prehier, túžob i vášní odohrávajúcich sa v jemnej pavučine medziľudských vzťahov a jedinečnosti života plynúceho okolo nej.
Ako členka Slovenskej výtvarnej únie, združenia šperkárov - AURA a Združenia medailérov Slovenska sa Eva Harmadyová aktívne
zúčastňuje výstavných aktivít a sympózií organizovaných týmito združeniami. Kurátorkou
Združenia medailérov Slovenska je významná
bratislavská teoretička Ľuba Belohradská, ktorá tvorbu autorky príde osobne na vernisáž v
Novom Meste nad Váhom predstaviť.
Svojou výstavou urobí určite radosť nielen
priaznivcom, ale aj svojim žiakom (tým súčasným aj minulým), ktorým v ZUŠ Juraja Kréna
už desaťročia odovzdáva vlastné skúsenosti.
Za toto obdobie výtvarne nasmerovala mnoho, dnes už aktívnych výtvarných umelcov,
novomestských rodákov, ktorí sa úspešne
pohybujú v prostredí súčasnej profesionálnej
výtvarnej scény v SR i zahraničí. Rozhodli sa
tak nasledovať neľahkú, ale slobodnú a vnútorne bohatú cestu svojej výtvarnej pedagogičky
Evy Harmadyovej.
Vernisáž výstavy v MsKS sa akoby symbolicky uskutoční práve 8. marca na MDŽ,
v deň, ktorý už navždy bude patriť ženám.
Ela Porubänová

KINO POVAŽAN – MAREC 2013

sobota 2., nedeĐa 3. o 17:00 h
premiéra!
JANÍýKO A MARIENKA: Lovci þarodejníc
Pomsta je sladšia ako perník.
USA,
akþná fantasy komédia,
83 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 2., nedeĐa 3. o 19:00 h
NIý NÁS NEROZDELÍ Nádej nikdy nezomiera
Manželia Henry (Ewan McGregor), Maria (Naomi
Watts) a ich traja synovia sa rozhodli stráviĢ
pokojné Vianoce v Thajsku a tešia sa na niekoĐko
dní prežitých v tropickom raji…
USA, Špan.,
dráma,
114 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 3 €
streda 6. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
MARIE KRØYER
Príbeh Márie Krøyer považovanej v tých þasoch
za najkrajšiu ženu v Dánsku. Nominácia na cenu
Zlatý Hugo 2012 na MFF v Chicagu.
Dánsko,
dráma,
100 min.,
þeské titulky, MP 15+ vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
sobota 9., nedeĐa 10. o 17:00 h
LEGENDÁRNA PARTIA
Výborný animovaný príbeh pre celú rodinu …
animovaná udalosĢ konca minulého roka.
USA
výborný animovaný rodinný,
92 min.,
slovenský dabing,
MP
vstupné: 3 €
sobota 9., nedeĐa 10. o 19:00 h
premiéra!
MARTIN A VENUŠA
Ženy sú z Marsu a muži z Venuše …, alebo …
keć ocko stráži.
ýR,
romantická komédia,
102 min.,
þeská verzia,
MP 12+
vstupné: 3 €
streda 13. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
Z HRDZE A KOSTÍ
premiéra!
Drsný romantický príbeh o láske, ktorý bol
nominovaný v hlavných sekciách festivalov:
Cannes MFF 2012; Toronto IFF 2012; Telluride
Film Festival 2012.
Franc., Belg.,
romantická dráma,
122 min.,
þeské titulky,
MP 15+
vstupné: 3 €
sobota 16. nedeĐa 17. 17:00 h DÁMSKA JAZDA!!!
LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI
Fr,
romantická komédia,
111 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 16. nedeĐa 17. 19:00 h PÁNSKA JAZDA!!!
SMRTONOSNÁ PASCA: OpäĢ v akcii premiéra!
Aký otec, taký syn
Bruce Willis sa v skvelej
forme vracia so svojou najslávnejšou filmovou
rolou - ako nezniþiteĐný policajný detektív John
McClane.
USA,
akþný thriller,
105 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €

!!! štvrtok 21. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
HON
premiéra!
Keć sa z mužskej zábavy stáva nemilosrdná
štvanica na nevinného þloveka.
Vrcholná psychologická dráma dánskeho režiséra
Thomasa Vinterberga. Nominácia na Zlatú palmu
MFF Cannes 2012, Najlepší mužský herecký
výkon v hlavnej úlohe, Cena ekumenickej poroty.
Dánsko,
dráma,
111 min.,
þeské titulky, MP 12+ vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €
sobota 23., nedeĐa 24. o 15:00 h
premiéra!
KRÚDOVCI
Príbeh prvej pravekej rodiny, ktorá po zniþení
rodinnej jaskyne podniká cestu do neznáma, do
krajiny plnej najrozliþnejších, neuveriteĐných a
niekedy aj nebezpeþných stvorení…
USA, animovaná rodinná komédia, 90 min.,
slovenský dabing,
MP
vstupné: 4 €
sobota 23., nedeĐa 24. o 17:00 h a 19:30 h
CESTA DO KRAJINY OZ
VeĐkolepá výprava do krajiny bezhraniþnej
fantázie od režiséra Spidermana a producenta
Alice v Krajine zázrakov Sama Raimiho.
USA,
fantasy,
107 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €
streda 27. o 19:00 h
EURÓPSKE KINO
RENOIR
premiéra!
Do života veĐkého maliara Renoira a jeho syna
Jeana neþakane vstúpi nekonvenþná mladá,
krásna žena.
Franc.,
dráma,
111 min.,
þeské titulky, MP 15+ vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
štvrtok 28. o 19:00 h,
premiéra!
sobota 30., nedeĐa 31. o 15:00 a 17:00 h
JACK, ZABIJAK OBROV
Pradávna vojna medzi Đudskou rasou a bájnymi
obrami ožíva, keć sa mladý farmár Jack vydá
zachrániĢ princeznú Isabelle. Zázraþné fazuĐky
otvárajú prepojenie dvoch svetov a kráĐovstvo je
v ohrození.
USA,
dobrodružný fantasy,
114 min.,
slovenské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €
sobota 30., nedeĐa 31. o 19:00 h
premiéra!
MAMA
Réžia: Andrés Muschietti Produkcia: Guillermo
del Toro Dvom malým sestrám sa podarilo prežiĢ
v divoþine dlhých päĢ rokov. Keć ich našli živé a
relatívne zdravé, všetci hovorili o zázraku. Nikto
netušil, že na ich prežití mohli maĢ podiel aj iné,
oveĐa temnejšie sily…
Špan., Kanada,
horor,
100 min.,
þeské titulky,
MP 12+
vstupné: 4 €

KINO POVAŽAN HRÁ KAŽDÚ STREDU, SOBOTU A NEDEďU
Program kina Považan je aj na: www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Predjarno - jarnú pozvánku do kina Považan tvorí päť lmov.
MARIE KRØYER - streda 6. marca o 19,00 h:
Film režiséra B. Augusta rozpráva príbeh umelkyne Marie, manželky mentálne chorého dánskeho maliara. Marie sa zmieta medzi sociálnymi rolami oddanej manželky, starostlivej matky a
kreatívnej umelkyne. Na dovolenke vo Švédsku však spozná hudobného skladateľa Huga Alfvéna, do ktorého sa vášnivo zamiluje.
Dánsky lm vlani nominovaný na cenu Zlatý Hugo na MFF v Chicagu trvá 100 minút a je MN
do 15 rokov.
Z HRDZE A KOSTI - streda 13. marca o 19,00 h:
Ali je slobodný otec, ktorý vychováva svojho 5-ročného syna. Žijú na ulici a kradnú jedlo. Situáciu sa rozhodne vyriešiť presťahovaním sa k sestre. Tá sa začne o chlapca starať, otec sa môže
venovať hľadaniu práce. Jeho cesta sa skríži so Stephanie, ktorá trénuje dravé kosatky. Potom,
čo pri svojej práci utrpí tragické zranenia, prestane Stéphanie komunikovať so svetom a jediného,
koho si pustí k telu, je ľahkovážny Ali...
Romantická dráma Francúzska/Belgicka s nomináciou na 2 Zlaté glóbusy a ďalších 6 výhier
a 9 nominácií trvá 122 minút a je MN do 15 rokov.
LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI - sobota 16. a nedeľa 17. marca o 17,00 h:
21 - ročná Rose žije so svojím otcom, starým mrzútom. Je zasnúbená so synom miestneho
automechanika a zdá sa, že jej údelom bude život domácej gazdinky. Ale po takom živote netúži.
Odíde do Lisieux, kde podstúpi prijímací pohovor na miesto sekretárky v poisťovacej spoločnosti,
ktorej šéfuje charizmatický Louis. Pohovor dopadne katastrofálne, ale Rose aspoň predvedie, že
vie neuveriteľne rýchlo písať na písacom stroji. Mladej žene sa tak podarí v Louisovi prebudiť sklony k súťaženiu. Rose sa pod jeho vedením zúčastní svojej prvej súťaže v písaní na stroji. Cesta
k skutočným trofejam je však zložitá.
Francúzska romantická komédia trvá 111 minút a je MN do 12 rokov.
CESTA DO KRAJINY OZ - sobota 23. a nedeľa 24. marca o 17,00 a 19,30 h:
Oscar Diggs je druhotriedny kúzelník s pochybnými metódami a morálkou. Jedného dňa však
preženie jeden svoj kúsok a víchor ho unesie do tajomnej krajiny Oz. Oscar sa domnieva, že sa
naňho usmialo šťastie v podobe slávy a kráľovského pokladu. Ale len do chvíle, kým nestretne tri
čarodejnice. Theodora, Evanora a Glinda nie sú presvedčené, že práve on je veľký čarodejník, o
ktorom hovoria proroctvá. Oscar je tak vtiahnutý do problémov, ktorým čelí krajina Oz a jej obyvatelia. Musí sa naučiť rozlíšiť, kto je v tomto zápase dobrý a zlý. S pomocou vynaliezavosti, ilúzií a
trošky skutočnej mágie sa postupne stáva nielen veľkým čarodejníkom, ale aj iným človekom…
Americký lm od režiséra Spidermana a producenta Alice v Krajine zázrakov S. Raimiho s premiérou 7. marca trvá 107 minút a je MN do 12 rokov.
RENOIR - streda 27. marca o 19,00 h:
Film je založený na skutočnom príbehu starnúceho maliara Renoira a jeho syna, začínajúceho lmára Jeana. V roku 1915 ich poznačí smrť manželky a matky. Zároveň ich životy zmení
mladá kráska s ohnivými vlasmi. Stane sa posledným modelom starnúceho maliara, ktorému
navráti stratenú mladosť. V psychicky nestálom Jeanovi vzbudí nečakané túžby i vášeň k lmovému umeniu.
Francúzska dráma trvá 111 minút a je MN do 15 rokov.

K NOVELE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA (I.)
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka s účinnosťou od 1. 2. zaviedla do slovenského právneho poriadku niekoľko zmien, ktoré majú posilniť postavenie veriteľa v obchodno právnych vzťahoch, a to najmä prostredníctvom:
*novej úpravy času plnenia, omeškania,
úrokov z omeškania, ako aj
*zavedením paušálnej náhrady nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky a
*zavedením inštitútov nekalej zmluvnej
podmienky a nekalej obchodnej praxe.
V tejto časti sa zameriame na zmenu úpravy
času plnenia záväzkových vzťahov.
Zmena právnej úpravy subjektov
obchodných záväzkových vzťahov
Obchodným zákonníkom sa podľa novoupraveného § 261 ods. 2 riadia takisto záväzkové
vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa
týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo
vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Za subjekty verejného práva
sa považujú štátne orgány, obce, vyššie územné
celky, právnické osoby plniace potreby verejného
záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný
charakter a ktoré sú nancované alebo kontrolované subjektom verejného práva, alebo tento
orgán volí, alebo menuje viac ako polovicu členov
jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu a taktiež
združenie právnických osôb, ktorého členom je
aspoň jeden z vyššie uvedených subjektov verejného práva; ďalej sa za subjekt verejného práva
považujú aj štátne organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých vyplýva,
že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb, a to aj keď nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúcej vety.
Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka
Jednou z dôležitých zmien, ktoré novela
zaviedla, je ustanovenie maximálnej lehoty splatnosti peňažných záväzkov dlžníka. Bola zavedená duálna štruktúra právnej úpravy času plnenia v
závislosti od povahy dlžníka. Lehota na splnenie
peňažného záväzku určená v zmluve nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo 60
dní odo dňa, kedy veriteľ plnil, podľa toho, ktorý
z týchto dní nastal neskôr. Strany sa však môžu
dohodnúť aj na dlhších lehotách splatnosti, avšak
len v prípade, že takáto dohoda nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim
zo záväzkového vzťahu. Tieto ustanovenia sa
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neuplatnia, ak osobitný predpis stanovuje kratšiu
lehotu splatnosti.
Ak zo zmluvy alebo zákona vyplýva právo
prehliadnuť plnenie veriteľa, a tak overiť zhodu
plnenia veriteľa s dojednanými vlastnosťami, vtedy maximálne 60 - dňová lehota splatnosti začne
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa
skončila prehliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie. Ibaže by sa strany dohodli na dlhšej lehote
splatnosti opäť za podmienky, že takáto dohoda
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa. Podobne sa výslovne určilo aj pravidlo pre hodnotenie platnosti dohody o dlhšej
lehote prehliadky ako 30 dní odo dňa poskytnutia
plnenia veriteľom, a to na základe uvedeného hrubého nepomeru k právam a povinnostiam veriteľa.
Subjekty verejného práva majú určenú maximálnu lehotu splatnosti osobitne. Maximálna lehota
splatnosti peňažného dlhu pre subjekt, ktorý je
subjektom verejného práva, je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom podľa toho, ktorý
z týchto dní nastal neskôr. Aj tu sa zmluvné strany môžu dohodnúť na dlhšej lehote splatnosti,
avšak za prísnejšie stanovených podmienok, a
to ak takéto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo
záväzkového vzťahu pre veriteľa, toto dojednanie
odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku
a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60
dní. V prípade dohody o prehliadke plnenia platí
obdobne, že subjekt verejného práva je povinný
plniť v maximálnej lehote splatnosti 30 dní odo
dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne
plnenie, ibaže sa strany výslovne dohodli na dlhšej lehote splatnosti za vyššie uvedených podmienok. Hodnotenie platnosti dohody o dlhšej lehote
prehliadky ako 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom sa zakladá na určení, či záujem na
takomto osobitnom dojednaní vyplýva zo súťažných podkladov (podmienok súťaže, verejného
návrhu) a dojednanie nie je v hrubom nepomere k
právam a povinnostiam druhej zmluvnej strany.
Ak sa strany dohodnú na plnení peňažného
záväzku dlžníka v splátkach, alebo ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, ustanovenia o maximálnej lehote splatnosti sa nepoužijú.
JUDr. Adriana Ručkayová,
advokátka
(www. akruckay.sk)

SNÍVAM SEN O „SKUTOČNEJ TRIEDE“ ...
Vankúše zarovnané do radov. Predstavujú
lavice v škole. Na každom z nich pripravené pero
a papier. Babkina vitrína sa mení na školskú knižnicu. Usmievam sa. O chvíľu sa moja trieda zaplní
žiakmi. Brat, bratranci, sesternice neveľmi nadšení predstavou hry na školu počas letných prázdnin
sa usádzajú do lavíc... Avšak vo veku šesť rokov
som najstaršia a v podstate nemajú na výber vyučovanie sa začína!
Vždy som túžila stať sa učiteľkou. Počas
vysokej školy som síce zachytila rôzne negatívne
postoje ohľadom môjho vysneného povolania...
Kto nič nevie, ide učiť; Učitelia majú stále prázdniny, prečo chcú vyššie platy? Najhoršie manželky
sú učiteľky – sú hysterické a iba rozkazujú. Učiť
dokáže každý, na to netreba vysokú školu...,
ale nenechala som sa odradiť a štúdium spojené s praxou som si užívala a tešila som sa na
moment, keď po prvý raz vstúpim do „skutočnej
triedy“. Nemala som naivné predstavy o žiakoch
zbožňujúcich svoju učiteľku, dychtivo túžiacich po
vzdelaní, ale to, čo ma čakalo v praxi, pripomínalo
paródiu na školstvo bez vtipnej pointy ...
Možno som príliš mladá na vyhlásenia typu:
Za našich čias bolo všetko úplne inak – ale pár
základných porovnaní pomôže ilustrovať radikálny úpadok nášho systému vzdelávania a degradáciu učiteľského povolania za posledných pár
rokov. Obmedzenosť, vulgárnosť a bezmocnosť.
Tri slová, ktoré vystihujú moju trpkú učiteľskú skúsenosť.
OBMEDZENOSŤ. Keď som začala učiť, niektorí moji žiaci boli len o dva roky mladší ako ja.
Buď žiaci nadstavbového štúdia, alebo tzv. veční
študenti čiže opakujúci ročníky dovtedy, pokým
im to systém povolí. Neprekvapí ma, keď 16- ročný chlapec zatiaľ netuší, čo má od života čakať,
vzpiera sa autoritám a hľadá svoj životný smer,
ale šokovala ma obmedzenosť 18 – 23 - ročných
mužov z rozmanitých príčin „pripútaných“ k školským laviciam. Dovolím si parafrázovať niektoré
výroky, ktoré mi utkveli v pamäti: Za to, že sme tu,
by ste nám mali platiť.
Ste od nás závislí (učitelia), tak buďte rada,
že tu vôbec sedím. Keď spím, nevyrušujem, tak
čo vám vadí?
Nechcem čítať, neviem čítať a nikdy som
nepočul slovo román. Ani neviem, ako to vyzerá...
Nechápem, načo sa učíme písať a čítať... nesta-

čia obrázky?
Vzdelanie nemá
žiadnu hodnotu. Vy
ste študovali a ako
ste dopadli! Bez
peňazí, bez auta a
s tupcami ako sme
my...
Tieto vyjadrenia
nepotrebujú žiaden komentár. Iba odzrkadľujú
vzťah našej spoločnosti k vzdelaniu. Dôsledkom
je zmätený národ tápajúci v neistote ako mnohí
moji žiaci - Povedzte mi, prosím, čo si mám myslieť, nemám žiaden názor...
VULGÁRNOSŤ. V reči i v sociálnom kontakte. Absolútne nerozlišovanie miesta a času, autority či inštitúcie. Celkom zbytočná námaha rodičov naučiť deti materinskému jazyku, keď zjavne
na komunikáciu stačia tri – štyri vulgárne slová.
Parafrázovať, samozrejme, netreba. Premýšľam,
či azda niekde v rámci celoživotného vzdelávania
pedagogických pracovníkov neexistuje školenie,
ako dôstojne vysvetľovať učivo, keď vašou jedinou spätnou väzbou sú tzv. šťavnaté výrazy, prípadne fyziologické zvuky tela ...
BEZMOCNOSŤ. Azda najbolestnejšie poznanie pre začínajúceho učiteľa. Prestaňte s tým,
lebo... Lebo čo? Dám vám poznámku? Znížim
známku zo správania? Iba vyhrážanie bez efektu.
Žiaci prichádzajúci zo základnej školy s dvojkami, trojkami zo správania sú na dané hodnotenie
skôr hrdí... Vylúčenie zo školy? I ten najproblémovejší žiačik si môže preberať, prestupovať medzi
školami, prepadať a „študovať“ asi donekonečna.
Podotýkam, celkom zadarmo, využívajúc systém
prídavkov na študujúce dieťa a študentské zľavy.
Tí skúsenejší, starší kolegovia, buď našli zázračný spôsob, ako udržať požadovanú disciplínu,
alebo neustále znižujú svoje nároky a snažia sa
prežiť vyučovanie pripomínajúce boj. Dôsledkom
je rozladenosť, chronická nespokojnosť, nervozita, podráždenosť, neochota, intrigy, apatia,
plač, hystéria, zúfalstvo, odovzdanosť, odchod
zo zamestnania či bolestné počítanie rokov do
dôchodku... Z môjho pohľadu je najsmutnejší fakt,
že 99% mojich kolegov – rovnako ako ja – si prácu učiteľa zvolilo dobrovoľne a pravdepodobne
by tak urobilo znova. Boli dni, keď som sa veľmi
tešila na vyučovanie, zvedavá, ako zaujme nová
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metóda či pripravený článok. Plná entuziazmu
každé prázdniny pripravovala plány podľa najnovších učebníc, ktoré podľa autorov rozhodne
zaujmú. Nuž nezaujali... Poslúžili ako zbraň, tanier či priestor na kresbu prevažne dvoch orgánov
ľudského tela. Pristihla som sa, že strácam nielen
odhodlanie a motiváciu učiť, ale i svoje vzdelanie,
keďže vo vzájomnej komunikácii museli prevládať
len jednoduché, nerozvité vety.
Zubami-nechtami som sa snažila zachovať
aspoň štipku učiteľskej dôstojnosti, ale v súčasnosti katedra už neposkytuje žiadnu ochranu,

skôr sa stáva terčom zámerných útokov.
Čo mám teda robiť? Zmeniť zamestnanie, či
počítať roky do dôchodku? Chcem naplniť svoj
detský sen a učiť v „skutočnej triede“. Mám sen,
že škola bude zasa raz miestom vzájomnej úcty,
inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelanie tým, ktorí
si jeho hodnotu plne uvedomujú. Mám sen, že o
učiteľoch sa bude vravieť s úctou a vďakou za to,
že formujú nové generácie a pomáhajú rodičom
s výchovou. Nie, nesnívam o 5% zvýšení platu...
Snívam o dôstojnosti za katedrou!
PaedDr. Monika Kocifajová

NOVOMESTSKÉ PUBLIKUM BOLO FAMÓZNE
Trojica mužov odetá v čiernom sa predstavila v našom meste prvýkrát ako revivalová
kapela, ktorá hrá výlučne Depeche Mode (DM).
Bratia Michal a Sláva Pošvicovci spolu s Honzom
Seibtom pochádzajú z Ústí nad Labem. Nie sú to
žiadni začiatočníci, fungujú už takmer 14 rokov.
Depeche Mode Revival vznikol na „krste“ CDčka jedného z členov. V r. 2007 dokonca vystúpili
v Litvínove ako predkapela nemeckej skupiny Camouage.
*Ako by ste zhodnotili koncert v Klube za rampami?
Michal: Publikum bolo úplne famózne a perfektné. Ľudia sa podľa mňa najviac zabavili pri
piesňach, ako sú Enjoy the Silence, Personal
Jesus, Never let me down again...
Sláva: V Novom Meste bolo super, ako
zakaždým v SR. Tu sú ľudia viac otvorení a vedia
sa viac odviazať.
Honza: Súhlasím. Nové Mesto ma presvedčilo, že publikum vo vašej krajine je omnoho ústretovejšie a vrelšie než u nás. Tým, samozrejme,
nezatracujem našich fanúšikov.
*Pochádzate z Ústí nad Labem, máte tam
dostatočne silnú depešácku komunitu?
Honza: Nie...Myslím si, že práve v našom
meste a celkovo v severných Čechách máme
minimum fanúšikov. Skôr západ a juh Čiech je
fanúšikovsky silnejší.
*Ktorá pieseň od DM sa vám hrá najlepšie?
Michal: Po dnešku nemôžem povedať, že
But not tonight. ☺ Trochu som ju pokazil. Rád
spievam napr. Suffer Well a takmer všetky skladby z albumu Violator - World in my Eyes, Policy of
Truth, či Personal Jesus.
*Máte pred niektorou skladbou doslova
rešpekt?
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Michal: Každá skladba je svojím spôsobom
výzvou. Tak ako pre Slávu a Honzu, aby vytvorili
tie správne zvuky, takisto aj pre mňa, aby som sa
naučil „robiť Davea“.
Honza: Ja mám najväčší rešpekt pred tými
novými, čo sa ešte len vydajú. ☺
*Napríklad pred piesňou Angel?
Honza: Na tej sa už pracuje.
*A ktorú máte odloženú v šuplíku?
Michal: Napríklad skladbu Martyr. Hrali sme
ju asi trikrát, ale nesedí mi.
*Michal, máš dokonale skopírované pohyby Dava Gahana. Ako dlho si ich trénoval pred
zrkadlom?
Michal: Ďakujem.☺ Ešteže Gahan je taký
šašo... Samozrejme, pohyby pred zrkadlom netrénujem. Radšej sa na seba nepozerám. ☺ Snažím
sa byť na pódiu sám sebou, ale určité Gahanove
gestá musím ovládať. Skôr sa snažím pracovať s
mikrofónom a stojanom, a najmä dobre spievať.
*Honza, ty si v koho úlohe na pódiu?
Honza: Ja som prebral úlohu Martina Goreho.
*Čiže v kapele si delíte úlohy?
Honza: V podstate áno, pretože ja nemám
taký rozsah ako má Sláva. Sláva robí skôr vokály,

ale určite sa neštylizuje do úlohy Fletchera. Nedá
sa povedať, že niekoho kopírujeme.
Sláva: Ja nekopírujem nikoho z DM. Ale okrajovo pre mňa zostala, ako povedal Honza, úloha
Andyho Fletchera.
*Stretli ste sa aj s negatívnym ohlasom, že
prespievavate niečo také dokonalé ako je DM?
Sláva: Samozrejme, že áno. Existuje mnoho
ľudí, ktorí nás neuznávajú.
*Máte preto v ponuke aj nejaké vlastné synthpopové skladby?

Honza: Nie, nemáme. Sme oddaní kapele DM.
Sláva: Tu sa dostávame k tomu, ako vznikol
Depeche Mode Revival. Vydal som CD s inštrumentálnymi skladbami. Volalo sa Evolution. Na
„krst“ sme si ako bonus nacvičili pieseň Enjoy the
Silence. Povedal som Michalovi, nech sa to pokúsi
odspievať. Pieseň mala v jeho podaní veľký ohlas.
Dá sa povedať, že ďaleko väčší než na moju muziku. Tak vzniklo v r.1999 Depeche Mode Revival,
kde hráme až doteraz.
Za rozhovor poďakovala: -heňa-

SENIORI S BILANCIOU A NOVÝMI PLÁNMI
Naši seniori neradi zaháľajú, vyvíjajú činnosť
nielen pre zábavu.
- Prečo to nepovedať, radi sa bavíme, priznáva Anna Balkovicová, predsedníčka KD a
svoje slová podopiera konštatovaním:
- Veselo bolo u nás na fašiangy! Pražili
sme pampúchy, obliekli sa do masiek. Ostatní
členovia hádali, kto sa pod maskou skrýva. Varili
sme i guláš pre 50 členov a nechýbal ani pohárik
dobrého vínka na povzbudenie a dobrú náladu.O tom i ďalších aktivitách vlaňajška a v tomto roku budú seniori hovoriť 14. marca o 14,00 h
v MsKS na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov
a Ms0 Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v
Novom Meste nad Váhom.
- Akcií bolo neúrekom! V klube sa stretávame
od pondelka do piatku od 14,00 do 17,00 h.
V pondelky naše členky cvičia, v utorky SZ
Zvonky nacvičuje piesne pre všetky príležitosti. Po
organizačnej stránke súbor vedie p. M. Ďurinová,
dirigentkou je Bc. F. Chalániová. Privítali by sme
aj mladšie členky, speváčky sú vo veku od 60
do 93 rokov, to je už čo povedať! V stredy sa
cvičí joga, počas pondelkov i štvrtkov bývajú
besedy s lekármi alebo literárne popoludnia o
spisovateľoch a ich dielach. V piatky sa pri jednom stolnotenisovom stole striedajú tí zdatnejší,
a je ich pekný počet! Niektorí reprezentujú klub
i mesto na celoslovenských športových hrách,
ktoré usporadúva Ústredie JDS.
Láska k prírode nás „vyháňa“ na kratšie i
náročnejšie turistické vychádzky. 20 - 30 členov
sa každý rok rekreuje vo Vysokých Tatrách a
JDS zase poskytuje možnosť rekondičných pobytov vo vybraných kúpeľoch. V lete poznávame
krásy Slovenska, ale i blízkej Moravy počas 2 - 3
- dňových výletov.
Tradične obľúbené je predvianočné posedenie pri stromčeku. Navštívia nás aj predstavi-

telia mesta na čele s jeho primátorom Ing. J.
Trstenským. K vianočnej atmosfére prispievajú
aj slávnostne vyzdobené stoly so žiariacimi
sviečkami, ovocím a zdobenými medovníčkami.
Nechýba príjemný kultúrny program a v rámci
neho tradičné koledy v interpretácii Zvonkov,
hudobníkov zo ZUŠ i našich členov.
Činnosť KD a JDS je bohatá, pritom členské
za obe organizácie na celý rok predstavuje len
tri €. Príďte medzi nás, radi vás privítame! -

KASTINGY
N A NOVOSTAR
Svoju superstar hľadá nielen Česko Slovensko, ale i Nové Mesto nad Váhom a
okolie.
Centrum voľného času organizuje v dňoch
5. a 6. marca vždy od 15,00 h kastingy na spevácku súťaž NOVOSTAR III.
Ak viete spievať, máte desať a viac rokov (vrchná hranica neobmedzená), vyberte a
nacvičte si jednu pieseň podľa vlastného výberu
a príďte na Štúrovu ul. 31. Možnože práve z
vás bude nová novomestská superstar -NOVO
STAR!
-jh-

VIETE O TOM, ŽE...

...pred 85 rokmi v roku 1928 sa začala
prístavba veže evanjelického kostola?
Pôvodne bol postavený v roku 1787 ako
tolerančný kostol bez veže.
Veža moderných tvarov sa realizovala
podľa projektu architekta J. Merganca a bola
dokončená v roku 1932.
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ZÁHRADKÁRI ANI V PREDJARÍ NEODPOČÍVAJÚ
I keď je v záhradkách vegetačný pokoj,
záhradkári v týchto týždňoch neodpočívajú. V jednotlivých základných organizáciách Slovenského záhradkárskeho zväzu (ZO SZZ) prebiehajú
výročné členské schôdze, na ktorých členovia
bilancujú uplynulý rok a pozerajú sa s nádejou na
tohtoročnú úrodu. Z 29 ZO v pôsobnosti okresného výboru (OV) je 10 na území Nového Mesta nad
Váhom. I keď minulý rok bol mimoriadne suchý,
- podľa štatistík napršalo najmenej za 50 rokov-,
predsa môžeme konštatovať, že úroda jabĺk a
hrušiek bola dobrá, hoci na úkor veľkosti, kde sa
prejavil decit vlahy. Vlani počas Novomestského
jarmoku OV SZZ uskutočnil v MsKS výstavu ovocia a zeleniny. Prezentovalo sa na nej 324 vzoriek. Najviac boli zastúpené jablká. Výstava mala
pozitívnu odozvu, rátame s pravidelným konaním
takýchto prezentácií. Taktiež celoslovenská výstava o Najkrajšie jablko a hrušku z konca októbra v
Trenčíne na výstavisku EXPO CENTER ukázala,
že záhradkári v SR sú sebestační a nie sú odkázaní na dovoz zo zahraničia. Z nášho regiónu
medzi ocenenými boli záhradkári Jozef Struhár z
Bošáce a Michal Franko z Nového Mesta n/V.
V tomto období záhradkári naberajú vedo-

mosti o nových sortách a spôsobe pestovania.
Dialo sa tak i na prednáške Ing. Sumka 8. februára o ekologickom pestovaní viniča a jeho kultivaroch. Záhradkárom sa odporúča viac pozornosti
venovať mechanickej ochrane porastov, t.j. likvidovať múmie najmä na marhuliach a broskyniach,
suché konáriky po monilióze odstraňovať z korún
stromov a zámotky húseníc likvidovať spaľovaním.
O nových spôsoboch pestovania a ošetrovania ovocných stromov sa záhradkári môžu viac
dozvedieť na celoslovenskej výstave Záhradkár
10.-13. apríla na výstavisku EXPO CENTER
v Trenčíne. Súbežne s ňou bude i výstava Včelár,
pretože bez včeličiek žiadna záhradka nemôže
fungovať. Pre návštevníkov je pripravený bohatý sprievodný program - prednášky, poradne
a predaj širokého sortimentu osív, sadbového
materiálu, včelích produktov a záhradkárskych a
včelárskych potrieb. Členovia SZZ majú na túto
výstavu zľavu na vstupnom. Preto treba len dúfať,
že záľubu v záhradkárčení nájdu i mladšie ročníky. Táto činnosť je zdraviu prospešná, spájajú
sa v nej relax, radosť z vypestovaných produktov
a v nemalej miere i úspora v peňaženke.
Ing. Viliam Verecký, tajomník OV SZZ

NOVODOBÁ BÁJKA NA ZAMYSLENIE
LEV A MUDRC
Mudrc večne zhrbený nad knihami (možno
nad počítačom), lebo chcel všetko vedieť, vystrel
na chvíľu chrbát a šiel sa prejsť. Neďaleko vidí
ležať spokojne driemajúceho leva. Kráľ zvierat
sa preberie, zastrihá ušami a obzerá si hosťa v
ošúchanom kabáte.
- A ty si kto?, spytuje sa mudrca. Ja som ten,
čo všetko vie - vraví mudrc. A čo z toho máš? Ako
vidím, starý kabát s odratým golierom a z topánok
ti prsty vykúkajú!Akože, čo z toho mám? Nestačí, že som
múdry, že mám plné police kníh? Že viem, kde
leží hviezda Sírius, že ...
- Dosť, dosť! Vidím, že veľa vieš, mudrc, len
si sa nenaučil mať z toho osoh! Ja síce neviem
čítať ani nepoznám hviezdy, ale – som silný!
Jednou ranou zabijem 100 múch! Preto sa ma
všetci boja a – slúžia mi! Však mi závidíš?!Ani nie, hoci si kráľ! Ale, chcel by som mať
tvoju odvahu a hrdosť ... Možno, keby som ich
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zošil dokopy s mojou múdrosťou, viac by si ma
všetci vážili a - možno by som si mohol kúpiť aj
nový kabát a topánky...
(Je sila viac ako vzdelanie?!)
M. Ch.
VODIČ NAFÚKAL TAKMER ŠTYRI PROMILE
Dňa 19. februára poverený príslušník
Okresného dopravného inšpektorátu v Novom
Meste nad Váhom obvinil 50-ročného Jána z
Novomestského okresu z prečinu ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky. 18. 2. necelé dve
hodiny po obede ho na vozidle Škoda Felícia
na Piešťanskej ulici zastavila a kontrolovala
hliadka Obvodného oddelenia PZ z Nového
Mesta nad Váhom. Policajti ho podrobili dychovej skúške. Takmer neverili vlastným očiam, keď
im alkotest Dräger ukázal hodnotu 1,87 mg/l, čo
je v prepočte až 3,90 promile alkoholu. Policajti
vodičovi jazdu zakázali a na mieste zadržali
vodičský preukaz. Za tento skutok mu hrozí až
ročné väzenie.
-ea-

JAR
Nikdy som sa jej príchodu
nevedel dočkať.
Toho pozvoľného, ale s istotou postupujúceho kvapkania vody zo striech, žblnkotania v rínach, poludňajšieho, stále viac sa hlásiaceho slnka, čo nezastaviteľne topilo sneh pod
nohami. Áno, zima je vždy nekonečne dlhá. Tá
tmavá vlečúca sa studená noc, ktorá doslova zaklína vonkajší život k spánku, uzavretosti
a čakaniu.
Za doslovný predel a zlom v tom dlhom
období som považoval 8. marec - MDŽ.
To sme vždy hrávali na oslavách spojených
s ociálnymi gratuláciami pracujúcim ženám, ale
predovšetkým tancom a veselím. Pamätám si,
že do niekdajšieho ČSAO som sa na takúto akciu
síce brodil po kolená v snehu, ale iný rok sme
hrali MDŽ v jedálni starej Palmy a cez prestávky
sa vonku dalo postávať iba v tričku. Nech už to
bolo tak či onak, v ten deň pre mňa symbolicky začínala jar. Rána čoraz svetlejšie a vtáci,
čo sa vynorili odkiaľsi z dlhého ticha, veselo vyspevujúci v korunách holých stromov pre
zlepšenie nálady všetkých. Odkladanie kabátov,
baraníc, čapíc, čižiem, šálov, rukavíc..., všetkých
tých vrstiev, čo si človek na seba musel navešať,
že si koľkokrát radšej rozmyslel, či vôbec pôjde
von. Bože, tie večne ulepené umastené vlasy
od celé dlhé studené týždne navlečenej čapice!
Ako príjemné bolo potom mať kučeravé vlny
rozčesané až takmer na plecia. Našinec bol v
zrkadle hneď so sebou spokojnejší. Tvár vlasmi
lemovaná sa zdala jemnejšia, umeleckejšia, viac
a la Beatles či Rollingstones.
Kde vtedy ešte boli vyholené hlavy s oringlami v uchu či nebodaj v nose! Nás museli rodičia
do strihania naháňať a podarilo sa im to len málokedy. Veď dlhé vlasy boli pýcha každého chalana.
V tom posúvajúcom sa marcovom čase som už
po očku začal pokukovať na odložené mokasíny. Pekne vyboxované, prichystané, tak ľahučko
sediace na nohách. Nemohol som sa dočkať.
Konečne si natiahnem tú eleganciu - tmavohnedé
mokasíny a biele ponožky.
V nehostinnom počasí sme trávili veľa voľného času v priestoroch dnešnej mestskej knižnice,
kde sa nachádzala takmer intelektuálska kaviareň

Považan. Kultivovanosť prostredia so stolicami z pleteného lyka, noviny, časopisy, šachy,
decentné malé šálky kávy, tenké sklené poháre
a v tých dobách populárna kofola. Boli sme tam
varení pečení, tak ako dnes stabilní štamgasti, čo
naproti cez ulicu verne vysedávajú v bistre Jara
Pavlecha.
Neštudovali sme síce každý deň Nový čas
ani bulvárne časopisy a vo vtedajších novinách
chýbalo kdečo z lákadiel tých dnešných. Pestrý
život milionárov a televíznych celebrít či pozlátko zdanlivo dosiahnuteľných veľkých možností
a mnoho ďalších, všetkým dnes známych zaujímavých vecí... V šedivosti a ustálenej nehybnosti
vlády jednej strany vlastne ani nebolo príliš
o čom hovoriť. Politici boli tabu a prezidenta po
stránkach rozvláčiť nemohli, nech už bol akýkoľvek. Áno, bolo to tak. Lenže my sme sa pri tej
kofole mali vždy o čom baviť .
Hovorí sa, že jar znamená mladosť. To sa
bude asi opakovať vždy. K tej mladosti tak ako dnes
patrila hudba. Keď popoludní z rádia zaznela známa saxofónová zvučka Mikrofóra, srdce poskočilo. Slnko sa hneď zdalo teplejšie , deň radostnejší.
.....
Trinásť na húpačke. Pesničková hitparáda, v
ktorej Simon a Garfunkel všetkým pre radosť hrali
svoju - El Condor passa, Petr Novák spieval - Já
budu chodit po špičkaách... Petr Spálený hlbokým
barytónom bručal - Kdybych ja byl kovářem...
a vy ste si každú tú pieseň doma v kuchyni, na
ulici, či len tak sediac v kaviarni mohli spievať,
pohmkávať, či popiskovať do nemoty. Možno
niekomu ukrivdím, ale kto to pri šlágroch z rádia
robí dnes?
Konečne však prišla jar. Skoro tak ako dnes
záhradkári už nemohli vydržať. Nezadržateľne ako krtkovia začali ryť ešte polozamrznutú
zem, lebo zacítili tú omamnú vôňu prebúdzajúcej
sa prírody, čo im jednoducho nedala pokoj. Títo
praktickí ľudia, ktorí si zanovito túžili dopestovať
svoje, ešte netušili, že príde čas, keď celá tá starostlivosť o pôdu, kríky a stromy bude vlastne
na smiech. Hektáre pôdy budú na predaj a oni
si v supermarkete pohodlne kúpia kilo jabĺk za
jedinú malú jednoeurovú mincu.
Ale. Ak sa jari dožijeme v zdraví, treba sa
z nej tešiť. Pretože jar je návrat slnka. Návrat
farieb, vôní i zvukov. Návrat dievčenskej krásy.
Návrat života. Nech už si v novinách v tej chvíli
píšu, čo chcú.
Milan Hurtík
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SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE

U

Nech cesta životom je stlaná ružami, nech srdce zlý osud nezmení,
nech splnia sa vždy všetky želania, nech oči sa nikdy slzami neskalia.
Ku krásnemu životnému jubileu 70 rokov,
ktorých sa 2. marca dožíva náš manžel, otec a dedo
Ján MIHALA.
Všetko najlepšie mu prajú manželka Mária, synovia Peter, Ján a Martin
s manželkami. Ku gratulácii sa pripájajú vnúčatá Kristínka, Veronka, Zuzka,
Melánia a najmenší trojlístok Matúško a dvojčatá Mia a Melinda

BLAHOŽELÁME
98 rokov
Jozef Šimovič
96 rokov
Mária Pristachová
92 rokov
Jozefína Žigová
Emília Malíčková
90 rokov
Helena Fűryová
Jaroslav Kouřil
Anna Ochodnícka
Jozefína Štauderová
Milada Vallášová
85 rokov
Adela Atalovičová
Magdaléna Hrušovská

V marci oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
80 rokov
75 rokov
Jarmila Slimáková
Viera Adamčíková
Marta Fraňová
Jozefa Slováčková
Irena Babušková
Anna Heliová
70 rokov
Oľga Borovská
Alica Homolová
Eva Bajčíková
Mária Fulierová
Antónia Chudá
Štefan Beňo
Oľga Hantáková
Ján Ješko
Mária Čapošová
Františka Jošticová
Pavel Komorech
Anna Fajnorová
Ján Jurika
Jozefína Kováčiková
Renáta Hiadlovská
Mária Kluková
Ján Križan
Vladimír Ivana
Ladislav Kolínek
Jozef Križan
Anna Johnová
Emília Kuvíčková
Viliam Križan
Julián Likavčan
Mária Lintnerová
Dušan Macejka
Ján Mihala
Ján Mati
Zuzana Macejková
Mgr. Mária Poláčková
Viera Martáková
Ľudmila Riecka
Milan Slávik
Fridrich Orolín
Ľudmila Vlasáková
Helena Ševčeková
Ing. Anna Zlatá
Emil Paška
Ivan Tatranský
Aladár Pospiech

UVÍTANIA A KRSTY V JANUÁRI
Simona Šimová
Lilien Beňovičová
Elissa Stanová
Timea Kotlebová
Jakub Bugár

ÚMR TIA
V JANUÁRI

Milan Chovanec
Jaroslava Jašková
Ján Kaššovic
Ján Košťál

(1932)
(1962)
(1937)
(1950)

SOBÁŠE V JANUÁRI
Dávid Gindl a Denisa Vyzváryová
Ivan Rác a Klaudia Toráčová

Anna Macková
(1946)
Anna Meravá
(1924)
Marie Moravčíková
(1945)
Ing. Igor Ostrovský
(1950)
Jozefína Samborská
(1919)
Magdaléna Schleifferová (1928)

Ernest Stuparič
Darina Školárová
František Vajdečka
Ľubor Zámečník
Vladimír Zemanovič
Jaroslav Žilík

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 30. januára rozlúčiť s naším drahým
Ernestom STUPARIČOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
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(1935)
(1947)
(1954)
(1943)
(1942)
(1949)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 8. februára rozlúčiť s našou drahou
Helenou HANZLÍKOVOU.
Ďakujeme tiež za prejavenie sústrasti a kvetinové dary.
Osobitne ďakujeme MUDr. Otílii Muthovej za obetavú prácu a starostlivosť pri chorej.

SPOMÍNAME
5. februára uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, brat a deduško
Ján KUDLÍK
a 3. marca uplynie osem rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá mamička, sestra a babička
Anna KUDLÍKOVÁ.
Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
Dcéry Mária, Anna, Eva s rodinami a syn Ján; vnúčatká
a ostatná rodina
Odišiel tíško a nečakane...
2. marca uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný a láskavý
manžel, otec a dedko
Miroslav HOCHMAN.
Tí, čo ho poznali, spomenú si, tí, ktorí ho milovali, nikdy nezabudnú.
Niet zabudnutia tam, kde bol celý život naplnený prácou, láskou a obetavosťou.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
6. marca uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Ján EVINÍC.
S láskou a úctou spomína dcéra Markéta s rodinou
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
8. marca uplynie sedem rokov od úmrtia nášho drahého
Jaroslava HEBERA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina
... v srdciach našich žiješ ...
11. marca uplynie sedem rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Helena PČOLÁROVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry Emília, Marcela s rodinami,
syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnučka a ostatná rodina.
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré spomíname.
12. marca si pripomenieme nedožité 80. narodeniny
nášho drahého manžela, otca a starkého
Antona ONDREJOVIČA
a 15. januára uplynulo osem rokov od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Viera a synovia s rodinami

21

So smútkom v srdci si 16. marca pripomenieme
10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Jozefa MANINKU.
S láskou a úctou smútiaca rodina

Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života.
17. marca uplynú dva roky, čo nás opustila naša milovaná
manželka, matka a babka
Anna DROBNÁ.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
20. marca uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
František HULINSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

NEŠTANDARDNÝ ÚVOD PRÍPRAVY NA JAR
Po pomerne krátkej zimnej prestávke sa
začala príprava na jarnú časť III. ligy západ ročníka 2012/2013, ktorá v týchto dňoch práve vrcholí. O nej a nadchádzajúcej jari sme sa porozprávali s prezidentom AFC Ing. Dušanom Današom.
- Príprava sa začala 7. januára. Jej úvod bol
dosť neštandardný. Namiesto trénovania hráči
AFC kvôli nevyrovnaným nančným záväzkom
z jesene odmietli začať jarnú prípravu a vyvolali
rokovanie so súčasným výborom AFC. Je pravda, že tak ako v iných kluboch na Slovensku,
aj v tom našom nastali problémy s nancovaním.
Napriek vysvetleniu situácie z mojej strany ako
predsedu AFC i ostatných členov výboru skupina
hráčov deklarovala, že v jarnej časti nemieni v
Novom Meste pokračovať a chce ísť na hosťovanie, alebo prestúpiť do iných klubov. A to i napriek
prísľubu, že do konca februára vyrovnáme všetky
záväzky z jesene.
Väčšina z mužstva toto vysvetlenie zobrala
férovo, ale šiesti - siedmi najmä starší hráči spochybnili možnosť získania nančných prostriedkov
v jarnej časti, nevhodne reagovali na jestvujúcu situáciu a odmietli trénovať. Napriek tomu, že
nemali potrebný súhlas predsedu AFC na hosťovanie či prestup, rozpŕchli sa po okolitých kluboch do Častkoviec, Novej Vsi, Čachtíc, Myjavu.
Vznikla zaujímavá situácia. Časť hráčov zostala
trénovať, aby opätovne pod vedením trénera
Vladimíra Hyžu na jar spolu s ďalšími posilami

22

napravili naše nelichotivé postavenie v tabuľke
z jesene. Hráči, ktorí odišli, mi pripomínajú kapitána utekajúceho z potápajúcej sa lode. Veď každý
z nich má svojím spôsobom podiel na jesenných
výsledkoch.
Z hráčov, ktorí odmietli zotrvať v AFC, po čase
traja prejavili záujem vrátiť sa do klubu. Po rozsiahlej diskusii vo výbore sme dospeli k stanovisku, že o týchto hráčov nemáme v jarnej časti záujem. Z jednoduchého dôvodu: nechceme sa vystaviť situácii podobnej z jesene, keď hráči odmietli
nastúpiť na posledný zápas kvôli nevyplateným
peniazom. Vtedy aby ho odohrali, sme museli prikročiť k neštandardnému spôsobu získania
nančných prostriedkov, ktorý v budúcnosti nemienime viac využívať. Nechceme sa vystaviť hrozbe, že nám hráči tesne pred zápasom povedia,
že nepôjdu hrať, lebo nemajú vyplatené peniaze.
Napriek hráčskym zmluvám sme amatérsky klub.
To by si mali hráči uvedomiť a dať do hry viac srdca a nemyslieť len na peniaze, robiť si z futbalu
biznis.Napriek zložitej situácii po doplnení kádra
hosťujúcimi futbalistami vstúpi Nové Mesto nad
Váhom do jarnej časti súťaže.
- Súťaž začína 9. - 10. marca prvým zápasom
na domácej pôde. Aj ďalší zápas odohráme na
domácej pôde; v jarnej časti máme oproti jeseni
priaznivejšie vylosovanie. Po žalostnom 14. mieste, na ktorom sme v tabuľke prezimovali, radi by

sme sa prepracovali do stredu tabuľky. Ale najpodstatnejšie je, aby sme nevypadli, to znamená
skončiť vyššie ako na posledných dvoch miestach.
Táto súťaž nám svedčí i vzhľadom na okolité
mestá, s ktorými hráme derby zápasy - Vrbové, Piešťany, Nemšová. Bol by som nerád, keby
novomestskému AFC hrozilo vypadnutie. Chceli
by sme si napraviť pošramotené renomé a dokázať sebe, zväzu i fanúšikom, že Nové Mesto nad
Váhom do III. ligy patrí.-

K E DY NA FUTBAL
Nedeľa 10. marca o 14,30 h
AFC - Slovan B
Nedeľa 17. marca o 15,00 h
AFC - Nitra B
Nedeľa 31. marca o 15,00 h
AFC - Trnava B

BOX - CLUB: VICEMAJSTER SR 2012
Na domácej pôde sa pred časom rozhodlo, že
juniorské družstvo BOX-CLUBU Považan získalo
strieborné medaily. Zanechalo za sebou väčšie
mestá ako Košice, Žilina, a i. Na záverečnom
hodnotení klubu sa nielen bilancovalo, ale sa i
hovorilo o cieľoch dobudúcna. Zvyčajne zvykneme
hodnotiť troch najlepších borcov. Tento rok, keďže
vlaňajšok bol bohatý na kvalitné výkony, sme
odmenili až sedem boxerov. Sú to: Michal Plesník
91 kg na individuálnych M SR pre zranenie
neštartoval, ale v medzinárodnom zápase porazil maďarského reprezentanta Dármosza. Marek
Hrehorčík 81 kg získal v jednotlivcoch bronz.
Svoje najlepšie stretnutie vybojoval vo Svitavách
s domácim D. Prchalom, keď presvedčivo vyhral
n.b. Ľubomír Bušo 91 kg je vicemajstrom SR aj
v jednotlivcoch, svoj najlepší zápas odboxoval
práve na republikovom šampionáte v Komárne.
Želáme mu, aby v tomto roku svojho konkurenta
M. Urbana z ŠKP Bratislava porazil. Juraj Čásar
69 kg sa medzi najlepších dostal vďaka tomu, že
zdolal kvalitného borca J. Jankovca z Dubnice
n/V. Juraj so svojimi výkonmi síce spokojný nebol,
ale podľa trénera Bc. Mariána Horňáka deň D
tohto borca ešte len príde ... Tomáš Oselský 64
kg podával stabilné výkony celý rok. Zvlášť super
zaboxoval na východe s borcom M. Šišolákom
z Malaciek. Martin Zavadinka + 91 kg okrem
bojovného stretnutia s
komárňanským J. Nagym
absolvoval náročné stretnutie s majstrom SR
Ujjobaggym z Košíc.
Lukáš Bittara 75 kg v r.
2012 má za sebou šesť
stretnutí. Všetky vyhral,
z toho päť pred limitom
čiže RSC. Najlepší zápas
odboxoval vo Vsetíne s

Medaily vicemajstrom SR odovzdala
viceprimátorka Ing. V. Vienerová
borcom z Kromeříža V. Šiškom. Treba spomenúť i
tých, čo sa pričinili o úspešnú reprezentáciu mesta. Boli to: Daniel Moravčík, Róbert Koreň, Filip
Bačurík, Jakub Vavro, Ján Ondrejkovič, Tomáš
Čehák a bratia Nicolas a Marcel Havrilovci.
Vlani sme mali v Prahe zastúpenie v podobe
štátneho trénera Františka Horňáka, ktorý koučoval
výber SR na turnaji Memoriál Jula Tormu v Prahe.
Škoda, že pre chorobu nevycestoval nominovaný
Ľubomír Bušo. Medailová žatva: jedno zlato, dve
striebra a jeden bronz by bola pravdepodobne
ešte lepšia.
V belgickom Namure na galavečere štartoval
Ambróž Horváth s domácim B. Galaevom.
Vyboxoval si tu ďalšie pozvanie do Bruselu. Tu sa
stretol s účastníkom ME - Ankara 2011 s menom
M. El Marcouchi (na foto vľavo). Podľa slov trénera L. Paszterku náš borec boxoval na slušnej
úrovni a tesnú prehru n.b. ocenili diváci potleskom. Uznanie získal aj u belgických odborníkov
na tento šport.
V roku 2013 by chcelo naše skúsené juniorské družstvo úspech zopakovať. Viacerí si dali
predsavzatie svoje výkony ešte zlepšiť. Výsledky
nadchádzajúcich stretnutí ukážu, do akej miery
sa im podarí svoje predstavy v pästiarskej aréne
naplniť.
JUDr. Slavomír Miček, prezident BOX-CLUB
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LÁĎO
Pre priaznivcov
motoriek nie je meno
Ladislav Miklánek neznáme.
Jazdí
za
Vapenka Racing Team.
Vlani si Láďo na svoje
konto pripísal víťazstvo
v Slovenskom pohári
(SP), okrem toho celkovo vyhral aj v medzinárodnom hodnotení
triedy +600.
Čo nevidieť čerstvý päťatridsiatnik sa motorkám venuje od mladého veku. V 12 rokoch si
potajme kúpil pinčla a pokračovalo to cez všetky
kubatúry od Jawy a ČZ, krosky, péráky, panelky…
Po základnej vojenskej službe si zaobstaral havarovanú japonskú motorku GPZ 750. Odvtedy,
ako vraví, ho viac začala baviť cesta. Dal jej
prednosť pred dovtedy obľúbeným motokrosom
a neustálym tlačením ČZ 380 z lesa so zadretým
motorom.
- V r. 2001 som urobil rázny krok a nadelil si
„cumeľ“ GSXR 750 olej vzduch. Zároveň začali
nejaké tie voľné jazdy na okruhoch ako Brno a
Pannonia, ale bez nejakých riešení gúm, tlakov,
plus vozenie sa po Pezinskej Babe a Havrane.Cesta k pretekom bola otvorená...
- Spomínanm si, prvé boli na Eres-Racing
Cupe na Pannonke. V r. 2010 som sa rozhodol
ísť celú sezónu seriálu vtedy známeho ako
Pascalplast Cup a popri tom aj Race for fun,
kde som hneď pochytal prvé miesta, čím som sa
definitívne nainfikoval pretekaním. Odniesol som
si aj prvý titul z posledného Pascalplast Cupu. V
sezóne 2011 som s tímom VRT išiel sezónu s IV
Racing, kde som si vybojoval prvenstvo medzi
Slovákmi a 3. miesto celkovo. To bola moja
doteraz najnáročnejšia a najpestrejšia sezóna.
Vlani sme účinkovali už konečne na veľmi dobrom
SP, kde sa mi tiež podarilo získať 1. miesto.Z doterajších pretekov za najlepšie považuje
predvlaňajšok na Panonke, keď v iv-čku skončil
prvý a v bikepromotion štvrtý.
- Za to k najťažším jednoznačne patril môj
premiérový Hungáč v r. 2010. Bolo to cez IV
Racing, preteky na 14 kôl a štartoval som z dvadsiateho neviem koľkého miesta a po prvej zákrute
som bol štvrtý. Takže si dokážete predstaviť,
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akú smečku som mal za sebou a koľko kolečiek
pred sebou. Ale dokrúžil som to tuším okolo 10.
miesta.Vlani mal L. Miklínek už pred záverom SP
isté víťazstvo medzi Slovákmi. V posledných
pretekoch mu išlo o celkové medzinárodné prvenstvo, pričom v jeho prospech sa rozhodlo až v
závere, keď Maďar Rékasi spadol. Ako prežíval
Novomešťan tieto preteky?
- Záver už bol dosť náročný, lebo sa mi
podarilo na predchádzajúcom podujatí dosť
„roznitovať“ motorku, takže eurá odložené na
vianočné darčeky som musel venovať jej. Už sa
mi ani veľmi pretekať nechcelo, ale boj o 1. miesto
bol stále otvorený, a tak nebolo na výber. Bol som
rád, že sa mi konečne podarilo dobre odštartovať,
celkom som držal tempo s Rékasim a keď ma
obehol Rado Dulík a dobehol aj Rékasiho, akosi
som čakal nejakú kauzu, a tá aj prišla. Aj keď z
toho nemám až takú radosť, radšej by som bol,
keby som ho porazil bez jeho pádu.Pred sezónou 2013 si L. Miklánek v príprave
„naordinoval“ pravidelný futbal a sčasti sa vrátil k
motokrosu. Ako sme už spomínali, pretekár jazdí za
Vapenka Racing Team. Žiada sa predstaviť ho...
- Názov vznikol v noci v paddocku na Pannonke
niekedy v r. 2009. V ďalšej sezóne nám pomohla
Baška Jakubíčková, jediná motocyklová pretekárka v SR, zoficiálniť náš klub. Pozostáva zo štyroch
stálych a asi ďalších piatich občasných jazdcov.
Páči sa mi, že držíme spolu. Všetci aj chodíme
na spoločné podujatia a veľa si pomáhame, čo
je veľké plus. Ďalším pozitívom je, že všetci stále
zrýchľujeme a podávame si informácie, ktoré sa
inak, keď už ide o body, získavajú ťažko. Dobré
je i to, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi fandia
a pomáhajú. Svojmu koníčku venujem nemalú
finančnú čiastku, ale bez pomoci sponzorov by to
bolo oveľa zložitejšie. Patrí im moja veľká vďaka.

VOLEJBAL
Športová hala o 15,00 a 17,00 h:
9. 3. - VK Nové Mesto n. V. – VK Skalica
16.3. - VK Nové Mesto n. V. – VK Spartak
Komárno
Športová hala o 11,00 a 13,00 h:
2.3. - VK juniorky – Považská Bystrica
9.3. - VK juniorky – UKF Nitra
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
Nedeľa 24. 3. VK kadetky - Levice
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
Sobota 16. 3. - VK žiačky - Komárno

RN D : JÁÁÁ N O Š Í Í Í K P O T RI S TO ROKOCH
Pred 300 rokmi v Liptovskom Mikuláši
popravili zbojníka Juraja Jánošíka. O 250
rokov neskôr, teda pred 50 rokmi (1963),
vzniklo Radošinské naivné divadlo. A práve v
RND bola premiéra najslávnejšieho titulu S.
Štepku a RND: Jááánošííík (1970). 300 rokov
po zbojníkovej poprave Jánošík ožije na obnovenej premiére 20. marca v našom meste pod
názvom Jááánošííík po tristo rokoch alebo
Štedrý jánošíkovský večer.
Jááánošíííka po tristo rokoch (Správa o
hrdinovi alebo Hra na hrdinu) s pôvodnou hudbou Ľubice Malachovskej - Čekovskej, so živou
hudobnou, speváckou a tanečnou skupinou, v
novej javiskovej podobe a so súčasným hereckým súborom naštudoval S. Štepka (na foto), ktorý bol aj pred viac než 40 rokmi nielen režisérom
prvého Jááánošíííka, ale aj predstaviteľom titulnej postavy (vo vynovenom Jááánošíííkovi sa iste aj
preňho nájde primeraná úloha).
Opätovné javiskové uvedenie legendárneho titulu divákom predstaví nielen vtipné scénky, piesne a glosy o potrebnosti či skôr nepotrebnosti národných a náhodných hrdinov, ale príde i s malým
zamyslením o nevyhnutnosti a potrebnosti nadhľadu a humoru v našom živote.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva podkostolie, dnešný Park Petra Matejku,
vľavo s dnes už neexistujúcimi domčekmi.
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