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FESTIVAL A. JURKOVIČOVEJ FOTOOBJEKTÍVOM
Po kladení vencov k pamätnej tabuli našej rodáčky na Komenského ul. sa uskutočnila vernisáž výstavy J. Piačkovej: Z vlastného uhla
pohľadu (1 vpravo). Po jej otvorení riaditeľom MsKS akad. mal.
J. Mikuškom (2), odbornom výklade Dr. E. Porubänovej (1 vľavo) a
slávnostnom odovzdaní Kvetu Tálie
Eve Rysovej herečka vo foyer MsKS
odhalila tabuľku so svojím menom a
autogramom (3). Spolu s preds. ÚŽS
MUDr. I. Belohorskou, poslancom
1
2
NR SR Bc. D. Bublavým a viceprimátorkou Ing. V. Vienerovou si pozrela fotograe zo svojich predstavení (4). Po divadelnom
maratóne v záverečný deň sa rozdávali ocenenia. Na
odovzdávaní cien neprítomný víťazný DS KUS Zvolen z
Kulpína si
pripomen i e m e
snímkou
z predstavenia Frajerčenia
na Tretej
3
ulici, ktoré zahra4
ničným
Slovákom
zo
Srbska
vynieslo titul laureáta festivalu (5).
K najvyššiemu oceneniu Kulpínčanom pribudli aj ďalšie ceny. Nie festivalový nováčik z celkovo siedmich
cien „zobral“ dovedna štyri. Stal sa
tak najúspešnejším účastníkom XV.
ročníka. Cenu za najlepší ženský
5
herecký výkon si osobne prevza6
la držiteľka najvyššieho individuálneho ocenenia Anna Jančová (6) z DS
dospelých Napíšte si výpoveď
z Považskej Bystrice.
So záverečným slovom vystúpil riaditeľ festivalu PhDr. Alexander Koreň (7). Príjemnou
- nesúťažnou bodkou za XV.
festivalom bolo v DG poeticko –
tanečno – hudobné pásmo Mne
sila lásky šnúru žitia rozpletala
s nádychom Orientu (8) (foto: J.
7
8
Šišovský, č. 3 M. Šimovec).

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Nakladanie s majetkom mesta sa po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení MsR
zo 7. schôdzky MsR dostalo na rokovací stôl
8. schôdzky Mestskej rady (MsR) v Novom
Meste nad Váhom. Rokovanie poradného orgánu
primátora mesta 12. apríla predchádzalo 8. zasadaniu mestského zastupiteľstva 24. apríla.
Z 11 – bodového programu MsR spomínaný
bod prišiel na rad ako tretí. V rámci neho členovia
MsR prerokovali podmienky obchodnej verejnej
súťaže (OVS) na odpredaj nehnuteľného majetku
mesta v areáli bývalých kasární na Bzinskej ul.
za účelom zriadenia ambulancie zubnej chirurgie.
OVS bude vyhlásená najneskôr do 30 pracovných dní od schválenia podmienok poslancami MsZ. Najvhodnejší návrh OVS posúdi a
vyberie komisia v zložení: Ing. D. Današ, Mgr. T.
Šusteková, Ing. D. Macúch, PhDr. K. Hejbalová
a M. Klčo. MsR odporučila poslancom MsZ
schváliť podmienky OVS.
V ďalšej časti rokovania sa na program dostal návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta č. 1/2007 O
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach. Po diskusii k
tomuto bodu MsR odporučila poslancom návrh
dodatku schváliť. Rovnaké stanovisko zaujala k
návrhu VZN mesta č.1/2012 O tvorbe a použití
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných
bytov vo vlastníctve mesta (podrobnejšie v budúcom čísle NS).
Pod drobnohľad sa ďalej dostala Hodnotiaca
správa k plneniu Programového rozpočtu mesta
k 31. 12. 2011. Ako sa v nej konštatuje, mesto
splnilo príjmy spolu vo výške 12 716 772 €, čo
je 101 % z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo
spolu vo výške 10 505 510 €, t. j. na 93 %
z ročného rozpočtu. TSM splnili výnosy vo výške
3 775 741 €, čo je 106,77 % a náklady čerpali
vo výške 3 618 204 €, t. j. na 102,32 %. MsKS
splnilo výnosy vo výške 471 555 € - na 103,68 %
a náklady čerpalo vo výške 470 928 €, t. j. na
103,54 %.
MsR odporučila poslancom schváliť záverečný účet hospodárenia mesta: príjmy vo
výške: 12 716 765,32 €, výdavky vo výške
10 240 621,72 €; prebytok spolu: 2 476 143,60 €;
nevyčerpaná dotácia ZŠ kpt. Nálepku - 6,79 €
a finančné operácie výdav. (spl. istiny ŠFRB)

- 264 887,88 €, spolu prebytok 2 211 248,93 €
(prebytok je v intenciách príslušného zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zdrojom rezervného fondu). Poslancom tiež
odporučila bez výhrad schváliť celoročné hospodárenie mesta.
Na program sa ďalej dostal návrh Dodatku
č.1 k VZN mesta č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia výšky úhrady za
sociálne služby na území mesta.
S účinnosťou od 1. marca bol schválený
zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.
Predmetom zákona je o. i. zmena, ktorá
spočíva v ustanovení minimálnej výšky úhrady
za služby dlhodobej starostlivosti zo strany
klienta pre obec vo VZN vo výške minimálne
50 % ekonomicky oprávnených nákladov na
sociálnu službu. Obec je povinná vo VZN určiť
sumu úhrady najneskôr do 30. júna. Novelou sa
zvýši participácia a zodpovednosť klienta a jeho
rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu
zohľadňovaním nielen súčasného príjmu a majetku klienta, ale aj príjmu získaného predajom
nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch.
Zmena zákona o sociálnych službách ovplyvnila výšku úhrad v sociálnych službách poskytovaných mestom iba u úhrad za opatrovateľskú
službu. MsR odporučila poslancom Dodatok č.
1 VZN mesta č. 1/2011 O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady
za sociálne služby na území mesta schváliť
s účinnosťou od 1. júla (podrobnejšie v letnom vydaní). Po odporúčaní poslancom schváliť
navrhovaný plat primátora mesta a informácii o
finančnej investícii MsBP, s.r.o., Nové Mesto n. V.
prišli na rad odpovede na pripomienky poslancov.
V rámci bodu rôzne bol na posúdenie predložený
nečistopis udalostí mesta za rok 2011 do kroniky
mesta, ktorý MsR odporučila schváliť a doplnenie redakčnej rady Novomestského spravodajcu.
MsR odporučila poslancom do RR schváliť namiesto zosnulej p. A. Černochovej Mgr. Michaelu
Kurišovú. MsR skončila prijatím uznesení.
(Z materiálov MsR spracovala - red.-)
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BY Ť U Ž I T OČ N Ý P R E REGI ÓN
Po zložení poslaneckého sľubu si v máji
po prvýkrát do poslaneckých lavíc zasadnú
novozvolení poslanci NR
SR, ktorým dôveru dali
občania v predčasných
parlamentných voľbách
v marci. Medzi nimi
je aj jediný zástupca
Novomestského okresu
Bc. Dušan Bublavý.
* V parlamente nie ste úplným nováčikom.
Za sebou máte polovicu volebného obdobia. V predčasných parlamentných voľbách Vám
voliči opätovne prejavili dôveru a zvolili Vás do
najvyššieho zákonodarného zboru, k čomu Vám
úprimne blahoželáme. Čo by ste im odkázali?
Chcem všetkým voličom veľmi pekne
poďakovať za prejavenú dôveru v parlamentných voľbách strane SMER – SD, ale hlavne za
dôveru, ktorú som dostal ja osobne, keďže sa mi

podarilo získať 3 580 preferenčných hlasov, čo je
o 1 300 viac ako v roku 2010. Táto dôvera je pre
mňa zaväzujúca.
* Do parlamentných lavíc si spolu s ostatnými zákonodarcami po prvýkrát zasadnete v
máji. Prezraďte, s akými predstavami a zámermi
vkročíte na pôdu NR SR?
Ako opozičný poslanec som sa rok a pol
zoznamoval s prácou v parlamente a teraz ako
koaličný poslanec chcem byť spoľahlivým členom
poslaneckého klubu SMER – SD, ktorý bude podporovať a iniciovať zákony prospešné pre náš štát.
* V čom si myslíte, že môžete byť osožný
Novomešťanom, príp. občanom Novomestského
okresu?
Je veľa spôsobov, ako byť užitočný pre región
alebo okres. Budem sa snažiť využívať každú
možnú aktivitu, s ktorou sa bude dať pomôcť
našej lokalite. Pevne verím, že aj v tejto ťažkej
krízovej dobe, v ktorej sme prebrali vládu, sa otvoria možnosti rozvoja pre náš región, ktoré budem
môcť presadiť.
Ďakujeme za rozhovor

ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU PRIEMYSLOVKY
Druhé pracovné stretnutie pre záchranu SOŠ
Bzinská ul. sa uskutočnilo 12. apríla na radnici.
Rokovania s podnikateľmi sa zúčastnil aj minister
školstva D. Čaplovič. Zástupcovia vyše desiatky
výrobných podnikov v meste podpísali memorandum o podpore stredného odborného
školstva. Firmy sa v ňom zaviazali pripomienkovať učebné osnovy podľa požiadaviek trhu práce,
poskytovať odbornú prax a výučbu teórie priamo
vo výrobných podnikoch, propagovať stredné
odborné školstvo a podľa možností ,priemyslovku´ i nančne podporovať.
V súčasnosti už neplatí známe „remeslo
má zlaté dno“. Mladež nemá záujem študovať
na odborných školách, v dôsledku čoho rmy
trpia nedostatkom kvalikovaných pracovných
síl. Jednou z možností je vytvorenie tzv. centra
odborného vzdelávania. Minister jeho zriadenie
víta. Bolo by to nančne efektívnejšie, eliminoval
by sa tým aj boj jednotlivých odborných škôl o
žiaka. Mladých ľudí treba pripravovať pre prax,
nie pre úrady práce. V prvom rade však treba
spraviť analýzu školstva na Slovensku, od toho
sa bude všetko odvíjať.
Prezident spol. UMC Slovakia V. Khabliev,
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iniciátor memoranda, deklaroval, že rma bude
školu podporovať. Plánuje zriadiť centrum teoreticko - praktického vyučovania, kde sa budú žiaci
najprv vzdelávať, potom ich vo rme zamestnajú. Ocenil, že Dušan Čaplovič podporil snahu
novomestských podnikateľov.
Podľa vyjadrenia riaditeľa školy Petra Rebra vznik centra vzdelávania podmieňuje dostatok nancií. Škola je nancovaná normatívnym
príspevkom štátu, čo nestačí na to, aby centrum odborného vzdelávania vybavili potrebným
materiálom a modernými strojmi.
Podľa slov primátora mesta Jozefa Trstenského nepôjde to zo dňa na deň, nemožno očakávať okamžitý výsledok. Najprv treba v regióne
zmeniť systém školstva, dať zelenú odborom,
ktoré rmy potrebujú.

KLADENIE VENCOV
7. mája o 14,00 h pietnym aktom kladenia
vencov k Pamätníku kpt. Ľjubovskému v Parku
J. M. Hurbana si pripomenieme 67. výročie oslobodenia našej vlasti.
Na kladenie vencov vás srdečne pozývame.

MESTO BEZ DLHU, POHĽADÁVKY MÁ
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu
mesta k 31. decembru 2011
„odhalila“ niekoľko zaujímavostí,
na ktoré sa pozrieme spolu
s hlavným kontrolórom mesta
Ing. Milanom Bačom. Jednou
z nich je napr. úprava rozpočtu.
- Nie je to nič nezvyčajné. Ide o bežný postup
samospráv pre zohľadnenie nových skutočností
v najzásadnejšom dokumente mesta. Áno prvej
zmene Programového rozpočtu mesta na rok
2011, mimochodom, schválenom na 25. zasadaní MsZ 14. decembra 2010, povedali poslanci
na 3. zasadaní MsZ 28. júna 2011. K druhej
zmene došlo na 6. zasadaní MsZ 13. decembra
2011. Ďalšie tri zmeny programového rozpočtu
sa uskutočnili na základe rozpočtových opatrení
primátora mesta. Interesantné a chvályhodné, zvlášť v dnešnej
dobe, je, že samospráva nemá žiaden dlh.
- V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy mesto vlani hospodárilo bez
dlhu. Do sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky
z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu
obecných nájomných bytov vo výške splátok
úveru. Ich úhradu zabezpečujeme a realizujeme
z nájomného za obecné nájomné byty.
Na základe Zmluvy o poskytnutí úveru z
Prima banky Slovensko, a.s., novomestský bytový podnik použil úver vo výške 314 970 €
na realizáciu výstavby plynovej kotolne na Ul.
Čachtickej II. etapa, a to na obdobie 10 rokov.
Mesto schválilo realizáciu tejto investície a poskytlo Sľub odškodnenia pre MsPB, s.r.o., ak
spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečovať plnenie svojich -záväzkov.
V takom prípade sa zaviazalo škodu v plnom
rozsahu uhradiť.Skutočnosť, že mesto nemá žiadny dlh, nám
môžu závidieť mnohé samosprávy. Podľa hodnotiacej správy mesto má však pohľadávky, k 31.
decembru 2011 ich vykazovalo vo výške takmer
pol milióna eur.
- Presne 456 872,79 €. Z toho najväčšia suma
- 283 734, 18 € - pripadá na daň z nehnuteľnosti.
Poplatok za komunálny odpad predstavuje čiastku
78 311,17 €, pohľadávka MsBP, s.r.o., predstavuje
48 415,15 €. Na nájomnom občania mestu dlhujú
37 112,14 €.

Spomedzi dlžníkov na poplatku za smeti
najviac - 49 dlžníkov dlhuje mestu sumu od 201
do 300 €, 34 je dlžníkov, ktorí voči mestu majú
„sekeru“ od 301 do 400 €. Čiastku od 166 do
200 € dlhuje 22 občanov. Osemnásť je takých,
ktorí dlhujú od 401 do 500 € a nad 500 € je desať
dlžníkov.
Čo sa týka dani z nehnuteľnosti, celkovo je
šesť právnických osôb, ktoré majú voči mestu
podlžnosti: po dve právnické osoby sú s dlžnými
čiastkami od 3 001 do 6 000 € a od 10 001 do 40
000 €, po jednej právnickej osobe mestu dlhujú
čiastku od 6 001 do 10 000 € a od 40 001 do
70 000 €. Tieto pohľadávky mesto rieši prihlásením do konkurzného konania a sú vymáhané
exekučným konaním.
Medzi fyzickými osobami je šesť dlžníkov na
dani z nehnuteľnosti. Traja dlhujú čiastku od 100
do 200 €, rovnaký počet občanov dlhuje od 201
do 1 000 €. Pohľadávky sú vymáhané exekučným
konaním. Rovnakým spôsobom sú od dvoch
psíčkárov vymáhané dlžné čiastky v jednom prípade od 100 do 300 €, v ďalšom nad 300 €.
Mesto za vlaňajšok eviduje aj štyroch dlžníkov
na poplatku za PCO. Dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, jeden súdnym
konaním a ďalší má uzatvorený splátkový kalendár.
Na nájomnom sú pohľadávky za prenájom
nehnuteľností. Šestnásti dlhujú od 1 do 1 000 €,
jeden občan dlhuje od 1 001 do 2 000 € a ďalšia
osoba nad 30 000 €. Mesto ich vyzýva na zaplatenie svojich pohľadávok upomienkami.
I keď nás tieto pohľadávky nijako netešia,
treba povedať, že stav pohľadávok a záväzkov
vzhľadom na ich podiel v aktívach a pasívach,
ich štruktúra a lehoty splatnosti pri dostatku
finančného a iného majetku nie sú pre hospodárenie mesta rizikové.-

ĽADY SA POHLI
Ľady sa pohli. Po tom, čo tzv. žilinčanovec
dlhé roky chátral, mohli sme v priebehu apríla na
Hurbanovej ul. zaznamenať stavebný ruch.
Nový majiteľ historickej budovy - spoločnosť
BKP REAL, s.r.o, Nové Mesto nad Váhom začal
s jej obnovou. Je dobré, že s ňou susediaci,
perspektívne zrekonštruovaný Park J. M. Hurbana nebude hyzdiť ošarpaná budova.
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JEDNA OTÁZKA PRE ...
.... M. GÄRTNERA, HOVORCU KAUFLANDU:
Padlo už rozhodnutie Kauflandu ohľadom
umiestnenia prevádzky v Novom Meste nad
Váhom?
Na základe našich doterajších rokovaní s developerom môžeme potvrdiť, že ak budú splnené
všetky naše zmluvné požiadavky a ak budú
právoplatné všetky relevantné povolenia, mohli

by sme začať s výstavbou obchodného domu
Kaufland v areáli bývalej Palmy ešte v tomto roku.
Našou prvoradou podmienkou však bude riadna
dekontaminácia územia, ktorú si overíme vlastným nezávislým environmentálnym posudkom.
Podľa našich aktuálnych informácií by však
dekontaminácia mala prebehnúť bez komplikácií
a v požadovanom rozsahu.

SKONČENÍM FESTIVALU NIČ NEKONČÍ
O veľkom hereckom potenciáli divadelných
ochotníkov hovoril preds. poroty M. Timko na hodnotení jubilejného - XV. Festivalu A. Jurkovičovej.
Treba, aby ho herci ďalej zveľaďovali a využívali.
Tak bude úroveň celoslovenskej divadelnej prehliadky rásť.
Divadelníkom, ktorí svoj voľný čas i v dnešnej zložitej dobe venujú Tálii, zložil poklonu
riaditeľ festivalu. PhDr. A. Koreňa teší, že celo-

slovenská divadelná prehliadka ochotníckych súborov s tematikou ženy má za sebou už poldruha
desaťročia svojej existencie. Zavŕšením pätnásteho ročníka nič nekončí, naopak, festival vstupuje
do svojho ďalšieho – 16. ročníka.
Festivalu A. Jurkovičovej, Kvetu Tálie a jeho
ďalším sprievodným akciám zaželal veľa zdaru a
poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho organizovaní
podieľali.
-r-

T RO JK A O S L A V U J E P ÄŤ DES I ATKU
Základná škola na Ul. kpt. Nálepku v Novom
Meste nad Váhom, nazývaná aj Trojka, žije v týchto dňoch intenzívnymi prípravami na oslavu svojho 50. výročia. V školskom roku 1961- 62 začala písať prvé riadky histórie. 1. septembra 1961
zasadlo do jej lavíc 846 žiakov a začalo tu vyučovať 35 učiteľov. Škola mala 26 tried, tri oddelenia
školskej družiny a celkovo 51 zamestnancov.
Od začiatku získavala dobré meno, no do
povedomia verejnosti sa dostala ako škola s
intenzívnym vyučovaním cudzích jazykov. Absolventi známej „jazykovky“ sa veľmi dobre uchytili
na stredných školách a neskôr aj v živote. Z jej
radov vyšlo mnoho známych športovcov, umelcov,
redaktorov a moderátorov, veľa lekárov, inžinierov,
učiteľov... Ale mala aj veľa ďalších žiakov, ktorí aj
dnes ako dobrí a obetaví rodičia či starí rodičia
pomáhajú svojim deťom a vnukom zdolávať prvé
kroky školského života.
Činnosť školy bola veľmi bohatá. Organizovali
sa besedy, vystúpenia, rozvíjala sa družobná činnosť so školami v Čechách, na Morave, v bývalej NDR, Rakúsku a pod. Žiaci získavali výborné
umiestnenia aj na kultúrnom a športovom poli. O
tomto všetkom informuje zborník, ktorý sprístupní-
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me v tlačenej i elektronickej podobe.
V roku 50. výročia je škola vo vynovenom
šate. Pre žiakov, rodičov, pozvaných hostí a verejnosť jubilantka organizuje slávnostnú akadémiu
a niekoľko sprievodných podujatí.
V apríli sa uskutočnil seminár o jazykoch pre
pedagógov zo škôl okresu Nové Mesto nad Váhom
a realizovali sme projekty zamerané na tvorbu
Ľ. Podjavorinskej a D. Štubňu - Zámostského.
4. mája bude turnaj v bedmintone žiakov o Pohár
primátora mesta. V priebehu mája sa uskutočnia ďalšie športové podujatia Atletický trojboj pre
žiakov školy a Zlatá päťdesiatka – beh na 50 m
pre žiakov školy.
Oslavy vyvrcholia slávnostnou akadémiou
18. mája o 16,00 h v MsKS.
Veríme, že i nasledujúcich 50 rokov bude pre
ďalších žiakov a zamestnancov školy rovnako
bohatých a úspešných, ako tie doterajšie.
PaedDr. Marta Viteková, riaditeľka školy
● 1. MÁJ, SVIATOK PRÁCE. Dnes, kedy
mať prácu, zamestnanie, nie je samozrejmosťou, nadobúda 1. máj, Sviatok práce, omnoho
hlbší význam. Viaceré politické subjekty si ho
pripomenú vlastnými akciami.

NEVÄDNÚCI KVET PRIJALA S DOJATÍM A POKOROU
Mala ich plnú náruč.
Kytice kvetov, ktoré
Eva Rysová dostala
pri blahoželaní k udeleniu ocenenia, už
zvädli. Jednému kvetu
čas neublížil. Kvet Tálie
nezvädol, nestratil nič
zo svojej krásy. Známa
slovenská herečka sa
stala jeho držiteľkou v
úvodný deň jubilejného
divadelného festivalu. V ten deň, 15. apríla,
pribudla vo foyer mestského kultúrneho strediska
aj tabuľka s herečkiným menom a autogramom.
V poradí jedenásta.
V tomto roku jubilujúca niekdajšia dlhoročná
členka činohry Novej scény s veľkým dojatím a
pokorou prijala od organizátorov XV. Festivalu
A. Jurkovičovej prestížne ocenenie pre slovenskú
herečku.
- Veľmi pekne ďakujem, som náramne
poctená. Teší ma, že sa ocitám medzi mojimi
kolegyňami. Ani neviem, ako sa mám poďakovať
usporiadateľom, ktorí mi Kvet Tálie udelili, aj
všetkým svojim divákom. Vidím tu aj staršie tváre,
možno si ma pamätajú z televíznych obrazoviek,
filmu alebo z divadla. Mnohí ľudia mi ešte dnes
hovoria, že vyrástli na mojich rozprávkach, rozprávkach, ktoré som nahrala. Bolo ich veľmi veľa.
Z nich si pamätajú môj hlas. Vraj podľa neho ma
budú vždy poznať. Blaží ma to pri srdci, som im
za to veľmi vďačná. Eva Rysová stvárnila množstvo postáv. Ktorá
je jej srdcu najbližšia?
- Nedá sa to povedať. Môže matka povedať,
ktoré z detí má najradšej? To nejde. Ak sa musím
predsa len k tomu vyjadriť, vždy je to hra, ktorú
práve robím. Zaujímalo nás, či mala vysnívanú rolu, ktorú
si chcela zahrať, no nepodarilo sa jej to.
- Ale samozrejme, to má každý herec. Ja
som túžila napr. zahrať si Elizu Doolitlovú v
Pygmalionovi od G. B. Shawa. V jednom divadle
ju zaradili do repertoáru, až keď som bola odtiaľ
dva roky preč. V druhom divadle, keď som tam
prišla, už ju mali naštudovanú. Akosi sme sa
s Elizou obchádzali. Túžila som ju veľmi hrať,
je to postava s pestrou škálou stvárnenia – od

nekultivovaného dievčaťa, čo predáva kvety a
hovorí slangovo až po dámu, ktorá sa vie chovať
a spisovne rozprávať. Eliza Doolitlová ponúka
široké možnosti pre herečku, môže ukázať, čo
v nej je.Eva Rysová stvárnila postavy rôznych
žánrov, chceli sme vedieť, za akú herečku sa
považuje, ktorý zo žánrov je najbližší jej naturelu
- dramatický alebo komediálny?
- Nedá sa to špecifikovať. Myslela som si a
tiež na škole prevládal o mne názor, že budem
dramatická herečka. Pritom som si zahrala toľko
výborných komediálnych postáv! Mňa vlastne
nikdy nezaškatuľkovali, že hrám len naivky alebo kurtizány, alebo len veľké dámy. Hrala som
od kráľovnej až po cigánku, hrala som proste
všetko.Napriek blížiacemu sa jubileu je E. Rysová
činorodá žena. Mohli sme ju vidieť na televíznej
obrazovke v Ordinácii v ružovej záhrade, kriminálnej sérii Dr. Ludsky i v rozprávke Orest z rodu
čarodejníkov. Stále je pedagogicky činná, učí
na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a spolu
s manželom sa tento rok chystajú do Vancouveru
za synom a jeho rodinou. I na našom festivale
pobudla až do večera, pozrela si predstavenie
domáceho súboru a odovzdala jeho mladým
členom pár dobrých rád.
Týždeň po prevzatí Kvetu Tálie Eva Rysová
odcestovala do českého mesta Poděbrady, aby
ako držiteľka Krištáľovej ruže spolu s ostatnými
hercami (pozvaných bolo všetkých 20 držiteľov
Krištáľových ruží) zavŕšili 50. Poděbradksé dny
poezie vysadením každý herec po jednej ruži do
rosaria. Pre zaujímavosť, okrem E. Rysovej ružu
sadili ďalšia z vlastníčok Kvetu Tálie, slovenská herečka M. Kráľovičová, ale i pôvodom Novomešťanka, česká herečka Gabriela Vránová a i.
Kvety k herečkám skrátka patria. Tým
najlepším aj prestížny Kvet Tálie.
-eg-

ÚSPECH NOVOMEŠŤANIEK
Z Banskej Bystrice sa domov p. Oľga
Nápokyová – Žáková vrátila s titulom laureátky
45. ročníka celonárodného kola Vansovej Lomničky
v kat. próza nad 40 rokov. Michaela Fojtíčková vo
sv. kategórii skončila v striebornom pásme. Vskutku
pekné úspechy Novomešťaniek v ich premiére na
Vansovej Lomničke!
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MEDZI OCENENÝMI UČITEĽMI I NOVOMEŠŤANKA
Medzi päťdesiatkou pedagogických osobností, ktoré z príležitosti Dňa učiteľov získali ocenenia, bola ako jediná Novomešťanka pedagogička
SOŠ na Bzinskej ul. RNDr. Anna Homolová.
Zástupkyňa riaditeľa školy v historickej budove
NR SR prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a mimoriadne výsledky
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese
celoštátneho i medzinárodného významu.
Ocenená pedagogička v školstve a na
novomestskej „priemyslovke“ pracuje už 28. rok.
- Mala som tú česť pracovať tu s veľkými
osobnosťami - Učiteľmi s veľkým „U“ ako p. M.
Padač, p. A. Štubňová, p. Ing. A. Haščičová a ďalšími nemenovanými, ktorí boli pre mňa vzorom.
K učiteľovaniu som však mala blízko od malička, pretože moja mama bola učiteľkou a jej som
ešte ako predškoláčka „pomáhala učiť deti“. V

ZŠ bola pre mňa veľkým vzorom p. uč. Ošťádalová a na gymnáziu pán prof. Pitek, ktorí mi vštepovali lásku k matematike. Do učiteľského povolania ma zasväcovali aj moji svokrovci, ktorí celý
život učili na novomestských školách. Neraz sme
doma mávali „vysunuté“ pedagogické porady.
Učiteľkou som chcela byť vždy, a to sa mi splnilo. Moja práca je pre mňa aj koníčkom. Keby som
sa mala znovu rozhodovať, tak určite (aj napriek
problémom v školstve) by to bolo toto povolanie.
Venujem sa mu naplno a ako najlepšie viem.
Ocenenie, ktoré som dostala, by si určite
zaslúžili viacerí učitelia, možno aj viac ako ja.
Ďakovný list ministra školstva si veľmi vážim.
Pre mňa sú však dôležitejší žiaci, ktorých učím,
s ktorými dennodenne komunikujem a mám veľkú
radosť, keď sa im darí, sú v živote úspešní, hlásia
sa ku mne a ku škole, v ktorej študovali. -

K VZÁCNEMU JUBILEU PROFESORA DURDÍKA
Obklopený láskou svojich najbližších 2. mája
oslávi úctyhodných 95 rokov Novomešťan prof.
Ján Durdík. V ostatných rokoch žije striedavo
u dcér Beáty a Lukrécie raz v Bratislave, raz v
Novom Meste nad Váhom.
Srdcom i dušou Novomešťan celý svoj život
(okrem len vyše desatiny svojho doterajšieho
života, krátkeho 8,5 roka) prežil v Novom Meste
nad Váhom. Celé polstoročie bol mestským
kronikárom. Od roku 1948, keď vyhral súbeh
na túto funkciu, dnes a denne, dlhých 50 rokov,
mapoval dianie v milovanom meste. Dlhé roky
odovzdával svoje vedomosti ako pedagóg na
najstaršej strednej škole v meste. V srdciach
mnohých niekdajších gymnazistov má svoje
miesto dodnes. S úctou a vďakou spomínajú na
ľudskosť a dobrotu veľkého obdivovateľa i znalca antickej literatúry, slovenských a svetových
dejín, skvelého latinčinára.
S pochopením pre jeho náročné povolanie
po boku mu po celý svoj život verne stála jeho
manželka Marta, s ktorou v príkladnom spolužití
vychovali tri deti a prežili vzácnych vyše 66 rokov.
Mesto Nové Mesto nad Váhom ocenilo prínos prof. Durdíka pre mesto a jeho občanov
pred 15 rokmi slávnostným prijatím na MsÚ z
príležitosti jeho osemdesiatin. V r. 2007, v roku
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svojich deväťdesiatin, získal počas premiérového Dňa mesta ocenenie Osobnosť mesta.
Ku gratuláciám k vzácnemu jubileu 95 rokov
sa pripájajú čitatelia i ostatní občania mesta.
Všetko najlepšie, pán profesor Durdík!

OCENENIE PRE NAŠU
MONOGRAFIU
11. apríla sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici slávnostné vyhlásenie výsledkov v celoštátnej súťaži o najkrajšiu
knihu a propagačný material o Slovensku za rok
2011.
Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov a grakov hodnotila publikácie
vydané v ostatných troch rokoch. V kategórii Knihy o mestách udelila 3. miesto monograckej
publikácii Nové Mesto nad Váhom za výtvarnú
úroveň diela a autorské riešenie dizajnu jednotlivých kapitol, ktorého autorom je výtvarník
Mgr. Viliam Polák.
Najkrajšie fotogracké knihy o SR sú v Štátnej vedeckej knižnici vystavené spolu s najkrajšími kalendármi a v priebehu roka budú putovať
po vybraných mestách Slovenska, aby ich mohli
obdivovať návštevníci z rôznych kútoch našej
republiky.
-r-

ZO STRETNUTÍ S HUDOBNOU MÚZOU

Koncerty vážnej hudby sú významnou
súčasťou kultúrnej ponuky MsKS. Zo svojho
rozpočtu a prispením sponzorov sme za ostatné
dve desaťročia zorganizovali približne 140 stretnutí s krásnou hudobnou múzou.
Priaznivci a obdivovatelia majstrov klasickej
hudby združení v našom KPH mali možnosť si
vypočuť najznámejšie diela tohto umenia a vynikajúcich interpretov zo Slovenska i zahraničia.
Vyvrcholením bývajú vianočné koncerty plné
emócií z hudby, spevu a umeleckého slova.
Vystupovali u nás i špičkoví speváci Opery SND
v Bratislave (Malachovský, Babjak, Beláček,

Hamarová...) či poprední majstri svojich nástrojov (Špitková, Karvay, Černecká, manželia
Zsabkovci, Turnerovci, Moyzesovo kvarteto ...).
Svojím umením recitátora a vlastným umeleckým
slovom často očaril Ulrich Ulmann.
MsKS zorganizovalo tiež zhruba 60 zájazdov
do Opery SND v Bratislave. Novomešťania videli takmer celý jej repertoár. Najznámejšie
opery, napr. G. Verdiho, G. Puciniho, P. I. Čajkovského, G. Bizeta a i. si pozreli viackrát.
Náš klub priateľov hudby každoročne registruje vyše 100 záujemcov o abonentky, celú jeho
činnosť organizuje odd. ZUČ.
Uverejnená fotografia je z posledného koncertu jarného abonentného cyklu. Zoskupenie
mladých ambicióznych hudobníkov zanechalo
hlboký dojem nielen interpretovanými skladbami
slávnych majstrov, ale aj svojím zanieteným a
nadšeným hudobným prejavom.
V následnom jesennom cykle, ktorý opäť
vyvrcholí vianočným koncertom, pripravujeme
zaujímavé vystúpenia, napr. budapeštianskeho
súboru AD LIBITUM. Milovníci vážnej hudby sa
majú teda na čo tešiť.
akad. mal. Ján Mikuška, riad. MsKS

N AJVZÁ C N E J Š I A H O D NOS Ť Ž E N Y
Titul, ktorý je na svete najvzácnejší? Titul,
ktorý sa nedá zdediť, vyhrať či vydobyť? Predsa
titul - MAMA. Žena, čo porodila človeka. Ľudská
bytosť, ktorá vychováva svoju ratolesť od jej prvého nádychu. Vidí rané kroky dieťaťa, dvíha ho,
keď padne. Utiera slzy na detskej tváričke a tíši
ju nežnými slovami. Mama sa prihovára, mama
chápe, prežíva pocity šťastia i smútku spolu s
potomkom. Žena – matka stráži svoj poklad viac
než oko v hlave. Hoci ju aj neposlúcha, ľúbi ho
nadovšetko.
Kedy si dieťa uvedomí, kto nad ním bdie? Čie
krídla by ho zohrievali teplejšie ako mamine? Pri
kom by cítil toľko nehy, lásky, jemnosti a starostlivosti, ak nie pri mame?
Dieťa prejavuje vďačnosť a lásku matke tými
najjednoduchšími a pritom najkrajšími spôsobmi.
Podá jej kytičku, s rozžiarenými očami na ňu
pozerá a milo sa usmeje, pobozká ju na líce,
zaspieva pieseň či povie básničku, alebo vyzná
lásku slovami: Ľúbim ťa, mami.

Tieto nežné prejavy si človek uchová v srdci
navždy a vyťahuje ich z útrob hlavne na Deň
matiek. Každoročne patrí druhej májovej nedeli.
Ukazuje na vďačnosť za matku, za jej žitie, lásku,
dobrotu, starostlivosť o svoje deti, výchovu a podporu.
Využime túto príležitosť a vyjadrime svojej
drahej mame nehu, milé slová, vďaku. Obdarujme
ju kvetmi, objatím či iným príjemným pozdravom
a snažme sa, aby Deň matiek nebol iba v druhú
májovú nedeľu, ale každý deň v roku. Pretože
matka sa o svoje dieťa odmalička stará, bdie dni –
noci a čaká na svoj drahokam, kým príde domov
v poriadku. Preto nezabúdajme na ženy – matky,
ktoré sú svojim deťom najbližším človekom už
odvtedy, čo tĺkli v jednom tele dve srdcia...
Michaela Fojtíčková

● TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA. V
dňoch 16. - 18. mája bude v našom meste v spolupráci s UNICEF prebiehať finančná zbierka.
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VÍŤAZSTVÁ ANNY JANČOVEJ
Všetko zlé je
na niečo dobré,
hovorí
známa
múdrosť. Herečka
považsko - bystrického divadla
s
nezvyčajným
názvom Napíšte
si výpoveď Anna
Jančová počas
svojej dlhodobej
maródky,
keď
nemohla
chodiť medzi členov
súboru,
využila
divadlo ako arteterapiu. Výsledkom bola jej monodráma Posledné
želanie. A výsledkom jej uvedenia na novomestských festivalových doskách bolo najvyššie individuálne ocenenie pre povolaním pedagogičku
na Gymnáziu v Považskej Bystrici.
Práve na gymnáziu pred ôsmimi – deviatimi
rokmi vznikol pôvodne čisto učiteľský DS, čo
dnes už neplatí. V tom období prišiel aj k svojmu
netradičnému názvu. Keď jeden z pedagógov
svojim kolegom položil otázku, čo to vymýšľajú,
že iste im za to povedia: Napíšte si výpoveď!,
členovia rodiaceho sa divadla si túto potenciálnu, no našťastie nenaplnenú hrozbu zvolili za
názov súboru.
- V tom čase som sa nepriznávala k svojej
divadelnej minulosti, k súboru som sa pridala až

PRESTAŇ A VYHRAJ!
Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku
(31. mája) prebieha v čase od 1. do 31. mája
súťaž Prestaň a vyhraj! Zúčastniť sa jej môže
fajčiar vo veku minimálne 18 a viac rokov, ktorý
sa v čase od 1. do 31. mája rozhodne zanechať
užívanie tabakových výrobkov.
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže
museli do 30. apríla odovzdať vyplnenú
prihlášku do súťaže (viac na www.uvzsr.sk).
Každý jej účastník, ktorý prestal v máji užívať
tabakové výrobky, získal možnosť vyhrať niektorú z hodnotných cien. Ale najväčšou výhrou
pre každého fajčiara bude, ak navždy skoncuje
s týmto zdraviu škodlivým zlozvykom.
-vd-
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o tri - štyri roky, keď mi odrástli deti. V súčasnosti
je nás v divadle osem.Tálii sa stredoškolská učiteľka ruského a anglického jazyka venuje od detstva, ako sa naučila čítať. Monodrámu začala robiť v tinedžerskom
veku ako 15 – 16 – ročná. Počas choroby sa k
nej vrátila.
Do Nového Mesta nad Váhom na festival
nešla s veľkými ambíciami.
- Skôr som chcela zistiť, čo sa hrá, ako sú
na tom iné súbory a vypočuť si odborný názor na
moje predstavenie. V Novom Meste nad Váhom sa jej hralo vynikajúco.
- Teraz možno zahanbím považsko - bystrické publikum, ale vaše bolo vynikajúce. Mladí ľudia v hľadisku boli dsciplinovaní. Divadielko
galéria je krásny priestor, hralo sa mi vynikajúco,
u vás som s týmto predstavením cítila zatiaľ najväčšiu pohodu.Zrejme i tá pohoda sa podpísala na bravúrnom výkone A. Jančovej, ktorý ocenili diváci i
porota.
Herečku ocenenie milo prekvapilo a potešilo. A aké je jej – v zhode s názvom monodrámy
– posledné želanie v jej divadelnej kariére?
- Vzhľadom na môj zdravotný stav dožiť sa
ďalšieho, ďalšieho a zase ďalšieho predstavenia ...V súčasnosti v boji s neľahkým súperom
zaznamenala víťazstvo. V Novom Meste nad
Váhom jej pribudlo ďalšie. K obidvom Anne Jančovej úprimne blahoželáme a držíme jej palce!

STAVANIE MÁJA
S májom sa spája aj tradícia stavania Mája.
U nás sa toto tradičné podujatie uskutočnilo v
predvečer 1. mája. Dávnu tradíciu prišli na námestie svojimi kultúrnymi vkladmi podporiť FS
Otava a ĽH Borovienka. Okrem predstaviteľov
mesta a občanov sa akcie zúčastnili aj významní hostia z Vlády SR a NR SR.
● ZHODA ČISTO NÁHODNÁ. V piatok 20.
apríla sa vo finále Miss Universe predstavila
pod číslom jeden Alexandra Klimeková. Nejde
však o Novomešťanku pôsobiacu v Malom komornom orchestri, ale o 23 – ročnú menovkyňu
pochádzajúcu z Pezinka.

POUČÍME SA Z OSUDU TITANICU?
Presne pred 100 rokmi sa koncom apríla a začiatkom mája vtedajší civilizovaný svet
dozvedal o potopení Titanicu. Vtedy nejestvovala televízia či internet a rádiové spojenie bolo v
začiatkoch. Jediným zdrojom informácií bola tlač
– noviny, ktoré však prinášali informácie o udalostiach spred niekoľkých dní. Mnohí vo vnútrozemí
sa vôbec prvýkrát dozvedeli, že bola zhotovená
taká obrovská loď. Tí, ktorí ju videli z pobrežia
vyplávať, katastrockej správe odmietali uveriť.
Veď to bola úplne nová loď, jej prvá plavba, loď, o
ktorej sa tvrdilo, že je nepotopiteľná!
Na palube Titanicu bolo s posádkou viac ako
2 200 ľudí, zachránila sa ich iba jedna tretina.
Mnohí vtedajší najväčší boháči tam prišli o všetko. S Titanicom sa vtedy nemohla porovnávať
žiadna loď čo do vybavenia poskytujúceho komfort cestujúcim. Jeho zariadenia, motory a celková konštrukcia boli na úrovni vtedajšej vrcholnej
techniky. A napriek tomu Titanic po zrážke s ľadovcom po necelých troch hodinách klesol na dno
Atlantického oceánu. Táto pýcha ľudského umu a
dokonalosti tam leží doteraz.
Hoci v histórii ľudstva bolo mnoho podobných a omnoho väčších katastrof, Titanic vďaka
publicite a lmovým spracovaniam sa stal azda
najväčším výkričníkom a varovaním. Prvým varovaním je, aby sme preskúmali to, v čo dúfame.
Všetci nastupujúci na loď „zverujú“ svoje životy
do rúk kapitána a posádky. Podobne to platí pri
nastupovaní do autobusu, vlaku či lietadla. Aspoň
na chvíľu sme nútení dôverovať niekomu inému.
V tomto ohľade neexistuje človek, ktorý by bol
absolútne nedôverujúci. Taký by nikdy nenastúpil
do žiadneho dopravného prostriedku! Sú ľudia,
ktorí sa boja nastúpiť do lietadla. Rozumiem ich
strachu. Boja sa zlyhania motorov lietadla, turbulencií, teroristov alebo iných okolností, ktoré
sa môžu vyskytnúť. Rešpektujem ich strach a
nesmejem sa z nich. Majú právo neveriť lietajúcim
strojom. Žiaden dopravný prostriedok však nie je
stopercentne bezpečný. Najviac ohrozenou skupinou pohybujúcou sa na našich cestných komunikáciách sú chodci! Nikde nie sme bezpeční. Tak
v čo dúfame? Kto chráni môj či tvoj život? Alebo
máme žiť v neustálom strachu a obzeraní sa, z
ktorej strany na nás číha smrteľné nebezpečenstvo? Podľa historických správ z Titanicu kapela
počas poslednej fázy potápania lode hrala pieseň „K Tebe, ó Bože môj“. Zvykneme ju spievať
takmer na každom pohrebe. Je v nej vyjadrené,

v „čo“, resp. v „koho“ dúfam. Som iba pútnik na
tejto Zemi. Smerujem do večnosti – ku Tebe,
Bože. Osobne vyznávam, že niet väčšieho zdroja
pokoja ako život s týmto vedomím. Nemusím sa
báť. Nemusím sa báť vstúpiť na vozovku, sadnúť
do auta, do lietadla. Nedúfam v človeka, v dokonalosť techniky. Dúfam v Boha, ktorý je so mnou
vždy a všade. Dúfam v Jeho ochranu. Viem, že
keby na niektorej z tých ciest moja pozemská púť
bola ukončená, idem domov – do večnosti.
Druhým varovaním z Titanicu je odpoveď na
otázku, ako my reagujeme na varovné signály.
Podľa lodných záznamov plávajúcich parníkov v
tom čase v Atlantiku bolo odoslaných na Titanic
viacero správ o výskyte nebezpečných ľadových
polí a krýh. Všetky tieto rádiové správy boli doručené, no mnohým z nich sa nevenovala dostatočná pozornosť. Kapitán a palubní dôstojníci na
Titanicu sa zhodli na tom, že nebezpečné ľadové
kryhy sa nemôžu nachádzať na trase ich plavby.
Namiesto obozretnosti sa stále zvyšovala rýchlosť
plavby.
Aj k nám dnes Boh posiela mnohé varovné signály. Málo je však tých, čo ich berú vážne. Väčšina z nás sa chce zabávať, dobre cítiť;
nechceme, aby nás niekto znepokojoval nepríjemnými správami. Považujeme ich za nepodstatné,
ba až poplašné. Nechceme ich počuť. Nechceme
počuť pravdu o ekonomickej situácii v Európe,
ktorá sa svojou veľkoleposťou a ubezpečovaním
o stabilite a pevnosti až priveľmi podobá Titanicu
pred zrážkou s ľadovcom. Nechceme počuť napr.
pravdu o tom, aké dôsledky má na náš organizmus to, čo jeme a pijeme. Nechceme počuť pravdu o nebezpečenstve závislosti na virtuálnom
svete počítačov. A neznepokojuje nás, že prístup
do neho sme umožnili aj svojim deťom práve my.
Nechceme počuť pravdu o mnohých cestách, na
ktoré sme už nastúpili...
Chceme sa zabávať, mať dobrú náladu a
užívať si dnešný deň alebo večer presne tak ako
pasažieri na Titanicu v neskorú noc 14. apríla
1912. Vyše 1 500 ľudí sa však nedožilo nasledujúceho rána. Možno sa teraz pousmejete, že
sa zbytočne obávam a šírim poplašné správy.
Chcem však každého napomenúť a vyzvať, aby
prijal Božiu milosť, kým je čas. Ešte dnes môžeš
prijať odpustenie vďaka Kristovej obeti na kríži.
Zajtrajšieho rána sa nemusíš dožiť. Zajtra môže
byť už neskoro...
Ľubomír Ďuračka, ev. farár
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ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓ, JUBILANT!
Či to boli sudičky
pri kolíske, alebo sa o
to postaral Mesiac lásky, májového jubilanta
Ing. Milana Wróbela (*10.
mája 1937) láska k hudbe
sprevádza po celý život.
Zakladateľ a vedúci
Malého komorného orchestra - MKO sa jej vďaka
otcovi venuje už od predškolského veku. Milované husle si pribalil aj do kufra, keď opúšťal rodné
hniezdo, aby po maturite pokračoval v štúdiu v
Spojovacom učilišti V Novom Meste nad Váhom,
leteckom odbore - technik pre rádio (1955 - 1958).
Rodáka z Orlovej – Luhyni v ČR potešilo, že na
vojenskej škole sa vyskytla možnosť založiť
cimbalovú muziku. Pridal sa k nej a v Ondrášovi pôsobil, až kým nenastúpil do svojho prvého
zamestnania, ktorým bolo Letisko Piešťany. Časovo sa k nemu viaže aj kratšia, vyše ročná hudobná epizóda pôsobenia Ing. M.Wróbela v Polomčanovi, ktorý pôsobil pri Spojovacom učilišti.
Po absolvovaní Vojenskej akadémie v Brne,
odboru elektrotechnického inžinierstva pre letectvo (1961 - 66), Ing. M. Wróbel krátko slúžil na
letisku v Mošnove a v roku 1967 sa vrátil do Nového Mesta nad Váhom.
- Na Vojenskej strednej odbornej škole oznamovacej techniky som učil elektrotechnické predmety. Popri pedagogickej práci som sa venoval i
mimoškolskej činnosti. V rámci nej sa mi podarilo
viacerých študentov pritiahnuť k hudbe, cimbalovej muzike Podjavorinčanka, ktorú som po príchode do učilišťa založil.Osem rokov bol jej primášom. Hudba žala
úspechy, dvanásť muzikantov v zelenom sa spolu
s tanečnou zložkou zúčastňovali i celoarmádnych
súťaží a prehliadok. Už v tom čase v malom obsadení, ako trio či kvarteto, hudobníci „koketovali“ s
vážnou hudbou.
Po vyše poldruha desaťročí vo VUPP v roku
1983 Ing. M. Wróbel odišiel na vlastnú žiadosť do
zálohy a až do roku 1997 pracoval na Zsl. riaditeľstve spojov Bratislava, pracovisko Piešťany. Aj
vtedy si našiel čas na hudbu.
- Spolu s kontrabasistom sme boli jedinými
neprofesionálmi v ľudovej hudbe zloženej okrem
nás výlučne z pedagógov ZUŠ, ktorú viedol Slavomír Masár. -
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Po dvoch rokoch pokračoval v ľudovej hudbe pri kultúrnom stredisku. Vsadil na osvedčené
logo, značku, opätovne ju nazval Podjavorinčanka. Hudba úzko spolupracovala s FS Otava.
V roku 1997, keď sa študenti rozpŕchli do škôl
a zostali hudobníci, ktorí zatúžili po zmene, inom
žánri, Ing. Milan Wróbel navrhol klasickú hudbu.
Od slov k činu nebolo ďaleko.
- 7. októbra som založil Malý komorný orchester pod označením MKO pri Mestskom kultúrnom
stredisku a Gymnáziu M. R. Štefánika.Tvorili ho zväčša gymnazisti, jedinou dospelou posilou vedúceho súboru bola pedagogička
najstaršej strednej školy v meste RNDr. Ľuboslava Koštialová.
V MKO, ktorý v apríli odohral svoj 15. samostatný koncert a v októbri oslávi 15 rokov svojej činnosti, sa vystriedali mnohí hudobníci.
- Nájdu sa medzi nimi i takí, ktorí zotrvali
dodnes. Napríklad Marek Chrastina, ktorý je hrajúcim dirigentom, Peter Pristaš a Alexandra Klimeková ... Hoci školské lavice vystriedali - obrazne povedané - pracovné stoly, MKO zostali
dodnes verní..Vo svojej čo nevidieť sedemdesiatpäťke si
Ing. M. Wróbel viac ako inokedy uvedomuje plynúci čas a vychováva si svojich nástupcov. Ašpirantom na vedúceho MKO je Peter Pristaš, vyštudovaný inžinier ekonómie. Koncertný majster Marek
Chrastina, ktorého t. č. zamestnáva doktorandské
štúdium na Masaryovej univerzite v Brne, zostane pri svojej doterajšej „role“ hrajúceho dirigenta
MKO. Ing. M. Wróbel si ponechá funkciu umeleckého vedúceho súboru. Napriek pribúdajúcim rôčkom i hlásiacim sa zdravotným problémom nechce sa nadobro od MKO odlúčiť. Mladých ľudí má
rád, rád s nimi pracuje a nadovšetko miluje hudbu.
Je láskou (popri iných láskach – rodine, knihách,
výtvarnom umení, turistike...) májového jubilanta.
Nuž, nech teda aspoň pomyselne Ing. Milanovi Wróbelovi zaznejú od všetkých jeho priateľov,
členov a priaznivcov MKO tóny známeho Živijó,
živijó, živijo!

DETI, TEŠTE SA!
Presne na MDD sa v priestoroch bývalých vojenských kasární uskutoční tradičné podujatie Polícia deťom. Deti sa teda
majú na čo tešiť.

PRIEMYSLOVÁCI VO FÍNSKU
Medzinárodný projekt Comenius, ktorého sa
zúčastňuje aj SOŠ na Bzinskej ul., trvá dva roky
a po SRN a Taliansku prišlo na rad posledné 6
- dňové stretnutie koncom marca vo Fínsku.
Zúčastnilo sa ho 10 žiakov a sedem vyučujúcich.
Fínske mesto Rovaniemi, kde sa nachádza naša partnerská škola, leží až na polárnom kruhu. Áno, nemýlite sa! Je to mesto, kde
má svoj domov Santa Klaus, ktorému píšu deti
z celého sveta. Okrem dedinky, kadiaľ prebieha
imaginárna línia polárneho kruhu, bola pre nás
najväčším prekvapením samotná škola. Je rozmiestnená vo viacerých častiach mesta, keďže ju
navštevuje viac než 7 000 žiakov. Chodia do nej
žiaci z rôznych kútov Laponska. Má veľký počet
študijných odborov: od pekárov až po leteckých
mechanikov, takže si mladí ľudia môžu vybrať
zo širokej ponuky a študovať to, čo je im srdcu
blízke.
Práca na spoločnom projekte o udržateľnosti
všeobecného rozvoja sa dostala do záverečnej
fázy a účastníci prezentovali to, čo za posledné
obdobie urobili. Nemci vytvorili webovú stránku,
my sme mali na starosti informatívny balíček, Taliani sa sústredili na minislovník z oblasti ekológie,

Fíni s pomocou
ostatných krajín
vytvorili počítačovú ekologickú hru.
Všetky oblasti činnosti jednotlivých
skupín dostávali
výslednú podobu.
Okrem
pracovných povinností sme si mohli v mrazivom a
slnečnom počasí, v množstve všadeprítomného
snehu a ľadu užívať pravú zimnú atmosféru.
Zaujalo nás toto turisticky príťažlivé centrum s
množstvom milých suvenírov. Robili sme činnosti, ktoré človek zažije málokedy. Vozili sme sa
na sobom záprahu, lovili ryby cez vlastnoručne
vyvŕtané diery v ľade, riadili sme rýchle snežné
skútre, videli sme polárnu žiaru, navštívili sobiu
farmu, kde nám ponúkli tradičné jedlo pripravené
zo sobieho mäsa.
Len veľmi ťažko sme sa v zmiešaných skupinách lúčili s priateľmi zo štyroch krajín. Napriek
chladnému severu sme cítili teplo vo vzájomných
medziľudských vzťahoch a zhodli sme sa v tom,
že spolu vytvoríme návrh ďalšieho projektu.
Mgr. Anna Kováčová

NOVINKA Z MATERSKEJ ŠKOLY

V súčasnosti sa dostáva do edukačnej praxe
nová didaktická pomôcka so zaujímavým obsahom aj spôsobom využitia. Volá sa Logico Primo
a je určená na rozširovanie vzdelávacích aktivít
v materskej škole. Materiál rozvíja u detí záujem
o hru, komunikáciu, stimuluje logické myslenie a
zlepšuje koncentráciu.

V našich materských školách sa Logico Primo
teší veľkej obľube u detí i pani učiteliek. Aby sme
novozakúpenú pomôcku využívali efektívne v
praxi, zorganizovali sme pracovné stretnutie v
MŠ na Hurbanovej ulici pod názvom Didaktická
pomôcka vo výchovno - vzdelávacom procese
materských škôl a jej potenciál pre komplexný
rozvoj detí predškolského veku.
Pani učiteľky tak mali príležitosť oboznámiť
sa s možnosťami využitia LOGICO PRIMO. Učili
sme sa pracovať s pomôckou tak, aby zodpovedala kognitívnej úrovni detí, aby zadané
úlohy boli pre deti zaujímavé a prínosné pre ich
osobnostný rozvoj.
Stretnutia sa zúčastnili všetky pani učiteľky
z novomestských materských škôl, lektorkou
podujatia bola predsedníčka Spoločnosti pre
predškolskú výchovu Mgr. Eva Gašparová.
Mgr. Dana Chmelová

Predám stavebnú miešačku na 4-5 fúrikov, cena dohodou. 0908 20 71 03, 032/ 771 09 32
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Vážení občania,
Slovenská sporiteľňa opäť rozšírila sieť svojich obchodných
miest.

V Novom Meste nad Váhom nás nájdete
už aj na Ulici M. R. Štefánika 821
vedľa Potravín Pevala.
Ponúkame vám komplexné bankové služby:
Účty, sporenie a investovanie
Osobné a podnikateľské účty • Termínované vklady •
Výhodné možnosti sporenia
Financovanie
Spotrebné úvery na Čokoľvek • Úvery na bývanie •
Podnikateľské úverovanie
Platobné karty • Elektronické bankovníctvo • Bankomat
Radi vám poradíme:
pondelok až piatok od 9.00 - 17.00 hod.
Príďte, tešíme sa na vás.

Bankové operácie môžete realizovať aj prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva alebo
pomocou nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888.
Informácie o produktoch a službách Slovenskej sporiteľne nájdete aj na internetovej adrese
www.slsp.sk.
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PO ŠIESTYKRÁT VETERAN RALLY
MEMORIÁL ING. PAVLA ČIRKU
V Novom Meste nad Váhom
sa v sobotu 26. mája už po
šiestykrát uskutoční medzinárodná súťaž historických vozidiel Veteran rally Nové Mesto
nad Váhom. Usporadúva sa na
počesť jej zosnulého zakladateľa
Ing. Pavla Čirku a už tretí rok
nesie názov Memoriál Pavla ČIRKU.
Vozidlá a účastníci Veteran rally Nové Mesto
nad Váhom - Memoriál Pavla ČIRKU odštartujú
o 9,00 h zo Zelenej vody (Hotel Perla) a
budú pokračovať cez Nové Mesto nad Váhom
smerom na Bzince pod Javorinou, Cetunu,
Lubinu, Roh. Na Roh-u je počas obeda naplánovaná dlhšia prestávka s rôznymi súťažami a
kultúrnym programom.
Popoludní v čase od 13.00 do 14.30 h budú
mať občania možnosť obdivovať tieto historické
vozidlá a motocykle na Námestí slobody v

Novom Meste nad Váhom, kde bude aj krátky
kultúrny program spolu s odovzdaním ceny
primátora mesta pre najkrajšie historické vozidlo.
Organizátor súťaže, firma CREDO – TRADE
spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom, na toto
podujatie čo najsrdečnejšie pozýva všetkých
občanov aj návštevníkov mesta, predovšetkým
priaznivcov automobilových veteránov.
Za organizačný
výbor Mgr. Ing.
Jana Drápalová,
riaditeľka
podujatia
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PROGRAMY MsKS

máj 2012
VÝSTAVA

RND: ŠŤASTNÉ KONCE

Do 7. mája si návštevníci výstavnej siene
MsKS môžu pozrieť výstavu akad. mal. Júlie
Piačkovej: Z VLASTNÉHO UHLA POHĽADU.
Výber z maliarskeho diela výtvarníčky žijúcej v
Pezinku bol sprievodnou akciou už zavŕšeného
– XV. Festivalu A. Jurkovičovej.

21. mája o 19,00 h vás pozývame do
divadelnej sály MsKS na predpremiéru clivej
komédie Radošinského naivného divadla
o čelných miestach v srdci autora Stanislava
Štepku s názvom: ŠŤASTNÉ KONCE.
V clivo - nostalgickej komédii sa prelínajú
životné cesty a pestré osudy svojráznych hľadačov prvých a možno aj posledných lások:
dvoch írečitých vidiečanov, čo sa vyberú hľadať
svoje prvé lásky na motorkách, predavača klímy
a začínajúceho hráča na violončelo, čo prostredníctvom hudby hľadá novú podobu lásky u
staršej ženy - pokladníčky v predajni. Ozajstnú
a plnohodnotnú lásku hľadá aj nepokojná učiteľka z materskej školy, zasnívaný dedinský starý mládenec aj obstarožný provinčný čúr.
V poetickej, ale aj humornej hre jej autor
nepriamo kladie tiché, intímne otázky, na ktoré
od divákov ani nečaká odpovede.
Odpoveďou možno bude príjemný spoločný divadelný večer s Radošinským naivným
divadlom (pozri 3. str. obálky).

RANDE S NAĎOU
7. mája o 19,00 h Agentúra GEMI exkluzívne na Slovensko prichádza do MsKS s programom RANDE S NAĎOU.
Legenda čsl. popu, 5 - násobná Zlatá slávica Naďa Urbánková v programe plnom emócií otvorí svoju trinástu komnatu. V talkshow
prezradí, ako zvládla radostné aj ťažké chvíle
svojho života a bez škrupúľ bude spomínať
na účinkovanie v divadle Semafor, na svoje tri
nevydarené manželstvá, nevyhne sa ani bolestným témam straty dieťaťa i „krádeže“ muža jej
života. Otvorene porozpráva o období, keď žila
v kláštore, aj o zákernej chorobe, s ktorou bojovala len nedávno.
Programom, v ktorom odznejú Urbánkovej
najväčšie hity, sprevádza novinárka a spisovateľka Marika Studeničová.
Po predstavení bude autogramiáda spojená s predajom CD a kníh.

DIVADLO MASKA
PANI UČITEĽKE Z LÁSKY
21. mája o 10,00 h pozývame študentov
do MsKS na predstavenie Divadla Maska. Hra
zo školského prostredia vtipne nahliadne do
„kuchyne“ učiteľov a žiakov na konci školského
roku, kedy na povrch vyplávajú všetky resty medzi učiteľmi a žiakmi. Hra vzdáva hold všetkým
tým učiteľom, pre ktorých je práca poslaním.

KONCERT
FLOW OF VOICES
25. mája o 19,00 h pozývame najmä mládež do divadelnej sály mestského kultúrneho
strediska na koncert Flow of Voices.
V programe účinkuje nalista II. ročníka
Superstar Petr Ševčík. Vstupné: 5 €.

ZÁJAZD DO PRAHY
26. mája MsKS organizuje zájazd do Prahy na muzikály: QUASIMODO - ZVONÁR Z
KATEDRÁLY NOTRE DAME a TRAJA MUŠKETIERI.

PRÁVNA PORADŇA

DIALÓG S PLANÉTOU

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

KLUBY V MÁJI

KURZY V MÁJI

Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
21. 5. o 14,00 h - Slovenský zväz
telesne postihnutých
Streda
2. 5. o 17,00 h - Výbor MO MS
9. 5. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
9. 5. o 15,00 h - Klub chorých
na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h - Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

Pondelok 14,30 h - Hudobný kurz klavír
16,15 h a 18,00 h - Joga
18,00 h a 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok
18,00 h - Brušný tanec
Streda
18,00 h - Brušný tanec
18,15 h - Joga
18,30 h - Cvičenie pre ženy
(telocvičňa CVČ)
Štvrtok
16,15 h a 18,00 h - Joga
18,30 h - Cvičenie pre ženy
Piatok
14,30 h - Hudobný kurz klavír

11. mája od 18,30 h v MsKS
PAVOL BARABÁŠ

VÝSLEDKY XV. FESTIVALU A. JURKOVIČOVEJ
* Titul LAUREÁT Festivalu A. Jurkovičovej pre rok 2012 získal: DS Kultúrno-umelecký spolok Zvolen v Kulpíne, Srbsko za
inscenáciu hry M. Babiaka: Frajerčenia na Tretej ulici.
* Ocenenie za najlepší ženský herecký
výkon získala Anna Jančová za stvárnenie
postavy Maggie v inscenácii hry A. Jančovej:
Posledné želanie v podaní DS dospelých:
Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice.
* Ocenenie za najlepšiu scénograckú zložku divadelnej hry sa udeľuje Eliške
Šefčíkovej - Stankovej za scénu v inscenácii
Matka v naštudovaní THD Trenčín.
* Ocenenie za talentovaný a pozoruhodný ženský herecký výkon „sa ušlo“ Márii

Koruniakovej za postavu Anče Mackovej v
inscenácii hry Frajerčenia na Tretej ulici (DS
KUS Zvolen z Kulpína).
* Ocenenie za talentovaný a pozoruhodný mužský herecký výkon sa udeľuje
Michalovi Čiliakovi za postavu Ďura Vágala
v hre Frajerčenia na Tretej ulici (KUS Zvolen
z Kulpína).
* Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry
v zahraničí dostali: DS KUS Zvolen z Kulpína za uvedenie inscenácie hry Frajerčenia na
Tretej ulici a OD KIS Kysáč za uvedenie inscenácie hry Hugo Karas.
* Kolektívna herecká cena sa udeľuje
Divadlu DINO z Hornej Stredy za uvedenie
inscenácie hry Františka Reháka: Ticho lieči.

KINO POVAŽAN – MÁJ 2012

UpozorĖujeme Vás na zmenu hracieho profilu kina Považan v MsKS. KINO POVAŽAN HRÁ KAŽDÚ STREDU, SOBOTU A NEDEďU
Program kina Považan je aj na: www.msks.sk, www.csfd.cz/kino/, www.port.sk/kina. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

streda 2. o 19.00 h
TRI
Jedna láska nestaþí. ďúbostný príbeh, v
ktorom nechýba zmysel pre humor. Réžia: Tom
Tykwer (Lola beží o život, Princezná a
bojovník, Parfum: Príbeh vraha). Ocenenie:
dve národné nemecké filmové ceny za réžiu
a strih.
Nem.
Đúbostný príbeh
119 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
piatok 4. o 9.15 h
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
premietanie pre školy
sobota 5., nedeĐa 6. o 19.00 h
NEPRIATEď POD OCHRANOU
Ryan Reynolds a Denzel Washington v akcii
USA, JAR
akþný triler
115 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,30 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
pondelok 7. o 10.00 h
LIDICE
premietanie pre školy
streda 9. o 19.00 h
KÝM SPÍŠ
„Denne sa prebúdzate do bezpeþia svojho
domova. Ale na ako dlho je bezpeþný?”
César - vrátnik v bytovom dome v Barcelone s
úsmevom otvára dvere nájomníkom a vybavuje
ich sĢažnosti.
Špan.
triler, horor
102 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
piatok 11. 18.30 – 21.30 h
DIALÓG S PLANÉTOU PAVLA BARABÁŠA
PYGMEJOVIA – DETI DŽUNGLE
Po siedmich kontinentoch neznámymi
cestami nás prevedie autor.
Rozprávanie a premietanie nielen o živote na
našej úžasnej planéte, ale i našom vzĢahu
k nej. Pozrieme sa na póly Zeme, do jej
podzemia i do Tatier. Ukážeme si posledné
prírodné kmene Afriky i to, ako tento svet
meníme...
SúþasĢou program je otvorenie výstavy
fotografií Pavla Barabáša.
vstupné: 3,50 €, študenti a FK 2,50 €
sobota 12., nedeĐa 13. o 19.00 h
TU TO MUSÍ BYġ
Silný zážitok s výborným Seanom Pennom
v hlavnej úlohe
Fr., Tal., Írsko
dráma
118 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

streda 16. o 19.00 h
PERFECT SENSE
Nostalgia a romantika v strhujúcom
príbehu.
VB
romantická dráma
92 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
sobota 19., nedeĐa 20. o 19.00 h
LURDY
Christine je takmer celý svoj život pripútaná na
invalidný vozík. Aby sa necítila taká osamelá,
vydá sa na výlet do Lúrd, ikonického mesta
pútnikov v Pyrenejskom pohorí.
Ocenenia: štyri ceny na MFF v Benátkach
Európska filmová cena – Najlepší herecký
výkon
Fr., Nem., Rak.
dráma
96 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
streda 23. o 19.00 h
STOCKHOLM EAST
Láska znamená pravdu, všetko ostatné je
lož.
Švédsko
dráma
95 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 26. o 17.00 h, nedeĐa 27. o 19.00 h
HUGO A JEHO VEďKÝ OBJAV
Jeden z najslávnejších režisérov našej doby,
ocenený Zlatým glóbusom pre najlepšieho
režiséra M. Scorsese nás pozýva na úžasnú
výpravu, v ktorej divákov þaká jeden z
najsilnejších filmových zážitkov za posledných
pár rokov.
Hugo je neobyþajný chlapec žijúci na parížskej
vlakovej stanici, ktorý zdedil po otcovi
vynaliezavosĢ a tajomného robota.
USA
dobrodružný film
126 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,50 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26. o 19.15 h
HAPPY HAPPY
Smutno-zábavný film o partnerských vzĢahoch,
bežnej manželskej kríze a jej netradiþnom
riešení.
Nórsko
tragikomédia
88 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
streda 30. o 19.00 h
LOLLIPOP MONSTER
Malé, drzé, nešĢastné lollitky si v mestskej
džungli nenechajú hovoriĢ do života.
Nem.
þierna komédia
96 min.
þeské titulky
vstupné: 2,50 €, FK 2,00 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,
tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA (NIELEN) DO KINA
P. BARABÁŠ - DIALÓG S PLANÉTOU
11. mája od 18.30 h vás MsKS a kino Považan v Novom Meste n. V. pozývajú na podujatie:
PAVOL BARABÁŠ: DIALÓG S PLANÉTOU, autorskú výstavu fotograí, rozprávanie s lmovými
ukážkami, aj na jeho najnovší lm Pygmejovia – deti džungle. Vstupné: 3,50 €, študenti a FK 2,50 €,
predpredaj v pokladni kina Považan v MsKS.
KINO POVAŽAN: 18.30 – 20.00 h Dialóg s planétou
Máme sa dobre, sme šťastní? Rozprávanie P. Barabáša a premietanie nielen o živote na
našej planéte, ale i našom vzťahu k nej. Pozrieme sa na póly Zeme, do jej podzemia i do Tatier.
Ukážeme si posledné prírodné kmene Afriky i to, ako tento svet meníme ...
VÝSTAVNÁ SIEŇ MsKS: 20.00 – 20.30 h Otvorenie výstavy fotograí P. Barabáša.
(Výstava je sprístupnená do 29. júna, vstup voľný).
KINO POVAŽAN: 20.30 – 21.30 h Pygmejovia – deti džungle
Projekcia najnovšieho lmu Pavla Barabáša

DIALÓG S PLANÉTOU
Pod týmto názvom prezentujeme fotograckú tvorbu spojenú s premietaním lmov P. Barabáša, ktorý precestoval svet a priniesol svedectvo v podobe objaviteľských a dobrodružných lmov.
Fotogracká výstava sa zameriava na fotograe a artefakty z kontinentov našej planéty,
akými sú vzácne budhistické modlitebné knihy z kráľovstva Mustang, hlinené tanieriky z pier žien
etiópskeho kmeňa Mursi, rôzne druhy novoguinejských oštepov či vysušená húsenica – pokrm
afrických Pygmejov. Cieľom výberu fotograí i artefaktov je rozšíriť etnologický i kulturologický
obzor návštevníka a primäť ho k úvahám o tom, že svet je veľký, rozmanitý, ale i zraniteľný.
Ukázať mnohotvárne spôsoby života ľudí podmienené geograckými, klimatickými podmienkami,
náboženstvom a politickým systémom. Predstaviť mu húževnatosť a prispôsobivosť človeka k
nepriaznivým životným podmienkam, poukázať na krásu a moc prírody v každom kúte sveta.
Vo svojej lmovej tvorbe P. Barabáš (*1959 Trenčín) vyhľadáva situácie a príbehy, v ktorých
sa človek dostáva až na hranicu svojich možností. Nakrúcal splavy divokých riek i horské výstupy
na najvyššie pohoria kontinentov. Vo svojich lmoch rozpráva o tom, ako by sa človek mal správať
k našej Zemi. Má za sebou niekoľko objaviteľských expedícií. Pre celý svet objavil civilizáciou
nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch v Novej Guinei, jaskyne v stolových horách Chimantá, Kukenam a Roraima, po prvý raz prešiel Ellsworthovhovým pohorím i Zemou kráľovnej
Maud v Antarktíde. Pešo dosiahol Severný i Južný pól, lovil s prírodnými Pygmejmi v Kongu,
prešiel najťažší kaňon sveta Trou de Fer na ostrove Reunion. Zaujímavé sú aj jeho lmové dokumenty z prostredia slovenských hôr. Vo lmoch sprostredkúva divákom nielen unikátne zábery z
nášho ekosystému, ale podáva svedectvo života z neprístupných prostredí. Zároveň sprostredkúva divákovi potrebu úcty človeka k sebe samému a k svojmu životnému prostrediu. V jeho lmoch
je vždy prítomné aj silné morálne posolstvo.
Je najoceňovanejším slovenským dokumentaristom, lmárom a režisérom posledného
desaťročia. Jeho dokumenty získali na zahraničných a domácich festivaloch viac ako 180 cien.
Najčerstvejším ocenením je Grand Prize 2011, ktorú mu udelila Medzinárodná aliancia horských
lmov 5. 5. 2011 na festivale v talianskom Trente. Ide o prestížnu cenu, ktorú udeľuje porota
zložená zo zástupcov 20 medzinárodných festivalov zo 17 krajín sveta. P. Barabáša ocenili za
svetový prínos a kameramanskú prácu v dokumentárnom lme s vysokohorskou, horolezeckou a
objaviteľskou tematikou v extrémnych častiach sveta.
Z bulletinu RKC v Prievidzi, ktoré je spoluautorom projektu P. Barabáš – Dialóg s planétou

NIE JE JEDNODUCHÉ SA PÝTAŤ ANI ODPOVEDAŤ

Stať sa aspoň na chvíľu skutočným novinárom, je zaujímavá skúsenosť. Uvítali sme, že sme
mali možnosť zúčastniť sa odborného workshopu
pod názvom Ako písať a čítať (nielen) noviny, ktorý sa uskutočnil v našej škole, Gymnáziu M. R.
Štefánika v Novom Meste nad Váhom.
O zaujímavý program sa postarali dvaja skvelí novinári – Zuzana Límová z programu Mladí
reportéri pre životné prostredie a Jakub Filo z
Aktuálne.sk. Ich zásluhou sme sa zlepšili v písaní
komentárov a správ, dozvedeli sme sa, čo je kritické myslenie a zahrali sme si niekoľko hier.
„Reklamy, tlač, politici - tým všetkým som každý deň ovplyvňovaná,“ myslí si jedna z účastníčok

Petra Bačová. „A nielen médiami, ale aj školou,
rodinou, priateľmi, známymi. Títo všetci mi pomáhajú utvárať si mienku na veci, ktoré sa okolo nás
dejú. Či už sú ich názory správne alebo nie. Ale
kam zmizol náš postoj?“, pýta sa.
Napokon sme si na vlastnej koži vyskúšali,
ako vyzerá tlačová konferencia. Zuzana a Jakub
zastupovali ktívnu spoločnosť Ekonaft a predstavovali ich nový projekt.
Našou úlohou bolo hrať rôznych novinárov.
Zistili sme, že to nemá ľahké ani jedna strana.
Zvedavé a drzé otázky, ktoré sme vymýšľali, nebolo jednoduché pohotovo a zrozumiteľne položiť a
takisto na ne odpovedať.
„Po dnešnom dni si myslím, že viacerí z nás
sa nebudú len tak letmo pozerať na billboardy
a veriť reklamám, ale budú v nich hľadať skrytý
účel,“ zhodnotila študentka Simona Roháčková.
Navyše sme mohli ochutnať aj niekoľko fairtrade pochúťok a osviežiť sa bio čajom. Celý deň
nás sprevádzali dobrá nálada a príjemná, uvoľnená atmosféra. Bola to skvelá príležitosť naučiť
sa niečo nové. Aspoň pár hodín sme sa cítili ako
naozajstní reportéri.
P. Beličková, P. Bačová, S. Roháčková
Foto: R. Nemčeková, M. Zenková

NEBOL TO PRVOAPRÍLOVÝ ŽART
Policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu
lúpeže 18 - ročného mladíka z nášho mesta.
Obvinený Roman 1. apríla pár minút po polnoci
vošiel do priestorov čerpacej stanice. Prišiel k
predajnému pultu k obsluhe, v ruke mal nôž nasmerovaný na 20-ročnú zamestnankyňu a povedal
jej: „Daj peniaze a otvor kasu“. Vystrašená žena
sa zamkla do kancelárie, peniaze z kasy mu
nevydala. Následne s nožom v ruke ohrozoval
jej kolegyňu. Tá sa pred páchateľom schovala

K SVIATKU SV. FLORIÁNA
Patrón hasičov sv. Florián pozýva širokú verejnosť, predovšetkým
deti a mládež, na návštevu
Hasičskej stanice. Deň otvorených dverí na Ul. odborárskej
z príležitosti sviatku patróna
hasičov bude 4. mája od 8,00 h.
14

v šatni. Obvinený následne vzal z pultu tri dvojeurové mince, plechovku energetického nápoja,
cigarety a fľašku nealkoholického nápoja. Potom
z čerpacej stanice ušiel do neďalekého parku.
Tam ho bezprostredne po lúpeži zadržali policajti z OO v Novom Meste nad Váhom. Pri lúpeži
našťastie nikoho nezranil. Majiteľovi čerpacej
stanice vznikla škoda do 15 €.
Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné
stíhanie mladého Novomešťana. Obvinenému v
prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.
-ea-

ZVESTI - RADY - POSTREHY
1. máj - Sviatok práce
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
13. máj - Deň matiek - druhá májová nedeľa
15. máj - Medzinárodný deň rodiny
18. máj - Svetový deň múzeí
31. máj - Svetový deň bez tabaku

BESEDA SO SPISOVATEĽOM JÁNOM BEŇOM

V práve zavŕšenom Mesiaci knihy zvykneme na našej škole veľa čítať a následne sa
o prečítaných knihách rozprávať. Tento rok sme
mali okrem toho príležitosť osobne sa stretnúť
so spisovateľom Jánom Beňom. Slovenský prozaik, publicista a prekladateľ, autor literatúry pre
mládež a dospelých, zavítal 27. marca do MsK
Ľ. V. Riznera na besedu. Rodák zo Slatinky (*3.
októbra 1933) urobil pre svoju rodnú dedinku
obdivuhodný čin, keď ju zachránil pred zatopením
(stavba vodného diela).
V úvode podujatia nám prečítal svoju novú poviedku Zimná rozprávka.Vraj aby sme si zvykli na
jeho hlas. Potom sa už rozprúdila beseda o jeho
najnovších kníhách. Jedna mala názov: Chlapec
zo sedla a morský Vasko, druhá: Šaľo a päť mudrlantov. Autor očividne zažil veľmi pekné časy,
ktoré nám priblížil vo svojom rozprávaní. Ochotne
nám odpovedal aj na naše zvedavé otázky.
Priznal sa napríklad, že tri zo svojich knižiek veľmi
v obľube nemá, no má aj svojich obľúbencov, ku
ktorým patria knihy: Ondrej Ondrejko a Zeleň
kráľ, O Kubovi najkubovskejšom na svete, Každý
deň narodeniny.
Podľa vlastných slov nechce písať knihy, v
ktorých si autor robí posmech z učiteľov a rodičov.
Naopak, rád píše knihy, z ktorých si deti niečo
odnesú, napr. úctu k starším a rodičom. Vyznal
sa nám, že svoje najkrajšie chvíle prežil vo svojej
záhrade plnej rôznych stromov, ktorú sám nazval
malým lesíkom. Spomenul aj to, že v poslednom
čase sa rád vracia k svojim knižkám ako malý
chlapec, ktorý číta svoju prvú knihu s nadšením,

očakávaním a novým dobrodružstvom. A keď
dočíta poslednú stránku, uvedomí si, že dielo
vyšlo z jeho hlavy.
Ako mládenec mal svojich knižných favoritov.
Jeho srdcovkou bola kniha o malom rysovi, ako
ho on nazval - rysčekovi. Prezradil nám i svoje
najobľúbenejšie miesta na písanie, niektoré boli
vskutku bizarné – napr. na marhuli, na povale
pod senom, ba aj na šijacom stroji či mohutnom
stole, ktorý ako dieťa nemal.
Na záver sme mali možnosť zakúpiť si niektorú z jeho kníh aj s autorským venovaním a vlastnou myšlienkou do života. Knižnicu sme opúšťali
bohatší o nové informácie i dojmy zo zaujímavej
besedy.
Dominika Durdíková a Katarína Hajduová,
7.C ZŠ Tematínska ul.

● PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIA sa
uskutočnia v nedeľu 20. mája o 9,00 a 11,00 h
v rímskokatolíckom kostole. 26. mája o
10,30 h prijmú mladí ľudia z rúk o. biskupa
sviatosť birmovania.

OSOBNOSTI MÁJA
Mária Hargašová (16. 5. 1902 - 27. 1.
1992) - botanička, regionálna historička - Nové
Mesto n.V.: pôsobenie, 110. výr. narodenia,
Igor Hrušovský (21. 2. 1879 - 24. 5. 1937) politik, publicista, národohospodár - Nové Mesto
n. V.: rodák, 75. výr. úmrtia,
PhDr. Jozef Karlík (23. 5. 1952) - archivár,
historik, riaditeľ Podjavorinského múzea - Nové
Mesto n. V. pôsobenie – 60 rokov,
Mgr. Slavomír Kňazovický (3. 5. 1967,
pôr. Piešťany) - Novomešťan, bývalý reprezentant v kanoistike, 45 rokov,
Viliam Paulíny-Tóth (3. 6. 1826 - 6. 5.
1877) - spisovateľ, politik - Nové Mesto n. V.:
pôsobenie, 135. výr. úmrtia.

● TSM v Novom Meste nad Váhom
uskutočnia 15. a 16. mája zber nebezpečného odpadu (viac na www.tsm.nove-mesto.
sk/nebezpecny-odpad/ ).

PEČIEM DOMÁCE ZÁKUSKY A TORTY (všetko z domácich surovín) - 0915 847 227
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VÔŇA POPÍSANÉHO PAPIERA
Ako sa človek dostane ku knižkám? K tomu
celoživotnému zabíjaniu času? Keď vás životy
iných okrádajú o skutočné prežívanie života
vlastného. Dávate prednosť im, pretože tie ich sú
oveľa zaujímavejšie, napínavejšie, farebnejšie a
pestrejšie ako ten váš.
Je to tak, knihy vám nedajú nič. Nezbohatnete
a veru ani nezmúdriete. Pretože keby ste zmúdreli, vedeli by ste, že všetko je to jedno veľké
klamstvo. Ničíte si pri ňom oči. Väčšinou pri
ňom vylihujete, nehýbete sa, nevenujete sa svojim blízkym, ba dokonca keď vás v takej chvíli
niekto otravuje, najradšej by ste ho nakopali s
prepáčením do zadku. Skrátka pre praktický život
ste k ničomu.
Mal som osem, keď som začal čítať. Ešte
dve zdravé, bystré, zvedavé oči a vnímavý nos.
Ten nos je divný, že? Ale vysvetlím.
Celkom chápem, keď absolútnej väčšine
ľudí slastne zavanie do nozdier vôňa parizéru,
čabajky, salámy či údeného bôčika zaveseného
na háku u mäsiara (odpustite, vegetariáni).
Zbierajú sa im slinky a pregĺgajú v očakávaní,
ako si doma z tých dobrôt podajú.
Tento závan prísľubu rozkoše som pocítil
vždy, ako som vchádzal do mestskej knižnice.
Tie stohy popísaného papiera mi rozvoniavali viac ako vysmážané bravčové pliecko našej
susede pri nedeľňajšom obede.
Chodil som popri regáloch, slabikoval názvy, vdychoval a vzrušene pregĺgal ako pri tom
najchrumkavejšom hovädzom s chrenom, až sa
mi slzy tlačili do očí.
Vôbec nešlo o dizajn tak ako dnes. Keď rafinovane chytajú nešťastníkov na lákavé obaly.
Farby pre mňa nehrali úlohu. Každá kniha
bola zabalená v baliacom papieri, takže stáli
predo mnou v policiach ako uniformovaní vojaci.
Na čo moje oči reagovali, boli písmenká.
Nie obrázky. Teda presne naopak ako to funguje
dnes, napríklad na facebooku. A v dnešnej komunikácii všeobecne.
Ilustrované knihy som rád nemal, lebo to, čo
bolo namaľované, sa takmer nikdy nezhodovalo
s mojou predstavou prečítaného.
Keby ste sa ma spýtali na niečo, čo bolo pred
pár mesiacmi či pred dvomi - tromi rokmi, veru
neviem. Na mnohé detaily z tých dávnych čias
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si však pamätám tak živo, že by som vás nimi
mohol otravovať celé hodiny. Koho by to bavilo.
Nikdy som neprečítal napríklad celého
Winnetoua. Tí hrdinovia boli pre mňa buď príliš
šľachetní a dokonalí, alebo ich autor urobil absolútne zlými a nemožnými. Nič medzi. To som
mu nemohol stroviť. Neveril som. A bez toho je
príbeh k ničomu.
Moje detstvo a možno i veľkú časť života
poznačila najmä jedna kniha, ktorú som prečítal
snáď tridsaťkrát. Dobrodružstvá Huckleberryho
Finna od Marka Twaina. Koľkokrát som sa s
osamelým vydedencom Huckom Finnom plavil
po nekonečnej Mississippi, aby sme vyslobodili z
otroctva nešťastného černocha Jima.
Je to tak. Knihy vás oberú o mnoho vecí a
možno vás aj osprostejú tak ako mňa.
Ale..... Skúste si raz vyložiť nohy, pohodlne
sa vystrieť a v tichu – keď vám celý svet so
všetkými televíznymi kanálmi, celebritami, nekonečnými súťažami, seriálmi, správami, reklamami, klamstvami a tisícorakým ohlupovaním
môže byť ukradnutý - zahĺbiť sa do príbehu.
Milan Hurtík

PREHLIADKA SPEVOKOLOV
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) v spolupráci s Mestskou organizáciou JDS a Klubom dôchodcov v Novom
Meste nad Váhom 26. mája o 13,00 h organizuje
III. ročník okresnej prehliadky spevokolov.
Na prehliadke, ktorá sa uskutoční v mestskom kultúrnom stredisku, by malo vystúpiť vyše
desať spevokolov. Srdečne vás na celookresné
podujatie SZ s prísľubom príjemného umeleckého zážitku pozývame. Tešíme sa na vás!
M. Lovasová, preds. OO JDS

JAR V KLUBE DÔCHODCOV
Počasie nás skúša a
cítia to aj naše seniorské
kĺby. Podľa nich by sme
mohli byť aj meteorológmi. My, členovia Klubu
dôchodcov a Jednoty
dôchodcov Slovenska v
Novom Meste nad Váh.
to berieme ako „daň“ za
pokročilý vek, čo nám
však nebráni v tom, aby
sme do klubu pravidelne prichádzali.
Len pred pár dňami sme zhodnotili prácu
oboch organizácií za rok 2011 a už máme pred
sebou veľa plánov, ako sa tešiť z aktivít, ktoré
pripravíme pre svojich členov. Aj stretnutie s Pet-

rom Ondrejovičom bolo pre nás obohatením (na
foto). Nielenže sme mohli sledovať na obrazovke
pre nás neznámu krajinu - Polynéziu, ale sprievodné „Beckove“ slovo sme úplne hltali. Tešíme sa na jeho pokračovanie, možno na jeseň.
Nemenšiu radosť nám spravia chystané rekreačné pobyty v našich veľhorách alebo v kúpeľných
strediskách. V apríli sme si v literárnom popoludní
pripomenuli život a dielo Eleny Čepčekovej. Medzi nami obľúbené záhradkárčenie sme využili na
vzájomnú výmenu semien a priesad. Ak počasie
dovolí (čo nám prezradia naše kĺby), v máji strávime veľa času v našich pýchach - záhradkách.
Ale nájdeme si čas i na návštevu priestorov na Ul.
1. mája a v nich pripravené podujatia. Jedným z
najbližších bude Deň matiek.
-ab-

UROBME KROK ...

Záujemcovia majú možnosť pomôcť aj
zaslaním darcovskej SMS. OZ ďakuje za každú
SMS, ktorú zašlete na číslo 877 v tvare DMS
NADEJ, prípadne za finančnú podporu poukázanú priamo na účet OZ: 7812257030/5600. Aj
vďaka vašim príspevkom sa podarí vybudovať
denný stacionár pre pacientov so sclerosis multiplex odkázaných na stálu opateru (viac na: www.
darcovskasms.sk, www.nadej.net).
-jv-

Občianske združenie sclerosis multiplex
NÁDEJ pripravilo na 19. mája od 14.00 h na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave už 11.
ročník tohoročnej kľúčovej akcie: DEŇ NÁDEJE
- Krok so sclerosis multiplex (SM). Zúčastnia sa
ho aj členovia a symaptizanti novomestského
Klubu sclerosis multiplex.

NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK

BLAHOŽELÁME
95 rokov
Ján Durdík
94 rokov
Zuzana Feríková
92 rokov
Anežka Horčinová
91 rokov
Apolónia Hrabovská
90 rokov
Dionýz Chajma
85 rokov
Oľga Machajdíková
Mária Melencová
Emília Švikruhová
Ing. Augustín Trebatický
Magdaléna Zelková

V máji oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
Mária Gáborová
Eva Gašparíková
80 rokov
Anna Gašová
Ivan Habán
Irena Bieliková
Pavel Hluchý
Eva Holbová
Melánia Dobiášová
Mária Krištofíková
Vlasta Horňáková
Anna Durdíková
Mária Margetínová
Ing. Tomáš Klubert
Margita Gurišová
Edita Mjartanová
Eva Kopúnová
Ema Homolová
Peter Mních
MUDr. Ľudmila Králová
Amália Horváthová
Anna Otavová
Anna Kuvíčková
Jozef Kohútek
Mária Pátriková
PaedDr. Daniel Lupták
Marta Oravcová
Júlia Vašurová
Antónia Muthová
Miroslav Osuch
Ing. Milan Wróbel
Marta Orolínová
Alexej Pavličič
70 rokov
Mária Ostrovská
Margita Ružičková
Ján Banas
Marta Pistová
Lumír Sládek
František Bielik
Hermína Stanová
Margita Valovičová
Elena Blašková
Ing. Milan Šebeň
František Vavrinec
Jozef Búzik
Viliam Špalek
75 rokov
Margita Držíková
Rudolf Todt
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UVÍTANIA A KRSTY V MARCI
Martin Gondár
Filip Zábavčík
Patrik Kačány
Leonard Atalovič
Kristián Georgiev
Filip Herda
Tibor Klimáček

Rebeka Pomajbová
Tobias Záhumenský
Milan Hodulík
Lukáš Ježko
Juraj a Matej Mikuškovci
Ella Juričová
♥

ÚMRTIA V MARCI

SOBÁŠE V MARCI

Peter Atalovič a Andrea Zábavčíková
Juraj Bodnár a Lea Bačová
Milan Mikula a Sandra Horňáková

Ing. Vojtech Čechvala
Ján Eviníc
Miroslav Hochman
Irena Horňáková
František Hulínský
Jozefína Kováčová
Milan Kucharovič
Ing. Viliam Miština
Jozef Pacek
MUDr. Ľudovít Petrovský
Jaroslav Šťastný
Elena Ukropcová

(1932)
(1953)
(1939)
(1925)
(1939)
(1926)
(1949)
(1929)
(1961)
(1918)
(1933)
(1939)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom,
ktorí prišli 2. apríla odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela,
otca, starého otca a prastarého otca
MUDr. Ľudovíta PETROVSKÉHO.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka a synovia s rodinami
Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.
18. apríla sme sa s bolesťou v srdci rozlúčili s naším drahým
Jurajom OČENÁŠOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
V marci sme si pripomenuli dva roky od úmrtia nášho drahého
otca, dedka a pradedka
Milana HORŇÁKA,
na ktorého s láskou spomíname a nikdy nezabudneme.
Smútiaca rodina
20. apríla sme si pripomenuli 13 rokov od úmrtia
nášho drahého otca a starého otca
Štefana ROHÁČKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Deti s rodinami
1. mája si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého
MUDr. Júliusa BOGNÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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6. mája si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášej drahej
manželky, mamičky a babičky
Márie MALÍČKOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manžel a deti s rodinami
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života.
6. mája uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec
Alexander FAČKOVEC.
Kto miluje, nezabúda a Ty budeš v našich srdciach žiť stále.
S láskou spomínajú manželka s deťmi a ostatná rodina

16. mája si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa CHUDÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Mária a deti s rodinami
Očiam si vzdialený,
ale v srdciach našich žiješ.
17. mája uplynie osem rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Martin MIZERÁK.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú deti s rodinami
Čas plynie, bolesť stále trápi, môj drahý manžel už sa nevráti.
Už sa nevráti do domu, už si nezasadne ku mne ku stolu.
Prežili sme spolu veľa krásnych rokov, smrť sa nám zaplietla do našich krokov.
Už spí večným snom, novomestský cintorín mu je domovom.
22. mája si pripomenieme 6. výročie,
čo nás opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Ján HRVOL
a 30. mája si pripomenieme jeho nedožité 85. narodeniny.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami
24. mája uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša
mamička, babička a prababička
Eva BJELKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéra Elena s rodinou
31. mája si pripomenieme nedožitých 100 rokov nášho otca
Rudolfa PAVLECHA
a 28. júla nedožitých 103 rokov našej mamičky
Kataríny PAVLECHOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami
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PO SEZÓNE SI NAORDINUJE TÝŽDEŇ NA GAUČI
Posilou
na
poste
diagonálnej
hráčky úspešného
extraligového
ž e n s k é ho
volejbalového tímu
Paneurópa
Bratislava,
k t o r ý
bojuje
o
bronz, je od
práve vrcholiacej sezóny
2 0 11 / 2 0 1 2
nevidieť
Mária Uváčiková vpravo čo
21 – ročná
Novomešťanka Mária Uváčiková.
K volejbalu sa dostala náhodou. Bola štvrtáčka
na ZŠ Odborárska, keď učiteľ v triede zisťoval záujem o preradenie do športovej triedy. Odpovedala
záporne, no keď sa veľa jej spolužiačok do nej
prihlásilo, pridala sa aj ona, išla s davom. Vlastne
až po tom, čo jej oznámili, že pôjde na volejbal,
jej prvá otázka bola, čo je to za šport.
- Bola som jednou z mnohých. Výškovo
priemerná, nosila som okuliare a navštevovala
výtvarný odbor na tunajšej ZUŠ. Nebola som
žiaden veľký detský talent. Možno ako - tak v
umení. Po športovej stránke to nebola žiadna
veľká sláva. Keď letela na mňa lopta, ruky sa mi
zatvorili naprázdno a lopta skončila v mojej tvári. Bývalá absolventka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v SOŠ na Piešťanskej
ul., v súčasnosti druháčka na Vysoké škole finanční a správni v Prahe, odbor marketingová komunikácia, je typickým príkladom toho, že úspech
pozostáva z 20 % talentu a 80 % driny. Svedomitým
tréningom sa členka VK Nové Mesto nad Váhom
dopracovala v r. 2006 k bronzu na M SR žiačky
(1. miesto hala, 3. miesto antuka, t. j. celkovo
3. miesto). V tom istom roku M. Uváčikovú vyhlásili za najlepšiu blokárku majstrovstiev SR a bola
členkou širšieho reprezentačného kádra kadetiek.
Rok na to sa dostala do najvyššej slovenskej
súťaže.
- Extraligu som si po prvýkrát skúsila ako 15
- ročná v Košiciach. No voľnosť, priamoúmerná
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vzdialenosti od domova, si vybrala svoju daň, a
tak som sa už v decembri vracala naspäť. Odvtedy
som hrala len v Novom Meste nad Váhom. Až
túto sezónu som sa dostala do extraligového
družstva VŠK Paneurópa. Bývalú trénerku, dnes
manažérku klubu Cibulovú upozornil na mňa tréner novomestských žiačok P. Riecky.
Spolu s viacerými hráčkami som nastúpila na
letnú prípravu a na konci augusta sa rozhodlo,
ktorá z nás zostane v extralige. Tak som sa
dostala k extraligistkám. V Bratislave bývam
na vysokoškolskom internáte. Veľa sa nacestujem, pretože internát je vzdialený od miesta
tréningu asi 75 minút cesty aj s prestupovaním,
ale dá sa na to zvyknúť. Popri volejbale študujem
v Prahe. Školu mám každý druhý týždeň v piatky
a soboty. Keďže soboty hrávame, chodím do školy
len na jeden deň. Bola tu možnosť individuálneho štúdia, ale zavrhla som ju, pretože aj ten
jeden deň v škole ma prinúti pozrieť sa do kníh.
Inak dá sa povedať, žijem životom profesionálnej
športovkyne, ktorá okrem športu nerobí nič iné.
Celkom sa mi to páči. Ale nie je to žiadne „leháro“. Ako teda vyzerá deň extraligistky počas
súťaže?
- Vstanem, naraňajkujem sa a idem do posilňovne, potom na obed. Keď sa mi chce, spravím
si niečo do školy, keď nie, venujem sa jej po
večeroch. Medzitým idem na tréning. Vraciam sa
z neho až okolo pol desiatej večer. V utorky bývajú
masáže a sauna, do postele sa dostanem až po
polnoci. Sem - tam sa mi podarí pred tréningom
utrhnúť si čas na kávu. Výhodou Bratislavy je, že
tu pôsobí viacero volejbalových družstiev, takže
keď je čas, chodievame sa pozrieť na ich zápasy. A čo po skončení sezóny?
- To sa ešte len uvidí. Naordinovala som si
týždeň ležania na gauči, dúfam, že moji rodičia
nebudú namietať. Ale mám naplánovanú brigádu a beach so svojimi bývalými spoluhráčkami.
Beach hrávam viac - menej rekreačne, i keď aj v
ňom som zaznamenala úspechy. Zúčastnila som
sa M SR v kategóriach U18 a U20. Vlani sa mi

KEDY NA VOLEJBAL
Športová hala
18. - 20. mája
M SR vo volejbale žiačok

podarilo s Karolínou Čižmáziovou vyhrať turnaj v
Prahe.
Beach beriem ako doplnkový šport. Skončí
halová sezóna a konečne vyletím von na piesok,
opálim sa. Na piesku - ako každej vysokej hráčke
- sa mi pohybuje ťažšie. Preto je vždy so mnou
nižšia hráčka, ktorá mi pomôže s prácou v poli
a ja jej zase „bodnem“ na sieti. Beach je dobre
strávený čas v lete, keď nie je sezóna, ale ja
som a vždy budem halová hráčka, ktorá má rada

pevnú zem pod nohami. -, tvrdí Novomešťanka.
A čo M. Uváčiková pokladá za svoj doterajší
najväčší úspech vo volejbale?
- Najväčší úspech zažívam momentálne. Sme
v prvej štvorke volejbalovej extraligy a je možné,
že si na konci sezóny zavesím na krk medailu, čo
by ma neskutočne potešilo.Držíme palce, aby sa tak stalo, v krajnom
prípade sa posledný zápas extraligy odohrá
2. mája.
-eg-

JUBILEJNÝ MÍTING PETRA JAKUBÉCIHO
Nové Mesto nad Váhom bude opäť po
roku dejiskom tentoraz jubilejného - 25. ročníka
Bežeckého mítingu Petra Jakubéciho. Pretek
sa pobeží v rámci seriálu slovenských atletických
mítingov Grand Prix Slovensko 2012.
Podujatie venované pamiatke významného
novomestského atléta a trénera P. Jakubéciho
nám priblíži Ing. Kazimír Hunčík, člen výkonného výboru Slovenského atletického zväzu.
- Usporiadateľom tradičného celoslovenského
atletického mítingu je AFC, atletický oddiel Nové
Mesto nad Váhom. Uskutoční sa 8. mája o
14,00 h na štadióne AFC. Z príležitosti konania
jeho jubilejného ročníka naň pozveme o. i. aj zverencov Petra Jakubéciho.
Okrem hlavnej mužskej i ženskej disciplíny

behu na 800 metrov, ktorá sa pobeží ako Memoriál
Petra Jakubéciho, bodovanými disciplínami budú
u mužov: beh na 100 m, 200 m, spomínaných
800 m, 5000 m, 110 m prek., 400 m prek., diaľka,
trojskok, guľa, oštep a u žien: 100 m, 200 m,
spomínaných 800 m, 5 000 m, 100 m prek., 400 m
prek., diaľka, guľa, oštep. Premiérovo je u juniorov
vložená disciplína vrh guľou (6 kg).
Prihlášky možno zasielať elektronicky na email: huncik@atlet.sk . Prezentácia účastníkov sa
ukončí v deň pretekov o 13,00 h.Zostáva len veriť, že počasie bude kráľovnej
športu priať a míting sa bude tešiť záujmu nielen
pretekárov, ale i divákov.

KEDY NA FUTBAL

Novomestské gymnázium, ktoré nesie meno
jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, uskutoční v spolupráci s Mestom Nové Mesto
nad Váhom presne v deň tragickej smrti gen. M.
R. Štefánika (4. 5. 1919) tradičný, v poradí už
19. ročník Behu na Bradlo.
Bežecká štafeta študentov a študentiek po
trase Nové Mesto n.V. - Stará Turá - Myjava
- Priepastné - Košariská - Brezová pod Bradlom
- Mohyla na Bradle v celkovej dĺžke 45 kilometrov
odštartuje 4. mája o 9,00 h z kruhového objazdu
pred gymnáziom. Každý študent celkovo dva
razy prebehne približne kilometrový úsek. K novomestským gymnazistom sa v roku 2000 pridali
aj študenti družobnej školy z Moravy. Nebudú
chýbať ani na tomto predjubilejnom ročníku.
Beh na Bradlo je súčasťou programu vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií v projekte
cezhraničnej spolupráce s Gymnáziom Uherské
Hradiště. Tento rok je beh navyše aj súčasťou
projektu Šport nás baví v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2012.
-m-

Sobota 12. 5. o 16,30 h
AFC - Sereď
Sobota 26. 5. o 17,00 h
AFC – Vrbové
Nedeľa 13. 5. o 10,00 h
St. dorast – Komárno
o 12,30 h Ml. dorast – Komárno
Sobota 26. 5. o 10,00 h
St. dorast – Štúrovo
o 12,30 h Ml. dorast – Štúrovo
Nedeľa 6. 5. o 10,00 h
St. žiaci A - Považská Bystrica
o 12,00 h Ml. žiaci A – Považská Bystrica
Sobota 19. 5. o 10,00 h
St. žiaci A - Piešťany
o 12,00 h Ml. žiaci A – Piešťany
Nedeľa 20. 5. o 10,00 h
St. žiaci B – Beluša
o 12,00 h Ml. žiaci B – Beluša

B E H NA BRADLO

21

Z VÍŤAZSTVA SA TEŠILO MUŽSTVO WARRIORS

Amatérska hokejová liga (AHL) zavŕšila
súťažný ročník 2011/2012. Ohliadli sme sa za ním
spolu s tajomníkom AHL Ing. Petrom Helíkom.
* Ako by ste zhodnotili práve skončený
ročník?
Bol to kvalitatívne najlepší ročník, čo sa týka
úrovne zápasov, rozhodovania a celkovej organizácie ligy. Každoročne sa potýkame s novými vecami, učíme sa ich zvládať a súťaž zdokonaľovať.
Aj mužstvá, ktoré hrali ligu, sa snažili na zápasy
svedomito pripravovať, pristupovali k nim oveľa
profesionálnejšie ako v minulosti. Každé mužstvo
okrem zápasu trénovalo minimálne 2-x do týždňa
na ľade, zvyšovala sa tým kvalita mužstiev, a tým
aj zápasov AHL.
* Kto sa stal víťazom ročníka? Ako prebiehala
súťaž?
V polovici sezóny, ako sme písali, sa na čele
držala Arizona, dobre jej konkurovalo mužstvo
Magny Mirrors...
Víťazom sa stalo mužstvo Warriors. Dobodky
u neho platilo: zlý začiatok, dobrý koniec. V
úvode sezóny malo slabší rozbeh, keď sa pohybovalo aj na miestach, ktoré nezaručujú účasť
v play off. Približne v polovici sezóny sa karta
obrátila. Začalo sa mu dariť herne a prišli aj lepšie
výsledky. U nás, amatérov, ktorí máme i svoje
pracovné povinnosti, však veľa záleží od toho, či
sa mužstvo na zápas zíde kompletné alebo nie.
Okrem toho nie každý zápas vždy vyjde podľa
predstáv mančaftov. Zo začiatku sa darilo Arizone
a Magne Mirros, potom začali na najvyššie priečky
útočiť práve Warriors a Wild Flock, mužstvá, ktoré
charakterizovalo tímové poňatie hry. Wild Flock
dokonca vyhrali aj základnú časť, avšak na celkové prvenstvo nedosiahli.
* K doterajším víťazom – mužstvám Márna
snaha a Arizona St. Turá pribudlo ďalšie, ktoré
v nie dlhoročnej tradícii AHL vyhralo po prvýkrát.
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Aké boli ostatné umiestnenia?
Víťazné Warriors porazilo vo finále Arizonu
2 : 0 na zápasy, ktorá tak získala striebro. V boji
o bronz sa stretli neúspešní semifinalisti: Magna
Mirrors, ktorá nestačila na Warriors a Wild Flock,
ktorí podľahli v semifinále Arizone. Z bronzových
medailí sa nakoniec tešili hráči Wild Flock, ktorí
porazili Magnu Mirrors 2 : 0 na zápasy. Najlepším
strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom
sezóny sa stal D. Lesay z Magny Mirrors. Za
najlepšieho brankára výkonný výbor AHL vyhlásil
M. Víteka z Arizony. Najlepším obrancom sa stal
R. Ondrejička z Wild Flock a najlepším hráčom
play off Marek Bartovic z Warriors.
* Čím sa odlišoval zavŕšený ročník od predchádzajúcich dvoch ročníkov?
Práve skončený ročník, ako som už povedal,
bol podľa viacerých účastníkov zatiaľ najlepším
po hernej i organizačnej stránke. Hráči sa snažili
na ľade aj mimo neho správať profesionálne a
priateľsky voči sebe, rozhodcom, voči všetkým
účastníkom. Veľké ďakujem patrí všetkým
mužstvám za pokojný priebeh sezóny a hlavne
chcem poďakovať rozhodcom a časomeračom za
ich kvalitnú prácu počas celej sezóny.
* Počas tohto ročníka ste však zaznamenali
jednu smutnú udalosť – úmrtie spoluháča. Hokej
je pomerne tvrdý šport, zaznamenali ste aj nejaké
vážnejšie zranenia?
Na začiatku roka nás postihla nepríjemná
správa o náhlej smrti nášho kamaráta a spoluhráča Radovana Viskupa zo Starej Turej.
Radovan, známy pod prezývkou Tiger, bol jedným z najlepších hráčov mužstva Arizona. Táto
udalosť sa stala počas tréningu ich mužstva na
zimnom štadióne. Inak k vážnejším zraneniam
počas sezóny nedošlo.
* Skončením ročníka AHL zavesili mužstvá
korčule na klinec?
Nie celkom. Cez víkend 13. -15. apríla sa
výber AHL zúčastnil poloprofesionálneho Československého turnaja v Trenčíne. Inak na mužstvá
čaká oddych. Predsa len, sezóna bola dlhá a
regenerácia je potrebná na nabratie sily do novej
sezóny. Počas letnej sezóny bude na „zimáku“
k dispozícii plocha na in - line hokej a zo skúseností z posledných dvoch rokov viem, že niektoré
mužstvá budú využívať aj tento druh športu na
udržanie si potrebnej kondície a pripravu na nadchádzajúcu hokejovú sezónu.

TURNAJ FIRIEM PRE JUNIOROV ETNA SK

Družstvo juniorov ETNA SK
Naše mesto začiatkom apríla zažilo príjemnú športovú novinku - 1. ročník turnaja firiem vo
futsale. Firmy tentoraz nebojovali o zákazníka či
zisk, ale o športové výsledky i príjemné športové
vyžitie. Jeho organizácie sa chopil Futsalový klub
ETNA SK, podrobnosti nám prezradil jeho vedúci
Pavol Guriš.
- Do premiérového ročníka sa prihlásili firmy

nielen z nášho z mesta. Po rozlosovaní v A
skupine boli mužstvá: TRW, HELLA, EMERSON
a UMC, B skupinu tvorili mančafty: CHIRANA,
SILGAN, FREUDENBERG a OVB.
Víťazi základných skupín postúpili do semifinále turnaja. Posledné družstvá sa museli s
turnajom rozlúčiť, kolektívy na 2. a 3. mieste
odohrali štvrťfinálové zápasy s výsledkami: UMC
- FREUDENBERG 6 : 1 a SILGAN - EMERSON
2 : 1. V zápase o 3. miesto zvíťazilo mužstvo
OVB, keď porazilo HELLU 5 : 2. Vo finále sa
stretli UMC a SILGAN. Presvedčivý výsledok
1 : 6 priniesol víťazstvo a titul šampióna mužstvu
SILGAN METAL PACKAGING, a.s., Nové
Mesto n. V. Za najlepšieho brankára vyhlásili M.
Trebatického (OVB), najlepším strelcom sa stal
R. Zmeko (SILGAN). Výťažok z turnaja firiem vo futsale išiel juniorskému družstvu ETNA SK, ktoré získalo cenný
bronz na M SR vo futsale do 19 rokov.
-r-

VOLEJBALOVÁ SEZÓNA VRCHOLÍ
Volejbalová sezóna vyvrcholí v máji majstrovstavmi SR. Medzi 8 najlepšími družstvami
žiakov SR 18. - 20. mája nebudú chýbať ani
Novomešťania. Týždeň predtým - 11. - 13. mája sa uskutočnia M SR kadetov. Organizuje ich VK
SPŠ Nitra. Zúčastní sa na nich šesť najlepších
družstiev (Nové Mesto n. V., Žilina, Malacky, Nitra,
Humenné a Svidník) s hrou systémom každý s
každým.
Družstvo juniorov slúži na zohrávanie chlapcov z družstva kadetov, pretože VK má vekom
juniorov len troch hráčov. Dvom našim juniorom
A. Vrábelovi a J. Klasovi sme umožnili hosťovanie
v Púchove, kde sa spolu s ich družstvom zúčastnia
M SR juniorov.
Našim mládežníckym družstvám na M SR
reálne patrí 5. miesto. Táto pozícia zodpovedá
súčasným podmienkam VK. Účasť na M SR si
vybojovali výhradne domáci odchovanci. Za ostatných 10 rokov, čo pôsobím pri novomestskom
volejbale, je to asi najsilnejšia partia odchovancov.
Za naše výsledky vďačíme i dobrej spolupráci VK Nové Mesto n. V. s mestom a CVČ.
Máme vytvorené pomerne slušné podmienky pre
mládežnícky šport v meste. Pokiaľ však chceme

byť pravidelnými účastníkmi M SR, zbierať medaily a pracovať na návrate vrcholového volejbalu do
nášho mesta, je nevyhnutné vytvoriť podmienky
pre mládežnícke talenty zo širokého okolia mesta.
Postupnými krokmi sa chceme vrátiť do najvyššej
súťaže. To je hlavná motivácia pre udržanie si
odchovancov a prilákanie nových hráčov. Najvyššia
súťaž je, samozrejme, spojená s hlavným problémom, a tým sú - financie. Žiaľ, súčasnosť
neponúka žiadne vhodné podmienky pre firmy
a sponzoring. Nevýhodou je, že na malom území
Myjava, Nové Mesto, Trenčín (Olympijské centrum mládeže) a Púchov sa doteraz striedalo veľa
družstiev aj s účasťou v slovenskej extralige, čo je
najvyššia súťaž. O to viac patrí naše poďakovanie
všetkým, ktorí sledujú a podporujú novomestský
volejbal. Príležitosť stretnúť sa s ním budete mať
možnosť počas nadchádzajúcich majstrovských
stretnutí, na ktoré vás srdečne pozývame.
Príjemným spestrením bude aj organizácia
M SR žiačok v dňoch 18. - 20. mája pod záštitou
VK a Mesta Nové Mesto n. V. V domácom prostredí budeme môcť teda sledovať 8 najlepších
družstiev SR v športovej hale a v telocvični ZŠ na
Tematínskej ul.. Prajeme Vám príjemný športový
zážitok.
Juraj Šujan, tréner chlapcov
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MALÉ JUBILEUM DRUŽSTVA BASKETBALISTIEK

Ako ten čas letí! 26. marca uplynulo presne
šesť mesiacov, keď sa v telocvični CVČ 26. septembra 2011 na svojom úvodnom tréningu stretlo
prvých 10 dievčat z 13 prihlásených, ktoré prejavili
záujem venovať sa basketbalu.
Týždeň za týždňom bolo na dievčatách vidieť
pokroky nielen v pohybových, koordinačných a
rýchlostných činnostiach, ale tiež v ovládaní lopty,
ktorej sa spočiatku trochu báli. Za polročné obdobie si zvykli na systematickú prípravu, vytvorili dobrý kolektív, tešia sa na každý tréning a na každú
akciu, ktorú im tréneri pripravia. Majú výbornú
dochádzku a ich prístup k plneniu požiadaviek trénerov v tréningovom procese je príkladný. Veríme,
že im to vydrží i naďalej. Tu treba udeliť pochvalu
rodičom, ktorí so záujmom sledujú tréningový proces. Keď si overili zodpovedný a systematický
prístup trénerov a úroveň tréningov, začali svoje
dcéry v tejto činnosti podporovať. A nielen to.
Kladný prístup a ochota rodičov spolupracovať
sa prejavila na ich troch stretnutiach s trénermi,
na ktorých sa zúčastnila väčšina rodičov. Tí svoj
záujem prezentovali aj v diskusii, kde si s trénermi
vzájomne dohodli ďalšiu spoluprácu a pomoc k
výkonnostnému napredovaniu a vytváraniu pohody a súdržnosti v družstve. Začali sa podieľať
nielen na materiálnej, ale aj finančnej pomoci
novozaloženého družstva. Tak sa i za pomoci
CVČ vytvorili priaznivé podmienky k rozvoju tohto
družstva. Žiaľ, tréningový proces prebieha podľa
pravidiel basketbalu v rozmerovo malej telocvični.
O dobrej činnosti družstva svedčí i skutočnosť,
že po polročnom účinkovaní sa rozrástla základňa
na 19 trénujúcich hráčok roč. narodenia 2003 a
2004.
V priebehu tohto polročného účinkovania
družstva sme uskutočnili niekoľko vydarených
akcií. Patria k nim úvodné dva turnaje v rámci
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družstva na domácej palubovke, ďalej podujatie
v Piešťanoch, kde sa kolektívy rozdelili do piatich
päťčlenných družstiev, čím vznikol zaujímavý turnaj. Najväčšími akciami však boli dve trojdňové
sústredenia (v decembri 2011 a marci 2012) na
Myjave, ktoré mali medzi dievčatami aj rodičmi
veľmi priaznivú odozvu. Keďže sme zatiaľ nenašli
nikoho, kto by bol ochotný finančne alebo materiálne družstvo podporiť, všetky finančné náklady
zatiaľ hradia rodičia, za čo im patrí poďakovanie.
Veríme, že vzájomným porozumením zvládneme
aj ďalšie plánované akcie do konca školského
roka 2011/12 (zápasy v Myjave a Trnave, turnaje
v Handlovej a v Žiline).
Tréneri tiež oceňujú záujem a účasť dievčat na
tréningoch aj počas všetkých prázdnin. Nádejné
basketbalistky si vymysleli aj názov družstva.
Pomenovali ho Čierni panteri. Keď sa podarilo
zabezpečiť veľkého plyšového čierneho pantera,
radosť dievčat bola ohromná.
Aby sa mohli na budúcu sezónu 2012/2013
prihlásiť do majstrovskej súťaže v rámci SBA, k
tomu treba nemalé finančné prostriedky. Ochota
a finančné možnosti rodičov sú tiež obmedzené.
Dievčatá, ktoré našli zmysel využívania voľného
času v telocvični namiesto posedávania doma
alebo túlania sa bezcieľne po ulici, s vďakou prijmú akúkoľvek finančnú podporu, ktorá im pomôže
v ich basketbalovom raste, a tým k dôstojnej
reprezentácii svojho mesta a prípadného sponzora. Bolo by na škodu, keby sľubnú perspektívu družstva prekazil, alebo oddialil nedostatok
finančných prostriedkov (viac o basketbalovom
družstve dievčat na: www.bknmnv.com.)
Milan Šustík, tréner

L E TNÁ SEZ ÓNA
Po zimnej prevádzke predpokladaný začiatok
letnej sezóny na zimnom štadióne je v týždni od
7. mája 2012. „Zimák“ možno využiť na:
- inline hokej,
- hokejbal,
- florbal.
Cena za pranájom plochy: 30,00 €/ h
Objednávky: tsm@etelmail.sk
Kontakt: 0917 957 148, 032 771 3360
(po - pia - 7,30 - 15,00)
-tsm-

Clivá komédia o čelných miestach v srdci

21. mája o 19,00 h divadelná sála MsKS
Predpremiéra novej hry Stanislava Štepku, réžia Juraj Nvota
Účinkujú:
Stanislav Štepka, Martin Škoda, Zuzana Kronerová alebo Anikó Vargová,
Maruška Nedomová, Svätopluk Malachovský alebo Mojmír Caban,
Ladislav Hubáček

KONCERT SKUPINY FLOW OF VOICES
S FINALISTOM II. ROČNÍKA SUPERSTAR PETROM ŠEVČÍKOM

2 5 . m á ja o 19 ,0 0 h d iv a d elná sála M sKS

Petr Ševčík

Archívna snímka zo 70. rokov 20. storočia
zachytáva pohľad na Haškovu ul. a časť námestia.
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