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Diaľnice na Slovensku. Rýchlejšia a bezpečnejšia cest a domov

Nový úsek diaľnice,
pokojnejší život Považskej Bystrice
D1 Sverepec – Vrtižer
Novootvorená časť diaľničného úseku D1 Sverepec – Vrtižer znamená
pre Považskú Bystricu a pre jej obyvateľov pokojnejšie cesty v meste a v jeho
blízkom okolí a pre vodičov z celého Slovenska bezpečné a rýchle
kilometre k ich cieľu.

Naša cesta k cieľu

www.mdpt-opd.sk

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Úprava rozpočtu mesta na rok 2010 a ďalšie
materiály budú na prograne 22. zasadania
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom
Meste nad Váhom 22. júna. My sa zatiaľ pristavíme pri niektorých bodoch ostatného – 21.
snemovania poslancov.
V piatom bode Nakladanie s majetkom
mesta sa na rokovací stôl o. i. dostal návrh na
odpredaj pozemkov spol. Agronovaz, a.s., Nové
Mesto nad Váhom.
MsZ už v minulosti odobrilo fa Agronovaz
odpredaj a prenájom pozemkov na výstavbu
čerpacej stanice. Uznesením schválilo odpredaj
pozemkov za cenu 1500 Sk/m2 a ďalšie, ktoré
v tom čase neboli majetko – právne vysporiadané, odsúhlasilo až do vyriešenia vlastníctva k
pozemkom na prenájom.
Výstavbu čerpacej stanice na Banskej ul.
spoločnosť zrealizovala v zmysle odsúhlasených
podmienok a mestu sa podarilo vlastníctvo k
predmetným pozemkom vysporiadať. Vykonalo
sa porealizačné zameranie stavby geometrickým
plánom, ktorým sa zmenili označenia pôvodne
odsúhlasených parciel. Mesto navrhlo pôvodné
uznesenia zrušiť a prijať nové, aktuálne, s už
novooznačenými pozemkami a pozemkami,
ktoré boli predtým predmetom nájmu. Keďže
odpredaj i cenu MsZ schválilo v roku 2007,
mesto navrhlo tento odpredaj schváliť ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Nová výmera vrátane
pozemkov, ktoré boli pôvodne v nájme, je
3 861 m2, čo predstavuje 192 242,58 €. Poslanci
v týchto intenciách odpredaj pozemkov schválili.
V ďalšom bode MsZ prerokovalo a schválilo
Hodnotiacu správu k plneniu Programového
rozpočtu mesta k 31. 12. 2009 (viac NS 5/2010).
Schválilo tiež záverečný účet hospodárenia mesta: príjmy vo výške 14 381 426,79 €, výdavky vo
výške 18 016 483,76 €, strata činí -3 635 056,97
€, nevyčerpaná dotácia: 25 007,99 € - bežná dotácia na školstve a nevyčerpaná dotácia 9,09 € kapitálová dotácia na zariadenie opatrovateľskej
služby, t.j. strata spolu -3 660 074,05 €. Táto
strata sa vykrýva z návratných zdrojov financovania z úveru zo ŠFRB, z rezervného fondu
a z fondu rozvoja bývania v zmysle zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Poslanci schválili celoročné hospodárenie bez
výhrad. Taktiež schválili návrh Dodatku č. 7

k VZN mesta č.3/2004 O miestnych daniach.
Rovnaké stanovisko zaujali k 8. bodu programu:
návrhom zmeny č. 7 ÚP mesta a Dodatku č.5 k
VZN mesta č. 1/1998 O regulatívoch územného
rozvoja mesta (viac k Dodatkom č.7 a 5 VZN
mesta v NS č. 5/2010).
Pri vode – je názov novej ulice kopírujúcej
sčasti tok Klanečnice v Mnešiciach. Zaužívané
pomenovanie ulice zoficiálnili poslanci schválením Dodatku č. 1 VZN mesta č. 3/2008 o
určovaní názvov nových ulíc.
Na rokovanie sa potom dostal návrh VZN
mesta č. 1/2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia, ktorý poslanci schválili (pozri NS 5/2010).
Rovnaké stanovisko zaujali i k následne
predloženému návrhu na uzavretie sľubu
odškodnenia pre Mestský bytový podnik
(MsBP) Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
V súvislosti s dokončením výstavby bytov
v areáli bývalých dolných skladov MsBP bude
realizovať II. etapu výstavby plynovej kotolne
na Ul. Čachtickej na zabezpečenie výroby a
dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre ďalších
100 domácností. II. etapa výstavby plynovej
kotolne sa bude financovať formou úveru z
Dexia banky Slovensko, a.s., v celkovom objeme
314 970 €.
Dexia banka Slovensko, a.s., požaduje rovnakým spôsobom ako v prípade I. etapy výstavby zabezpečenie úveru na financovanie II. etapy
výstavby plynovej kotolne schválením jej realizácie MsZ a sľubom odškodnenia pre MsBP.
MsZ schválilo realizáciu tejto investície zo
strany MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v
objeme 314 970 €, ako aj sľub odškodnenia
pre MsBP. V ňom mesto berie na vedomie, že
bytovému podniku v súvislosti s realizáciou
tejto investície môže vzniknúť škoda, najmä
ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných
príjmov zabezpečovať plnenie svojich záväzkov. V takomto prípade sa Mesto Nové Mesto
nad Váhom zaviazalo škodu v plnom rozsahu
uhradiť. MsZ zobralo na vedomie zmluvu o
poskytnutí úveru z Dexia banky Slovensko,
a.s., pre MsBP vo výške 314 970 € na realizáciu plynovej kotolne na obdobie 10 rokov
a splnomocnilo primátora mesta podpísaním
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sľubu odškodnenia pre MsBP Nové Mesto nad
Váhom s.r.o.
Po odpovediach na pripomienky poslancov
a bode rôzne hlasovaním poslanci udelili slovo
občanovi P. Širokému, ktorý požiadal o riešenie
problému Ul. ružovej. Kamióny z Obal – Vogel
& Noot ju devastujú a na nej stojace domy sú
vystavované nárazom a vibráciám.
Ing. M. Topolčány informoval prítomných
o rokovaní s firmou Obal-Vogel & Noot. Jeho
výsledkom bola dohoda, že firma preverí denné

počty vozidiel a druh materiálu, ktorý sa prepravuje z a do firmy, ako aj časy prejazdu vozidiel
touto ulicou. Výsledky previerky budú podkladom
na rokovanie poslancov z tejto MsČ a firmou.
Primátor mesta Ing. J. Trstenský uložil prednostovi MsÚ Ing. D. Današovi zvolať do konca mája
rokovanie s fa Obal-Vogel & Noot, MsP bude
v tejto lokalite vykonávať zvýšenú hliadkovú
činnosť. Na základe výsledných rokovaní bude
mesto hľadať riešenie v spolupráci s Dopravným
inšpektorátom Trenčín.
(Spracovala –red.-)

NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Jún je z pohľadu diania
(nielen) v meste bohatý. O
najvýznamnejších udalostiach
a akciách tohto mesiaca sme
sa porozprávali s primátorom mesta Ing. Jozefom
Trstenským.
● Júnové mestské zastupiteľstvo bude mať okrem
iného na programe úpravu rozpočtu mesta na tento rok. Dôvodom úpravy mestského rozpočtu sú dopady hospodárskej
a finančnej krízy. V akých kapitolách predpokladáte, že dôjde k zmenám rozpočtu?
Vývoj príjmovej časti rozpočtu nie je naozaj
dobrý, ako som už avizoval predtým. Na podielových daniach sme za prvých 5 mesiacov
tohto roku dostali o 640 tis. € menej ako vlani, čo
je veľký výpadok. Najhoršie na tom je, že reálne
sa tento schodok bude prehlbovať aj v ďalších
mesiacoch a na konci roku môže predstavovať
sumu 1,3 – 1,6 mil. €. Dôvodom znižovania výšky
podielových daní je vysoká nezamestnanosť,
stagnácia miezd a legislatívne úpravy (napr.
úprava nezdaniteľného minima, atď.). Je veľmi
ťažké škrtať v bežných výdavkoch, keďže sme
sa ich snažili vždy rozpočtovať v optimálnej
výške a cesty, chodníky, parkoviská, viacúčelové
i detské ihriská treba stále stavať i rekonštruovať,
plníme tým požiadavky občanov. Tam prostriedky neušetríme, skôr naopak, pridáme. Určite
nebudeme výrazne škrtať z prostriedkov na
kultúru, šport a sociálne veci. Možno presunieme výdavky na rekonštrukciu povrchov Parkov
J. M. Hurbana a P. Matejku do budúcich rokov.
V kapitálových výdavkov nevidím priestor na
veľké šetrenie. Musíme zavŕšiť všetky rozpraco-
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vané investičné akcie spolufinancované z fondov
EÚ i dokončiť II. etapu výstavby 100 nájomných
bytov na Ul. Čachtickej. V prípade, že nám
budú chýbať finančné prostriedky, použijeme
zdroje z rezervného fondu, resp. u kapitálových
výdavkov cudzie zdroje na dočasné preklenutie
nedostatku finančných prostriedkov.
● Kedy sa uskutočnia oslavy 747. výročia
prvej písomnej zmienky o Novom Meste
nad Váhom? Na čo by ste občanov a
návštevníkov mesta na Deň mesta „nalákali“,
resp. pozvali?
Deň mesta sa tento rok uskutoční 25.
júna s bohatým celodenným kultúrnym programom. Samozrejme, súčasťou osláv bude aj
oceňovanie významných žijúcich i nežijúcich
osobností mesta. Záver osláv bude patriť
tradičnému ohňostroju. Všetkých srdečne pozývam na oslavy 747. výročia prvej písomnej
zmienky o Novom Meste nad Váhom.
● V júni sa uskutočnia i voľby do
Národnej rady SR, čo by ste odkázali voličom,
ktorí nemajú o ne záujem, obstojí tvrdenie
jednotlivca: čo už ja zmôžem?
Po voľbách nás všetkých čaká veľmi ťažké
obdobie, ktoré opäť budú musieť sprevádzať
mnohé nepopulárne opatrenia, ktoré budú
bolieť. Celá Európa sa nachádza v zložitej situácii, hovorí sa o možnosti krachu eurozóny,
krachu jednotlivých členských krajín, prežijú len
zodpovední, zodpovední k občanom a vlastnému štátu. Máme historickú zodpovednosť
voči tým tisíckam významných osobností, ktoré
tisíc rokov bojovali za to, aby si Slováci mohli
vládnuť sami, v samostatnom, zvrchovanom a
demokratickom štáte. Takže v mene minulosti,
prítomnosti, ale hlavne budúcnosti by sme sa

volieb mali zúčastniť. Čím väčšia bude účasť na
voľbách do NR SR, tým väčší tlak sa vytvorí na
budúcu vládu, poslancov parlamentu k ich zodpovednému rozhodovaniu.
● Nedávno naše mesto získalo 2. miesto
za výstavbu nájomných bytov na Čachtickej
ul. – I. etapa. Čo to pre vás ako primátora
oceneného mesta znamená?
Je to povzbudenie, ale hlavne záväzok do
budúcnosti. Vraví sa, že doma nie je nikto prorokom. Častokrát sa dočkáme ocenenia z druhých
miest, z iných organizácií, od ľudí, ktorí nemajú
v našom meste trvalý pobyt. Každé pohladenie
poteší. Poďakovanie však patrí všetkým tým,

ktorí sa podieľali na príprave, realizácii i výstavbe
tohto projektu. Je to ocenenie pre nich.
● Tretia júnová nedeľa patrí otcom a
starým otcom. Sám ste otcom septimánky
na gymnáziu. Čo by ste júnovým oslávencom, a teda i sebe, keďže k nim patríte,
odkázali?
Všetkým otcom i starým otcom prajem, aby
im ich deti a vnúčatá v živote robili len radosť,
aby im vyčarili len úsmev na tvári a vrásky
prenechali na prírodu.
Želám im, aby sa im v starobe dostalo minimálne takej starostlivosti od detí (vnukov), akú im
sami poskytli v mladosti.

STRIEBORNÉ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Optimálne
urbanistické
začlenenie lokality, architektonický výraz objektov a prehľadné a efektívne
dispozično
prevádzkové
riešenie bytov
vynieslo nášmu
mestu 2. miesto
v
súťaži
Progresívne,
c e n o v o
d o s t u p n é
bývanie 2009.
Tieto parametre
a prednosti ocenilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR u investícii mesta Bytové
domy Ul. Čachtická – I. etapa. Ide o päť bytových domov po 20 jedno – až trojizbových bytov
v areáli bývalých vojenských skladov, ktoré mesto
odovzdalo do užívania 5. novembra 2009.
Ocenenie si do Banskej Bystrice 4. mája
na výstavu FOR-ARCH prišli prevziať za investora zástupkyňa primátora mesta Ing. Viera
Vienerová a vedúci oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ Ing. Dušan Macúch, autori projektu prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD. a
Ing. arch. Ján Komrska z Ústavu urbanizmu a
územného plánovania FA STU a Ing. A. Volár z
fa Izotech Group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
ako dodávateľ stavby.

Hoci najvyššie ocenenie nášmu mestu ušlo
len o vlások, druhé miesto je veľmi pekným
výsledkom v konkurencii zhruba 40 rôznych
stavieb prihlásených do súťaže.
„Strieborné“ Nové Mesto nad Váhom svojím
umiestnením nadviazalo na úspechy z predchádzajúcich rokov, keď v roku 2008 z príležitosti jubilejného - X. ročníka súťaže Progresívne a cenovo
dostupné bývanie udelilo mestu čestné uznanie
za významný prínos pri zvyšovaní dostupnosti bývania pre obyvateľov mesta a opakovanú
prezentáciu dosiahnutých výsledkov v súťaži.
Tomuto úzu sa mesto nespreneverí ani v
budúcnosti a do súťaže sa chystá prihlásiť po
realizácii výstavby ďalšej stovky nájomných bytov v piatich bytových domoch na Ul. Čachtickej
(II. etapa), ktorá by mala byť dokončená v závere
tohto roka.

DEŇ MESTA
Z príležitosti 747. výročia prvej písomnej
zmienky o Novom Meste nad Váhom sa 25.
júna uskutoční celodenné podujatie na námestí
(divadlo pre deti v MsKS) s hlavným programom
o 16,30 h.
Na návštevníkov Dňa mesta čaká zaujímavý
kultúrny program, oceňovanie žiakov a študentov
novomestských škôl za vzornú reprezentáciu
školy a mesta a ako nosný bod udeľovanie titulov Osobnosť mesta významným jednotlivcom,
ktorí svojimi výsledkami práce či inou činnosťou
prispeli k dôstojnej prezentácii Nového Mesta
nad Váhom v SR i za jej hranicami.

3

JAKUBKO S RODIČMI NA RADNICI

Slávnostného prijatia na radnici sa nedostane každému bábätku. Iba prvému v danom
roku. Tentoraz sa tejto pocty začiatkom mája
dostalo Jakubkovi Pokopcovi a jeho rodičom.
Mama Mgr. Zuzana Pokopcová, rod.
Čechvalová a otec Bc. Michal Pokopec prišli s
malým Jakubčekom, ako svojho prvorodeného

drobčeka šťastní rodičia volajú, na mestský
úrad z Ul. Lieskovskej, kde bývajú vo vlastnom
štvorizbovom byte.
A hoci ako štvormesačný človiečik nevnímal výnimočnosť tejto udalosti, neskôr mu túto
slávnostnú chvíľu budú pripomínať upomienkový
predmet a finančný dar, ktoré prvý občan Nového
Mesta nad Váhom v roku 2010 od mesta prostredníctvom viceprimátorky mesta a predsedníčky
ZPOZ Ing. V. Vienerovej a prednostu MsÚ Ing.
D. Današa dostal. A určite mu tento slávnostný
okamžik v budúcnosti nie raz priblížia sympatickí
rodičia, vyštudovaná fyzioterapeutka a konateľ
novomestskej firmy GRANDCOM, ktorí, ako
sa vyjadrili, nechcú zostať pri jednom dieťati a
chcú z pohľadu termínu narodenia výnimočnému
synčekovi časom „zaobstarať“ súrodenca. Trebárs
aj - podľa dátumu narodenia - úplne obyčajného.
Aj keď pre každú mamu a každého otca je každé
dieťa výnimočné...

DOM DÔCHODCOV: VÝSLEDOK DO KONCA LETA
V súvislosti s eurofondami a ďalšími grantami
zaznamenalo Mesto Nové Mesto nad Váhom
ďalší posun. Ako nás informovala Mgr. Katarína
Pavlíčková z referátu spracovávania rozvojových
projektov mesta, 3. mája zástupcovia samosprávy
odovzdali na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR projekt Domu dôchodcov
a sociálnych služieb (DD) na Štúrovej ul.
-Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
(NFP) mesto predložilo na základe výzvy MV
RR SR na predkladanie žiadostí o NFP v rámci
Regionálneho operačného programu, opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, oblasť
podpory: 2.1 c - Budovanie nových zariadení.
Žiadosť o NFP a finančné zabezpečenie realizácie
tohto projektu schválilo 20. zasadanie mestského
zastupiteľstva.
Ako mesto pochodilo s predloženým projektom, by malo byť známe koncom augusta. V prípade schválenia NFP sa mesto pustí do
rekonštrukcie a prestavby bývalej MŠ na DD.
- Jej výsledkom bude zariadenie pre seniorov
s kapacitou 92 lôžok s nepretržitou prevádzkou, kompletným sociálnym vybavením, zdravotnou starostlivosťou, bezbariérovým prístupom,
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stravovaním, ubytovaním v jednolôžkových a
dvojlôžkových izbách, spoločenskou miestnosťou,
kuchyňou, jedálňou, práčovňou, sušiarňou,
vyšetrovňou, administratívnym a hospodárskym
zázemím. Vonkajší priestor sa zmení na malú
oddychovú zónu, ktorá bude poskytovať priestor
na relaxáciu.
Kým realizácia DD je zatiaľ v rovine projektu,
s istotou možno potvrdiť schválenie publikácie
Kreslený humor a satira na Slovensku od 80-tych
rokov po súčasnosť (15 ročníkov Novomestského
ostňa - slovenského bienále kresleného humoru a satiry). Na jej vydanie mesto požiadalo
Ministerstvo kultúry SR o dotáciu, ktorú aj dostalo
vo výške 6000 €. Na Festival A. Jurkovičovej 2010
nám ministerstvo „odkleplo“ 5000 €. -

VÝHERCA
Alena Hunová z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal
Jozef KLÍMA,
Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu,
aby si cenu prevzal v MsKS.

Odložte si na
nezabudnuteľné okamihy

S termínovanými vkladmi máte
garantovanú úrokovú sadzbu
až 3 % ročne a to počas 3 rokov.
Termínovaný vklad
a Termínovaný vklad Výhoda

až

3%

Chcete zhodnotiť vaše úspory? Zriaďte si niektorý z výhodne
úročených termínovaných vkladov.

ročný úrok

Výhodné zhodnotenie úspor

Sporte výhodne:
základný vklad od 300 EUR
garancia 3 % úrokovej sadzby na celé obdobie viazanosti
36 mesiacov
možnosť výberu aj inej doby viazanosti
bez poplatkov (za zriadenie a vedenie)
úroky vám pripíšeme na konci vami zvolenej viazanosti
možnosť výberov bez poplatku (pri dodržaní obdobia viazanosti)
možnosť predčasného výberu (s poplatkom)
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Banka pre život
www.dexia.sk

Prevádzkové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

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

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

Elektronický termínovaný vklad
Pohodlne z domu na pár kliknutí!
Prostredníctvom Elektronického termínovaného vkladu (e-TV)
v našej e-Banke.

Tešíme sa na vašu návštevu
www.dexia.sk

Aké výhody získate:
pohodlie a komfort:
zriadenie a prevod peňažných prostriedkov jednou
operáciou v e-Banke
požiadavku na zriadenie e-TV môžete zadať kedykoľvek,
aj cez víkend – váš vklad zriadime v najbližšom pracovnom dni
kedykoľvek prehľad o zostatku a pripísaných úrokoch
prostredníctvom e-Banky
garancia 3 % úrokovej sadzby na celé obdobie viazanosti
36 mesiacov
možnosť výberu aj inej doby viazanosti
výška vkladu už od 100 EUR
bez poplatkov (za zriadenie a vedenie)
pri ukončení e-TV vám prostriedky automaticky prevedieme
na účet, z ktorého bol e-TV zriadený
vklad chránený Fondom ochrany vkladov

Kupón vystrihnite
Na jedného
a pošlite,
z vás sa usmeje
alebo osobne
šťastie
doručte do
v podobe výhry
21. júna na adresu:
Mestské kultúrne
,
stredisko,
redakcia
ktorú venuje:
Novomestského
spravodajcu,
Hviezdoslavova 4,
915 01
Nové Mesto n. V.

16,60 €

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

✂

Úroková sadzba 3 % je platná ku dňu 10. 5. 2010 a vzťahuje sa na termínované vklady zriadené
s viazanosťou 36 mesiacov.

JÚN 2010
5

✂

NOVOMEŠŤANIA SA STRETNÚ NA MORAVE
Naši Novomešťania to tentoraz nebudú mať
ďaleko. Toť za kopcami. 32. stretnutie európskych Nových Miest sa uskutoční v Novom Meste
na Morave v dňoch 18. – 20. júna.
Okrem oficiálneho stretnutia delegácií 36
európskych Nových Miest a rokovania primátorov a starostov samospráv za okrúhlym stolom
hostiteľské mesto pre svojich novomestských kolegov pripravilo zaujímavý program. Pozrie si ho
nielen naša oficiálna delegácia, ale aj prítomná

skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v
Novom Meste nad Váhom. Svojím hudobným
vkladom do neho prispeje i známa Bučkovanka.
Ozval sa už aj organizátor stretnutia Nových
Miest v roku 2011 zo SRN. Na budúci rok si
Spoločenstvo Nových Miest v Európe dá rendezvous v dňoch 9. až 11. septembra v nemeckom
meste Neustadt/ Hessen s avizovanou možnosťou
prezentácie jednotlivých miest v pripravených
stánkoch.

NÁMESTIE NA PÁR HODÍN BOJISKOM
Na námestí sa bojovalo o dušu. Našťastie,
nešlo o skutočnosť, ale o ukážky bojov v rôznych
historických obdobiach. Netradičné podujatie sa
uskutočnilo na počesť 65. výročia oslobodenia
14. mája v našom meste a ďalší deň v družobnom
Uherskom Brode ako výsledok cezhraničnej spolupráce SR a ČR. Tento mikroprojekt spolufinancovala EÚ z prostriedkov Fondu mikroprojektov
spravovaného regiónom Biele Karpaty.
Po skupine historického šermu Sword, ktorá
prizerajúcim sa divákom predviedla stredovekú
streľbu z dela, hákovnice a šermiarske umenie,
do obdobia napoleonských vojen nás prenieslo vystúpenie Spolku Napoleona Bonaparte s
ukážkami poľného delostrelectva. Třebíčski střelci
v „Tridsaťročnej vojne“ pre zmenu ukázali čo – to
zo svojho streleckého a šermiarskeho umenia.
Preletom prieskumného lietadla z čias II.
svetovej vojny sme „preleteli“ niekoľko storočí a
stali sa svedkami bojov o Nové Mesto nad Váhom
spred 65 rokov.
Záverčená ukážka nás dostala do súčasnosti,
v ktorej protiteroristická jednotka zasiahla proti Al
– Kaide.
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Podujatie sa nekonalo z radosti z rinčania
zbraní. Jeho cieľom bolo poukázať na hrôzy vojen
a akéhokoľvek krviprelievania, na čo by súčasné
a budúce generácie nemali nikdy zabudnúť.

Viete o tom, že ...

... pred dvadsiatimi rokmi 7. júna 1990 sa
zrodila nová kvalita stretávania sa na Javorine
s pôvodným názvom Slávnosti bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine?
Na pamätnej hore sa stretli vrcholné štátne
reprezentácie SR a ČR a na mieste niekdajšej
uhorskej hranice bol v predvečer prvých slobodných volieb osadený Pamätník českomoravsko-slovenskej vzájomnosti (ak. sochár O. Oliva). Symbolizuje vyše 150-ročnú
myšlienku, že aj napriek súčasným i budúcim
premenám Európy si prostí ľudia na moravskoslovenskom pomedzí zostanú rovnako blízki ...
Potvrdia to i tohoročné Slávnosti bratstva,
ktoré sa na Veľkej Javorine uskutočnia 25. 7.

KÝM PRISTÚPIME K VOLEBNÝM SCHRÁNKAM
Po voľbách do VÚC vlani v jeseni sa 12. júna
uskutočnia ďalšie, tentoraz parlamentné voľby.
Zhruba už dva týždne majú občania zapísaní v zozname voličov doma zoznam kandidátov a oznámenie o čase konania volieb do
Národnej rady SR s uvedením volebného okrsku
a miesta, kde môžu voliť spolu s upozornením na
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a stručným návodom na úpravu
hlasovacieho lístka (HL).
Po vstupe do volebnej miestnosti (VM) a
preukázaní totožnosti dostane volič od členov
okrskovej volebnej komisie (OVK) prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta a
hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov (HL). Potom vstúpi do priestoru určeného na
úpravu HL.
Za zástenou volič spomedzi hlasovacích lístkov vyberie ten „svoj“. Na vybranom HL, ktorý
po úprave vloží do obálky, môže zakrúžkovaním
poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na jednom HL vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas. Ak zakrúžkuje
viac ako štyroch (menej môže, a takisto nemusí
vôbec zakúžkovať poradové číslo pred menom
kandidáta), na prednostné hlasy sa neprihliada.
HL však bude platný. Rovnako platný bude i
HL s prečiarknutými, menenými a dopisovanými
menami kandidátov, pretože na žiadne takéto
úpravy sa nebude prihliadať.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie
alebo z dôvodu, že nemôže čítať, alebo písať, sám
upraviť HL, má právo do priestoru určeného na
úpravu HL vziať zo sebou iného voliča,- nie však
člena OVK,- aby za neho HL podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky. To isté platí i pre prípad
vhodenia obálky do volebnej schránky.
Po opustení priestoru určeného na úpravu HL

NOVOMESTSKÝ JARMOK
Tradičný, v poradí už 31. ročník Novomestského jarmoku sa uskutoční v dňoch
17. - 19. septembra.
Súčasťou tohto najvýznamnejšieho obchodno-spoločensko-kultúrneho podujatia budú
sprievodné kultúrne akcie, kolotoče a ďalšia
technicko – zábavná činnosť i ďalšie tradičné či
menej tradičné jarmočné lákadlá.
-lo-

vloží volič obálku do volebnej schránky. Voličovi,
ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia
hlasovanie neumožní.
Ak sa volič zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov nemôže dostaviť do VM, má právo
požiadať OVK o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Ak vopred viete, že počas volieb budete
niekde inde na Slovensku, nie v mieste svojho
trvalého bydliska, a nebudete chcieť prísť o svoje
občianske právo, môžete mesto najneskôr do
10. júna požiadať o vydanie voličského preukazu
(VP). V takom prípade vás vyčiarknu zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní VP. Ten vás
bude oprávňovať na zápis do zoznamu voličov v
ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.
Po uplynutí času určeného na hlasovanie
(po 22,00 h) môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí
sú vo VM alebo pred ňou. Nás však tento volebný
akt ešte len čaká: VM sa pre voličov otvoria v sobotu 12. júna o 7,00 h.

● MODERNÉ NOVÉ MESTO
2010. Na základe spolupráce MsÚ v
Novom Meste nad Váhom so spoločnosťou
Kariéra spol. s r. o., Trenčín a centrumbývania.
info, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla
webstránka www.mojkatalog.sk/nmnv a prvé
printové vydanie špecializovaného katalógu
o stavbách, bývaní a novomestskom regióne
– katalóg MODERNÉ NOVÉ MESTO 2010.
Cieľom I. vydania je zachytiť určité momenty v histórii mesta a jeho okolia, ako sa
samotné mesto i obce v blízkom okolí zmenili
za posledných desať rokov. Postupne na webovej stránke a následne koncom júna aj v
tlačenej knižnej verzii vo svojich schránkach
nájdete obrazové prezentácie už ukončených
investičných akcií (projektov) stavieb, ale aj
tých, ktoré sú práve vo výstavbe, alebo sa ich
výstavba v blízkej dobe plánuje. Samozrejme,
ak boli dostupné aktuálne podklady.
● POLÍCIA DEŤOM. Z príležitosti
MDD sa 1. júna uskutoční tradičné podujatie
Polícia deťom. Na menších i väčších oslávencov na Hviezdoslavovej ul. od 10,00 h čaká
bohatý program.
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ZAČALA MODERNIZÁCIA TRATE DO ZLATOVIEC
V priestoroch Železničnej stanice Nové
Mesto nad Váhom sa 11. mája uskutočnilo za
prítomnosti MDPaT SR Ľ. Vážneho, gen. riaditeľa
Železníc SR (ŽSR) Š. Hlinku, primátora mesta J.
Trstenského a zástupcov dodávateľov slávnostné otvorenie stavby Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm
100, 500-159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160
km/h, I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad
Váhom - Zlatovce).
Modernizácia vybraných tratí podľa hovorkyne ŽSR Mgr. M. Pavlíkovej pozostáva
z prestavby existujúcej železničnej dopravnej
cesty pre zvýšenie jej technickej vybavenosti,
bezpečnosti, atraktívnosti a použiteľnosti zabudovaním moderných prvkov, čím sa skvalitnia a
zlepšia jej technické parametre.
- Realizáciou modernizácie železničnej trate
v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov
vznikne ucelený úsek trate nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy (nadväzuje na
stavbu V. koridoru Piešťany – Nové Mesto nad
Váhom), ktorý bude mať v súlade s medzinárodnými dohodami požadované technické parametre
pre rýchlosť do 160 km/h.Železničná dvojkoľajná trať Nové Mesto nad
Váhom – Púchov je súčasťou V. európskeho koridoru. Na margo modernizácie trate Nové Mesto
nad Váhom – Zlatovce hovorkyňa ŽSR uviedla:
- Úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
má dĺžku 17,457 km. Stavba sa bude realizovať
v dvoch etapách: I. etapa
– medzistaničný
úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske
Bohuslavice, II. etapa – úsek Trenčianske
Bohuslavice – Zlatovce (končí za zastávkou
Kostolná – Záriečie). Generálnym projektantom stavby je REMING CONSULT, a. s., Žilina,
zhotoviteľom stavby, ktorý vyšiel z verejnej
súťaže, je združenie Nové Mesto nad Váhom
– Zlatovce 2009. Stavebný dozor na základe
verejnej súťaže vykonáva Inžinierske združenie
Zlatovce. Práce takmer za 264 mil. € bez DPH sa
realizujú z Kohézneho fondu Európskej komisie a
za spolufinancovania zo zdrojov SR.Prípravné práce podľa slov Mgr. M. Pavlíkovej
začali 29. septembra 2009, kedy sa v našom
meste uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby. Podľa harmonogramu zhotoviteľa
má modernizácia trvať 44 mesiacov, teda do kon-
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ca mája 2013.
- Najvýraznejším
prvkom I. etapy stavby je
železničný tunel cez Turecký
vrch, a to pre
dosiahnutie
požadovanej
rýchlosti 160 km/
h. Dĺžka tunela
je 1775 m.
Pri výstavbe
tunela dochádza k zásahu
do
prírodnej
rezervácie Turecký vrch, kde samotné teleso
železničnej trate a portály tunela budú zasahovať
do prírodnej rezervácie a zároveň budú v jej
ochrannom pásme umiestnené aj prístupové komunikácie a nový cestný nadjazd. Technické
riešenie tunela rešpektuje doterajší charakter
prostredia a zásah do územia je minimalizovaný
len do oblasti portálov. Pôvodne sa posudzovali tri varianty trasy okolo Tureckého vrchu, výsledky štúdie jednoznačne
hovorili v prospech tunelového variantu.
- Výstavba tunela začala v januári 2010,
podľa harmonogramu by sa s razbou tunela malo
skončiť o dva roky, v júni 2012. Úplne dokončenie
vrátane inžinierskych sietí sa predpokladá v máji
2013. Najvýraznejším prvkom II. etapy stavby
je riešenie úrovňových krížení, ktoré sa musia
zrušiť a nahradiť mimoúrovňovými, resp. riešiť
bez náhrady podľa ich významu. Mimoúrovňové
kríženia sa riešia novými cestnými nadjazdmi
v k. ú. Štvrtok, Ivanovce a Kostolná-Záriečie
a podchodmi v Trenčianskych Bohuslaviciach,
Ivanovciach a Adamovských Kochanovciach. V
úseku sa nachádzajú dve železničné stanice,
Trenčianske Bohuslavice a Melčice. Pre optimalizáciu kapacity dopravného využitia trate sa
žst. Melčice zruší a zmení na zastávku. V úseku
Melčice - Zlatovce sa vybuduje nová výhybňa
Nivy. -

Poznačte si do kalendára!
10. BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI
9. – 11. JÚLA

DO POZORNOSTI PODNIKATEĽOM V SLUŽBÁCH
Pozornosť by mali zbystriť najmä podnikatelia, ktorí poskytujú služby. 1. júnom nadobudne
účinnosť zákon, ktorý sa ich bytostne dotýka. Viac
o tom už Mgr. Jarmila Schmidlová, poverená
vedením odboru živnostenského podnikania
ObÚ Nové Mesto nad Váhom.
-NR SR schválila zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1. 6. 2010.
Určité jeho časti vstúpia do platnosti od 1. 1. 2012.
Ide o ustanovenia, ktoré umožňujú podať žiadosť
o udelenie oprávnenia jednotnému kontaktnému
miestu aj elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného
portálu verejnej správy, možnosti úhrady poplatkov vyberaných jednotnými kontaktnými miestami
elektronicky prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy a možnosti podať jednotnému kontaktnému miestu listiny, ktoré sú súčasťou návrhu
na zápis do obchodného registra, elektronicky
podpísané zaručeným elektronickým podpisom.Ako sme už uviedli, zákon sa dotýka
podnikateľov, ktorí poskytujú služby.
-Službou sa rozumie akákoľvek samostatne
zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť
v oblasti slobodných povolaní, ktorá je príjemcovi služby poskytovaná spravidla za odplatu. V
zákone je vymedzený okruh služieb, na ktoré sa
zákon nevzťahuje. Zákon sa týka aj cezhraničných
poskytovateľov služieb, ktorí sídlia v inom členskom
štáte a v SR poskytujú služby príležitostne. Pre
určenie príležitostného poskytovania služby sa
prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie
poskytovania služby. Cezhraniční poskytovatelia
služieb majú právo poskytovať služby v SR, ak
spĺňajú podmienky pre poskytovanie tejto služby
podľa právnych predpisov štátu usadenia. Pred
1. poskytnutím služby sú povinní splniť určité
náležitosti. Tento zákon významne novelizuje živnostenský
zákon (ŽZ).
-Medzi jeho najvýznamnejšie zmeny patrí
rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb jednotných kontaktných miest. Umožňuje poskytnúť
informácie jednotnému kontaktnému miestu pre
zápis do obchodného registra, t. zn, že jednotné kontaktné miesto bude miestom, ktoré
bude zabezpečovať aj zápis do obchodného registra. S registrovými súdmi bude elektronická

komunikácia s využitím zaručeného elektronického podpisu, ako aj s inštitúciami, ktoré vydávajú doklady, osvedčenia, povolenia podľa
osobitných predpisov. Túto kompetenciu budú
mať všetky živnostenské úrady (ŽÚ). ŽÚ v sídlach krajských miest budú poskytovať služby aj
pre podnikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú
činnosť podľa osobitných prepisov. ŽZ ruší
povoľovací systém. Všetky živnosti budú ohlasovacie, teda živnostenské oprávnenie vznikne
na základe ohlásenia. Rušia sa i koncesované
živnosti. Takmer všetky koncesované živnosti sa
stávajú viazanými živnosťami s tými istými podmienkami odbornej spôsobilosti. Cestná motorová doprava (vnútroštátna, nepravidelná autobusová, vnútroštátna nákladná cestná doprava,
vnútroštátna taxislužba) nebude živnosťou, bude
sa vykonávať podľa zákona o cestnej doprave na
základe povolenia.
Preukazom živnostenského oprávnenia bude
osvedčenie o živnostenskom oprávnení, deklarujúce splnenie podmienok ŽZ. Ak podnikateľ nesplní podmienky ustanovené ŽZ na prevádzkovanie živnosti, dostane do rúk osobitné rozhodnutie podľa zákona o správnom konaní. Na
jednom osvedčení sa bude môcť uvádzať aj viac
predmetov podnikania. Zachováva sa súčasný
spôsob spoplatňovania, správny poplatok sa bude
vyberať za každý predmet podnikania. Za každú
voľnú živnosť je to 5 € a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 €. Preukazom
živnostenského oprávnenia aj naďalej zostáva
výpis zo živnostenského registra. Novinkou je,
že tento výpis podnikateľ získa na ktoromkoľvek
ŽÚ.
Podnikateľ môže miestne príslušnému ŽÚ
oznámiť pozastavenie živnosti. Nemôže trvať
kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 3 roky.
Za oznámenie o pozastavení prevádzkovania
živnosti alebo o zmene doby pozastavenia jej
prevádzkovania sa vyberá správny poplatok
4 €. Živnostenské listy a koncesné listiny vydané
do 31. mája zostávajú v platnosti. V prechodných
ustanoveniach sú stanovené niektoré povinnosti
podnikateľov na úpravu svojich právnych vzťahov.
Nové služby, hlavne činnosť jednotných kontaktných miest, sú určené pre podnikateľské subjekty.
Na ŽÚ dôjde k nárastu agendy. Ale s odborníkmi,
ktorí sa už v minulosti osvedčili, verím, že zvládneme náročné úlohy k spokojnosti občanov.-
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IMPRESS NIE JE LEN O DOJME

Nie je to dojem, je to fakt. Novomestská
skupina ImpresS sa stala laureátom 7. ročníka
celoslovenskej súťaže Kremnické laso. Chytila
sa tým do lasa hudobného šoubiznisu? To ukáže
čas.
Kapela je mladá a perspektívna. V apríli
oslávila rok svojej existencie a už žne úspechy.
Kremnica bola jej prvou súťažou a získala hneď
najvyššie ocenenie (klobúk dolu) ! K tomu i cenu
za najlepší inštrumentálny výkon.
ImpresS sa na súťaži mládežníckych skupín
predviedol dvoma vlastnými skladbami: so
Zvukami prírody (na ozvučenie), ďalej piesňou v
angličtine Cultural summer a známou, už klasikou
Summertime od G. Gershwina.
Na víťazstve sa podieľala celá kapela, každý
jej člen. Od januára i jej nová posila – len 12ročný, za to vynikajúci basgitarista Jakub Kubík
Šelepák. Gény sa evidentne prejavili. Vnuk,
žiaľ, už nebohého známeho basgitaristu Štefana
Uzunova zdedil po svojom starom otcovi hudobný talent, cit pre rytmus. Okrem hry na basgitaru
šiestak zo ZŠ na Tematínskej ul. chodí do základnej umeleckej školy na hodiny flauty, gitary,
venoval sa i bicím. Druhým najmladším členom
kapely, tiež veľký talent a zhodou okolností tiež
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Jakub - je 14 – ročný J. Kačic. Mladý bubeník zo
Spojenej školy sv. Jozefa okrem ZUŠ navštevuje
mimoriadnou formou 0. ročník bratislavského
konzervatória. Štrnásť rokov má i nová spevácka
i textárska tvár kapely: Ashney Sarah Abrman.
Mladá, 14 – ročná Slovenka, ktorá do Nového
Mesta nad Váhom prišla spoza „veľkej mláky,“
hrá i na husle.
Donedávna jediná speváčka s hlbokým zamatovým hlasom a textárka kapely Anna Avdaljanová,
ktorá spolu s kapelníkom a zároveň dvorným
skladateľom skupiny klávesákom Martinom
Majlom Štefánikom spoluzakladali kapelu, hrá
okrem toho i na gitare. Gymnazistka má 17
rokov a spolu s o niečo mladším Martinom, ktorý
študuje na Bzinskej ul. 11, sú najstaršími členmi
kapely.
Kapela je tak mladá dvojnásone – dĺžkou svojej existencie, i podľa vekového zloženia kapely.
Je to hendikep či výhoda? Mám dojem, že skôr
to druhé. Mladí hrajú predovšetkým pre radosť
- svoju i druhých. Mladá krv navyše vnáša do
hudby nové pohľady, nové cesty a smerovania.
-Sme neopakovateľný alternatív, - tvrdí kapelník Martin Štefánik na margo štýlového zaradenia kapely.
– Podľa jednej našej pesničky, v ktorej sa
spieva: Je to farebné či čierno-biele, by som
nás charakterizoval ako čiernobielo - farebno
alternatívnu kapelu. Je to o tom, že skupina sa
rozdeľuje na tých, ktorí chodia v čierno-bielom a
druhí zase vo farebnom oblečení. Každý z nás
počúva iný štýl hudby, každý z nás úplne inak
žije.Napriek týmto rozdielnostiam (či práve preto,
v duchu: protiklady sa priťahujú) sú spolu. A ladí
im to. Silné muzikantské individuality sa vzájomne
dopĺňajú, spoločne tvoria. Momentálne popri
skúškach a nejakých tých koncertoch (v máji
napr. na minifestivale vo Višňovom, na koncerte
na námestí) pracujú na svojom druhom CD s
pracovným názvom Lúkam.
- Zhruba jedna polovica z neho je hotová.
Nahrávame u kamaráta v Moravskom Lieskovom.
Ešte nám zostáva nahrať 5 – 6 skladieb, ale
nepýtajte sa, kedy bude hotové. Presný termín,
kedy uzrie svetlo sveta, ešte nevieme. No jedno
vieme – vyjde vtedy, keď s ním budeme všetci
po každej stránke spokojní. -

Pohár s nápisom Laureát Kremnické laso
uložený na čestom mieste v skúšobni v suteréne mestského kultúrneho strediska, kde ImpresS
skúša, kapelu v žiadnom prípade neučičíkal.
Naopak, ešte viac ju motivuje. Kapela rozhodne
nemieni zaspať na vavrínoch, chce ísť dopredu,
dozrievať umelecky, hudobne, splniť si svoj hudobný cieľ.
Tým najbližím je okrem nového CD-ečka
realizovať podľa propozícií súťaže nahrávku maxisingla v nahrávacom štúdiu Cargo Produkcion
v Handlovej a zúčastniť sa na festivaloch po

Slovensku a neskôr možno i mimo neho, ak by
sa podarilo.
- Okrem titulu laureáta s oprávnením urobiť
nahrávku v nahrávacom štúdiu v Handlovej a
ďalšími výhodami pre celkového víťaza súťaže
nás povzbudili slová zvukára po súťaži, ktorý
každému z nás osobitne prišiel povedať, že to,
čo sme predviedli na kremnickom pódiu, bolo to
najlepšie, čo počul.Mám teda dojem, že o kapele budeme ešte
veľa počuť. Lebo ImpresS, napriek svojmu názvu,
nie je len o dojme.

KAVIAREŇ POZVE NÁVŠTEVNÍKOV UŽ V JÚNI
V priebehu júna
sa návštevníkom Parku
J. M.Hurbana otvoria
nové možnosti využitia
i spríjemnenia pobytu
v jeho areáli. Postará sa o to na tento mesiac
chystané otvorenie kaviarne sweet&coffee.
Podľa informácií Ing. Juraja Srnca, konateľa
firmy MS Union, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
ktorá je investorom a prevádzkovateľom modernej kaviarne/cukrárne v parku, oproti pôvodnému plánu došlo k niekoľkomesačnému sklzu
pri jej výstavbe. Spôsobili ho tuhá zima, výrazné
výkyvy počasia, ale i realizácia pozmeňujúcich
stavebných návrhov v snahe postaviť prevádzku
čo najlepšie.
Návštevníci kaviarne v parku, ako ďalej uviedol konateľ firmy z Trenčianskej ul. 17, sa môžu
tešiť na rozmanité čokoládové a iné cukrárenské
dezerty, výbornú, „bezéčkovú“ zmrzlinu, kvalitnú
kávu, ktorá sa špeciálne pre novomestskú prevádzku bude pražiť v Prahe.
Kaviareň sweet&coffee nebude k dispozícii
len návštevníkom parku.
- Otváracie hodiny sme prispôsobili tak, aby
sme v jej priestoroch mohli prvých zákazníkov
privítať hneď zrána na ich ceste do zamestnania. U nás si budú môcť „osladiť“ a spríjemniť
nastupujúci nový deň a pri káve či dobrom čaji
naštartovať sa k plneniu si náročných pracovných
povinností. No nielen pred príchodom, ale i pri návrate z
práce i počas sobôt a nediel.
- Kaviareň/cukráreň bude otvorená sedem
dní v týždni od 6,55 h do 22,00 h, cez víkendy do
23,30 h. –
Zákazníci, ktorí si počas leta a jesene zvyknú

na „rituál“ jej pravidelných návštev, sa nemusia
obávať, že po sezóne sa brány kaviarne so
sortimentom okrem iných produktov i vlastnej
registrovanej značky zatvoria.
- Naša kaviareň/cukráreň bude mať celoročnú
prevádzku. Okrem toho naším zámerom je pre
deti vybudovať na okolitom pozemku moderné
detské ihrisko. Veríme, že nám mesto v tomto
snažení vyjde v ústrety. Nová kaviareň/cukráreň padne vhod i počas
kultúrnych akcií v parku, ktoré sa čo nevidieť
začnú. Jej otvorenie uvítajú nielen ich návštevníci,
ale i mamičky s deťmi, mládež i seniori, pre
ktorých je Park J.M.Hurbana oázou pokoja, oddychu a miestom trávenia voľných chvíľ. Od júna
(ak neurobí škrt počasie) navyše s bonusom ponuky kaviarenských a cukrárenských služieb.

Zo žiackej knižky:
Váš žiak veľmi vyniká medzi ostatnými.
Nielenže má príliš bledú pleť, ale ešte si aj odfarbil vlasy. Žiadam zmenu.
Janko je na návšteve u starých rodičov.
Pozrie sa z okna a vidí, ako dedko robí niečo v
záhrade.
,,Babi, čo to robí dedko?," pýta sa.
,,Dáva k jahodám hnoj," odpovie babička.
,,Áno? Ja som si vždy myslel, že na jahody
sa dáva šľahačka, ako to robíš ty, babi."
Hodina biológie. Pani učiteľka: „Žiaci, dnes
sa budeme učiť o rozmnožovaní človeka. Tí,
čo už niečo o tom vedia, postavte sa na ľavú
stranu, tí, čo nič nevedia, na pravú."
Hlási sa Dežko: ,,A, pani učiteľka, tí, čo vedia
o tom všetko, môžu si ísť von pofačiť?"
-ač-
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KDE BUDEME VOLIŤ
Pre voľby do Národnej rady SR bude v
našom meste 15 volebných okrskov.
Volebný okrsok č. 1 - volebná miestnosť
(VM): ZŠ
kpt. Nálepku č. 12: Ctiborova,
Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho,
Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená.
Volebný okrsok č. 2 - VM: ZŠ Kpt. Nálepku
č. 12: Ul. Banská, Bočná, Brigádnická,
Budovateľská, Dolná, Jarná, kpt. Nálepku,
Krajná, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa,
Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná,
Stredná, Vinohradnícka, Železničná.
Volebný okrsok č. 3 - VM: ZŠ Tematínska 1:
Tematínska ul.
Volebný okrsok č. 4 - VM: Bilingválne gymnázium Štúrova 31: Ul. Langfeldova, Považská,
Sasinkova, Šoltésovej.
Volebný okrsok č. 5 - VM: SOŠ Jánošíkova
4: Ul.Cádrova, Dubčekova, Hrušovského,
Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka,
Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného,
Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová,
Vichtova.
Volebný okrsok č. 6 - VM: MŠ J. Kollára 25:
Ul. J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.
Volebný okrsok č. 7 - VM: Stredná odborná
škola, J. Weisseho 1: Ul. Javorinská, SNP.
Volebný okrsok č. 8 - VM: bývalá ZUŠ
Štúrova 15: Ul. Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, Fraňa Kráľa, Jesenského,
Jilemníckeho, M. R. Štefánika, Michala Chrás-

teka, Nová, Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova.
Volebný okrsok č. 9 - VM: Klub dôchodcov
1. mája 12: Ul. 1. mája, Čsl. armády + voliči s pobytom v N.M.n.V., D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku,
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského,
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova,
Partizánska, Petra Matejku.
Volebný okrsok č. 10 - VM: MsKS
Hviezdoslavova 4: Ul. Benkova, Dibrovova,
Dukelská.
Volebný okrsok č. 11 - VM: MŠ Hviezdoslavova 12: Ul. Hollého, Hviezdoslavova,
Inovecká, Kmeťova, kpt. Uhra, Železničný uzol.
Volebný okrsok. č. 12 - VM : SOŠ Bzinská
11: Ul. Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova,
Ondreja
Plachého,
Royova,
Severná,
Tajovského.
Volebný okrsok č. 13 - VM: TSM Klčové
34: Ul. A. Sládkoviča, Dr. Markoviča, Holubyho,
Vajanského, Záhradnícka.
Volebný okrsok č. 14 - VM: ZŠ Odborárska 10: Ul. Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska,
Zelená voda I., II.
Volebný okrsok č. 15 - VM: ZŠ Odborárska 10:
Ul. Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská,
Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová,
Poľná, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská,
Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná,
Pod zvonicou, Pri Klanečnici, Pri záhradách.

w w w . k a tk a t ours .s k
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Branislav Baláž - BAREC
Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)
Nové Mesto nad Váhom

Jiráskova 187/3
Stará Turá

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

Tel.: 0910 363 407

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

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

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

INTERIÉROVÉ DVERE
Vysoká kvalita, moderný dizajn, zaujímavé vzory, rôzne farebné odtiene
Dvere povrchová úprava fólia
Dvere povrchová úprava dyha
Obložkové zárubne v povrchovej úprave fólia a dyha
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PROGRAMY MsKS

jún 2010
D E Ň M E S TA
25. júna na Námestí slobody sa uskutoční tradičný Deň
mesta spojený s odovzdávaním
ocenení OSOBNOSŤ MESTA a
sprievodným kultúrnym programom (presný program a časový
harmonogram - na plagátoch).

VÝSTAVA
OTÁZKY A ODPOVEDE
Do 25. júna vo výstavnej sieni MsKS v
Novom Meste nad Váhom potrvá výstava
OTÁZKY – ODPOVEDE. Otázky a odpovede
„vysloví“ mladá dvojica umelcov - návratistov
Monika Pavlechová (inštalácia a video) z Kálnice a Matej Lacko (maľba, graka) pochádzajúci z nášho mesta.
Milovníci výtvarného umenia si môžu
pozrieť umeleckú prezentáciu mladých príslušníkov Návratov do Nového Mesta nad Váhom,
ktorú pre občanov a návštevníkov mesta pripravili Galéria P. Matejku v Novom Meste nad
Váhom a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne.

DIVADIELKO GALÉRIA
Z L AT Á P R I A D KA
V nedeľu 6. júna o 15,00 a 17,00 h Divadielko galéria pri MsKS vo svojich priestoroch
uvedie premiéru bábkovej hry Zlatá priadka od
Márie Ďuríčkovej.
Ide o jednu z najkrajších slovenských rozprávok, ktorá ako zlatá nitka spája dnešné deti
s dávnymi rozprávkami pri kolovrátku.

N.V. GOGOĽ: ŽENBA
Začiatkom júna činoherci Divadielka
galéria v divadelnej sále MsKS odpremiérujú
inscenáciu ruskej klasiky z pera známeho realistického spisovateľa.
N. V. Gogoľ obohatil realistickú metódu o
nový typ satiry s príznačným „smiechom cez
slzy.“ Gogoľ sám napísal: „Keď už sa smiať,
tak od srdca a tomu, čo si zaslúži všeobecný
posmech.“ V tomto duchu sa nesie i jeho Ženba. Ide o komédiu, ktorá humorným až satirickým spôsobom poukazuje na naivnosť, ba až
hlúposť vysokopostavených ľudí.

BENEFIČNÉ PREDSTAVENIE
KO L Á Ž Š Ť A S T I A
20. júna o 17,00 h v divadelnej sále Slovenský skauting, 15. zbor Javorina v spolupráci so SDOS - MDS Javorinka pri MsKS
v Novom Meste nad Váhom odohrá hru
novomestskej skautky Michaely Švachovej,
ktorá sa podpísala i od scenár a réžiu. Výťažok
z ľubovoľného vstupného pôjde vybranej, sociálne slabšej rodine z nášho mesta.
Svojou účasťou a nančným príspevkom
v podobe dobrovoľného vstupného môžete
nedeľu venovanú všetkým otcom a starým
otcom povýšiť na deň ľudí dobrého srdca
ochotných pomôcť núdznym.
Srdečne vás na predstavenie hry mladej Novomešťanky v naštudovaní ochotníkov
– mládežníkov a našich skautov pozývame!

STRETNUTIE S J. DEDÍKOM
8. júna od 12,30 do 17,30 h sa uskutoční v
MsKS stretnutie s irisdiagnostikom J. Dedikom.

STRAŽANOVO BÁBKOVÉ DIVADLO

AKO GAŠPARKO S PRINCOM ...
25. júna o 9,00 a 10,15 h pripravujeme v
divadelnej sále MsKS pre deti MŠ, ZŠ a deti s
matkami na MD bábkovú rozprávku SBD Ako
Gašparko s princom idú vyslobodiť princeznú.

KLUBY V JÚNI
Každý pondelok od 8,00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
21.6. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 8.6. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda

2.6. o 17,00 h - Výbor MO MS
9.6. o 14,00 h - Klub chorých na SM

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

KU R Z Y V J Ú N I
Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
17,00 h - Kurz jogy
Streda
18,30 h - Cvičenie pre ženy
19,00 h - Cvičenie pre ženy
Štvrtok 17,30 h - Kurz jogy
Piatok

14,45 h - Hudobný kurz klavír

PRÁVNA PORADŇA
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
3. júna o 17,00 h.
V mestskom kultúrnom stredisku na
1. posch. 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.

DIVADELNÉ
PREMIÉRY A REPRÍZY
Po premiére z konca apríla na materskej
scéne sa SDOS - DSD Javorina pri MsKS v
Novom Meste nad Váhom predstavila 9. mája
inscenáciou hry Trasovisko od Štefana Králika
v Prašníku.
V júni bude séria divadelných predstavení pokračovať dvoma premiérami Divadielka
galéria. Novomestská Tália s nedlhou tradíciou
(DG vzniklo 1. 12. 2006) sa predstaví bábkovým a činoherným predstavením

Z VERNISÁŽE VÝSTAVY OTÁZKY - ODPOVEDE
13. mája sa vo výstavnej sieni MsKS uskutočnila vernisáž výstavy mladých úspešných výtvarníkov – návratistov: na vernisáži
osobne prítomného
Mateja Lacku (na
foto) z nášho mesta
a Moniky Pavlechovej z Kálnice, ktorej
zahraničná
cesta
do Atén znemožnila
osobnú prítomnosť
na
slávnostnom
otvorení výstavy.
Monika Pavlechová:
Krajina zázrakov II.,
spray na plátne, 2007

štvrtok 3., piatok 4. o 19.00 h

štvrtok 17., piatok 18. o 19.00 h

BRATIA

ANTIKRIST

Emóciami nabitá dráma, premena charakterov na pozadí
milostného trojuholníka. Keď sa starší brat ako vojak stratí
kdesi v Afganistane, stará sa Tommy o jeho ženu a deti.
Ich zbližovanie sa skomplikuje, keď sa ukáže, že brat je
živý a zdravý…
USA
dráma
104 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 5., nedeľa 6. o 17.00 h

KINO POVAŽAN – JÚN 2010

PLANÉTA 51
Zelení obyvatelia Planéty 51 žijú spokojným životom,
vychovávajú deti, venčia psíky, navštevujú kiná a bavia sa
na večierkoch. Astronaut Chuck z planéty Zem pristane s
vesmírnou loďou a myslí si, že konečne objavil neosídlenú
planétu. Ale zakrátko zistí, že tu nie je sám. Pristál totiž v
záhrade jednej milej zelenej rodinky, ktorá si práve užíva
grilovaciu párty…
Španielsko, USA animovaná rodinná komédia 91 min.
slovenský dabing
vstupné: 2 €
tento film je vhodný pre všetky vekové kategórie

(ASFK)

Najškandálnejší film festivalu v Cannes 2009
Príbeh manželského páru, ktorý odchádza vyrovnať sa so
stratou malého syna na opustenú chatu v hlbokých lesoch,
je nielen plný nečakaných zvratov, dusnej atmosféry,
explicitných záberov, ale aj fóbií majstra postmodernej
réžie, dánskeho režiséra Larsa von Triera. V Antikristovi
sa spája tajomnosť Lynchovho Twin Peaks, Tarkovského
Stalkera s hororovou atmosférou Kubrickovho Žiarenia.
Antikrist je však predovšetkým silno vizuálnym zasvätením
do ľudského podvedomia, z ktorého vystupujú démoni, o
sile ktorých sme nemali potuchy.
Cena pre najlepšiu hereìku (Charlotte Gainsbourgová)
- MFF Cannes 2009
Dánsko. SRN, Fr., Šv., … hororová dráma
104 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 19., nedeľa 20.

o 17.00 h

DAŽíOVÁ VÍLA

sobota 5., nedeľa 6. o 19.00 h

ADAMOVE JABLKÁ

(ASFK)

Adamove jablká sú jedným z najúspešnejších a najzábavnejších dánskych filmov posledných rokov. Moderná
bájka o viere a boji medzi dobrom a zlom. Od premiéry
uviedlo film už viac ako päťdesiat zahraničných festivalov,
kde získal viacero ocenení. Puchon International
Fantastic Film Festival 2006: Najlepší herec (Ulrich
Thomsen). Brussels International Festival of Fantasy
Film 2006: Zlatý havran, Strieborná veďká cena
európskeho fantasy filmu, Cena divákov. Bodil Awards
2006: nominácie za najlepší film, najlepší herec vo
vedďajšej úlohe (Nicolas Bro a Ali Kazim)
Dánsko
komédia
94 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
štvrtok 10., piatok 11. o 19.00 h

BOX
Predstavte si, že jedného dňa sa na prahu vášho domu
objaví zvláštny muž s malou krabičkou, ktorý vám oznámi,
že do 24 hodín sa musíte rozhodnúť, či získate milión
dolárov, alebo nie. Aká je podmienka? V malej krabičke je
tlačidlo, ktoré čaká na aktivovanie. Ak ho stlačíte, získate
milión dolárov, ale niekto iný na svete, kto nič netuší,
okamžite zomrie. Ako sa rozhodnete? Kto možno zomrie?
Dilema morálky a ľudskosti na americký spôsob.
USA
mysteriózna dráma
115 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 12., nedeľa 13. o 19.00 h

NEZABUDNI NA MĖA
Robert Pattinson - súčasný idol všetkých dievčat (Twilight
sága), hrá mladého rebela z New Yorku, Tylera, ktorého
vzťah s otcom (Pierce Brosnan) je od rodinnej tragédie na
bode mrazu. Tyler si nevie predstaviť, že by niekto mohol
pochopiť, čím všetkým musel prejsť až do chvíle, keď
neuveriteľnou hrou osudu stretne Ally (Emilie de Ravin).
USA
romantická dráma
107 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Klasická romantická rozprávka o dobre a zle. Dažďová víla
chodí po krajine prezlečená za chudobnú ženu. Zistí, že
ľudia začali myslieť hlavne na peniaze a vytráca sa medzi
nimi dobro a láska.
ČR
rozprávka
96 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je vhodný pre všetky vekové kategórie
sobota 19., nedeľa 20. o 19.00 h

KEí SA MUŽ VRACIA DOMOV

(ASFK)

Je leto a známy operný spevák sa vracia domov. Mestečko
náhle ožíva a všetci jeho obyvatelia sa chystajú navštíviť
vystúpenie svojho slávneho rodáka. Uprostred davového
šialenstva a veľkých očakávaní sa nachádza plachý
koktajúci Sebastian, čašník z miestneho hotela, ktorý je
čerstvo zasnúbený s krásavicou Claudiou. Napriek svojej
naivnej povahe sa Sebastian rozhodne snúbenicu opustiť,
aby mohol byť so svojou životnou láskou Máriou. Ku
všetkým zmätkom sa ale v tom istom čase od svojej
lesbickej matky dozvedá, že jeho dávno mŕtvy otec, je v
skutočnosti živý a zdravý. Je to slávny spevák, ktorého má
obsluhovať v hoteli. Všetci zúčastnení v sebe dusia
emócie, ktoré naplno prepuknú počas veľkej slávnostnej
večere. Rodinná oslava prebieha tentoraz v komickom
duchu. Keď sa muž vráti domov, nič už nemôže byť ako
predtým.
Cena divákov – Nórsky MFF v Haugesunde
Dánsko, Švédsko
komédia
93 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 24., piatok 25. o 19.00 h

MILÝ JOHN
Príbeh lásky mladého vojaka a dievčaťa. Príbeh lásky,
ktorá musí prekonať odlúčenie a vzdialenosť.
USA
romantická dráma
105 min.
ìeská verzia
vstupné: 2 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 29., nedeľa 30.

o 19.00 h

IRON MAN 2
Pokračovanie príbehu excentrického milionára, ktorý sa z
obchodníka so zbraňami premenil v autoritu, ktorá v
kovovom brnení chráni svet pred zlom.
USA
akìný
117 min.
ìeský dabing
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND PRO LOGIC
Informácie v pokladni kina Považan od štvrtka do nedele od 18,00 - 19,30 hod., tel. č.: 771 25 75
Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Predkoncoročná lmová pozvánka do kina Považan nie je určená len školákom.
Pre všetkých milovníkov strieborného plátna je tu naša júnová ponuka.
BRATIA – štvrtok 3. júna a piatok 4. júna o 19.00 h:
Pýchou rodiny je starší syn Sam, vzorný manžel a otec, no hlavne mariňák, ktorý trávi dve
tretiny roka na zahraničných misiách. Za to mladšiemu synovi, ľahkomyselnému Tommymu,
ktorý je častejšie vo väzení než doma, nemôže otec Cahill prísť ani na meno. Ale je to práve
Tommy, kto sa ujme Samovej rodiny po tom, čo vrtuľník jeho brata v Afganistane zostrelia a
Sama vyhlásia za mŕtveho.
Starostlivosť o druhých pomaly mení problémového Tommyho na zodpovedného strýka,
ktorý myslí na svoje netere, ale i na svoju švagrinú Grace. Zúfalstvo a bolesť zo straty brata a
manžela dvojicu zblíži. Obaja sa za to hanbia a boja sa, čo nastane. Len čo sa rodina ako - tak
vzchopí, objaví sa - Sam. Je to však skutočne Sam, kto sa vrátil? Z kľuďasa a slušňáka urobilo
kruté mučenie, ktoré podstúpil v zajatí, agresívneho a uzavretého čudáka, ktorý trpí záchvatmi
paranoje a desí vlastné deti. Úlohy bratov akoby sa obrátili …
Film USA trvá 104 minút a je MN do 12 rokov.
BOX - štvrtok 10. a piatok 11. júna o 19.00 h:
Píše sa rok 1976. Norma Lewis (C. Diaz) je učiteľkou a jej manžel Arthur (J. Mardsen) technikom v NASA. Ide o manželský pár, ktorý žije bežným životom na predmestí so svojím malým
synom, dokiaľ sa pri ich dverách neobjaví tajomný muž s veľmi znetvorenou tvárou (F. Langella)
a ponúkne im niečo, čo im môže navždy zmeniť život: krabičku. V priebehu 24 hodín, ktoré majú
na rozhodnutie, sú Norma a Arthur nútení čeliť zásadným morálnym dilemám. Veľmi skoro zistia,
že následky ich rozhodnutí sú celkom mimo ich kontrolu a týkajú sa zásadnejších vecí než len
ich šťastia.
Thriller USA trvá 115 minút a je MN do 12 rokov.
NEZABUDNI NA MŇA – sobota 12. a nedeľa 13. júna o 19.00 h
V romantickej dráme hrá R. Pattinson (súčasný idol všetkých dievčat) mladého rebela z New
Yorku Tylera, ktorého vzťah s otcom (P. Brosnan) je od rodinnej tragédie na bode mrazu. Tyler
si nevie predstaviť, že by niekto mohol pochopiť, čím všetkým musel prejsť - až do chvíle, keď
hrou osudu stretne Ally (E. de Ravin).
Láska bola tou poslednou vecou, na ktorú by chcel myslieť, ale keďže jej prítomnosť pôsobí
na jeho dušu ako balzam, bezhlavo sa do nej zamiluje. Ich láska mu pomáha opäť nájsť šťastie
a zmysel života. Ale šťastné chvíle netrvajú dlho - na povrch vyplávajú skryté tajomstvá a zdá
sa, že šťastena hrá s Tylerom a Ally nefér hru.
Film USA trvá 107 minút a je MN do 12 rokov.
DAŽĎOVÁ VÍLA – sobota 19. a nedeľa 20. o 17.00 h
Živly, ktoré ovládajú zem - Vzduch, Oheň, Zem a Voda - robia „pravidelnú inšpekciu" medzi
ľuďmi. Voda, ktorú ľudia nazývajú Dažďová víla, putuje krajom preoblečená za chudobnú ženu.
Poznáva, že ľudia začali myslieť hlavne na peniaze. Láska a dobro sa vytrácajú z ich sŕdc. K
takým patrí i sedliak Lakota (M. Donutil), ktorého syn Ondrej (J. Gottwald) miluje chudobnú
Kvetušku (E. Kerekes). Ich láske Lakota nepraje.
Keď sa živly vrátia k Slnku, žiadajú potrestať obyvateľov krajiny. Slnko váha, napriek chybám
má ľudí rado, no živly ho prehlasujú. Na poslednú chvíľu mu pomôže Dažďová víla (L. Vlasáková). Požiada Slnko, aby ľudí mohla sama potrestať - tak, že im vezme dážď.
Česká komédia trvá 96 minút a je MP.

AKO JE TO SO SNS ?!
lovenské (v úvodzovkách slovenské) média
už niekoľko rokov kritizujú Slovenskú
národnú stranu a jej predstaviteľov. Už sa pomaly obávame, že aj pri otvorení reklamného
letáku z hypermarketu na nás vyskočí tzv.
nástenkový tender alebo predaj emisií. Ako
sme si všetci nemohli nevšimnúť, dobre organizovaná kampaň (a určite aj dobre platená)
vedená proti SNS sa blíži k vrcholu. V tomto
treba len podotknúť, že množstvo peňazí, ktoré
išlo cez tzv. nástenkový tender skončilo na
firemných účtoch vlastníkov týchto médii, ktorí
asi ani nechceli preukázať reklamné plnenie,
za ktoré dostali zaplatené. Chceme tým
poukázať na posledné odvolanie ministra
MVRR SR, ktorého na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu premiér odvolal,
nebolo adekvátne. Avšak média sa opäť chytili
svojej príležitosti poškodiť SNS a po prekrútení
faktov a vytvorení poloprávd dokonali dielo
kauzy tzv. nástenkového tendra.

S

Všade sa dočítame, ako je SNS zlá, čo jej
predstavitelia robia nesprávne, ale nikto
nepoukazuje na to, ako predstavitelia SNS
pomáhajú jednotlivým okresom, mestám, obciam aj súkromnému sektoru. Určite nikto nie
je bez viny, stane sa, že sa urobí niečo
nesprávne, avšak vieme sa z toho poučiť
a neprenášať tie isté chyby do ďalšieho
rozhodovacieho procesu. Keď chceme vyjadriť
percentuálne to, čo sme urobili nesprávne 15%
a to, čo robíme dobre 85% výsledok, z toho vyplýva veľmi pozitívne. A ako sa bude hodnotiť
naše štvorročné obdobie vo vláde, necháme
na našich voličov a sympatizantov, ako
povedal náš predseda „nemusíme byť sympatickí všetkým“, stačí keď budeme sympatickí
20% voličov.
Počas našej štvorročnej účasti vo Vláde SR
predstavitelia SNS na čele Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva
školstva SR a Ministerstva životného prostredia SR vytvorili podmienky na úspešné čerpanie fondov do miest a obcí, čím sme
významne podporili aj boj proti kríze. Veď len
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okresu Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo
školstva SR poskytlo dotáciu napríklad v Častkovciach a Starej Turej viac ako 400 000,-€
(cca. 12 mil. Sk).
Prostredníctvom Ministerstva životného
prostredia SR bolo poskytnutých viac ako
12 mil. € (cca. 360 mil. Sk) na podporu projektov zlepšujúcich životné prostredie v našom
okrese a to v Kočovciach vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí, v Novom Meste nad Váhom skládka odpadov,
v Starej Turej rozšírenie a modernizácia II.
etapa a iné.
Hlavným prispievateľom do nášho okresu je
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
pod taktovkou SNS, cez ktoré boli poskytnuté
finančné prostriedky na podporu okresu a to
rekonštrukcie základných a materských škôl.
Len v Novom Meste nad Váhom ZŠ viac ako
1,1 mil. €, v obci Podolie ZŠ viac ako 570 tis.
€, v obci Považany ZŠ viac ako 400 tis. €,
v Starej Turej ZŠ viac ako 1,8 mil. €, v Novom
Meste nad Váhom ZŠ Tematínska viac ako 1.1
mil. €. Musíme podotknúť, že v týchto školách
sa už dlhé roky nerobila žiadna väčšia
rekonštrukcia a po väčšine boli v havarijnom
stave. Jedným z našich predvolebných sľubov
bolo riešenie týchto problémov, keďže školstvo
patrí medzi naše priority. Celkovo sa nám zatiaľ podarilo zrekonštruovať viac ako 1550
školských zariadení a v prípade našej účasti
v nasledujúcej vláde budeme v plnení týchto
našich priorít pokračovať aj naďalej.
Ďalším z našich sľubov bola výstavba bytov
pre mladé rodiny. Celkovo sa nám podarilo vybudovať viac ako 12 tisíc bytov, z toho v okrese
Nové Mesto nad Váhom je to v obci Častkovce
50 bytov, Trenčianske Bohuslavice 14 bytov,
Nová Bošáca 10 bytov, Horná Streda 16 bytov,
Vaďovce 8 bytov, Nové Mesto nad Váhom 200
bytov, Hrádok 8 bytov, Modrová 8 bytov, ale aj
v iných obciach a mestách nášho okresu.
Nezabúdame ani na rekonštrukcie bytových
domov (tzv. systémové poruchy), a to napríklad v Novom Meste nad Váhom na ul. Holého
a ul. Dukelskej, na ul. SNP a iných.

Celkovo sa v tomto volebnom období cez
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
pod vedením SNS prefinancovalo len v okrese
Nové Mesto
nad Váhom na výstavbu
a rekonštrukcie bytov viac ako 5,1 mil. € (153
mil. Sk) čo umožnilo aj mladým rodinám
s nižšími príjmami samostatné bývanie bez
výrazného zaťaženia ich rodinných rozpočtov.
Určite myslíme aj na našich dôchodcov,
prostredníctvom MVRR SR je prefinancovaná
výstavba a rekonštrukcia niekoľkých desiatok
domovov dôchodcov. Výrazným zlepšením života v mestách a obciach je aj revitalizácia
centrálnych mestských zón, t.j. úplné rekonštrukcie centier miest a obcí s vybudovaním
autobusových zastávok s množstvom zelene,
detských ihrísk, chodníkov, cyklistických chodníkov a ciest.
Z toho môžeme podotknúť, že len mesto
Stará Turá dostalo viac ako 1,3 mil. € (39 mil.
Sk), obec Podolie 430 tis. €, obec Bzince pod

Javorinou viac ako 300 tis. €, Čachtice viac
ako 700 tis. €, obec Lúka viac ako 400 tis. €
ako aj ďalšie obce a mestá nášho okresu
Beckov, Bošáca, Horná Streda.
Celkovo náš okres dostal za toto volebné
obdobie viac ako 27 miliónov € (810 mil. Sk)
čo už stojí za povšimnutie a aj poďakovanie
predstaviteľom SNS nakoľko tento objem
peňazí veľmi pomohol a momentálne budeme
cítiť ako pomôže v rámci skultúrnenia ako aj
východisko z hospodárskej krízy.

Ďakujeme Vám.

Okresná organizácia
Slovenskej národnej strany
www.sns.sk

Redakcia nezodpovedá za agentúrne spracovanie obsahu inzertných článkov
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KEĎ SA PSI AJ ĽUDIA SMEJÚ ...

Doslova na zelenej lúke vznikal súčasný
kynologický klub v Novom Meste nad Váhom.
Spočiatku sa len neoficiálne v sihotiach na
ľavom brehu Váhu stretávalo zopár nadšencov,
združených okolo dvojice mladých ľudí, pre ktorých
je pes najlepším priateľom. Adriana RUSŇÁKOVÁ
i Miroslav MIKLÁNEK, súčasná podpredsedníčka
a predseda klubu, s nárastom záujemcov o výcvik
svojich štvornohých miláčikov vedeli, že základným predpokladom pre jeho vznik a úspešné
fungovanie sú priestory.
S myšlienkou, že naozaj stačí obyčajná
zelená lúka a hoci len drevená búda na odkladanie potrebného materiálu a náradia, snáď
chodili aj spávať, až sa v polovici minulého roka
objavila šanca v podobe nevyužitej zadnej časti
areálu veľkoobchodu so záhradkárskymi potrebami, firmy Stacho s.r.o. v Beckovskej Vieske,
s ktorou prišiel skúsený výcvikár Jozef Bubeník,
čím pomohol začínajúcim kynológom zrealizovať
ich plány. Akoby šibnutím čarovného prútika sa
mladí kynológovia na čas stali rovnako šikovnými
poľnohospodárskymi robotníkmi, ako i manažérmi.
Kosenie a kultivovanie priestoru striedali s hodinami, strávenými nad papiermi pri tvorbe stanov
nového klubu. V závere minulého roku všetko dobre dopadlo, Ministerstvo vnútra stanovy odobrilo
a zaregistrovalo Kynologický klub SMILE OF
DOG v Novom Meste nad Váhom.
V súčasnosti je v klube zaregistrovaných
26 členov, vedúcich k psej dokonalosti 32
štvornohých krásavcov s rodokmeňom i bez neho,
čistokrvných šampiónov i výstavných „orieškov“.
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Klub je otvorený pre každého ďalšieho záujemcu, pretože svoje miesto tu nájdu rovnako
psíčkari začiatočníci s hravými šteniatkami, ako
aj chovatelia s naslovo poslúchajúcimi jedincami. Tým prvým patria v Beckovskej Vieske
nedeľňajšie predpoludnia. Od 10.00 h si osvojujú základné cviky poslušnosti, aby po dvoch
hodinkách poctivej práce sledovali vyspelejších
kolegov pri výcviku obrany. To všetko samozrejme
pod dohľadom skúsených odborníkov, ktorým velí
hlavná výcvikárka MVDr. Lenka Prikrylová.
Klubisti však nezaháľajú ani cez týždeň.
Pondelky a piatky sú totiž vyhradené pre kynologický šport s cudzokrajným názvom Agility. Do
slovenčiny by sa dal preložiť ako nácvik pohyblivosti, obratnosti i zručnosti a v praxi to vyzerá tak,
že pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky
rozostavané na parkúre v určenom poradí v čo
najkratšom čase, a najmä čisto, bez ich zhodenia.
„No, nazvať naše cvičisko parkúrom je zatiaľ
trochu silný výraz, ale prvé prekážky už vlastníme vďaka vyzbieraným členským príspevkom
a veríme, že sa nám ozvú aj dajakí sponzori,“
upresňuje daný stav A. Rusňáková a dodáva:
„Chystáme aj akcie, určené pre širokú verejnosť.
Za všetky spomeniem pripravovaný Novomestský
dogtrekking, čo je vlastne minimálne maratónsky
beh alebo pochod podľa fyzickej zdatnosti dvojice
pes - človek, s možným nočným bivakovaním vo
voľnej prírode.“
Tie nedele na cvičisku sú naozaj čarovné.
Čo pes, to iná povaha. Na labradorského retrievera Denyho v tínedžerskom veku nezaberajú ani
piškóty, keď sa rozhodne ignorovať tréning. Nikdy
mu nekonkuruje vzorná border kólia Oriana, doslova sa tešiaca na každý pokyn svojej majiteľky.
K lapajom patrí aj viac ako ročný jazvečík Benny,
ktorý „rád“ zabúda na pokyny a často sa tvári, že
je na cvičisku prvýkrát. To všetko s nadhľadom
sleduje biely švajčiarsky ovčiak Amys a keď
sa mu zdá, že disciplíny je pomenej, svojím
hlboko posadeným basom zo dvakrát štekne a
začiatočníkov vráti späť do normálnych koľají.
Ale netreba už veľa slov. Príďte sa presvedčiť
sami. Členovia novomestského kynologického
klubu SMILE OF DOG vás medzi sebou radi
privítajú. Základné informácie o ich práci nájdete
aj na web. stránke www.kknmnv.zmalehomesta.sk
Tibor Hlobeň

PARALYMPIJSKÝ DEŇ PLNÝ ZÁBAVY I POUČENIA
Veľa dobrej zábavy, poučenia, ale i charity
ponesie v sebe Paralympijský deň 5. júna na
Zelenej vode. Určený je predovšetkým deťom v
rámci MDD, ale i všetkým tým, ktorí chcú príjemne,
zmysluplne a užitočne prežiť prvú júnovú sobotu.
Pod scenár zaujímavého podujatia sa podpísali Slovenský paralympijský výbor (SPV), Mesto
Nové Mesto nad Váhom, a novomestské firmy
TC Contact, s.r.o. a Bolton, s.r.o. Viac o tom Ján
Riapoš, predseda SPV:
-Na deti od 10,00 do 18,00 h v známom
rekreačnom areáli čakajú zaujímavé atrakcie
(napr. loďky, delfíny a nafukovací hrad pre deti)
a športové aktivity ako streľba, lukostreľba, stolný tenis, boccia, cyklistika, basketbal, veslovací
trenažér, spinning. Priestor bude aj pre vzdelávacie aktivity „naservírované“ zaujímavým spôsobom. Ich účastníci sa dozvedia veľa nového o
stromoch, vtákoch, sokoliaroch, poľovníckych trofejách, včelárstve, koníkoch a prednostiach hippoterapie a i. Stačí, ak sa rozhodnú absolvovať celý
okruh s jednotlivými stanovišťami. Pomocníkom
im bude brožúra s mapkou stanovíšť, poukazmi
na občerstvenie a zlosovateľným pasom s
miestom na potvrdenie o absolvovaní celého
okruhu.
Od 14,00 do 23,00 h budú súčasťou podujatia Na kolesách proti rakovine a v rámci koncertov
TOUR 2010 benefičné vystúpenia spevákov
a kapiel. O 16,00 h sa uskutoční prezentácia
knihy ZPH Vancouver 2010, ktorá bude spojená
s autogramiádou. Do kultúrneho „menu“ pris-

pejú i samotné deti, konkrétne z Centra sociálnych služieb a Združenia Korytnačky prezentáciou
umeleckých diel a miestna mládežnícka kapela
svojím koncertom.Nenechajte si ujsť toto jedinečné podujatie!
Uskutoční sa za každého počasia, treba len
prekonať svoju pohodlnosť a prísť 5. júna na
Zelenú vodu a nechať sa vtiahnuť do jedinečnej
atmosféry, ktorú sľubuje Paralympijský deň!

ÚSPECH PRIEMYSLOVÁKA
Pekný úspech zaznamenala Stredná odborná škola
na Bzinskej ul. č. 11, Nové
Mesto nad Váhom v školskom
roku 2009/2010, ktorý sa čo
nevidieť zavŕši.
Novomestskú priemyslovku na celoštátnom kole v
Senici úspešne reprezentoval
študent IV. D. triedy - Martin Kulich, jeden z
trojice úspešných riešiteľov krajského kola pilotného ročníka súťaže ENERSOL SK – využitie
alternatívnych zdrojov energie. Súťaž vyhlásili
MŠ SR a MŽP SR. Jeho prácu „Efektívnosť prevádzky solárnych kolektorov“ zaradili do hlavnej
kategórie súťažných prác. Študent priemyslovky
pochádzajúci z Nového Mesta nad Váhom získal
za umiestnenie na poprednom mieste certifikát
a stal sa prvým náhradníkom do medzinárodnej
súťaže, ktorá bude v Českej republike.

NOVOMEŠŤANKY NA STUPŇOCH VÍŤAZOV
Žena a poézia jedno sú ... . Smrekove slová
dobodky potvrdila i 43. Vansovej Lomnička.
Potvrdila sa i správnosť rozhodnutia poroty obvodného kola v prednese poézie a prózy, keď v
zložení PhDr. K. Hejbalová, PaedDr. E. Sélešiová
a spisovateľka A. Černochová do krajského kola „posunula“ Mgr. Bibianu Kincelovú, Mgr.
Danielu Arbetovú a Denisu Jacolovú.
Trojlístok novomestských interpretiek siahol po najvyššie méty i v Trenčíne a svojím
víťazstvom sa nominoval do celoslovenské kola
16. – 17. apríla v Banskej Bystrici. A uspel i v meste posledného odpočinku spisovateľky Terézie
Vansovej, na počesť ktorej sa vyše štyri desiatky

rokov koná recitačná súťaž od okresných až po
celonárodné kolo. Členky OO ÚŽ v Novom Meste
nad Váhom sa z mesta pod Urpínom nevrátili
domov naprázdno, naopak. Najmladšia z nich
Denisa Jacolová s ocenením v bronzovom pásme
za prednes prózy v kat. do 25 rokov, v striebornom pásme sa umiestnila v kat. próza nad 25
rokov Mgr. Bibliana Kincelová a svoj vlaňajší titul
luareátky festivalu v kat. poézia nad 25 rokov
obhájila Mgr. Daniela Arbetová.
Nesporne ide o veľký úspech našich členiek,
ktoré svojimi výkonmi v prednese dostali do
širšieho povedomia nielen materskú OO ÚŽ, ale i
mesto, kde žijú.
PaedDr. Eva Sélešiová

17

S OPAKOVANÍM OHŇA OPAKOVANÉ VÍŤAZSTVO
Štátna pedagogická knižnica v Banskej Bystrici, 43.
Vansovej Lomnička, na scéne
Daniela Arbetová. Do ticha
znejú verše básne Opakovanie
ohňa z Válkovej básnickej
zbierky
Zakázaná
láska.
Miroslav Válek je veľkou, nie
zakázanou láskou známej novomestskej recitátorky.
- Zakázanou či nezakázanou, toť otázka! S
Válkom som súťažila a zvíťazila i vlani. Mala som
trochu obavy, či mi ho teraz „nezakážu“, či nebude
na prekážku, že som na Vansovej Lomničku opäť
prišla s poéziou toho istého autora, či mi porota
nebude túto voľbu vytýkať. Ale išla som do tohto
rizika. Válek je mojou srdcovou záležitosťou,
vari polovicu jeho básní som už recitovala. S
Opakovaním ohňa som sa dlho pohrávala, na
túto báseň som mala už dávno chuť. Raz som ju
aj mala pipravenú, ale napokon som do súťaže
nešla. Povedala som si, že teraz je pre ňu ten
správny čas. Nejde o čisto ľúbostnú poéziu, patrí,
tak ako väčšina Válkových básní, do kategórie
spoločensko – ľúbostnej. Veľmi sa mi páči. –

Ľúbila sa, presnejšie povedané prednes
D. Arbetovej, i odbornej porote, ktorej predsedal
Juraj Sarvaš. Jej interpretáciou Novomešťanka
obhájila svoj vlaňajší titul laureáta.
- Bola som milo prekvapená, nečakala
som to, hoci ma Biba (pozn. red.: Mgr. Bibiana
Kincelová), po tom, čo počula recitáciu všetkých
jedenástich adeptiek na titul v mojej kategórii
poézia nad 25 rokov, presviedčala, že určite
zvíťazím. Stalo sa a veľmi ma to teší. –
No nielen to. Prvenstvo je pre bývalú učiteľku
biológie a telesnej výchovy na dnešnej SOŠ
na Piešťanskej ul. motiváciou zúčastniť sa
budúceho - 44. ročníka Vansovej Lomničky.
- Nebolo to hneď. Rozmýšľala som o tom
a povedala som si, že skúsim. Prijala som ako
výzvu slová predsedníčky Únie žien Slovenska
Ireny Belohorskej, aby recitátorky pri výbere siahali po klasike. Klasickí autori na Vansovej
Lomničke tentoraz úplne chýbali a mám silné
pokušenie vyskúšať si ich poéziu bez ohľadu na
to, ako sa umiestnim. –
Či sa Daniela Arbetová týmto svojím rozhodnutím pohráva s ohňom, či v zhode s Válkom
nastane „opakovanie ohňa“, sa dozvieme o rok.

KROK SO SKLERÓZOU MULTIPLEX
Záver mája patril skleróze multiplex (SM). 26.
mája bol Svetový deň SM, na 27. mája pripadol
Slovenský národný deň SM. Jeho prvé výročie si
pod názvom Krok s SM, ale aj ako Deň nádeje
29. mája pripomenuli v Bratislave. Nechýbali na
ňom ani „SM-kári“ z nášho mesta.
Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie o
tejto najčastejšej chorobe centrálneho nervového
systému a pripojiť sa k celosvetovému hnutiu
SKONCUJME SO SKLERÓZOU MULTIPLEX!
Toto závažné chronické ochorenie s variabilnými príznakmi, formou i priebehom je síce liečiteľné, ale špecifický liek na úplne vyliečenie dnes
ešte neexistuje. V SR je zhruba 8000 ľudí so SM,
v Novom Meste n. V. Klub SM eviduje okolo 30
členov z mesta a okolia. Viacerí z nich sa zúčastnili
Dňa nádeje a spolu s ostatnými jeho účastníkmi
vypustili z lode na Dunaji do vzduchu zapálené
lampióny ako symboly uhorenia SM-ky a poslania
všetkých zdravotných problémov do vesmíru.
Podporiť chorých na SM môžu všetci záujemcovia až do konca roka zaslaním SMS v
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tvare DMS NADEJ na číslo: 877, cena 1 SMS
je 1€ (viac na: www.darcovskasms.sk) alebo
finančným príspevkom zaslaným priamo na č.účtu:
7812257030/5600 . Pomôžu tak k vytvoreniu denného strediska s lekárskou službou pre pacientov
s diagnózou SM.
-jv● K JUBILEU ČAKANKY. Prvá ľudová veselica, bola milým príspevkom k 15. výročiu vzniku DFS ČAKANKA pri MsKS. Fotoriport i pár
slov z tohto podujatia i z
jeho predchádzaj ú c e j
návštevy
Slovinska
p r i n e sieme
v
letnom
dvojčíslí.

ROZLETY POZNAJÚ SVOJICH VÍŤAZOV
Dve odborné poroty mali plné ruky práce.
Museli prelúskať vyše sto prác a zhodnotiť ich po
formálnej a obsahovej stránke. Ich mravčia práca
dospela k zdarnému koncu a od záveru apríla
poznajú Novomestské literárne rozlety svojich
víťazov. Práce 1. a 2. kategórie posudzovali: Mgr.
L. Bartalová, Mgr. A. Malíková, Mgr. A. Uhrínová,
3. a 4. kategóriu hodnotila porota v zložení: PhDr.
I. Machala, PaedDr. J. Struháriková a Mgr. M.
Kurišová. Verdikt o tom, ktorí z autorov uspeli na
VII. ročníku tradičnej autorskej súťaže, odznel
na slávnostnom vyhodnotení v novomestskom
stánku kultúry z úst Mgr. A. Šimanovej, ktorá slovom sprevádzala podujatie usporiadané MsK Ľ. V.
Riznera a ďalšími spoluorganizátormi.
V 1. kat. poézia sa o prvé dve priečky podelili žiačky zo ZŠ Tematínska: prvá K. Koncová a
druhá D. Bušová. Bronz prevzala D. Fodorová
zo ZŠ Lúka. V próze opäť zabodovala ZŠ na
Hájovkách, keď prvenstvo patrilo N. Slaninovej
a tretie miesto spolu so Š. Mordinom zo ŽŠ
kpt. Nálepku získala žiačka z Tematínskej
B. Plaskurová. Pomyselné striebro si odniesla
P. Zmatková zo ZŠ Ul. odborárska.
Druhá kategória bola celkovo najúspešnejšia

pre Spojenú školu sv. Jozefa (SŠ), keď získala
dovedna tri ocenenia. V poézii zabodovali: 1. R.
Drgoňová (ZŠ Tematínska), 2. M. Polonská (ZŠ
Lúka) a 3. K. Kollárová (SŠ). Opätovne z cirkevnej školy boli v próze prvá M. Šišovská a druhý
M. Stehlík. Tretie miesto patrilo D. Chumchalovej
zo ŽŠ Ul. odborárska.
V tretej kategórii favoritom bolo gymnázium.
V poézii porota udelila len dve tretie miesta.
Podelili sa o ne V. Bobošíková z GMRŠ a M.
Pappová zo SOŠ Bzinská ul. V próze si prvenstvo
odniesol D. Bím z Gymnázia M. R. Štefánika, na
2. mieste skončili M. Švachová (SOŠ Bzinská) a
M. Ďurišová (Bilingválne slov.-špan. gymnázium).
Tretiu priečku obsadila M. Fojtíčková (GMRŠ).
V IV. kategórii prvenstvo putovalo až do
Oravského Veselého, získala ho M. Franeková.
Druhé miesto obsadila L. Čeháková z Novej Vsi
nad Váhom a bronz putoval do Vrbového do rúk J.
Bociana. V próze porota „rozdala“ dve ocenenia,
obe Novomešťanom – 1. M. Vitekovej a 2. M
Šimovcovi. Cenu Fedora Cádru, ktorá sa udeľuje
na pamiatku tejto významnej osobnosti z nášho
mesta, víťaznej M. Babičovej z bilingválneho gymnázia osobne odovzdala p. Zuzana Suchánová.

PO ROKU OPÄŤ NOVOMESTSKÝ KOTLÍK
Spočiatku nosy a neskôr chuťové poháriky
návštevníkov Zelenej vody si v druhej polovici
júna prídu na svoje. Rekreačným areálom sa po
roku budú opäť šíriť rozmanité vône z prípravy
obľúbeného jedla Slovákov.
Firma BOLT, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
pod záštitou primátora mesta vyhlasuje na 19.
júna súťaž vo varení guláša.
Svoje kuchárske majstrovstvo si záujemcovia
budú môcť preveriť v tretiu júnovú nedeľu od 9,00
h na Zelenej vode. Na pomaly už tradičnú súťaž
vo varení guláša sa možno prihlásiť na sekretariáte Blue Note (2. poschodie), alebo zaslať
prihlášku na e-mail: hritz@bolton.sk .
Okrem preverenia svojho kulinárskeho umenia účastníci Novomestského kotlíka zažijú kopec zábavy a samozrejme, spoznajú spomedzi
seba víťaza, majstra kuchárskej varešky, ktorá
„namieša“ najlepší guláš. Diváci môžu celé toto zápolenie sledovať a svojich favoritov povzbudzovať.
Bude to dozaista príjemný príspevok k otvoreniu

letnej turistickej sezóny na Zelenej vode (najmä
ak okrem organizátorov Novomestského kotlíka
napomôže i počasie).
-r-

ESEJ 2010
Esej je žáner, ktorý svoje pomenovanie dostal po prvýkrát pred 430 rokmi. Vtedy svoju knihu
úvah o živote slovkom Essais nazval Francúz
M. de Montaigne. 11. júna sa mu v priestoroch
Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste
nad Váhom budú venovať účastníci tradičnej
súťaže ESEJ 2010. Z troch stanovených tém
si každý z prítomných mladých esejistov vopred
vyberie jednu, ktorú počas súťaže v časovom
limite 60 minút položí priamo v knižnici na papier.
Práce účastníkov celookresnej súťaže
najvyšších ročníkov ZŠ a 8 – ročného gymnázia
bude posudzovať odborná porota, ktorá zhodnotí ich úroveň a určí najlepšie esejistické dielka.
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BLAHOŽELÁME

DO POZORNOSTI INZERENTOM
Záujemcov o reklamu, občiansku inzerciu,
srdečné blahoželania a smutočné spomienky upozorňujeme, že najbližšie letné vydanie
Novomestského spravodajcu vyjde ako dvojčíslie
júl – august. Jeho uzávierka je 15. júna. Viac
osobne v MsKS na 1. posch. č. dv. 10 alebo č.
tel.: 771 0640, prip. e-mail: redakcia@msks.sk .

UVÍTANIA A KRSTY
V APRÍLI

SO BÁŠE
V APRÍLI

Sofia Martina Hlaváčová
Dominik Košťál
Alexandra Bandová
Dominika Gonová
Martin Hložka
Peter Hložka
Martin Lutišan
Rudolf Macko
Tomáš Malík

Marek Klas a Katarína Krznarič
Michal Šebek a Silvia Bušová
Pavol Poláček a Tatiana Mišová
Marián Kurjak a Mária Šimorová
Ján Hasenovič a Andrea Adamčiová
Marek Surda a Ivana Pokopcová
Peter Hložka a Zuzana Hudáková

ÚMRTIA
V APRÍLI

Lucia Brezulová
Adam Jurik
Sára Plačková
Silvia Bušová
Patrícia Štefeková
Nina Rojko
Simona Gašparová
Lucia Kostolanská
Tomáš Gajdošík
Lukáš Juriš

Božena Bahníková
Ján Bernovský
Alžbeta Blašková
Jozef Černoch
Eva Holosová

(1931)
(1926)
(1947)
(1921)
(1944)

V júni oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Emília Peterková
Želmíra Ježková
❁❁❁
Fedor Kocian
Anna Kozicová
Laurencia Činčurová
❁❁❁
Elvíra Lovičová
Vlasta Cieslarová
Alojz Polčan
Emília Ďurišová
Jozef Sedlák
Anna Popelková
Ernest Stuparič
❁❁❁
Mária Zárycká
Daniel Hykanik
❁❁❁
Margita Chajmová
Štefan Behul
Oľga Johančíková
František Bielik
MUDr. Imrich Prekopp Silvester Gajdošech
❁❁❁
Marta Gašparinová
Ľudmila Bušová
Oľga Hložková
Mária Gašparová
Oľga Hrneková
Pavol Hrušovský
Peter Jankech
Mária Podhradská
Ing. Ladislav Kasák
Anna Snohová
Alžbeta Megová
Anna Sochová
Ing. Eva Ončáková
Mária Žemberová
Svetozár Popelka
❁❁❁
Anna Selecká
Pavlína Gajdošová
Viera Šnírová
Ing. Ladislav Hajas
Pavol Šuran
Vlasta Harmadyová
Ján Šustek
Ján Hlinka
Anna Valová

Martin Kedro
Ján Kováč
Mária Mišiková
Henrieta Pikályová
Jaroslav Revay

(1921)
(1930)
(1929)
(1940)
(1950)

Mária Šicková
Mária Šilhánková
Ing. Jozef Trgo
Ján Tuschel
Ľubomír Vavro

(1923)
(1932)
(1951)
(1934)
(1958)

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí prišli 28. apríla
odprevadiť
na poslednej ceste
nášho drahého
Jána TUSCHELA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka a synovia s rodinami
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Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, susedom, bývalým
spolupracovníkom a členom SRZ,
ktorí prišli 5. mája odprevadiť
na poslednej ceste
môjho manžela, otca a starého otca
Františka STACHA.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a za
dôstojnú rozlúčku vdp. kaplánovi Vladimírovi Kiššovi.
Manželka Anna a syn Radovan s rodinou

SPOMÍNAME
16. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Ladislav BIELIK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, sestra a ostatná rodina
6. júna si pripomíname nedožitých 100 rokov
a zároveň i 5. výročie úmrtia nášho drahého otca
Štefana CHLEBÍKA,
učiteľa a ovocinára.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
15. júna uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš drahý
Ján MORAVČÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
19. júna si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Jozefy KOLENČÍKOVEJ
a 26. júna si pripomenieme 22. výročie úmrtia nášho drahého otca
Vojtecha KOLENČÍKA.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú deti s rodinami

K L U B D Ô C H O D C O V Ž I J E J UBI LEAMI
Novomestský klub dôchodcov žije jubileami. Po májovej 75-ke predsedníčky KD Anny
Balkovicovej sú tu ďalšie – júnové oslávenkyne.
Strieborné vlasy, zlaté srdce. Drobné žieňa s
veľkým srdcom, s veľkým zmyslom pre človečenstvo,
rodinu ( nielen svoju, i tú veľkú – novomestskú), pre
dobro, spravodlivosť, pre krásu. Svoje city a pocity,
svoje postrehy z diania v meste vpisuje a vkladá
- i skladá - do veršíkov i článkov. Stále aktívna
členka klubu dôchodcov a niekdajšia posila SZ
Zvonky p. Margita Chajmová oslávi v polovici

júna vzácne životné jubileum 85 rokov.
Toľko sviečok by sa ani nepomestilo na
pomyselnú tortu k vzácnym 97. narodeninám,
ktoré si v júni pripomenie obyvateľka centra sociálnych služieb p. Emília Peterková. Tiež patrila
k činorodým členkám KD a kedysi v stánku kultúry
viedla i kurz strihov a šitia. A že sa stále zaujíma o dianie v našom meste, svedčí jej nedávna
účasť na poduajtí v MsKS.
Všetkým oslávenkyniam srdečne blahoželáme
a želáme im veľa zdravia a spokojnosti.
-r-

BU D E F AJ N , K EĎ PRÍDETE NA FÁÁÁJN
Fajn, zaiste si povedia všetci milovníci
muzikálu, keď sa k nim dostane informácia
o premiére pôvodného pop - rockového muzikálu Fááájn, ktorý uvedie centrum voľného času.
V muzikáli odznie naživo 10 pôvodných skladieb hudobnej skupiny Experiment pôsobiacej pri
CVČ vhodne zakomponovaných do deja. Popri
piesňach v interpretácii 2 spevákov a 3 speváčiek
núdza nebude ani o tanec. Fajn je i to, že o

scenár, choreografie a hudbu muzikálu sa postarali priamo decká z CVČ.
Dej sa točí okolo kapely. Zavedie nás do
baru, kde skupina hrá a vtiahne nás do vzťahov s
tanečnicami, majiteľom baru a jeho zákazníkmi.
Pôvodné pop-rockové dielo Fááájn je kolektívnym výsledkom skupiny nadšencov. Ako sa
im podarilo, budete môcť posúdiť na premiére
muzikálu 15. júna o 19,00 h v MsKS.
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RADOSŤ VĎAKA SMÚTKU
Mikrofón tentoraz nebol
pre Daniela Porubského pracovným prostriedkom. Moderátor TV Pohoda si ním vyspieval
na spomienkovom večere v
Galante KANTILÉNA 2010 k
nedožitým 60. narodeninám
kedysi slávneho speváka, ktorého piesne i dnes
občas počuť z éteru, Cenu Karola Duchoňa.
Cenu diváka získal spomedzi deviatich
súťažiacich vybraných z vyše 100 uchádzačov
o interpretáciu Duchoňových skladieb. Publikum
za srdce o. i. chytila pieseň z repertoáru galantského rodáka Smútok krásnych dievčat. Svoje
hlasy, ako uviedol Novomešťan, ktorého spev
občania mesta poznajú z viacerých akcií mesta, ako napr. Novomestský jarmok, Silvester a i.,
dali i manželka a dcéra Danka zosnulého speváka. Smútok krásnych dievčat tak D. Porubskému priniesol - radosť.
-tvp-

NA LINKE MsP
S LUPOM V BATOHU. 14. apríla „SBSka“ požiadala MsP o preverenie dvoch mladých
mužov spred obchodu. Hliadka MsP zistila, že
išlo o Novomešťanov: 21 - ročného Martina Š.
a rovnako starého Lukáša K. V batohu mali
svoj lup z predajne - tovar v hodnote 22,7 €.
Objasňovaním sa zistilo, že Martin Š. sa krádeže
dopustil opakovane. Z dôvodu podozrenia zo
spáchania trestného činu vec prevzalo OO PZ.
PYROMANKA? O deň neskôr MsP telefonicky požiadali o zabezpečenie verejného poriadku v byte na Ul. Klčové z dôvodu, že v ňom
16 - ročná Viera H. sústavne kričala a vyhrážala
sa podpálením domu. Privolaný lekár z LSPP
previezol dievčinu do trenčianskej nemocnice.
SPORO ODETÁ STOPOVALA. 20. apríla
oznámili na Palkovičovu ul., že na Trenčianskej
ul. sa nachádza polonahá žena. Hliadka na mieste zistila, že sporo odetá žena stopuje na ceste.
Po dohovore hliadky sa obliekla.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

BOX V KURZE: PO MÁJI I V JÚNI
Naše mesto sa 1. a 2. mája stalo dejiskom
medzinárodného turnaja v boxe. Zúčastnili
sa ho najlepší žiaci, juniori a mládež z celého
Slovenska. Turnaj obohatili aj nalepší žiaci z ČR.
Vďaka ich prítomnosti si Novomešťania vyskúšali
iný štýl boja.
Lukáš Šulgan absolvoval až dve kvalitné
stretnutia – obe s Čechmi. Jedno stretnutie
vyhral a druhé prehral so skúsenejším a ťažším
súperom. Popri tom nabral nové skúsenosti do
ďalšieho tréningu. Podobne ako jeho mladí kolegovia Kamil Prokop a Daniel Moravčík, ktorí
mali len po jednom stretnutí. So skúsenejšími
súpermi obaja prehrali. Ďalej nás reprezentoval
Martin Kufel. Jedno stretnutie vyhral RSC s borcom z Nitry a v nedeľu prehral na body (NB) so
Žilinčanom.
Marek Hrehorčík absolvoval len jedno stretnutie s majstrom SR z Vranova n/T. Stretnutie,
ktoré bolo ozdobou turnaja, prehral NB.
8. mája novomestský BOX-CLUB usporiadal
Memoriál F. Švarku a M. Gajdoša. Boxovalo sa
netradične v Parku J. M. Hurbana. Počasie vyšlo
a stretnutia boli viac ako kvalitné. Okolo 500
divákov bolo spokojných a spokojnosť neskrýval
ani František Horňák - veď hlavné ceny vyhrali
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naši borci
Marián
Horňák
a Michal
Plesník.
Ďalej
z
domáceho klubu
kvalitne
zaboxovali
a vyhrali
Boxovali i nežné polovičky ľudstva,
Michal
vpravo naša Júlia MOŠKOVÁ
Očenášek a Marek Hrehorčík. Jedinú prehru v
oficiálnom programe zaznamenal Patrik Stračár,
ktorého súper bol o niečo skúsenejší. V neoficiálnom stretnutí milo prekvapil Juraj Rajoš, ktorý
vyhral svoje stretnutie NB. Pritom ešte doobeda
hral futbal! Klobúk dole pred takou kondíciou!
Čo sa týka kondície, treba pochváliť všetkých
domácich borcov. Ich pravidelný beh sa prejavil
na výkonoch.
Dúfame, že tréningové nasedenie im vydrží aj
v lete. Najbližšie nás čaká stretnutie na Zelenej
vode 5. júna, kde máme dojednaných borcov z
Olomouca.
JUDr. Slavomír Miček, prezident box-klubu

CENNÝ BRONZ PRE MLADÝCH GYMNASTOV
Počas Dňa mesta samospráva ocení i
úspešných žiakov a študentov, ktorí svojimi
výsledkami v rôznych súťažiach, olympiádach,
SOČ dôstojne reprezentovali počas vrcholiaceho
školského roka nielen svoju školu, ale i mesto.
K horúcim kandidátom na ocenenie počas
Dňa mesta 25. júna o. i. patria z majstrovstiev
SR bronzoví gymnasti zo ZŠ na Tematínskej
ul. Zverenci Mgr. Alexandry Tobiášovej, ktorá
v škole na Hájovkách vedie dva gymnastické
krúžky od 1. až po 9. ročník, si koncom apríla z
mesta Matúča Čáka z Gymnastického štvorboja
organizovaného pod záštitou Slovenskej asociácie športu priviezli cenný bronz. Za 3. miesto
spomedzi 8 víťazných kolektívov z regionálnych
súťaží sa Novomešťania veru nemusia hanbiť.
Naopak.
O úspech V. ZŠ sa pričinili chlapci III. – V.
ročníka: Michal Heldes, Albert Slezák, Jakub
Adamčík, David Richweiss a Juraj Mitana.
Víťazstvo v regionálnom kole s postupom do
celoslovenského finále mladých gymnastov motivovalo k intenzívnym tréningom. Keď bolo treba,
cvičili i na chodbách školy, kde si po vyučovaní
rozložili žinenky, aby im renovácia telocvične
nezahatila ich ambície. Ale zväčša trénovali v
prepožičaných priestoroch telocvične bývalej I.
ZŠ. Prepotené tričká, občas možno i svalovica z
náročných nácvikov, drilovanie správneho držania
tela a celkového postoja priniesli svoje ovocie.

Po návrate z Trenčína, pyšní na to, že za
sebou o. i. zanechali i známy Gymnastický klub
z Prievidze, mladí vyznávači športu z V. ZŠ si
uvedomili, že sa oplatilo vydať zo seba maximum a pred súťažou absolvovať i denný tréning.
Disciplíny štvorboja: preskok cez kozu, prostné,
cvičenie na hrazde a šplh zvládli, pričom najmä
šplhanie na čas im prinieslo niekoľko vzácnych
bodov, ktoré ich po celkovom zrátaní vyniesli na
3. miesto.
Z úspechu žiakov má radosť i vedenie školy.
Získaný bronz motivoval i ďalšie dievčatá a chlapcov k návštevám gymnastického krúžku. Okrem
toho, že si upevnia zdravie, posilnia kondíciu i
psychiku, ktovie, možnože v budúcnosti to budú
práve žiaci, inšpirovaní bronzovými gymnastami,
ktorí sa tiež postavia na stupne víťazov.

Z R Y B Á R S K Y C H Ú LOVKOV
Letná turistická sezóna ešte ani nezačala a
Zelená voda mala už svojich prvých návštevníkov.
Boli nimi účastníci pretekov organizovaných MsO
Slovenského rybárskeho zväzu v Novom Meste
nad Váhom.
Lov rýb udicou si 2. mája nenechalo ujsť
19 pretekárov. Spolu ulovili 62 kg bielych rýb,
ktoré po zistení ich hmotnosti vrátili naspäť do
jazera. Spomedzi účastníkov si najlepšie viedol
P. Langsfried, ktorému na udici skončilo 14,20
kg bielych rýb.
Tradičné preteky dospelých sa konali 8. mája
za účasti 248 rybárov, z toho 33 bolo hostí.
Dovedna ulovili 97 kaprov a 35 kg bielych rýb.
Najlepšie sa darilo P. Paškovi, ktorého ulovený
šupináč vážil 6,44 kg. O deň neskôr nastúpili

deti. Medzi 31 pretekármi, ktorí sa mohli pochváliť
celkovou bilanciou 47 kaprov a 3,80 kg bielych
rých si prvenstvo za 3,74 kg kapra odniesol
P. Herák.
Počas súťaží sa malí i veľkí rybári mohli
posilniť občerstvením v dome rybárov s celoročnou
prevádzkou.
Ing. Jozef Dvorštiak

VÝSLEDKY MEMORIÁLU
1. mája sa na štadióne AFC uskutočnil každoročný turnaj mužstiev nad 35 rokov Memoriál Alexandra Fačkovca. Z víťaztsva sa tešilo
mužstvo Béčko. Najlepším hráčom sa stal súšasný tréner AFC Peter Vojtech. Na 2. mieste skončilo Šupátko, tretí Beckov a štvrté Béčko „B“.
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NA MLÁDEŽNÍCKOM ŠTVORBOJI S ÚSPECHOM
V súčasnosti sa mladí športovci z nášho
mesta chystajú na blížiace sa majstrovstvá SR
starších žiakov v mládežníckom štvorboji 12.
júna v Ružomberku. Mladší žiaci majú tento
neľahký celoslovenský súboj už za sebou.
V konkurencii 42 pretekárov a pretekáriek
na majstrovstvách SR vo Veľkom Mederi farby
Nového Mesta nad Váhom reprezentovali žiaci z
centra voľného času: Dominik Krajčovic a Juraj
Vrábel z III. ZŠ, Matej Kubák a Patrik Košnár
z V. ZŠ, Christopher Bím, Dominik Markus
Daniel zo ZŠ sv. Jozefa, Miriam Skovajsová a
Emma Habánková zo IV. ZŠ.
V trojskoku z našich už tradične najviac skočil
(6,10 m) D. Krajčovic, tesne za ním výkonom
6,05 m skončil M. Kubák. Tretí najlepší trojskok z
našich zaznamenala M. Skovajsová (6,00 m). Za
to v hode 2 kg medicinbalom bola Miriam z našich

KE D Y N A F UT BAL
Dospelí
Sobota 5. 6. o 17,00 h
AFC – Slovan Bratislava Jun.
SD - MD
Sobota 5. 6. o 10,00 h
St. dorast – Nemšová
o 12,30 h
Ml. dorast – Nemšová
Sobota 12. 6. o 10,00 h
St. dorast – Považská Bystrica
o 12,30 h
Ml. dorast – Považská Bystrica
Ž A – MŽ A
Nedeľa 6. 6. o 10,00 h
Žiaci A – Zlaté Moravce
o 12,00 h
Ml. žiaci A – Zlaté Moravce
Nedeľa 13. 6. o 10,00 h
Žiaci A – Okoličná nad O.
o 12,00 h
Ml. žiaci A – Okoličná nad O.
Ž B – MŽ B
Sobota 12. 6. o 15,00 h
Žiaci st. B – Nováky
o 17,00 h
Ml. žiaci B – Nováky
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pretekárov
najlepšia.
Dohodila ho
do
vzdialenosti 8,50
metra.
Medicinbal
v
rukách
M. Kubáka
dosiahol
vzdialenosť
7,30 metra.
Hodených
sedem metrov vynieslo D. Krajčovica na tretiu priečku.
V trhu najviac - 41 bodov (b.) - získal M. Kubák, o dva
menej si vybojovala M. Skovajsová. Tretí najlepší
výkon z našich s 37 b. si na svoje konto pripísal
Ch. Bím.
V tejto disciplíne sa výborne darilo všetkým
našim pretekárom.
V nadhode z našich prvenstvo opäť dosiahol
M. Kubák s 51b., druhý najväčší počet bodov (46)
dosiahla M. Skovajsová a o tri body za ňou skončil
Ch. Bím.
V celkovom hodnotení majstrovstiev SR
mladších žiakov a žiačok naši pretekári skončili
nasledovne: V hmotnostnej kategórii do 36 kg :
medailové tretie miesto s 293 b. získal D. Krajčovic
a štvrtú priečku obsadil J. Vrábel s 235 b.
V početne najviac obsadenej kategórii do 46 kg
najvyššie umiestnenie z našich získal M. Kubák.
Hoci z nášho družstva v tejto hmotnostnej kategórii dosiahol najväčší počet bodov (312), stačili
mu na 5 miesto. Na 8. priečke s 254 b. skončil
Ch. Bím. Vo výsledkovej listine ako deviaty figuroval P. Košnár s 238 b. V kat. do 56 kg sa „zemiaková“ medaila ušla D. M. Danielovi (226 b).
Z mladších žiačok v kategórii do 40 kg
striebornú medailu získala E. Habánková s 218 b.
V kategórii do 53 kg taktiež po striebre siahla M.
Skovajsová 292 b.
Súťaž rozhodoval medzinárodný rozhodca a
predseda vzpieračského oddielu Považan Nové
Mesto nad Váhom Ing. Ján Kahan.
-km● Od konca mája do polovice septembra
je zimný štadión, pokrytý umelým povrchom,
k dispozícií vyznávačom in-line hokeja, floorballu a podobných športov.
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Mesto Nové Mesto nad Váhom

4. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BUÈKOVANKA

11. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

NADLIÈANKA

18. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BOŠÁÈANKA

25. júla 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

SKALANKA

1. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

VLÈOVANKA

8. augusta 2010
o 17,00 h

ďudová hudba

15. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

LIESKOVANÉ

22. augusta 2010
o 17,00 h

Dychová hudba

BODOVANKA

29. augusta 2010
o 16,00 h

Dychová hudba

¡
SEBEDRAZSKÁ
KAPELA

KONCERTY
SA USKUTOýNIA
V AMFITEÁTRI
PARKU
J. M. HURBANA

BOROVIENKA

V PRÍPADE
NEPRIAZNIVÉHO
POýASIA
V DIVADELNEJ
SÁLE MsKS

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka múzea z roku 1922 zachytáva
kompu na Váhu v lokalite pod Tureckým vrchom.
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